
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés     elé     kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 09. 22.

Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének Dunaújváros településrendezési eszközeinek
módosításának elindításáról szóló 346/2016. (V.19) határozatának hatályon kívül

helyezésére

Előadó:     a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a Pénzügyi bizottság elnöke

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

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016.09.20.
a Pénzügyi bizottság 2016.09.20.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata indul az Ipari
parkok, iparterületek fejlesztése elnevezésű, TOP-6.1.1-15 pályázaton. A pályázaton eredetileg a
Laktanya  és  környéke  városrészben  található  terület  vett  volna  részt,  amihez  a  területen
módosítani kellett volna a rendezési tervet. A pályázatban végül egy másik terület fog részt venni,
ezért a rendezési terv módosítása nem szükséges.

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: 14377-12/2016

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: 2016.09.13.
Ellenőrzés dátuma: 2016.09.13.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: 



Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének Dunaújváros településrendezési eszközeinek
módosításának elindításáról szóló 346/2016. (V.19) határozatának hatályon kívül

helyezésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata indul az Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
elnevezésű,  TOP-6.1.1-15  pályázaton.  A  pályázaton  eredetileg  a  Laktanya  és  környéke
városrészben  található  terület  vett  volna  részt,  amihez  a  területen  módosítani  kellett  volna  a
rendezési  tervet.  A  rendezési  terv  módosítás  elindításáról  közgyűlési  döntés  is  született,
Dunaújváros MJV Közgyűlésének 346/2016. (V.19) határozatával.
A pályázatban végül nem ez a terület, hanem a Déli iparterület egy része kerül majd fejlesztésre.
A fentiek miatt a korábbi rendezési terv módosítási elhatározás okafogyottá és így a hatályon kívül
helyezése szükséges.

Bizottsági vélemények:

A gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  az  előterjesztést  a  2016.  szeptember  20-i  ülésén
tárgyalta és véleményét szóban ismerteti. 

A pénzügyi 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 MJV Közgyűlése 346/2016. (V.19) határozatának hatályon kívül helyezéséről

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hatályon  kívül  helyezi  Dunaújváros  MJV
Közgyűlésének  Dunaújváros  településrendezési  eszközeinek  módosításának  elindításáról  a
Magyar út – Álmos utca – Ond utca – Szilárd Leó utca által határol területen című 346/2016. (V.19)
határozatát.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

    Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

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

Határidő: 2016. október 31.

Dunaújváros, 2016. szeptember 22.

Hingyi László sk.

A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
elnöke

Pintér Attila sk.

A Pénzügyi Bizottság elnöke
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