
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés     elé     kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 11. 17.

Javaslat a Pentelei Monostor Emlékhely tervezésének támogatására

Előadó:     a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a Pénzügyi bizottság elnöke
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság

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

Meghívott:    Szabó Tamás elnök – PERI SE
sztpentele@gmail.com

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016.11.15.
a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2016.11.15.
a Pénzügyi bizottság 2016.11.15.
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2016.11.15.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: A  PERI  SE  a  Szent  Pantaleon  Monostor  emlékére  egy
emlékhelyet szeretne megvalósítani. Az emlékhely tervezéséhez 2.095.500 Ft-ot kérnek.

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: 28597-2/2016

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: 2016.11.11.
Ellenőrzés dátuma: 2016.11.11.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: Az előterjesztéshez mellékelt kérelem nem tartalmazza, hogy a kivitelezés
várható költsége rendelkezésre áll-e a kérelmezők részéről, vagy további támogatási igényt fognak
benyújtani az önkormányzat felé, ami a következő évek költségvetését terhelné. A megjelölt forrás
a Top Programok részére tervezett összegét csökkenti. L. 2016.11.11. Szekeres Réka



Javaslat a Pentelei Monostor Emlékhely tervezésének támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

A Pentelei  Monostor  Bizottság  2015-ben  alakult.  A Bizottság  célja,  hogy  a  Szent  Pantaleon
monostorról meglévő ismereteket közkinccsé tegye, emlékhelyet létesítsen az 1000 éves monostor
emlékére és a hagyományos Szent Pantaleon tiszteletére szervezett zarándoklat minél szélesebb
körben ismert legyen.
A PERI SE-től érkezett egy kérelem, melyben a Pentelei Monostor Emlékhely tervezéséhez kérnek
támogatást. A kért támogatás összege: 2.095.500,- Ft.
Az emlékhely várhatóan a Szalki-szigeten kerülne megvalósításra.

A tervezés fedezetéül Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2016. évi
költségvetési rendelet 5. melléklet 23. alcímben szereplő TOP programok előirányzat keretének
terhére 2.095.500,-Ft összeg erejéig forrást biztosít, a forrás rendelkezésre áll.

Bizottsági vélemények:

A gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést a 2016. november 15-i ülésén tárgyalta
és véleményét szóban ismerteti. 

A városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság az előterjesztést a 2016. november
15-i ülésén tárgyalta és véleményét szóban ismerteti. 

A pénzügyi  bizottság az  előterjesztést  a 2016.  november  15-i  ülésén tárgyalta  és  véleményét
szóban ismerteti. 

Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az előterjesztést a 2016. november 15-i ülésén tár-
gyalta 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. (XI.17.) határozata
a Pentele Monostor Emlékhely tervezésének támogatásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a PERI SE (székhely: 2400 Dunaújváros, Petőfi u. 1/a,
képviseli: Szabó Tamás elnök) részére bruttó 2.095.000,-Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatást
nyújt részére a Pentele Monostor Emlékhely engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítésére.



2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott támogatást Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 23. alcímben szereplő TOP programok előirány-
zat keretének terhére biztosítja.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a PERI SE-vel az
1.  pontban jóváhagyott  céltámogatási szerződést írja alá az Ügyrendi,  Igazgatási és Jogi Bizottság
véleményének  kikérését  követően,  valamint  intézkedjen  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba
vételéről és a pénzügyi teljesítésről a szerződés aláírásától számított 15 napon belül.
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                  polgármester
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
a költségvetési és pénzügyi osztályvezető

Határidő:  - a szerződés aláírására:
2016. december 30.

      -   a határozat közléséért:
2016. november 30.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntést a
2016.  évi  költségvetésről  szóló  önkormányzati  rendelet  soron  következő  módosításakor  vegye
figyelembe.

Felelős:  - a költségvetés módosításáért:
    a jegyző
       - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
    a költségvetési és pénzügyi osztályvezető
    
Határidő: a 2016. évi költségvetés következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2016. november 17.

Hingyi László sk.

a gazdasági és területfejlesztési bizottság
elnöke

Izsák Máté s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport

bizottság elnöke

Pintér Attila sk.

a pénzügyi bizottság elnöke

Cserni Béla s.k.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi

turisztikai bizottság elnöke
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