
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2022. március 1-jei ülésére  

 

Tárgy:  Kerti János és Kerti Jánosné ingatlan 

felajánlása 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki 

irodavezető 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Az előterjesztést véleményezte:   Pénzügyi Ellenőrző Bizottság,  

Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-,  

Mezőgazdasági és Környezetvédelmi  

       Bizottság 

Ügyiratszám:      DFV/40-2/2022 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kerti János és Kerti Jánosné kérelmet nyújtott be, melyben a tulajdonukat képező Dunaföldvár 381 

hrsz.-ú ingatlanból felajánlanak Dunaföldvár Város Önkormányzata részére közterület szélesítéshez 

kb. 95 m2 területet, a szükséges területrész a Kadarka utca felől van. 

Eladási árként 450.000,- Ft összeget jelöltek meg. Ezen kívül szükség van a vízóra akna áthelyezésére, 

illetve a telekhatár módosítás miatt a gépjármű bejáró átalakítására. A közterület szélesítés területébe 

esik egy tégla boltozattal ellátott pince is, melyet hosszabb távon szükséges betömedékelni. 

 

Az ingatlanra a város szabályozási terve alapján szükség van, sajnos ezen a helyen a legkeskenyebb a 

Kadarka utca. A költségek tekintetében a vízóra áthelyezése illetve a kapubejáró átalakítása kb. 

400.000,- Ft-ba kerül, a pince tömedékelése kb. 1.000.000,- forint. A vételár megállapításához szükség 

van ingatlan értékbecslő szakvéleményére. 

 

Az adásvételi szerződés megkötése során telekalakítási, értékbecslési, ügyvédi és földhivatali 

bejegyzési költség merül fel, kb. 200.000,- Ft. 

 

Az előterjesztéshez mellékelem a térképmásolatot. 

 

Kérem a Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja 

el. 

 

Dunaföldvár, 2022. február 17.      Horváth Zsolt sk. 

     polgármester 

HATÁROZATI JAVASLAT 

  

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy  

1. Kerti János és Kerti Jánosné tulajdonát képező Dunaföldvár 381 hrsz.-ú ingatlanból kb. 95 m2 

területet közterület szélesítés céljából megveszi. 

2. a vételár megállapítására hivatalos értékbecslést kell készíttetni. 

3. a vételárra (vízóra áthelyezésre, kapubejáró átépítésre), telekalakítási, értékbecslési, ügyvédi 

és földhivatali bejegyzési költségekre 600.000,- Ft + az értékbecslés által megállapított 

összegre pénzügyi forrást biztosít a város 2022. évi költségvetésének 15. melléklet 3.21 

sorának terhére. 

4. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, valamint 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 



Erről értesül: 

1. Kérelmezők 

2. városfejlesztési és műszaki irodavezető 






