DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
VÁROSÜZEMELTETÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
TURISZTIKAI BIZOTTSÁG
 Dunaújváros, Városháza tér 1.
 (06-25) 544-392
E-mail: varosuzemeltetési@pmh.dunanet.hu
Ikt. Szám:5394/2017.
MEGHÍVÓ
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és
Turisztikai Bizottság
2017. február 14-én (kedd) 11,00 órai kezdettel
rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. "A" épület, VII. emeleti tárgyaló

Javasolt napirendek:

1.) Javaslat a TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. pályázaton való indulásra(4598/2017)
Előadó:

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság Elnöke
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság
Elnöke
Pénzügyi Bizottság Elnöke
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság Elnöke
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság Elnöke

Előkészítő:

Szabó Imre, Városfejlesztési Igazgató
Halmai Nóra ügyintéző

Meghívott:
Mádai Balázs Gábor ügyvezető igazgató
Vasmű u. 41. Irodaház Kft
2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.
Rövid tartalom:Javaslat a TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. pályázaton való indulásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának megfelelően, valamint konzorciumi megállapodás kötésére a támogatási kérelem benyújtása érdekében.

2.) Javaslat a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. pályázaton való indulásra(5414/2017)
Előadó:

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság Elnöke
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság
Elnöke
Pénzügyi Bizottság Elnöke
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság Elnöke

Előkészítő:

Szabó Imre, Városfejlesztési Igazgató

Meghívott:
Mádai Balázs Gábor ügyvezető igazgató
Vasmű u. 41. Irodaház Kft
2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.
Rövid tartalom:Javaslat a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. pályázaton való indulásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált
Területi Programjának megfelelően, valamint konzorciumi megállapodás kötésére a támogatási kérelem benyújtása érdekében.
3.) Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének és az ezzel kapcsolatos
településrendezési eszközök módosításának elindítására(5251/2017)
Előadó:

a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a Pénzügyi bizottság elnöke
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre – Városfejlesztési Igazgató
Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző
Rövid tartalom: A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 2016. december 30-tól hatályos rendelkezései szerint minden önkormányzatnak 2017. december 31-ig el kell készíteni egy új településképi rendeletet, amely minden településképpel kapcsolatos szabályozást tartalmaz,
emiatt a hatályos helyi építési szabályzatot módosítani kell. A településképi rendeletet a Településképi Arculati Kézikönyv alapján kell elkészíteni. A tervek elkészítéséhez szükséges
költség nem lett betervezve a 2017. évi költségvetésbe.

4.) Javaslat a „Parázs Varázs”
kiépítésere(2892 -2/2017.)

városi rendezvény területén menekülő útvonal

Előadó:

városüzemeltetési és beruházási osztályvezető

Előkészítő:

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Szedresi Csaba ügyintéző

Meghívott:

Mádai Balázs - DVG Zrt. elnök-vezérigazgató

Rövid tartalom:Jelen előterjesztés a „Parázs Varázs” városi rendezvény helyszínén található vízelvezető árok lefedésére tesz javaslatot, annak érdekében, hogy a rendezvény résztvevői számára a megfelelő menekülő útvonal biztosítható legyen.
5.) Javaslat Dunaújváros vízellátását biztosító új csápos kút engedélyes tervének elkészítésére és az engedélyezési eljárás lefolytatására vonatkozó ajánlatok bekérésére(5233-2/2017)
Előadó:

Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
vezetője

Előkészítő:

Szedresi Csaba ügyintéző

Meghívott:

-

Rövid tartalom:Jelen előterjesztés Dunaújváros vízellátását biztosító a Szalki szigeten
létesítendő új csápos kút tervének elkészítésére és az engedélyezési eljárás lefolytatására
vonatkozó ajánlatok bekérésére tesz javaslatot.

6.) Javaslat Dunaújváros területén öt helyszínen parkolók tervezésére.(3283-6/2017)
Előadó:

-a városüzemeltetési, környezetvédelmi és
turisztikai bizottság elnöke
-a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
-a pénzügyi bizottság elnöke
-az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő:

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Sasvári Melinda ügyintéző

Meghívott:

Mádai Balázs elnök – ügyvezető - DVG Zrt.

Rövid tartalom:Dunaújváros területén öt helyszínen parkolók tervezésére beérkezett
árajánlat ismertetése és megtárgyalása.

Dunaújváros, 2017. február 10.
Cserni Béla s.k.
a bizottság elnöke

