
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15.

Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem 1./2
részére vonatkozó támogatási szerződés elfogadásáról

Előadó:         Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke
                      Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
                      Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

Pénzügyi Bizottság elnöke
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke

Előkészítő:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője 
                      Hévízi Andrea településrendezési ügyintéző
Meghívott:      Dr. Vántus Judit, vagyonkezelési osztály vezetője
                      
Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2016. 12. 13. rk.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2016. 12. 13. rk.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2016. 12. 13. rk.
Pénzügyi Bizottság 2016. 12. 13. rk.
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 2016. 12. 13. rk.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2.  ütem
400 Millió Ft-os keretösszegű támogatására (a fejlesztés II. ütem 1./2 részére) vonatkozó döntések
meghozatala, a polgármester felhatalmazása a fejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
és  a  szükséges  dokumentumok  aláírására  a  704/2016.(XI.17.)  KH-val  elfogadásra  került.  A
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium új szerződés tervezetet küld meg, melyet újra a közgyűlés elé
terjesztünk elfogadásra.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
Ügyintéző neve: Hévízi Andrea
E-mail címe: foep@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-182
Iktatószám: 28096- 23/2016

Előkészítő aláírása:       Hévízi Andrea ………………………………………..

Igazgató / Osztályvezető aláírása:   Szabó Imre ………………………………………..

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2016. 12. ……………..
Ellenőrzés dátuma: 2016. 12. ……………..
Törvényességi észrevétel: ------
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

EGYÉB  MEGJEGYZÉSEK:  Az  előterjesztés,  egyben  a  közgyűlési  határozat
melléklete,  azaz a támogatási szerződés tervezete helyben kiosztásra kerül  a
bizottságok és a közgyűlés elé!

mailto:foep@pmh.dunanet.hu


Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem 1./2
részére vonatkozó támogatási szerződés elfogadásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2016.  11.17-ei  ülésén  704/2016.

(XI.17.) határozatával döntött a „ Dunaújváros labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés

2.  ütem  támogatására  irányuló  döntések  meghozataláról  (  1.  sz.  melléklet),  a

polgármestert felhatalmazta az erre irányuló döntések meghozatalára és a határozat

mellékleteként előterjesztett támogatási szerződés tervezet aláírására.

Időközben az NFM változtatási javaslattal élt DMJV Önkormányzata felé, melyben

jelezte,  hogy az  NFM jogi-és költségvetési  főosztálya  észrevételeinek megfelelően

tartalmi változás várható. 

Kértük,  hogy  december  12-éig  (hétfőig)  küldjék  meg  részünkre  a  végleges

szerződés tervezetet, hogy a bizottsági ülések és a közgyűlés újra tárgyalni tudja. 

Ezért a bizottságok és a T. Közgyűlés a szerződés tervezetet helyben kiosztva kapja

meg. Ezen támogatási szerződés tervezet véleményezéséről szól jelen előterjesztés.

Bizottsági vélemények:

A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság  az előterjesztést 2016. december 13-ai
rendkívüli ülésén tárgyalta és véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság az előterjesztést 2016. december 13-
ai rendkívüli ülésén tárgyalta és véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.
Az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság  az  előterjesztést  2016. december  13-ai
rendkívüli ülésén tárgyalta és véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.
A Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság az előterjesztést 2016.
december 13-ai rendkívüli  ülésén tárgyalta és véleményét a bizottság elnöke szóban
ismerteti.
A  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztést  az  előterjesztést  2016. december  13-ai
rendkívüli ülésén tárgyalta és véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elfogadásra.

Az előterjesztés mellékletei: 
1.sz. melléklet: 704/2016.(XI.17.) KH 
2.sz. melléklet: Támogatási Szerződés tervezete, Helyben kiosztásra kerül a 
bizottságok és a közgyűlés elé!!!



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…../2016. (XII.15.) határozata

Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem 1./2
részére vonatkozó támogatási szerződés elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta 704/2016.(XI.17.) határozatával
azt a célt, hogy a „Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére az egyes állami
és  önkormányzati  sportkultúra-fejlesztési  beruházások  forrásszükségleteinek
biztosításával kapcsolatos további intézkedésekről szóló 2041/2015. kormányhatározat”-
ban megnevezett 400 millió forint keretösszegű támogatásban részesüljön a 2016. évben
(továbbiakban: fejlesztés II. ütem 1./2 része), valamint a határozat mellékletében szereplő
támogatási szerződés tervezetet elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert a támogatási
szerződés  tervezet  aláírására  és  az  ahhoz  szükséges  döntések  meghozatalára.  A
támogatási  szerződés  aláírása  nem  történt  meg,  tekintettel  arra,  hogy  a  Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium a támogatási szerződés tervezetét módosította.
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltak alapján a jelen
határozat mellékletében szereplő támogatási  szerződés tervezetet elfogadja, az abban
foglaltakkal egyetért.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  a  2.
pontban  elfogadott  támogatási  szerződés  aláírására  és  ahhoz  szükséges  döntések
meghozatalára.

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a polgármester figyelmét arra,
hogy utólagos tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
   a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
a vagyonkezelési osztály vezetője
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:    2016. december 30.

Dunaújváros, 2016. december 15.

Hingyi László s.k.
a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság

elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

elnöke

 Izsák Máté s.k. 
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport

Bizottság elnöke

Cserni Béla s.k.
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és

Turisztikai Bizottság elnöke

 
Pintér Attila s.k.

 a Pénzügyi Bizottság elnöke
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