
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. augusztus 11.

Javaslat a Modern Városok Program keretében készítendő műszaki és
tanulmánytervekkel kapcsolatos feladatok DVG Zrt. 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
Botyánszki Tamás ügyintéző

                      
Meghívott:    -

Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2016. 08. ...
Pénzügyi Bizottság 2016. 08. ...
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 2016. 08. ...
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2016. 08. ...

A napirendi pont rövid tartalma:
Magyarország  Kormánya  és  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  közötti
együttműködési  megállapodásról  szóló  1394/2016.  (VII.21.)  Korm.  határozatban  jelölt
feladatok végrehajtása érdekében az előterjesztésben megjelölt szakfeladatokat a DVG Zrt.
végeztetné el a határidőben való teljesítés céljából.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
Ügyintéző neve:         Botyánszki Tamás
E-mail címe: foep@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma:            06 (25) 544-182
Iktatószám: 22792/2016

Előkészítő aláírása: Botyánszki Tamás sk.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Szabó Imre sk.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra sk.
Leadás dátuma: 2016. 08. 05.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 08. 05.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/ minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: 
Dudás Pálné sk. 2016. 08. 05.



JAVASLAT
a Modern Városok Program keretében készítendő műszaki és tanulmánytervekkel

kapcsolatos feladatok DVG Zrt. 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.

A határozat  több pontja tervek,  megalapozó tanulmányok,  illetve vizsgálatok kidolgozását
igényli,  igen  rövid  határidőt  (szeptember  30.)  szab  a  tervezési  és  vizsgálati  feladatok
végrehajtására, ezért a korrekt és felelős előkészítés érdekében szükség van a feladatok
megosztására.

A Korm.  határozatban megjelölt  feladatok  közül  az  alábbiak  végrehajtására a DVG Zrt.-t
javasoljuk  kijelölni,  mivel  ott  a  szükséges  adatok  többsége  és  a  szakmai  tapasztalat  is
rendelkezésre áll, melyek a tervek kidolgozásához szükségesek:

A  Korm.  határozat  2.  pontjában  megjelölt  áruforgalmi  csomópont  kialakítására
vonatkozó javaslat megalapozásához szükséges tanulmányterv elkészíttetése.

A  Korm.  határozat  6.  d)  pontjában  megjelölt,  a  Szalki-sziget  rekreációs  célú
fejlesztésére irányuló projekt megvalósításán belül a funkcióséma és programterv, a
mederkotrás műszaki terveinek, továbbá a csónak kikötő és vízi benzinkút műszaki
terveinek kidolgozása.

A Korm. határozat 6. f) pontjában megjelölt,  a II.  számú rendelőintézet épületének
hasznosításával kapcsolatban tanulmányterv elkészítése.

A Korm.  határozat  6.  g)  pontjában  megjelölt  városi  fürdő-  és  vízisport  centrum
megvalósításának  ingatlan-fejlesztési  és  beruházási  koncepciójával  összefüggő
tanulmányterv elkészítése.

A feladatok költsége nem szerepel a a 2016. évi költségvetési tervben, ezért a határozatban
a forrásról is dönteni szükséges. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a fent felsorolt
feladatokhoz  szükséges  fedezetet  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlésének 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete 5. melléklet 23. alcímben szereplő
TOP programok előirányzat keretéből átcsoportosításra kerülő, összesen bruttó 14.500.000,-
Ft  terhére  biztosítja,  mely  összeg  az  5/b  melléklet  egy  új,  Modern  Városok  sorra  kerül
átcsoportosításra a dologi kiadások kiemelt előirányzatán belül. Az átcsoportosítást az teszi
lehetővé, hogy a TOP programok előirányzatán szereplő összeg várhatóan nem kerül teljes
mértékben felhasználásra.

Bizottsági vélemények:

Az  előterjesztést  a  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság,  a  Pénzügyi  Bizottság,  a
Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és  Turisztikai  Bizottság  és  az  Oktatási,  kulturális,
ifjúsági és sportbizottság tárgyalja.

A  bizottsági  ülésekre  a  közgyűlési  postázást  követően  került  sor,  így  a  bizottságok
véleményét a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

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



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2016. (VIII.11.) határozata
a Modern Városok Program keretében készítendő műszaki és tanulmánytervekkel

kapcsolatos feladatok DVG Zrt. részére történő átadására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. gondoskodjon
az alább felsorolt tervezési feladatok végrehajtásáról: 

a) Készítse el  az új  városi fürdő- és vízisport  centrum megvalósításának ingatlan-
fejlesztési és beruházási koncepciójához szükséges tanulmánytervet, amely alapján
kialakításra kerülhet egy új, korszerű sport- és szabadidős létesítmény a használaton
kívüli  élményfürdő  létesítményei  bevonásával  és  korszerűsítésével,  a  Fabó  Éva
Sportuszoda  felújításával,  a  két  létesítmény  összeköttetésével,  valamint  a
létesítmények  környezete  megújításával  sport-  és  szabadidős  célú  funkciókkal   -
várhatóan bruttó 1.500.000,-Ft összegért.

b)  Készítse  el  az  egykori  II.  számú  rendelőintézet  épületének  hasznosítására
vonatkozó tanulmánytervet -  várhatóan bruttó 1.500.000,-Ft összegért.

c)  Készítse  el  a  Szalki-sziget  rekreációs  célú  fejlesztésére  irányuló  projekt
megvalósítása  érdekében  szükséges  funkciósémát  és  programtervet  -  várhatóan
bruttó 1.500.000,-Ft összegért.

d) Készítse el a csónakkikötő és vízi benzinkút tervét - várhatóan bruttó 3.000.000,-Ft
összegért.

e) Készítse el a meder kotrásának műszaki tervét - várhatóan bruttó 6.000.000,-Ft
összegért.

f)  Készítse  el  az  áruforgalmi  csomópont  kialakítására  vonatkozó  javaslat
megalapozásához  szükséges  tanulmánytervet  -  várhatóan  bruttó  1.000.000,-Ft
összegért.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, a határozat
1. pontjában meghatározott feladatokkal kapcsolatos további döntések meghozatalára és az
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: 2016. augusztus 30.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  szereplő  feladatokhoz
szükséges  fedezetet  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének
3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete 5. melléklet 23. alcímben szereplő TOP programok
előirányzat  keretéből  átcsoportosításra  kerülő,  összesen  bruttó  14.500.000,-Ft  terhére
biztosítja, mely összeg az 5/b melléklet egy új, Modern Városok sorra kerül átcsoportosításra
a dologi kiadások kiemelt előirányzatán belül.



4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  határozat  3.
pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés soron következő módosítása
során  vegye  figyelembe,  valamint  utasítja  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő
kötelezettségvállalások teljesítésére.

 Felelős:  -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért:

a polgármester

-  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

a városfejlesztési igazgató

-  a költségvetés módosításáért:

a jegyző

-  a költségvetés módosításában való közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

 

Határidő: a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2016. augusztus 11.

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


	Javaslat

