
2018. augusztus 14-ei rendes, nyílt ülés határozatai 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

156/2018. (VIII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére dr. Bóna Balázs és Nagyné dr. Csobolyó Eszter képviselőket jelöli ki. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

157/2018. (VIII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
1. Javaslat az utólagos közmű csatlakozások rendjéről és a fizetendő hozzájárulásról szóló 

19/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítására 
2. Javaslat a kerékpárút megépítésére irányuló pályázat benyújtásához szükséges intézkedések 

meghozatalára 
3. Javaslat beépítési kötelezettség biztosítására bejegyzett elidegenítési tilalom törlésére 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

158/2018. (VIII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 101/2018. (VII. 
10.) számú határozatát az alábbiak szerint: 

„Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) kerékpárutat kíván építeni a „Dunavarsány Vasút sor és a Vörösmarty Mihály 

utca kerékpárút építése” megnevezésű, ÚT/1786/25/2017. számon a Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Útügyi Osztály által kiadott jogerős építési engedély alapján, az engedélyezett 
dokumentáció szerinti, Vörösmarty Mihály utca kerékpárút létesítése 
nyomvonalon, az alábbi műszaki tartalommal: 
aa) kerékpáros nyom megvalósítása a Nagyvarsányi utcán, annak teljes hosszán, 

kerékpáros nyom megvalósítása a Búza utcán a Nagyvarsányi utcától a 
Vörösmarty utcáig terjedő szakaszon, a megtervezésre kerülő dokumentáció 
szerinti műszaki tartalommal, 

ab) kerékpársáv építése a Vörösmarty utcán, az a) pont szerinti építési engedély 
alapján készült 118.01-02 tervszámú dokumentáció szerinti műszaki 
tartalommal a Búza utcától a Liget utcáig terjedő szakaszon, 

ac) önálló kerékpárút építése a Liget utcától a Nyár utcáig terjedő nyomvonalon 
az a) pont szerinti építési engedély alapján készült 118.01-02 tervszámú 
dokumentáció szerinti műszaki tartalommal, 

ad) kerékpáros nyom megvalósítása a Nyár utcán az óvoda épületéig, a 
megtervezésre kerülő dokumentáció szerinti műszaki tartalommal. 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az a) pont szerinti műszaki tartalom 
megvalósulásának érdekében, az a) pont szerinti építési engedély 1. pontja szerint, a 



kivitelezés megkezdésének feltételéül előírt, a területileg érintett valamennyi ingatlan 
építéssel érintett részei feletti rendelkezési jog megszerzése érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg, a szükséges eljárásokat kezdeményezze, a szükséges 
okiratokat és szerződéseket írja alá, utólagos beszámolási kötelezettséggel.” 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

159/2018. (VIII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a 158/2018. (VIII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat szerinti 
kerékpárút megvalósításához szükséges tervezési munkákra irányuló szerződéseket aláírja 
és az ehhez kapcsolódó intézkedéseket megtegye, utólagos beszámolási kötelezettséggel. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

160/2018. (VIII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 102/2018. (VII. 
10.) számú Képviselő-testületi határozatát, a Dunavarsány, 032/5 hrsz-ú, szántó művelési 
ágú, 4173 m2 területű ingatlan 242 nm illetőségű részének megvásárlására, tekintettel 
arra, hogy a tervezett kerékpárút Vasút sor nyomvonalon történő megépítéséhez, a 
szükséges tulajdonszerzéshez a MÁV Zrt. Infrastruktúra Fejlesztési Igazgatóság Döntés 
Előkészítési Irodája által kiadott vasútfejlesztési nyilatkozata alapján a kerékpárút 
elhelyezése már nem lehetséges, ezért a 969/25 hrsz-ú ingatlanrész értékesítéséhez 
vasútfejlesztési szempontból nem járult hozzá. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

