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A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással
összefüggő előterjesztés
A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi,
megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást
önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.
A 2021. március 23-án kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés
meghozatalát:
A döntés tárgya:
Szőlőhegyi közterület belterületbe vonása
A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző
A döntés tervezett időpontja:
2021. március 31.
A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város
Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, valamint az Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzata értelmében:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A döntéselőkészítés nyilvánossága:
Nyilvános

Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt:
A szőlőhegyi településrész külterületén található Tűzlepke sor belterületbe vonásának
szükségessége az útfelújítási pályázatok kapcsán merült fel, hiszen az évente kiírt
pályázaton csak belterületi utak felújítására lehet pályázatot benyújtani. A Tűzlepke
sor útburkolatának állapota is erősen leromlott, felújításra szorul, a jövőben indokolt
lenne erre állami támogatást kérni.
A Tűzlepke sornak csak az egyik oldalán találhatók lakóépületek, melyek már a
belterülethez tartoznak. A 0365 hrsz-ú közterületet (mely tulajdonképpen maga az
útfelület) a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 2/2006.
(II. 20.) önkormányzati rendelet belterületbe vonandóként jelöli, így a bevonásnak,
átminősítésnek településrendezési szempontból nincs akadálya.
A belterületbe vonásról a képviselő-testület, illetve a veszélyhelyzetre tekintettel a
polgármester dönt, ezt követően a jegyzőnek kell kezdeményeznie a változás ingatlannyilvántartási átvezetését.
A változási vázrajz elkészítését az erre jogosult földmérőtől megrendeltük, ez
várhatóan április végére készül el és kerül záradékolásra. Ezt követően lehet az
ingatlan-nyilvántartási átvezetésre vonatkozó kérelmet a Tolna Megyei
Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának illetékes földhivatali osztályához
benyújtani.
Az ingatlan-nyilvántartási eljárás díja 6.600.- forint.
Határozati javaslat
a Tűzlepke sor elnevezésű, dombóvári 0365 hrsz. alatt felvett közterület
belterületbe vonásáról
Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület
hatáskörének gyakorlása során úgy rendelkezik, hogy Dombóvár Város
Önkormányzata kezdeményezi a dombóvári 0365 hrsz.-ú kivett közterület, azaz a
Tűzlepke sor belterületbe vonását.
A belterületbe vonás kezdeményezésével összefüggő jognyilatkozatokat
kötelezettségvállalásokat Dombóvár Város Polgármestere teszi meg.

és

Határidő: 2021. május 15. – az ingatlan-nyilvántartási átvezetésre vonatkozó kérelem
benyújtására
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Pintér Szilárd
polgármester

