
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő -Testületének
- a 25/2004. (IX. 16. ) és a 4/2005. (11. 16. ) rendelettel módosított -

19/2004. CVI.14.) rendekte

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA
ÉRDEKÉBEN ELŐVÁSÁRLÁSI JOG LÉTESÍTÉSÉRÖL

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete a 11/2001. (X9.) rendeletében
jóváhagyott településrendezési cél megvalósulása érdekében a "Az épített kömyezet
alakításáról és védelméről" szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 25. § (1)-(2) bekezdésében
biztosítottjogkörében a következő rendeletet alkotja.

"1. §.

Dunavarsány Város Onkormányzata elővásáriásijogot állapít meg az alábbi ingatlanokra:

Az in atlan adatai: Tele ülésrendezési:

Dunavarsány, 036/12 hrsz. 478143 m
Dunavarsány, 036/13 hrsz. 6. 673 m'
Dunavarsány, 036/14 hrsz 2. 533 m
Dunavarsány, 036/40 hrsz 10. 570 m

településfejlődés
településfejlödés
településfejlődés
településfejlődés

2. §.

Az elővásárlási jogot a rendeletben megjelölt ingatlan tulajdoni lapján az ingatlan
nyilvántartásba be kelljegyeztetni.

3. §.

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Venczel Eva sk.

polgármester

Záradék

A rendelet 2004. június 14-én kihirdetésre kemlt.

Jambrik Annna sk.

jegyzö

Jambrik Annna sk.

jegyzö
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A rendelet egységes szerkezetbe foglalásának idöpontja: 2006. március 9. ;? QS^B i k Dóra
talj^yző
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Módosftotta a 25/2004. (IX. 15. ) rendelet 1. §-a, hatályba lép 2004. szeptember 16.
Módosftotta a 4/2005. (11. 16. ) rendelet 1. §-a, hatályba lép 2005. február 16.



Dunavarsány Város önkorroánv.'at
Képviselő-testületének

7/2005. (II. 16. ) rendelete

Településrendezési célok mcgvalósitása
Erdekében elővásárlási jog létesítésérol

Dunavarsány város Onkormányzatának Képviselö-testülete a 11/2001. (X. 09. ) rendeletében
jóváhagyott településrendezési cél megvalósulása érdekében "Az épített kömyezhet alakitásáról és
yédelméröl" szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. 25. § (1)-(2) bekezdésében biztosított jogkörében a
következö rendeletet alkotja.

l.§

Dunavarsány Város Onkormányzata elövásárlási jogot állapit meg az alábbi ingatlanokra:

Az in atlan adatai: Tele ülésrendezési cél:

Dunavarsány 036/13 6. 673 m2
Dunavarsány 036/14 2. 533 m2
Dunavarsány 036/40 10. 570 m2

településfejlődés
településfejlődés
településfejlödés

2.§

. . elovásárlási J°got a rendeletben megjelölt ingatlan tulajdoni lapján az ingatlan nyilvántartásba
be kell jegyeztetai.

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Venczel Eva

polgámiester

A kihirdetés napja 2005. február 16.

3.§
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Dunavarsány Nagyközség Onkormányz. it
Képvisclö-testületénck

17/2004. (VI. 14. ) KT sz. Önkormányzati rendelete
Tclcpülésrendczcsi cclok megvalósítása érdekcbcn clővásarlási jog

létesítéscról

Dunavarsány Nagyközség Onkonnányzatának Képviselö-testülete a 11/2001. (X. 09. ) Kt sz.
rendeletében jóváhagyott településrendezési cel megvalósulása érdekében "Az épitett
kömyezet alakitásáról és védetméről" szóló 1997. évi [.XXVIII. tv. 25. §. /1/-/2/
bekezdűseben biztositottjogkörében a következö rendelL'tet alkotja.

l.§

DiiiiavarsAny Nugykü/.seg Onkormány/. itu elűvá.sárlási joyol állapíl mey a/ alábbi ingatlanm:

A'/. inKallan adalai:

Oun. ivar.sány, 036/12 llrs/. 47KI43 ni2

2.§

1 clc ülesrenjexési cél:
tL'lL'püle-i lejlödes

A/. clöv:is. irl. i.si joyol a rL'iulL'lelliL'ii incyrlöll i[]y;ill:iii tiikijdoni l;ipj;in ;i/ ingatli iii-
iiyilv;iiil:in. i.sl):iii he kclljcyyc/. telni.

3.8

li/cii rciulclcl kiliirJclL-ic li;ipj;iii [cp lii iliilyb. i.

Diiiiiivdi'xiiiiy. 2004. június 1 I.

Venc/el Ev;i

/ polgármcslrr/
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ZARADEK:

A reiidelet kihirdctcsének napja: 2004 június 15 .".kiiw,
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