
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 2099-11/2016. 

K I V O N A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 22-én (Kedden) 

1400 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

179/2016.(XI.22.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Képviselő- testülete eladásra kijelöli a dunaföldvári 0110/1, 4051 m2 

területű és a 0110/2 hrsz.-ú 180253 m2 területű ingatlanokat (hrsz.-ok átvezetés alatt) a Vajda 

Real Estate Kft. (2330, Dunaharaszti, Némedi út 51.) részére, papíripari üzem megépítése 

céljára. 

Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele az ingatlanok művelési ágból történő kivonása.  

 

Vevőt terheli az ingatlanok művelési ágból való kivonása földvédelmi járulékának megfizetése, 

valamint az ingatlanok szükséges közművel való ellátása illetve a megközelítéséhez szükséges 

szilárd burkolatú út (burkolt árokkal) kiépítése (0109/1, 0111/28 hrsz.).  

 

Vételár: 275.000.000,- Ft + Áfa 

 

Vevőt terheli az ingatlanok adásvételével kapcsolatos mindennemű költség. 

 

A Képviselő- testület felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert az ügyben keletkező 

valamennyi okirat aláírására. 

 

A Képviselő- testület a 172/2016. (XI.08.) KT számú határozatát visszavonja. 

 

Határidő: 2017. május 31. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2016. november 22. 

A kivonat hiteléül:  
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180/2016.(XI.22.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Képviselő- testülete településfejlesztési döntést hoz a dunaföldvári 0109/1, 

0110, 0111/1-5, 0111/34, 0112, 0113/1-8, 0113/16 hrsz.-ú ingatlanok által érintett fejlesztési 

területre, felülvizsgálja a beépíthetőség szempontjait, építési előírásokat. 

A partnerségi egyeztetés szabályai megegyeznek a településrendezési terv felülvizsgálata során 

elfogadott partnerségi egyeztetési szabályokkal. 

Felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert tervezési ajánlat bekérésére, a településrendezési 

szerződés és az ügyben keletkező okiratok aláírására. 

 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2016. november 22. 

A kivonat hiteléül:  
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181/2016.(XI.22.) KT  

h a t á r o z a t 

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem támogatja a dunaföldvári 

5003/75 hrsz.-ú beépítetlen ingatlanból 8000 m2 bérbe adását naperőmű park létesítésének 

céljára a Solener Delta Kft. (8825 Pat, Fő u. 105.) részére. 

 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

                       Horváth Zsolt sk.                                               Bárdos Lászlóné dr. sk. 

                         polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

Dunaföldvár, 2016. november 22. 

A kivonat hiteléül:  

 


