
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 

 Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. október 15.

Javaslat  a  Kisapostag  községgel  területrész  átadására  vonatkozó  előkészítő  bizottság
további tagjainak megválasztására

Előadó  :          Pintér Tamás – polgármester

Előkészítő  :    Dr. Molnár Attila – jegyző 
Meghívott  :     - 

Véleményező     bizottság  :  
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság            2020. 10. 13.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   
Az  előterjesztés  a  Közgyűlés  2020.  szeptember  17-ei  ülésnapján  meghozott  határozatok
kiegészítésére irányul (további tagok választása).

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: - Iktatószám: 41140-3/2020.
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. 10. 09. Ellenőrzés dátuma: 2020. 10. 09.
Törvényességi észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: -



JAVASLAT
a Kisapostag községgel területrész átadására vonatkozó előkészítő bizottság további

tagjainak megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

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.”

Fenti  felhatalmazás  alapján  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  353/2020.
(IX.17.) sorszámú határozatával döntött a három fős előkészítő bizottság létrehozataláról.
A Közgyűlés a 345-356/2020. (IX.17.) sorszámú határozatival döntött a bizottsági személyi
összetételéről, amely szerint 1 fő közgyűlési képviselőt választott.
Tekintettel arra, hogy az előkészítő bizottság megválasztására és működésére az Mötv.
bizottságokra vonatkozó szabályozását teljes terjedelmében alkalmazni kell, így további 2
fő közgyűlési képviselő tagot, továbbá a létszámra vonatkozó alap határozat 1. pontját is
módosítani szükséges.
„Mötv. 58. § (1) A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által
történő megválasztással  jön létre,  a képviselő-testület  megbízatásának időtartamára.  A
bizottság  elnökét  és  -  az  elnökkel  együtt  számított  -  tagjainak  több  mint  a  felét  az
önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a
polgármester.”
 
Az előterjesztést az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. október 13-ai rendkívüli
ülésén megtárgyalta. 
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. (X.15.) határozata

a Kisapostag községgel területrész átadásra vonatkozó, előzetes megállapodást
előkészítő bizottság létrehozataláról szóló 353/2020. (IX.17.) határozat módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  353/2020.  (IX.17.)
határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„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, figyelemmel a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  101-102.  §-ainak  rendelkezéseire  öt  fő  tagot  delegál,
melyből  három  fő  közgyűlési  képviselő  és  két  fő  külső  szakértő  (nem  képviselő
bizottsági tag).”

2. 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. október 22.

 
    Dunaújváros, 2020. október 15.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
…./2020. (X.15.) 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 Szántó Péter közgyűlési képviselőt megválasztja.

2. 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. október 22.

 
    Dunaújváros, 2020. október 15.

III.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
…./2020. (X.15.) 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 Motyovszki  Mátyás  közgyűlési  képviselőt
megválasztja.

2. 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. október 22.

   Dunaújváros, 2020. október 15.
                 

Pintér Tamás s.k.
polgármester
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