
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés     elé     kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 09. 22.

Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének Dunaújváros építési szabályzatáról és
szabályozási tervéről szóló 19/2013. (V.16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatával

kapcsolatos javaslatról szóló döntés meghozatalára

Előadó:     a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016.09.20.

A napirendi  pont  rövid tartalma: A Miniszterelnökség Államtitkára célellenőrzést  rendelt  el  a
Fejér  Megyei  Kormányhivatalnál  Dunaújváros  MJV  Közgyűlésének  Dunaújváros  építési
szabályzatáról  és  szabályozási  tervéről  szóló  19/2003.  (V.16.)  önkormányzati  rendeletével
kapcsolatban. A Kormányhivatal célellenőrzés kapcsán tett javaslatai egy hatályon kívül helyezett
rendelettel kapcsolatosak, ezért további intézkedést nem igényelnek.

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: 19637-2/2016

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

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Horváth Petra sk.
Leadás dátuma: 2016.09.14.
Ellenőrzés dátuma: 2016.09.14.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: 



Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének Dunaújváros építési szabályzatáról és
szabályozási tervéről szóló 19/2013. (V.16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatával

kapcsolatos javaslatról szóló döntés meghozatalára

Tisztelt Közgyűlés!

A Miniszterelnökség  Államtitkára  célellenőrzést  rendelt  el  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatalnál
Dunaújváros  MJV Közgyűlésének  Dunaújváros  építési  szabályzatáról  és  szabályozási  tervéről
szóló 19/2003. (V.16.) önkormányzati rendeletével kapcsolatban. A vizsgálat során hiányosságokat
és  olyan  nem  megfelelő  megoldásokat  találtak,  amelyek  a  HÉSZ  felülvizsgálatát  tették  volna
indokolttá. A Kormányhivatal javaslatait terjedelmi okok miatt nem mellékeljük.
A felülvizsgálat során vizsgálat rendelet 2016. június 20-tól nem hatályos, helyette Dunaújváros
építési szabályzatáról Dunaújváros MJV Közgyűlésének 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete
rendelkezik.  Az  új  rendelet  készítése során már  azokat  a hatályos  jogszabályokat,  előírásokat
vették  figyelembe a  tervezők,  amelyekre  a  felülvizsgálat  során  készült  anyagban  is  javaslatot
tesznek.
A fenitek miatt a Kormányhivatal által készült javaslat további intézkedést nem igényel.

Bizottsági vélemények:

A gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  az  előterjesztést  a  2016.  szeptember  20-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

…../2016. (IX.22.) határozata
Dunaújváros építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2013. (V.16.)

önkormányzati rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos javaslatról szóló döntés
meghozataláról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a Fejér Megyei Kormányhivatal
Dunaújváros MJV Közgyűlésének 19/2003. (V.19.) önkormányzati rendeletéről szóló javaslatát.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés tájékoztatja a Fejér Megyei Kormányhivatalt, hogy
Dunaújváros MJV Közgyűlésének építési szabályzatáról és szabályozási tervéról szóló 19/2003.
(V.19.) önkormányzati rendeletét 2016. június 20-tól Dunaújváros MJV Közgyűlésének Dunaújvá-
ros Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendeletet váltotta fel, ami-
nek készítése során a javaslatban szereplő jogszabályokat, előírásokat már figyelembe vették.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert  a  jelen  határozat
közlésére a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjével. 

    Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester



 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2016. november 30.

Dunaújváros, 2016. szeptember 22.

Hingyi László sk.

A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
elnöke
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