161/2018. (VIII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 104/2018. (VII. 
10.) számú határozatát az alábbiak szerint: 
„Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) kezdeményezi a tulajdonos Magyar Államnál a Dunavarsány, 036/16 hrsz-ú 
öntözőterületből annak 2827 m2 nagyságú, fásított terület művelési ágú 
ingatlanrészének megvásárlását kerékpárút létesítéséhez, értékbecslés alapján 
megállapított 811.349,- Ft, azaz Nyolcszáztizenegyezer-háromszáznegyvenkilenc 
forint vételárért a 2018. évi költségvetés egyéb épület beszerzés előirányzata 
terhére. 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti tulajdonszerzést eredményező 
szerződés vagy szerződések aláírására és a további szükséges intézkedések 
megtételére. 

c) felhatalmazza a Polgármestert a Dunavarsány, 036/16 hrsz-ú ingatlan 
megosztására irányuló változási vázrajz aláírására, valamint a vázrajz szerinti, a 



kerékpárút nyomvonala által érintett területrész kizárólagos tulajdonjogának 
megszerzése érdekében a szerződések aláírására és a további egyéb szükséges 
intézkedések megtételére, utólagos beszámolási kötelezettséggel. 

d) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti ingatlanrész más célra történő 
felhasználására irányuló eljárás megindítására és az ehhez kapcsolódó 
intézkedések megtételére, okiratok aláírására.” 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

162/2018. (VIII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 105/2018. (VII. 
10.) számú határozatát az alábbiak szerint: 
„Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) kezdeményezi a Dunavarsány, 036/17 hrsz-ú szennyvíztisztító telepből annak 2448 
m2 nagyságú ingatlanrészének kerékpárút létesítésére történő megosztását, és 
felhatalmazza a Polgármestert a telekalakítási eljárás lefolytatásához szükséges 
dokumentációk aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti ingatlanrész más célra történő 
felhasználására irányuló eljárás megindítására és az ehhez kapcsolódó 
intézkedések megtételére, okiratok aláírására.” 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

163/2018. (VIII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 121/2018. (VII. 
10.) számú határozatát az alábbiak szerint: 
„Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) megvásárolja a Dunavarsány, 0123/31 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 6574 m2 

területű ingatlan 0,11 AK illetőségű részét kerékpárút létesítéséhez, értékbecslés 
alapján megállapított összességében 17.920 Ft, azaz Tizenhétezer-kilencszázhúsz 
forint vételárért a 2018. évi költségvetés egyéb épület beszerzés előirányzata 
terhére. 

b) felhatalmazza a Polgármestert az osztatlan közös tulajdont eredményező a) pont 
szerintiszerződés aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére. 

c) felhatalmazza a Polgármestert a Dunavarsány, 0123/31 hrsz-ú ingatlan 
megosztására irányuló változási vázrajz aláírására, valamint a vázrajz szerinti, a 
kerékpárút nyomvonala által érintett területrész kizárólagos tulajdonjogának 
megszerzése érdekében az a) pont szerinti szerződés alapján létrejött 
tulajdonközösséget megszüntető okirat aláírására és a további egyéb szükséges 
intézkedések megtételére, utólagos beszámolási kötelezettséggel. 

d) felhatalmazza a Polgármestert a c) pont alapján kizárólagos tulajdonába kerülő 
ingatlan más célra történő felhasználására irányuló eljárás megindítására és az 
ehhez kapcsolódó intézkedések megtételére, okiratok aláírására.” 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 



 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

164/2018. (VIII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 124/2018. (VII. 
10.) számú Képviselő-testületi határozatát, a Dunavarsány, 969/25 hrsz-ú, legelő 
művelési ágú, 1 ha 5737 m2 területű ingatlan 4523 m2 illetőségű részének megvásárlására, 
tekintettel arra, hogy a tervezett kerékpárút Vasút sor nyomvonalon történő 
megépítéséhez, a szükséges tulajdonszerzéshez a MÁV Zrt. Infrastruktúra Fejlesztési 
Igazgatóság Döntés Előkészítési Irodája által kiadott vasútfejlesztési nyilatkozata alapján 
a kerékpárút elhelyezése már nem lehetséges, ezért a 969/25 hrsz-ú ingatlanrész 
értékesítéséhez vasútfejlesztési szempontból nem járult hozzá. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

