
Dunavarsány Város Onkormányzatának
Pol ármestere

IX] 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsa dunavarsan . hu
S 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056

www.dunavarsan . hu

ELÖTERJESZTÉSK
Dvnavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2021. szeptember 14-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám:DV/9742/2021. Tárgy: Javaslat az Onkormányzat tulajdonában lévö 103/2
hrsz-ú foldterület használatba adására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évben döntött a 103 hrsz-ú,
kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévö ingatían megosztásáról. A 103 hrsz-ú telekingatlanon
helyezkedett el a Művelödési Ház épűlete, valamint a hozzátartozó udvar. A megosztást követöen
alakult ki a 103/1 hrsz-ú, kivett művelodési ház és udvar, továbbá a 103/2 hrsz-ú kivett közteriilet
művelési ágú ingatlan. A 103/2 helyrajzi számú kivett közterületnek a telekmegosztással egyidejűleg a
K.épviselo-testület a Petöfi tér elnevezést adta. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelöen a kivett
művelődési ház és udvar művelési ágú ingatlan házszáma Kossuth Lajos utca 2. számról Petöfi tér 1.
számra változott.

A telekalakításból kialakult 103/1 helyrajzi számú ingatían a Petőfí Müvelodési Ház és
Könyvtár használatába és kezelésébe lett adva.

Jelen elöterjesztésünkben a 103/2-es hrsz-ú ingatlant is javasoljuk átadni a Petöfí Művelödési
Ház és Könyvtámak használatba és kezelésbe, mivel a terület összefüggöen a Művelödési Ház elött
helyezkedik el, és eddig is az intézmény szervezésében megvalósuló rendezvények színteréül szolgált
A használatba adással egyidöben a Művelodési Ház vezetője feüiatalmást kap arra, hogy a terület
hasznait szedje, kötelezettségeit viselje, a terület bérbeadását kezelje.

A fentiek alapján kérem a határozatijavaslat elfogadását.

Határozati 'avaslat:

Dunavarsány Varos Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Dunavarsány 103/2 hrsz-ú ingatlant átadja a Petőfi Művelődési Ház és Konyvtár

használatába, illetve kezelésébe;

b) felhatalmazza az intézmény vezetőjét a terület hasznosftásából esetlegesen származó
bevételek beszedésére, és annak az intézmény saját költségvetésébe történő beépítésére.

c) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidö: azonnal

Felelős: Polgármester

Az előterjesztést készítette: Vágó Istváimé gazdasági osztályvezetö

Az eloterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság



Mellékletek: - E-hiteles térképmásolat
- nem hiteles tulajdoni lap

Dunavarsany, 2021. szeptember 6.
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Pest MegyeíKormányhivatal
Ráckeve 2300 Ssst Istvdn tér3.

E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat
2021. 09.Ce 14:03:42

Hefyrajzi száar DUNAVARSÁNYbetterűlet 103/1 Megrcndelés szám 7/4400/2021

Méretamny: 1: 1000 TtSirajzszte 41796210002021
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A térképmésolat a kiadást msgefözÖ napig megegyezik az mgatlan-nyilvántartási térképi adatbáás tartalmávaL A
tériíépntísolat méretek levételére nemhasználható!
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