
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 06. 15.

Javaslat Dunaújváros Rácdomb részletes geotechnikai – mérnökgeológiai vizsgálatának
elfogadására és a geotechnikai védekezéshez szükséges döntések meghozatalára

Előadó:     a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

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

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06.13.
a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017.06.13.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 10/2017. (I.19.) határozatával döntött arról, hogy  a Magyar út -
Szent  István  utca  –  Halász  sor  által  határolt  területen  a  részletes  mérnökgeológiai  vizsgálat
elkészítéséről. A vizsgálat elkészült és több intézkedési javaslatot is tartalmaz.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 204-17/2017

Ügyintéző neve: Kárgli Rita Ügyintéző telefonszáma: 25/544-317
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat Dunaújváros Rácdomb részletes geotechnikai – mérnökgeológiai vizsgálatának
elfogadására és a geotechnikai védekezéshez szükséges döntések meghozatalára

Tisztelt Közgyűlés!

A Rácdomb lakói  egy kérelmet  nyújtottak  be 2016 végén,  hogy a  Rácdomb területére építési
tilalmat rendeljünk el, mivel féltik a házaikat a dunai magas partfal csúszásveszélye miatt.
Dunaújváros MJV Közgyűlése a Rácdomb lakóinak kérését figyelembe véve elrendelte az építési
tilalmat  arra  az időre,  míg  a geotechnikai  felülvizsgálat  utáni  rendezési  terv  elkészül,  továbbá
döntött egy részletes mérnökgeológiai vizsgálat elkészítéséről. (DMJV közgyűlése 10/2017. (I.19.)
határozata)
A részletes geotechnikai-mérnökgeológiai vizsgálat 2017. május végére készült el.  (a határozat
melléklete)  A  részletes  vizsgálat  javaslatot  tesz  arra,  hogy  a  Rácdombon  a  geotechnikai
korlátozások módosuljanak. A jelenlegi geotechnikai szempontból érzékeny zóna helyett a terület
egy részére javasolják az életvédelmi zóna kijelölését, továbbá teljes tilalmi zóna is kijelölendő a
területen.
A vizsgálat készítői a részletes vizsgálat során több olyan problémára is bukkantak, ami sürgős
intézkedést igényel. 
A 2139/2, 2133 és a 2137 hrsz-ú ingatlanokon azonnali intézkedés szükséges.
Továbbá a jövőbeni veszély elhárítása érdekében szintén javasolnak intézkedéseket a tervezők.

Bizottsági vélemények:

A gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést a 2017. június 13-i ülésén tárgyalta és
véleményét szóban ismerteti. 

A városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság az előterjesztést a 2017. június 13-i
ülésén tárgyalta és véleményét szóban ismerteti. 

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2017. (VI.15.) határozata
Dunaújváros Rácdomb részletes geotechnikai – mérnökgeológiai vizsgálatának

elfogadására és a geotechnikai védekezéshez szükséges döntések meghozataláról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Metaduo Kft. által készített, a határozat
mellékletét  képező,  Dunaújváros Rácdomb (Magyar  út  –  Szent  István utca –  Halász  sor  által
határolt terület) részletes geotechnikai – mérnökgeológiai vizsgálatát. (a határozat melléklete) 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban elfogadott
tanulmány 1.4. fejezetében szereplő feladatokat a veszélyelhárítás sürgősségének sorrendjében
hajtsa végre.



Felelős: -  a határozat végrehajtásáért:
a jegyző

- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a városfejlesztési igazgató
a közigazgatási osztály vezetője
a gazdasági igazgató

Határidő: - a feladatok elindítására: 2017. július 15.

Dunaújváros, 2017. június 15.

Hingyi László sk.

A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
elnöke

Pintér Attila sk.

A Pénzügyi Bizottság elnöke
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