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ELŐTERJESZTÉS 

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2013. július 16-ai rendkívüli ülésére 

 
 Hiv. szám: 3699-2/2013. Tárgy: Javaslat a 1896 hrsz-ú ingatlan tulajdoni 

viszonyainak rendezésére 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület!     
 
 

Kiss Béla és neje Kiss Béláné Dunavarsány, Ifjúság u. 4 szám alatti lakosok, illetve Kiss Zoltán és 
neje Kiss Zoltánné, Dunavarsány Ifjúság u. 2 szám alatti lakosok, kérelemmel fordultak a Tisztelt Képviselő-
testülethez, hogy tulajdonukban lévő, jelenleg is útként működő 1896/1 hrsz. ú 101 m2-es terület 
tulajdonjogát az Önkormányzat vegye át és a kezeléséről a továbbiakban gondoskodjon. Az ingatlan 
megosztása és az út kialakítása folyamatban van.  
 
Kérelmező az utcarészt térítésmentesen kívánja átadni az Önkormányzat részére. 
 
A fentiekre figyelemmel, kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a döntés 
meghozatalára. 
 
Határozati javaslat: 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a 2013. 06. 11-én záradékolt 126/2013 munkaszámú változási vázrajz szerint 
kialakításra kerülő 1896/1 hrsz-ú, 101 m2 területű, kivett út besorolású területet 
Kiss Béla (2336 Dunavarsány, Ifjúság u. 4.), Kiss Béláné, (2336 Dunavarsány, 
Ifjúság u. 4.) Kiss  Zoltán  ( 2336 Dunavarsány, Ifjúság u. 2.) és Kiss Zoltánné 
(2336 Dunavarsány, Ifjúság u. 2.) kérelmezőktől térítés mentesen átveszi. 

b) felkéri a Polgármestert, hogy az út átadásával szükséges területrendezési 
megállapodást aláírja és a tulajdonosváltozással az ingatlan-nyilvántartáson 
valóátvezetésről gondoskodjon. A tulajdonjog változással és az ingatlan-
nyilvántartáson való átvezetésével kapcsolatosban az Önkormányzatot semmilyen 
költség nem terhelheti. Erre vonatkozóan a kérelmezőknek, írásbeli 
nyilatkozatban kell vállalniuk a felmerülő költségek (pl. átvezetés költségei) 
biztosítását, illetve a költségek felmerülése esetén, a felhívást követően, 
haladéktalanul az Önkormányzat számlájára való átutalását.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Dávid Matild műszaki előadó 
 

1 
 

mailto:titkarsag@dunavarsany.hu
http://www.dunavarsany.hu/


 

Melléklet:  változási vázrajz 
 
 
Dunavarsány, 2013. július 17. 
 

Bóna Zoltán 
Polgármester 

 
 
Az előterjesztés törvényes 

dr. Szilágyi Ákos 
        jegyző 
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