165/2018. (VIII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 125/2018. (VII. 
10.) számú Képviselő-testületi határozatát, a Dunavarsány, 969/13 hrsz-ú beépítetlen 
területből annak 161 m2 nagyságú ingatlanrészének kerékpárút létesítésére történő 
megosztására, tekintettel arra, hogy a tervezett kerékpárút Vasút sor nyomvonalon történő 
megépítéséhez, a szükséges tulajdonszerzéshez a MÁV Zrt. Infrastruktúra Fejlesztési 
Igazgatóság Döntés Előkészítési Irodája által kiadott vasútfejlesztési nyilatkozata alapján 
a kerékpárút elhelyezése már nem lehetséges, ezért a 969/25 hrsz-ú ingatlanrész 
értékesítéséhez vasútfejlesztési szempontból nem járult hozzá.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

166/2018. (VIII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 126/2018. (VII. 
10.) számú határozatát az alábbiak szerint: 
„Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) kezdeményezi a Dunavarsány, 3696/2 hrsz-ú beépítetlen területből annak 227 m2 
nagyságú ingatlanrészének kerékpárút létesítésére történő megosztását, és 
felhatalmazza a Polgármestert a telekalakítási eljárás lefolytatásához szükséges 
dokumentációk aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti ingatlanrész más célra történő 
felhasználására irányuló eljárás megindítására és az ehhez kapcsolódó 
intézkedések megtételére, okiratok aláírására.” 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 
 
 



 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

167/2018. (VIII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 127/2018. (VII. 
10.) számú Képviselő-testületi határozatát, a Dunavarsány, 969/14 hrsz-ú beépítetlen 
területből annak 931 m2 nagyságú ingatlanrészének kerékpárút létesítésére történő 
megosztására, tekintettel arra, hogy a tervezett kerékpárút Vasút sor nyomvonalon történő 
megépítéséhez, a szükséges tulajdonszerzéshez a MÁV Zrt. Infrastruktúra Fejlesztési 
Igazgatóság Döntés Előkészítési Irodája által kiadott vasútfejlesztési nyilatkozata alapján 
a kerékpárút elhelyezése már nem lehetséges, ezért a 969/25 hrsz-ú ingatlanrész 
értékesítéséhez vasútfejlesztési szempontból nem járult hozzá.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

168/2018. (VIII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 128/2018. (VII. 
10.) számú határozatát az alábbiak szerint: 
„Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) kezdeményezi a sikertelen vételi ajánlat megtételét követően, a„Dunavarsány 
Vasút sor és a Vörösmarty Mihály utca kerékpárút építése” megnevezésű, 
ÚT/1786/25/2017. számon, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály által kiadott jogerős 
építési engedély alapján, az engedélyezett dokumentáció szerinti nyomvonal által 
érintett, a meglévő úthálózat fejlesztéséhez és a kitűzött településrendezési cél 
megvalósulásához – kerékpárút építése – szükséges, a Dunavarsány, 0123/29 
hrsz-ú, szántó művelési ágú, 1 ha 9356 m2 területű ingatlan 135 m2 területű 
ingatlanrészének kisajátítására irányuló eljárás megindítását. 

b) nyilatkozik, hogy az a) pont szerinti eljárás lefolytatására a 2018. évi 
költségvetése egyéb épület beszerzés előirányzata terhére a szükséges pénzügyi 
fedezet rendelkezésre áll.  

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti eljárás megindításához és 
lefolytatásához szükséges dokumentumok beszerzésére, az eljárás során 
szükségessé váló intézkedések megtételére és okiratok aláírására, utólagos 
beszámolási kötelezettséggel.” 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

169/2018. (VIII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 131/2018. (VII. 
10.) számú határozatát az alábbiak szerint: 
„Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) kezdeményezi a sikertelen vételi ajánlat megtételét követően, a„Dunavarsány Vasút 
sor és a Vörösmarty Mihály utca kerékpárút építése” megnevezésű, 
ÚT/1786/25/2017. számon, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály által kiadott jogerős 
építési engedély alapján, az engedélyezett dokumentáció szerinti nyomvonal által 



érintett, a meglévő úthálózat fejlesztéséhez és a kitűzött településrendezési cél 
megvalósulásához – kerékpárút építése – szükséges, a Dunavarsány, 094/27 hrsz-ú, 
szántó művelési ágú, 1 ha 4351 m2 területű ingatlan 198 m2 területű 
ingatlanrészének kisajátítására irányuló eljárás megindítását. 

b) nyilatkozik, hogy az a) pont szerinti eljárás lefolytatására a 2018. évi költségvetése 
egyéb épület beszerzés előirányzata terhére a szükséges pénzügyi fedezet 
rendelkezésre áll.  

