
JEGYZÖKÖNYV

Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2022. július 22-én, 9 órai
kezdettel a Városháza disztermében megtartott, rendkívüli, nyílt üléséröl.

Jelen vannak:

Valaminf:

Gergőné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Rnul Andrea
Boda Ildikó

dr. Szilágyi Akos
dr. Kiss István

Dobronyi Jánosné

polgármester
alpolgármester
képviselö
képviselö
képviselö
képviselö
jegyzö
aljegyzö

jegyzökönyvvezetö

Gergőné Varga Tünde polgármester: Szeretettel köszöntöm a mai testületi ülésünkön megjelent
képviselöket, köszönöm szépen, hogy eljöttetek erre a gyors hívásra a rendkívüli ülésre.
Megállapítom, hogy 6 fövel határozatképesek vagyunk, az ülést megnyitom.
Jegyzökönyv-hitelesftökre szeretnék javaslatot tenni. Knul Andrea és Nagyaé dr. Csobolyó Eszter
képviselök hitelesítö munkáját szeretném kérni. Amennyiben ezzel a testület egyetért, kérem, hogy
szavazzunk.

A Képviselö-testület 6 igen, O nem, O tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza:

111/2022. II. 22. számú Ké viselé-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete az ülés jegyzökönyvének
hitelesítésére Knul Andrea és Nagyné dr. Csobolyó Eszter képviselöketjelöli ki.

Határidő: azonnal

Feldős: Képviselö-testület

Gergőné Varga Tünde polgármester: Egyetlen napirendi pontunk van, amit megbeszéltünk imént a
Pénzügyí, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság ülésén. Tehát a "Javaslat a Budapest-Kelebia határátkelö
közti 150. számú vasútvonal fejlesztésére irányuló projektben érintett ingatlanok átruházására" a mai
napirendünk. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.

A Képviselö-testület 6 igen, O nem, O tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza:



112/2022. 11. 22. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint állapítja meg:

1. Javaslat a Budapest-Kelebia határátkelö közti 150. számú vasútvonal fejlesztésére
irányuló projektben érintett ingatlanok átmházására

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselö-testület

1. Javaslat a Buda est-Kelebia határátkelő köztí 150. számú vasútvonal fe lesztésére irán uló

ro'ektben érintett in atlanok átruházására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Akijelen van, hallotta az imént Jegyzö úr napirendröl szóló
összefoglalóját, csak Andrea nem hallofta. Onkormányzati telekrészek átruházásáról van szó a magyar
állam részére. Sok variáció, illetve sok választásunk nincs ebben az ügyben, próbáljuk azt az összeget,
amit majd az értékbecslö számunkra megállapft, egyeztetni a magyar állammal, illetve a magyar-kínai
vasúttal. Majd meglátjuk, mire jutunk. AmennyÍben a helyzet míndenkinek érthetö, akkor szavazásra
terjesztem fel a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) hozzájárul a Dunavarsány 4900, 60, 62, 969/7, 84, 969/14, 61, 969/3, 92, 969/4, 83, 969/34, 969/6
103/1 és 969/13 helyrajzi számú ingatlanok/ingatlanrészek Magyar Allam részére történö visszterhes
átruházásához az aktuális forgalmi értékeken;
b) felhatalmazza a Polgánnestert, hogy intézkedjen az érintett teriiletek értékbecsléseinek
elkészíttetésére, a vÍsszterhes átruházásokhoz szükséges egyeztetések lefolytatására és a kapcsolódó
feladatok végrehajtására;
c) felhatalmazza a Polgármestert a visszterhes vagyonátruházásokról szóló polgárÍ jogi szerzödések
aláírására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon igennel.

A Képviselö-testület 6 igen, O nem, O tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza:

113/2022. 11. 22. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) hozzájárul a Dunavarsány 4900, 60, 62, 969/7, 84, 969/14, 61, 969/3, 92, 969/4, 83,

969/34, 969/6 103/1 és 969/13 helyrajzi számú ingatlanok/ingatlanrészek Magyar
Allam részére történö visszterhes átruházásához az aktuális forgalmi értékeken;

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy intézkedjen az érintett teriiletek
értékbecsléseinek elkészíttetésére, a visszterhes átruházásokhoz szükséges
egyeztetések lefolytatására és a kapcsolódó feladatok végrehajtására;

c) felhatalmazza a Polgármestert a visszterhes vagyonátruházásokról szóló polgári jogi
szerzödések aláírására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:

Felelos;

azonnal

Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó eló'terjesztés a jegywTiönyv meüéhletét hépeú.



Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen a megjelenést, az ülés bezárom. További
szép napot kivánok!

Az tílés jegyzőkönyve 9 órakor lezárásra kerül.

K. m. f.
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A jegyzökönyv hiteles:

Knul Andrea

képviselő
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