
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés     elé     kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 01. 19.

Javaslat a Modern Városok Program keretében a „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezésű
állami beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére

történő átadására

Előadó:     a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a Pénzügyi bizottság elnöke
a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke

Előkészítő:  Szabó Imre – Városfejlesztési Igazgató
                      Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző
Meghívott:    -

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.01.17.
a Pénzügyi bizottság 2017.01.17.
a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 2017.01.17.
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 2017.01.17.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Magyarország  Kormánya  az  1394/2016.  (VII.21.)  Korm.
határozatával döntött a radari sporttelep fejlesztési programjának támogatásáról. 2016. 2. felében
Dunaújváros MJV Önkormányzata létrehozta a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. projektirodát a TOP és
a  Modern  Városok  Programban  szerepelő  projektek  lebonyolítására.  2017.  január  elején
megkaptuk a „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezésű állami beruházás előkészítését szolgáló
projekt támogatói okiratát. Javasoljuk, hogy a projekttel kapcsolatos feladatok végrehajtásával az
Önkormányzat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. projektirodát bízza meg.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
Ügyintéző neve:         Kárgli Rita
E-mail címe: kargli@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma:            317
Iktatószám: 1121-2/2017

Előkészítő aláírása: Kárgli Rita sk.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Szabó Imre sk.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2017.01.12.
Ellenőrzés dátuma: 2017.01.12.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: L. Dudás Pálné, 2017. jan.12.



Javaslat a Modern Városok Program keretében a „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezésű
állami beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére

történő átadására

A  Kormány  a  Modern  Városok  Program  keretében  2016.  május  31.  napján  együttműködési
megállapodást kötött Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával a város további fejlődése és
megújulása  érdekében.  Az  együttműködési  megállapodással  összefüggő  feladatokat  és  azok
végrehajtását az 1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat nevesíti.

2017.  január  elején  megkaptuk  a  „Radari  sporttelep  fejlesztése”  elnevezésű  állami  beruházás
előkészítését  szolgáló projekt  támogatói  okiratát.  Támogatói  okirat  szerint  a támogatott  tevékenység
megvalósulása során felmerülő költségek közül csak a támogatott tevékenység 2016. október 1. - 2017.
március 31. között felmerült költségei számolhatók el. A projekt megvalósításához szükséges összeget,
bruttó 23.461.538,- Ft vissza nem térítendő támogatást az Önkormányzat részére már átutalták. 
2016. 2. felében Dunaújváros MJV Önkormányzata létrehozta a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. projektirodát
a TOP és a Modern Városok Programban szerepelő projektek lebonyolítására. Ezért javasoljuk, hogy a
projekttel  kapcsolatos  feladatok  végrehajtásával  az  Önkormányzat  a  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.
projektirodát bízza meg, melynek költségei a már átutalt támogatásból biztosíthatóak.

Bizottsági vélemények:

Az  előterjesztést  a  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság,  a  Pénzügyi,  a  Városüzemeltetési,
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság és az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  is 2017.
január 17-én tárgyalja és véleményüket szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2017. (I.19.) határozata
 a Modern Városok Program keretében a „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezésű állami

beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére történő
átadásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.
gondoskodjon a Modern Városok Program keretében a „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezésű állami
beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásról.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, a határozat 1. pontjában
meghatározott  feladatokkal kapcsolatos további döntések meghozatalára és a tárgyban keletkező és
azzal összefüggő szükséges dokumentumok aláírására azzal, hogy a közgyűlés soron következő rendes
ülésén  tájékoztatni  köteles  a  közgyűlés  tagjait  az  átruházott  hatáskörben  hozott  döntésekről,
intézkedésekről.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                              a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője
Határidő: - a tervezés megindítására: 2017. január 31.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  szereplő  feladatokhoz  szükséges
fedezetet  a  Miniszterelnökségtől  a  feladat  ellátására  kapott  23.461.538,-  Ft  vissza  nem  térítendő
támogatásból fedezi.



4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 3. pontjában foglalt
kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés elkészítése során vegye figyelembe, valamint utasítja a
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére.

 Felelős:  -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
-  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a jegyző
-  a költségvetés előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

 
Határidő: a 2017. évi költségvetés elfogadásának időpontja

Dunaújváros, 2017. január 19.

Hingyi László sk.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság

elnöke

Pintér Attila sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

Cserni Béla sk.
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és

Turisztikai Bizottság elnöke

Izsák Máté sk.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és

sportbizottság elnöke