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti eljárás megindításához és 
lefolytatásához szükséges dokumentumok beszerzésére, az eljárás során szükségessé 
váló intézkedések megtételére és okiratok aláírására, utólagos beszámolási 
kötelezettséggel.” 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

170/2018. (VIII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 132/2018. (VII. 
10.) számú határozatát az alábbiak szerint: 
„Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) kezdeményezi a sikertelen vételi ajánlat megtételét követően, a„Dunavarsány Vasút 
sor és a Vörösmarty Mihály utca kerékpárút építése” megnevezésű, 
ÚT/1786/25/2017. számon, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály által kiadott jogerős 
építési engedély alapján, az engedélyezett dokumentáció szerinti nyomvonal által 
érintett, a meglévő úthálózat fejlesztéséhez és a kitűzött településrendezési cél 
megvalósulásához – kerékpárút építése – szükséges, a Dunavarsány, 094/26 hrsz-ú, 
szántó művelési ágú, 1 ha 4337 m2 területű ingatlan 217 m2 területű 
ingatlanrészének kisajátítására irányuló eljárás megindítását. 

b) nyilatkozik, hogy az a) pont szerinti eljárás lefolytatására a 2018. évi költségvetése 
egyéb épület beszerzés előirányzata terhére a szükséges pénzügyi fedezet 
rendelkezésre áll.  

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti eljárás megindításához és 
lefolytatásához szükséges dokumentumok beszerzésére, az eljárás során szükségessé 
váló intézkedések megtételére és okiratok aláírására, utólagos beszámolási 
kötelezettséggel.” 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

171/2018. (VIII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 134/2018. (VII. 
10.) számú határozatát az alábbiak szerint: 
„Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) kezdeményezi a sikertelen vételi ajánlat megtételét követően, a„Dunavarsány Vasút 
sor és a Vörösmarty Mihály utca kerékpárút építése” megnevezésű, 
ÚT/1786/25/2017. számon, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály által kiadott jogerős 
építési engedély alapján, az engedélyezett dokumentáció szerinti nyomvonal által 
érintett, a meglévő úthálózat fejlesztéséhez és a kitűzött településrendezési cél 
megvalósulásához – kerékpárút építése – szükséges, a Dunavarsány, 094/20 hrsz-ú, 



szántó művelési ágú, 9904 m2 területű ingatlan 180 m2 területű ingatlanrészének 
kisajátítására irányuló eljárás megindítását. 

b) nyilatkozik, hogy az a) pont szerinti eljárás lefolytatására a 2018. évi költségvetése 
egyéb épület beszerzés előirányzata terhére a szükséges pénzügyi fedezet 
rendelkezésre áll.  

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti eljárás megindításához és 
lefolytatásához szükséges dokumentumok beszerzésére, az eljárás során szükségessé 
váló intézkedések megtételére és okiratok aláírására, utólagos beszámolási 
kötelezettséggel.” 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

172/2018. (VIII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 136/2018. (VII. 
10.) számú határozatát az alábbiak szerint: 
„Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) kezdeményezi a sikertelen vételi ajánlat megtételét követően, a„Dunavarsány Vasút 
sor és a Vörösmarty Mihály utca kerékpárút építése” megnevezésű, 
ÚT/1786/25/2017. számon, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály által kiadott jogerős 
építési engedély alapján, az engedélyezett dokumentáció szerinti nyomvonal által 
érintett, a meglévő úthálózat fejlesztéséhez és a kitűzött településrendezési cél 
megvalósulásához – kerékpárút építése – szükséges, a Dunavarsány, 094/13 hrsz-ú, 
szántó művelési ágú, 8758 m2 területű ingatlan 159 m2 területű ingatlanrészének 
kisajátítására irányuló eljárás megindítását. 

b) nyilatkozik, hogy az a) pont szerinti eljárás lefolytatására a 2018. évi költségvetése 
egyéb épület beszerzés előirányzata terhére a szükséges pénzügyi fedezet 
rendelkezésre áll.  

