Szám: 2-2/2008.
KIVONAT
a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. február 15-i
ülésének jegyzőkönyvéből

A Tolna Megyei Közgyűlés 22/2008. (II. 15.) közgyűlési
határozata ingatlan részterületeinek kisajátítást helyettesítő
adásvétel útján történő értékesítéséről:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal,
hogy a törzsvagyon részét képező Szekszárd 096/5 hrsz.-ú
külterületi ingatlan a határozati javaslat Melléklete szerinti
vázrajzok alapján megosztásra kerüljön.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a terület
megosztása során szükséges intézkedéseket megtegye, a
szükséges nyilatkozatokat kiadja.
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a terület eredeti
rendeltetés szerinti használati értékének csökkenése miatt –
a megosztáshoz való hozzájárulásról szóló nyilatkozat
kiadását megelőzően - kezdeményezze, hogy a
megosztásban érintett 096/5 hrsz.-ú ingatlan egészét, illetve
a 096/12 hrsz.-ú ingatlanrészt is vásárolja meg a Magyar
Állam. A Közgyűlés a 096/5 hrsz.-ú ingatlanból kialakításra
kerülő 096/12 hrsz.-ú ingatlanrész, illetve a kezdeményezés
elfogadása esetén az egész 096/5 hrsz.-ú ingatlan
értékesítését jóváhagyja. Felhatalmazza elnökét az
adásvételi szerződés aláírására.
4. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az M6-os főközlekedési út
megépítéséhez szükséges, Szekszárd 096/5 hrsz.-ú
ingatlanból 2339 m2 területű ingatlanrész 982.380 Ft
ellenértékért, kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződéssel
a Magyar Állam tulajdonába, valamint a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kezelésébe kerüljön, amennyiben
a határozat 3. pontjában foglalt kezdeményezés nem jár
eredménnyel. Felhatalmazza Elnökét az adásvételi
szerződések aláírására.
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5. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal,
hogy a törzsvagyon részét képező Szekszárd 096/8 hrsz.-ú
külterületi ingatlan megosztásra kerüljön oly módon, hogy az
M6 autópálya építéséhez szükséges 2203 m2 területrész
leválasztható legyen a jelenleg egybefüggően 46 ha 660 m2
területről.
6. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a terület
megosztása során szükséges intézkedéseket megtegye, a
szükséges nyilatkozatokat kiadja.
7. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az M6-os főközlekedési út
megépítéséhez szükséges Szekszárd 096/8 hrsz.-ú
ingatlanból kialakításra kerülő 2203 m2 területű ingatlanrész
957.540 Ft ellenértékért, kisajátítást helyettesítő adásvételi
szerződéssel a Magyar Állam tulajdonába, valamint a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kezelésébe kerüljön.
Felhatalmazza Elnökét az adásvételi szerződések aláírására.
8. A Közgyűlés felkéri a Megyei Főjegyzőt, hogy az érintett
földterületek tulajdonváltozásának bejegyzését követően az
önkormányzat
vagyonában
bekövetkezett
változás
átvezetését – a vagyonrendelet mellékletének módosítása
keretében - terjessze a Közgyűlés elé.
Felelős: az 1-7. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés
elnöke;
a 8. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei
főjegyző
Határidő: folyamatos
k.m.f.t.

dr. Puskás Imre sk.
a Közgyűlés elnöke

A kivonat hiteléül:
Weisz Éva

dr. Bartos Georgina sk.
megyei főjegyző

