JEGYZŐKÖNYV
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK,
TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK, VALAMINT VÁROSSTRATÉGIAI
ÉS VÁROSMARKETING BIZOTTSÁGÁNAK
2015. június 25-én 07,30 órai kezdettel megtartott
nyilvános együttes üléséről
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.)
II. emeleti Komjáthy terme

Jelen vannak a Tulajdonosi Bizottság részéről:
Czaun János
Stigelmaier Józsefné
Takács László
Csermák Zoltán László
Tósokiné Kovács Aranka
Zelenák Adrián

a Bizottság elnöke
a Bizottság alelnöke
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja

A Bizottsági ülésen részt vettek:
Brányi Mária
alpolgármester
Scher Ágota
irodavezető
Horváthné Csere Anikó
csoportvezető
Dr. Dancs Judit
csoportvezető
Dr. Kónya Norbert
csoportvezető
Schmidt István
irodavezető
továbbá a Pénzügyi és Költségvetési, valamint Városstratégiai és Városmarketing
Bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint.
Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke köszöntötte a Tulajdonosi, a Pénzügyi és
Költségvetési, valamint a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság tagjait, a Hivatal
munkatársait, és minden kedves vendéget. Tájékoztatta jelenlévőket, hogy a bizottsági
elnökökkel történt egyeztetés alapján a három bizottság összevont ülését ő fogja
levezetni, egyébként először van összevont bizottsági ülés ebben a ciklusban. Nagyon
röviden elmondaná, hogy először a határozatképességet fogják megállapítani különkülön, utána a napirendi pontok elfogadása, majd a napirendi pontok megvitatása és
szavazás következik. Azt követően a Tulajdonosi Bizottság folytatja munkáját más
napirendi pontokkal. Először is megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság 7 tagjából
6 bizottsági tag jelen van, így a Bizottság határozatképes. Felkérte Hegedűs Barbarát, a

Városstratégiai és Városmarketing Bizottság elnökét állapítsa meg a Bizottság
határozatképességét.
Hegedűs Barbara, a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság elnöke köszöntötte
a megjelenteket és megállapította, hogy a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság
7 tagjából 6 tag jelen van, így a Bizottság határozatképes. Hiányzik Mihályi Balázs, aki
előre jelezte távollétét.
Czaun János kérte Katanics Sándort állapítsa meg a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság határozatképességét.
Katanics Sándor, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke köszöntötte a
megjelenteket az összevont bizottsági ülésen és megállapította, hogy a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság 7 tagjából 7 tag jelen van, így a Bizottság határozatképes.
Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke: A napirendi pontok elfogadása
következik, a Tulajdonosi Bizottság kezdi, de mivel együttes bizottsági ülés van, ezért
vitára bocsátja a napirendi pontokat. Bárki hozzászólhat. Van-e kérdés, vélemény, más
javaslat, esetleg ellenjavaslat a napirendi pontokkal kapcsolatban?
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, így Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság
elnöke kérte a Bizottság tagjait foglaljanak állást először a Bizottsághoz érkezett
sürgősségi indítvánnyal kapcsolatban.
A Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a
Bizottsághoz érkezett sürgősségi indítványt, és meghozta a következő határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
192/2015.(VI.25.) határozata
a „Döntés a Veszprém, 51/A/9 hrsz-ú, természetben a Veszprém, Óváros tér
2. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
gyakorlásáról” tárgyú napirendi pont sürgősséggel való tárgyalásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága a „Döntés a
Veszprém, 51/A/9 hrsz-ú, természetben a Veszprém, Óváros tér2 szám alatti ingatlanra
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról” tárgyú napirendi pont 2015. június 25-i
ülésen történő sürgősséggel való tárgyalását elfogadja.

Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke kérte a Bizottság tagjait foglaljanak állást
a Bizottság napirendjével kapcsolatban.
A Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a
következő határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
193/2015.(VI.25.) határozata
a Tulajdonosi Bizottság 2015. június 25-i ülésének napirendjéről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottsága jelen ülés
napirendjét a következők szerint fogadja el:
1. E./

Döntés az Integrált Településfejlesztési Programban szereplő
intézményi beruházások végrehajtásához szükséges tervezési és
rendezési terv módosítási feladatokkal kapcsolatos pénzügyi
kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

