
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a Dunaújváros belterület 2252 hrsz. alatt felvett, 189 m² területű 
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó adásvételi

szerződés véleményezésére

Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Előkészítő:    dr. Horinka Hajnalka                                                                                                      

Véleményező bizottságok:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

Az előterjesztés rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 273/2021. (III.23.) határozatában
döntött  a  Dunaújváros belterület 2252 hrsz. alatt felvett, 189 m² területű „kivett beépítetlen terület”
megnevezésű ingatlan  értékesítésére vonatkozó  pályázat  értékeléséről,  melyben  a pályázat
nyertesének  Simon  Gyulát (2400  Dunaújváros,  Árpád  u.  5.  szám  alatti  lakos)  jelölte  meg.  Az
előterjesztés  a  nyertes  pályázó  által  megbízott  ügyvéd  által  előkészített  adásvételi  szerződés
véleményezésére és elfogadására irányul.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 1784-15/2021.
Ügyintéző neve: dr. Horinka Hajnalka Ügyintéző telefonszáma: 25/544-260
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: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Jogi és Vagyonkezelési Osztály
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. 
Telefon: (25) 544-260
Száma: 1784-15/2021.
Ügyintéző: dr. Horinka Hajnalka

Tisztelt Polgármester Úr!

Tárgy: Javaslat a Dunaújváros belterület 2252 hrsz. alatt felvett, 189 m² területű 
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó adásvételi 
szerződés véleményezésére                                                                    

DMJV Polgármestere Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  a 273/2021.
(III.23.)  határozatában döntött  a  Dunaújváros belterület  2252 hrsz.  alatt  felvett, 189 m² területű
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan  értékesítésére vonatkozó pályázat értékeléséről,
melyben a pályázat nyertesének Simon Gyulát (2400 Dunaújváros, Árpád u.  5. szám alatti lakos)
jelölte meg. (a határozat és a pályázati felhívás az előterjesztés melléklete)

Hivatkozott  határozat  rendelkezik  továbbá arról  is,  hogy  a nyertes pályázó jogi  képviselője által
előkészített adásvételi szerződés aláírásra történő előkészítésére előzetes véleményezést követően
kerüljön sor.
 
Fentiekre  figyelemmel  a  nyertes  pályázó  által  megbízott  ügyvéd  előkészítette  tárgyi  ingatlan
értékesítésére irányuló adásvételi szerződés tervezetet és nyilatkozatokat, amely a polgármesteri
határozat tervezet melléklete.
                                                                                                              
Kérem a Tisztelt Polgármester Úr állásfoglalását és döntését a mellékelt  polgármesteri határozat
tervezet és a szerződés tervezet vonatkozásában.                                        

Dunaújváros, 2021. április 26. 

Tisztelettel: 

          Dr. Vántus Judit
           osztályvezető



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2021. (…) határozata

 Dunaújváros belterület 2252 hrsz. alatt felvett, 189 m² területű 
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó adásvételi

szerződés véleményezéséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított
hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere megismerte és elfogadja –  ingatlan adásvétele
tárgyában –   Simon Gyula  nyertes  pályázóval  (2400  Dunaújváros,  Árpád  u.  5.) kötendő, jelen
határozat mellékletét képező adásvételi szerződést.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  utasítja  a  Jogi  és  Vagyonkezelési  Osztály
osztályvezetőjét  a  jelen  határozat  mellékletét  képező  „Adásvételi  szerződés”  polgármesteri
aláírása előkészítésére, egyúttal felkéri jelen határozat közlésére.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
                    a polgármester
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                    a Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való                              

megküldését követő 8 napon belül
az adásvételi szerződés aláírására:  a határozat érintettekkel való közlését követő 30
napon belül

Dunaújváros, 2021. május

                                                                                       
          Pintér Tamás

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere