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti eljárás megindításához és 
lefolytatásához szükséges dokumentumok beszerzésére, az eljárás során szükségessé 
váló intézkedések megtételére és okiratok aláírására, utólagos beszámolási 
kötelezettséggel.” 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

173/2018. (VIII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 137/2018. (VII. 
10.) számú határozatát az alábbiak szerint: 
„Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) kezdeményezi a sikertelen vételi ajánlat megtételét követően, a„Dunavarsány Vasút 
sor és a Vörösmarty Mihály utca kerékpárút építése” megnevezésű, 
ÚT/1786/25/2017. számon, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály által kiadott jogerős 
építési engedély alapján, az engedélyezett dokumentáció szerinti nyomvonal által 
érintett, a meglévő úthálózat fejlesztéséhez és a kitűzött településrendezési cél 
megvalósulásához – kerékpárút építése – szükséges, a Dunavarsány, 094/11 hrsz-ú, 
szántó művelési ágú, 1 ha 1 m2 területű ingatlan 183 m2 területű ingatlanrészének 
kisajátítására irányuló eljárás megindítását. 



b) nyilatkozik, hogy az a) pont szerinti eljárás lefolytatására a 2018. évi költségvetése 
egyéb épület beszerzés előirányzata terhére a szükséges pénzügyi fedezet 
rendelkezésre áll.  

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti eljárás megindításához és 
lefolytatásához szükséges dokumentumok beszerzésére, az eljárás során szükségessé 
váló intézkedések megtételére és okiratok aláírására, utólagos beszámolási 
kötelezettséggel.” 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

174/2018. (VIII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 138/2018. (VII. 
10.) számú Képviselő-testületi határozatát, a Dunavarsány, 032/19 hrsz-ú, kivett telephely 
művelési ágú, 2575 m2 területű ingatlan 108 m2 területű ingatlanrészének kisajátítására 
irányuló eljárás megindítására, tekintettel arra, hogy a tervezett kerékpárút Vasút sor 
nyomvonalon történő megépítéséhez, a szükséges tulajdonszerzéshez a MÁV Zrt. 
Infrastruktúra Fejlesztési Igazgatóság Döntés Előkészítési Irodája által kiadott 
vasútfejlesztési nyilatkozata alapján a kerékpárút elhelyezése már nem lehetséges, ezért a 
969/25 hrsz-ú ingatlanrész értékesítéséhez vasútfejlesztési szempontból nem járult hozzá. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

175/2018. (VIII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 139/2018. (VII. 
10.) számú Képviselő-testületi határozatát, a Dunavarsány, 032/21 hrsz-ú, kivett telephely 
művelési ágú, 1 ha 7425 m2 területű ingatlan 1020 m2 területű ingatlanrészének 
kisajátítására irányuló eljárás megindítására, tekintettel arra, hogy a tervezett kerékpárút 
Vasút sor nyomvonalon történő megépítéséhez, a szükséges tulajdonszerzéshez a MÁV 
Zrt. Infrastruktúra Fejlesztési Igazgatóság Döntés Előkészítési Irodája által kiadott 
vasútfejlesztési nyilatkozata alapján a kerékpárút elhelyezése már nem lehetséges, ezért a 
969/25 hrsz-ú ingatlanrész értékesítéséhez vasútfejlesztési szempontból nem járult hozzá. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

176/2018. (VIII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) saját részéről hozzájárul a Pinelli Géza és Pinelli Gézáné tulajdonában lévő 
Dunavarsány, 2909 hrsz-ú, 220 m² területű, kivett hétvégi ház ingatlanra a beépítési 
kötelezettség biztosítására bejegyzett elidegenítési tilalom törléséhez. 

b) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről Pinelli Géza és Pinelli Gézánét az 
ingatlantulajdonosokat értesítse, valamint az egyéb szükséges intézkedéseket 
megtegye. 

 
Határidő: azonnal 



Felelős: Polgármester 
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