2. Döntés a Veszprém, 51/A/9 hrsz-ú, természetben a Veszprém, Óváros
tér 2 szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról
Előterjesztő: Józsa Tamás kabinetfőnök
3. Döntés a Veszprém, 4643/1, 4643/2 és a 4725/4 hrsz alatti
– természetben a Muskátli utcában található – ingatlanokat érintő
telekalakítás, értékesítésre történő kijelölés, valamint telekalakítással
vegyes adásvételi szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

Czaun János kérte Hegedűs Barbarát, a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság
elnökét, foglaljanak állást a napirenddel kapcsolatban.
Hegedűs Barbara, a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság elnöke kérte a
Bizottság tagjait, foglaljanak állást a napirenddel kapcsolatban.
A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadta a Bizottság 2015. június 25-i ülésének napirendjét.
Czaun János kérte Katanics Sándort, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökét,
foglaljanak állást a napirenddel kapcsolatban.
Katanics Sándor, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke kérte a Bizottság
tagjait, foglaljanak állást a napirenddel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadta a Bizottság 2015. június 25-i ülésének napirendjét.
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Az előterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére
álltak: http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/önkormanyzat/ bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. E./

Döntés az Integrált Településfejlesztési Programban szereplő
intézményi beruházások végrehajtásához szükséges tervezési és
rendezési terv módosítási feladatokkal kapcsolatos pénzügyi
kötelezettségvállalásról

Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke: A napirendi pont vitája következik.
Jogi szakértő szerint csak az 1. napirendi ponthoz beérkezett „E.” napirendi pontot
kell megvitatni. Kérdezte a Bizottságok tagjait van-e kérdés, vélemény, javaslat a
napirendi ponttal kapcsolatban? Háromszor kell szavazni, három határozati javaslat
kapcsolódik az előterjesztéshez.
Mivel hozzászólás, kérdés, vélemény nem merült fel Czaun János, a Bizottság
elnöke kérte a Tulajdonosi Bizottság tagjait foglaljanak állást az előterjesztéshez
tartozó E/1. határozati javaslattal kapcsolatban.
A Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
194/2015.(VI.25.) határozata
„E./ Döntés az Integrált Településfejlesztési Programban szereplő
intézményi beruházások végrehajtásához szükséges tervezési és
rendezési terv módosítási feladatokkal kapcsolatos pénzügyi
kötelezettségvállalásról” tárgyú előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a „E./Döntés az Integrált Településfejlesztési Programban szereplő
intézményi beruházások végrehajtásához szükséges tervezési és rendezési terv
módosítási feladatokkal kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról” tárgyú
előterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és az előterjesztéshez tartozó, az Idős demensek nappali ellátója
kialakításának tervezési és rendezési terv módosítási feladatainak költségeire
vonatkozó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló határozati javaslat
elfogadását.
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Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke kérte a Bizottság tagjait foglaljanak
állást az előterjesztéshez tartozó E/2. határozati javaslattal kapcsolatban.
A Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
195/2015.(VI.25.) határozata
az Egry Úti Óvoda újjá építésének tervezési költségeire vonatkozó előzetes
pénzügyi kötelezettségvállalásról
szóló határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta az Egry Úti Óvoda újjá építésének tervezési költségeire vonatkozó
előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló határozati javaslatot. A Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását.
Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke kérte a Bizottság tagjait foglaljanak
állást az előterjesztéshez tartozó E/3. határozati javaslattal kapcsolatban.

A Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
a következő határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
196/2015.(VI.25.) határozata
a Gyulafirátóti új óvoda és bölcsőde létesítése – tervdokumentáció készítése
tervezési költségeire vonatkozó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
szóló határozati javaslatról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a Gyulafirátóti új óvoda és bölcsőde létesítése – tervdokumentáció
készítése tervezési költségeire vonatkozó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
szóló határozati javaslatot. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a határozati
javaslat elfogadását.

Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke felkérte Hegedűs Barbara elnök
asszonyt, hogy a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság is foglaljon állást az
előterjesztéssel kapcsolatban.
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Hegedűs Barbara, a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság elnöke kérte a
Bizottság tagjait, foglaljanak állást az előterjesztéssel és a hozzá tartozó E/1.
határozati javaslattal kapcsolatban.
A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
előterjesztést és a hozzá tartozó E/1. határozati javaslat elfogadását támogatta.
Hegedűs Barbara, a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság elnöke kérte a
Bizottság tagjait, foglaljanak állást az előterjesztéshez tartozó E/2. határozati
javaslattal kapcsolatban.
A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
előterjesztést és a hozzá tartozó E/2. határozati javaslat elfogadását támogatta.
Hegedűs Barbara, a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság elnöke kérte a
Bizottság tagjait, foglaljanak állást az előterjesztéssel és a hozzá tartozó E/3.
határozati javaslattal kapcsolatban.
A Városstratégiai és Városmarketing Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
előterjesztést és a hozzá tartozó E/3. határozati javaslat elfogadását támogatta.

Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke felkérte Katanics Sándor elnök urat,
hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság is foglaljon állást az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Katanics Sándor, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: Mivel az
előterjesztőnek kiegészítése nem volt, illetve az összevont bizottsági ülésen kérdés,
vélemény nem hangzott el, így szavazási helyzet van. Három határozati javaslattal
kapcsolatban kell dönteni a Bizottságnak. Kérte a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság tagjait, foglaljanak állást az előterjesztéssel és a hozzá tartozó, az Idős
demensek nappali ellátója kialakításának tervezési és rendezési terv módosítási
feladatainak költségeire vonatkozó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló
határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
előterjesztést és a hozzá tartozó E/1. határozati javaslat elfogadását támogatta.
Katanics Sándor, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke kérte a Pénzügyi
és Költségvetési Bizottság tagjait, foglaljanak állást az előterjesztéshez tartozó, az
Egry Úti Óvoda újjá építésének tervezési költségeire vonatkozó előzetes pénzügyi
kötelezettségvállalásról szóló határozati javaslattal kapcsolatban.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
előterjesztést és a hozzá tartozó E/2. határozati javaslat elfogadását támogatta.
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Katanics Sándor, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke kérte a Pénzügyi
és Költségvetési Bizottság tagjait, foglaljanak állást az előterjesztéshez tartozó, a
Gyulafirátóti új óvoda és bölcsőde létesítése – tervdokumentáció készítése tervezési
költségeire vonatkozó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló határozati
javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
előterjesztést és a hozzá tartozó E/3. határozati javaslat elfogadását támogatta.

Katanics Sándor megköszönte a Bizottság tagjainak részvételét, s mivel több
napirend nem volt, így a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ülését 7,44 órakor
bezárta.
A Tulajdonosi Bizottság 7,45 órától folytatta ülését.
2. Döntés a Veszprém, 51/A/9 hrsz-ú, természetben a Veszprém, Óváros
tér 2 szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról
Előterjesztő: Józsa Tamás kabinetfőnök

Czaun János, a bizottság elnöke: Kérdezte, hogy van-e valakinek kiegészítése,
hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem
érkezett, szavazásra bocsátotta az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
197/2015. (VI.25.) határozata
a Veszprém, 51/A/9 hrsz-ú, természetben a Veszprém, Óváros tér 2 szám
alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a
„Döntés a Veszprém, 51/A/9 hrsz-ú, természetben a Veszprém, Óváros tér 2 szám
alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról” című előterjesztést és az
alábbi döntést hozza:
1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi
Bizottsága az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.) számú önkormányzati
rendelet 68§ 5. pontjának felhatalmazása alapján, nem kívánja gyakorolni
elővásárlási jogát, a Veszprém, 51/A/9 hrsz-ú természetben a Veszprém, Óváros
tér 9 szám alatti ingatlan 1/1 -ed arányú tulajdoni hányada vonatkozásában.
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2.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő:

2015. 06.30.

Felelős:

Porga Gyula polgármester

Közgyűlése

felkéri

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Józsa Tamás irodavezető
3. Döntés a Veszprém, 4643/1, 4643/2 és a 4725/4 hrsz alatti természetben a Muskátli utcában található – ingatlanokat érintő
telekalakítás, értékesítésre történő kijelölés, valamint telekalakítással
vegyes adásvételi szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester
Czaun János, a bizottság elnöke: Kérdezte, hogy van-e valakinek kiegészítése,
hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem
érkezett, szavazásra bocsátotta az előterjesztésben lévő 1. határozati javaslatot.
Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
198/2015. (VI.25.) határozata
a Veszprém, 4643/1, 4643/2 és a 4725/4 hrsz. alatti – természetben a
Muskátli utcában található – ingatlanokat érintő telekalakításról és
értékesítésre történő kijelölésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a „Döntés a Veszprém, 4643/1, 4643/2 és a 4725/4 hrsz. alatti –

természetben a Muskátli utcában található – ingatlanokat érintő telekalakítás,
értékesítésre történő kijelölés, valamint telekalakítással vegyes adásvételi szerződés
jóváhagyás” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
a 19/2015. (I. 22.) számú és a 190/2015.(VI.18.) számú határozatát visszavonja.

