
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 

 Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. szeptember 17.

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Önkormányzata  Közgyűlésének  181-185/2020.
(III.26.)  sorszámú  határozatainak  hatályon  kívül  helyezésére,  és  Kisapostag  községgel
területrész átadására vonatkozó előkészítő bizottság létrehozatalára

Előadó  :          Pintér Tamás - polgármester

Előkészítő  :    Dr. Molnár Attila - jegyző 
Meghívott  :     -

Véleményező     bizottság  :  
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság            2020. 09. 15.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   
Az előterjesztés a Közgyűlés korábban, 2020. március 26-ai ülésnapján meghozott összesen öt
határozatának hatályon kívül helyezésére és helyettük új határozatok hozatalára van szükség.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: - Iktatószám: 41140-2/2020.
Ügyintéző neve: dr. Molnár Attila Ügyintéző telefonszáma: 25/544-315
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos 
Leadás dátuma: 2020. 09. 11. Ellenőrzés dátuma: 2020. 09. 11.
Törvényességi észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű  /minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: -



JAVASLAT

Dunaújváros Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 181-185/2020. (III.26.) sorszámú határozatainak hatályon kívül

helyezésére, 
és Kisapostag községgel területrész átadásra vonatkozó, előzetes megállapodást

előkészítő bizottság létrehozatalára

Tisztelt Közgyűlés!

A Hamburger  Hungária  Kft.  kezdeményezte,  hogy  a  jelenleg  Kisapostaghoz  tartozó
ingatlanokon tervezett fejlesztések a jövőben Dunaújváros területéhez tartozzanak.

A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (a
továbbiakban:  Mötv.)  101.  §-a  és  102.  §  (1)  bekezdése  a  következő  rendelkezéseket
tartalmazza:
„101. § Az érintett képviselő-testületek megállapodhatnak egymással határos területrész
átadásáról, átvételéről vagy cseréjéről (a továbbiakban együtt: területrész átadása).
102.  §  (1) Az  érintett  képviselő-testületek  a  területrész  átadását  előkészítő  bizottság
javaslata alapján közigazgatási szerződésben előzetesen megállapodhatnak az átadandó
területrész területéről és határairól, a vagyon megosztásáról.”

A területszervezési  eljárásról  szóló  321/2012.  (XI.16.)  Korm.  rendelet  (Tszr.)  11.  §  (1)
bekezdése a következő rendelkezéseket tartalmazza:
„11. § (1) Területrész átadását előkészítő bizottság javaslatot készít az átadásra kerülő
területrész  területére,  az  új  közigazgatási  határvonalra,  a  vagyon  megosztására,  a
költségek viselésére.”

Fenti  felhatalmazás  alapján  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Önkormányzata  a  181-
185/2020. (III.26.) sorszámú határozataival döntött az előkészítő bizottság létrehozataláról,
továbbá megválasztotta az előkészítő bizottság négy fő tagját.

Tekintettel arra, hogy az előkészítő bizottság tagja összeférhetetlenség miatt nem lehet
alpolgármester, ezért javasolom, hogy a korábban megválasztott alpolgármesterek helyett
új  személyeket  válasszon  meg  a  T.  Közgyűlés  [lásd:  182-185/2020.(III.26.)  sorszámú
határozatokat].
Továbbá  új  határozatot  szükséges  meghozni  T.  Közgyűlésnek  a  181/2020.  (III.26.)
sorszámú határozat  helyett  is,  mely  tartalma szerint  az  előkészítő  bizottság  feladatait
rögzíti,  figyelemmel  az  Mötv.  102.  §  (1)  bekezdésére  (előzetes  megállapodás  -
közigazgatási szerződés).

Felhívom a figyelmet, hogy az előkészíti  bizottság létrehozatala nem kötelező az Mötv.
alapján, azonban a területrész zökkenőmentes, és körültekintő átadásához véleményem
szerint elengedhetetlenül szükséges.
Az  előterjesztést  az  Ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  2020.  szeptember  15-ei
rendkívüli ülésén tárgyalta. 

Az  Ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  véleményét  a  bizottság  elnöke  a  Közgyűlés
ülésén szóban ismerteti.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elfogadásra  T. Közgyűlés elé:



I.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
…../2020. (IX.17.) határozata

a Kisapostag községgel megköthető, területrész átadásra vonatkozó szerződést
előkészítő bizottság létrehozásáról, és tagjai megválasztásáról szóló határozatok 

hatályon kívül helyezéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a
181/2020.  (III.26.),  182/2020.  (III.26.),  183/2020.  (III.26.),  184/2020.  (III.26.),  és
185/2020. (III.26.) számú határozatait hatályon kívül helyezi.    

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy  a  határozatot  Kisapostag  polgármesterével  és  valamennyi  további  érintettel
közölje.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester

        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a jegyző
Határidő: 2020. szeptember 25.

   Dunaújváros, 2020. szeptember 17.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
…./2020. (IX.17.) határozata

a Kisapostag községgel területrész átadásra vonatkozó, előzetes megállapodást
előkészítő bizottság létrehozataláról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elhatározza,  hogy  a
Hamburger  Hungária  Kft.  által  kezdeményezett  –  Dunaújváros  és  Kisapostag
települések  közötti  –  területrész  átadási  megállapodás  előkészítése  érdekében
létrehozandó bizottságba három tagot delegál.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előkészítő bizottság
feladatának jelöli meg, hogy a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX.  törvény 102.  §  (1)  bekezdése szerinti  előzetes  megállapodás megkötése
érdekében közigazgatási szerződés-tervezetet készítsen elő, mely térjen ki az átadandó
területrész pontos területére, határára, és a területrész átadásával kapcsolatos vagyon-
megosztásra.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  az  előkészítő
bizottságot, hogy legkésőbb e határozat meghozatalától számított hat hónapon belül a
közigazgatási szerződés-tervezetet terjessze elő.  



4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy a határozatot Kisapostag község polgármesterével közölje.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester

        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a jegyző
Határidő: 2020. szeptember 25.

 
    Dunaújváros, 2020. szeptember 17.

III.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
…./2020. (IX.17.) határozata

a Kisapostag községgel területrész átadásra vonatkozó, előzetes megállapodást
előkészítő bizottság tagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Hamburger Hungária
Kft. által kezdeményezett - Dunaújváros és Kisapostag települések közötti  -  előzetes
megállapodást  előkészítő bizottságba Tóth Kálmán közgyűlési képviselőt megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a
határozat közlésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester

        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a jegyző
Határidő: 2020. szeptember 25.

    Dunaújváros, 2020. szeptember 17.

IV.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
…./2020. (IX.17.) határozata

a Kisapostag községgel területrész átadásra vonatkozó, előzetes megállapodást
előkészítő bizottság tagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Hamburger Hungária
Kft. által kezdeményezett - Dunaújváros és Kisapostag települések közötti  -  előzetes
megállapodást  előkészítő bizottságba Sági Pétert megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a
határozat közlésére.



Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester

        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a jegyző
Határidő: 2020. szeptember 25.

    Dunaújváros, 2020. szeptember 17.

V.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
…./2020. (IX.17.) határozata

a Kisapostag községgel területrész átadásra vonatkozó, előzetes megállapodást
előkészítő bizottság tagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Hamburger Hungária
Kft. által kezdeményezett - Dunaújváros és Kisapostag települések közötti  -  előzetes
megállapodást  előkészítő bizottságba Dr. Molnár István ügyvédet megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a
határozat közlésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester

        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a jegyző
Határidő: 2020. szeptember 25.

    Dunaújváros, 2020. szeptember 17.
                 

Pintér Tamás s.k.
polgármester
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