
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 07. 18.

Javaslat a Modern Városok Program végrehajtásában közreműködő munkacsoport
létrehozására

Előadó:               Cserna Gábor polgármester

Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos közgyűlési és informatikai osztályvezető             
                                  
Meghívott: -
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016. 07. 14.

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztésben Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere a Modern Városok Program végrehajtásában közreműködő munkacsoport
létrehozására tesz javaslatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Közgyűlési és Informatikai Osztály
Ügyintéző neve: Dr. Petánszki Lajos
E-mail címe: petanszki@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25/544-155
Iktatószám:               21143/2016.

Előkészítő aláírása: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Petánszki Lajos s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Molnár Attila s.k.
Leadás dátuma: 2016. 07. 11.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 07. 11.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
a Modern Városok Program végrehajtásában közreműködő munkacsoport

létrehozására

Tisztelt Közgyűlés!

2016.  május 31-én Magyarország miniszterelnöke és Dunaújváros Megyei  Jogú Város
Polgármestere aláírta a Modern Városok Program dunaújvárosi  fejlesztéseit  tartalmazó
együttműködési megállapodást.

A  program  keretében  megvalósítandó  fejlesztésekre  vonatkozó  kormányhatározat  a
Magyar  Közlönyben  a  jelen  szerződés  elkészítéséig  még  nem  jelent,  de  az
önkormányzatra  is  számos  feladat  hárul  majd  annak  végrehajtása  során,  amelynek
koordinálásához,  továbbá  a  Kormánynak  a  kormányhatározatban  az  egyes  pontok
végrehajtásáért felelős tagjaival, illetve az általuk vezetett tárcákkal való kapcsolattartás
elősegítése érdekében négy tagból álló munkacsoport létrehozására teszek javaslatot.

Javaslom, hogy a közgyűlés hozza létre a fentiekben körülírt munkacsoportot, elnökének
Szepesi  Attila  gazdasági  és  stratégiai  ügyekért  felelős  alpolgármester  urat,  tagjainak
Hingyi László, Pintér Attila és Pintér Tamás közgyűlési képviselő urakat jelölje ki.

A munkacsoport a fejlesztések végrehajtásának időtartamára jön létre, annak befejeztekor
megszűnik.

Az előterjesztést 2016. július 14-én megtartott rendkívüli ülésén megtárgyalta az ügyrendi,
igazgatási  és jogi  bizottság.  A bizottság véleményét  a  bizottság elnöke a közgyűlésen
szóban ismerteti.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a T. Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének   
…./2016. (VII.18.)   határozata

a Modern Városok Program végrehajtásában közreműködő munkacsoport
létrehozásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elhatározza,  hogy  a  Modern  Városok
Program dunaújvárosi fejlesztéseit tartalmazó együttműködési megállapodásból származó
feladatok  koordinációs  feladatainak  végrehajtására  munkacsoportot  hoz  létre.  A
munkacsoport  a  fejlesztési  feladatok  lezárultával  minden  külön  intézkedés  nélkül
megszűnik. A munkacsoport elnöke Szepesi Attila gazdasági és stratégiai ügyekért felelős
alpolgármester, tagjai Hingyi László, Pintér Attila és Pintér Tamás közgyűlési képviselők.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
           a gazdasági és stratégiai ügyekért felelős alpolgármester

               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:



                 
           a munkacsoport tagjai

Határidő:  a Modern Városok Program dunaújvárosi fejlesztései végrehajtásának 
        időtartama

Dunaújváros, 2016. július 18.

                           Cserna Gábor s.k.
                          polgármester


	HATÁROZATI JAVASLAT
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	…./2016. (VII.18.) határozata


