ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021. március 11-ei ülésére
Tárgy:
Előadó:
Az előterjesztést készítette:
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Előterjesztést véleményezi:

Ügyiratszám:

Kovács Krisztina (7020, Dunaföldvár,
Erzsébet u. 8.) ingatlan felajánlása
Horváth Zsolt polgármester
Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki
irodavezető
dr. Boldoczki Krisztina jegyző
a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján mellőzve
DFV/825-2/2021

Tisztelt Képviselő-testület!
Kovács Krisztina (7020 Dunaföldvár, Erzsébet u. 8.) kérelmet nyújtott be a Tisztelt Képviselőtestület felé, melyben a tulajdonát képező dunaföldvári 282/1 hrsz.-ú (Kadarka u.) kivett,
magánút művelési ágú, 50 m2 területű ingatlant felajánlja térítésmentesen Dunaföldvár Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére közterület szélesítés céljára.
Kérelmében leírja, hogy a telekhatár módosítás során szükség van a kerítés átépítésére, a
gázcsonk és szennyvízcsonk áthelyezésére, mely költségek vállalását kéri az Önkormányzattól.
Az ingatlanra a város szabályozási terve alapján szükség van.
A meglévő kerítés a jelenlegi helyén maradhat, az ingatlan igénybevétele során lesz szükség
annak elbontására és új kerítés építésére, valamint a gázcsonk áthelyezésére. A szennyvíz
tisztító idom maradhat a leendő önkormányzati területen.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 15/2013.(VII.01.)
önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése szerint a vagyon tulajdonjogának, vagy használati
jogának ingyenes vagy kedvezményes megszerzéséről, felajánlás elfogadásáról a polgármester
dönt.
Az ajándékozási szerződés megkötése során telekalakítási, ügyvédi és földhivatali bejegyzési
költség merül fel, kb. 150.000,- Ft.
Az előterjesztéshez mellékelem a térképmásolatot.
Kérem a Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot
fogadja el.
Dunaföldvár, 2021. március 4.
Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város
Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva a képviselők
véleményének figyelembevételével úgy döntött, hogy
1. a polgármester jogosult:
a. Dunaföldvár 282/1 hrsz.-ú (Kadarka u.) kivett, magánút művelési ágú, 50 m2
területű ingatlant térítésmentes felajánlását elfogadni.
b. Kovács Krisztina (7020 Dunaföldvár, Erzsébet u. 8.) tulajdonát képező
dunaföldvári 282/1 hrsz.-ú, kivett, magánút művelési ágú, 50 m2 területű ingatlan
térítésmentes átadásáról szóló szerződést aláírni.
c. biztosítani az ügylet során felmerülő költségeket, várhatólag 150.000,- Ft-ot,
amelynek fedezetét a város 2021. évi költségvetés dologi kiadása biztosítja.
d. a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, valamint intézkedések megtételére.
2. A későbbiek folyamán az ingatlan igénybevétele során vállalja a kerítés elbontását, új
kerítés építését (a meglévővel azonos minőségben), a gázcsonk áthelyezését illetve a
szennyvíztisztító idom fedlapjának – a terheléstől függően – cseréjét.
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