2.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága hozzájárul,
a Veszprém, 4643/1, 4643/2 és a 4725/4 hrsz. alatti ingatlanokat érintő
telekalakítási eljárás – 1. határozati javaslat 1. mellékeltét képező vázrajzban
foglaltak szerinti – lefolytatásához, és a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál történő engedélyeztetéséhez.
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3.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
a 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) előírásai alapján lefolytatta az
önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában az értékesítést megelőző
célszerűségi, pénzügyi-gazdaságossági vizsgálatot.

4.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága a 6/2012.
(II.24.) önkormányzati rendelet 33.§ bb, pontja szerinti telek-kiegészítésként
történő értékesítésre jelöli ki, a Veszprém belterület 4643/2 hrsz. alatti ingatlan
2088 m2 nagyságú, a határozati javaslat 1. melléklete szerint meghatározott,
4643/1 hrsz. alatti ingatlan kiegészítésére alkalmas területét a célszerűségi,
pénzügyi-gazdaságossági vizsgálat alapján.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
a 4. pontban meghatározott ingatlanrész értékét 6 450 000.- Ft összegben
határozza meg a 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 27 § (1) alapján.
6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
a 4. pontban meghatározott ingatlanrész értékesítési árát bruttó 8 191 500.-t,nettó
6 450 000.-Ft- összegben határozza meg.
5.

7.

A Bizottság felkéri a „VKSZ” Zrt.-t, a telekalakítási eljárás lefolytatására és az
adásvételi eljárás előkészítésére.

Felelős:
Brányi Mária alpolgármester
A végrehajtás
előkészítéséért felelős: Dr. Temesvári Balázs vezérigazgató, „VKSZ” Zrt.,
Józsa Tamás kabinetfőnök
Határidő:
2015. szeptember 1.

Czaun János, a bizottság elnöke: Kérdezte, hogy van-e valakinek kiegészítése,
hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem
érkezett, szavazásra bocsátotta az előterjesztésben lévő 2. határozati javaslatot.
Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
199/2015. (VI.25.) határozata
a Veszprém, 4643/1, 4643/2 és a 4725/4 hrsz. alatti – természetben a
Muskátli utcában található – ingatlanokat érintő telekalakítással vegyes
adásvételi szerződés jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
megtárgyalta a „Döntés a Veszprém, 4643/1, 4643/2 és a 4725/4 hrsz. alatti –

természetben a Muskátli utcában található – ingatlanokat érintő telekalakítás,
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értékesítésre történő kijelölés, valamint telekalakítással vegyes adásvételi szerződés
jóváhagyásáról” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága jóváhagyja
a Veszprém, 4643/1, 4643/2 és a 4725/4 hrsz. alatti forgalomképes, üzleti
vagyonnak minősülő ingatlanokat érintő Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzat – mint eladó – a Muskátli utca 2-8 szám alatti társasház – mint vevő
– közötti telekalakítással vegyes adásvételi szerződést.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága
felhatalmazza Porga Gyula polgármestert, hogy a telekalakítással vegyes adásvételi
szerződést – valamennyi ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz szükséges melléklet
(záradékolt vázrajz, jogerős telekalakítási engedély, MNV Zrt. elővásárlási jogról
lemondó nyilatkozata, vezetékjog jogosultak nyilatkozatai, Önkormányzat jóváhagyó
határozata, Jegyző nyilatkozata a forgalomképességről, NAV adatlap) rendelkezésre
állása esetén – aláírja.
3. A Bizottság felkéri a „VKSZ” Zrt. -t, a szerződéskötési eljárás lebonyolítására.
Felelős:
„VKSZ” Zrt.
A végrehajtás
előkészítéséért felelős: Dr. Temesvári Balázs vezérigazgató, „VKSZ” Zrt.,
Józsa Tamás kabinetfőnök
Határidő:
2015. szeptember 1.

Czaun János megköszönte a Bizottság tagjainak részvételét, s mivel több napirend nem
volt, így a Tulajdonosi Bizottság ülését 7,55 órakor bezárta.
K.m.f.

Czaun János
a Bizottság elnöke

Stigelmaier Józsefné
a Bizottság alelnöke
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