
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 06. 27.

Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására
Dunaújváros külterületén napelemes kiserőmű elhelyezése céljából 

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

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

2400 Dunaújváros, Rákóczi F. u. 20/a

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06.26.
a Pénzügyi bizottság 2017.06.26.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Gyarmati Andrásné kérte, hogy a 0100/5, 0100/6, 0100/7 és 0100/8 hrsz. alatti ingatlanok olyan
övezeti besorolásba kerüljenek, ahol lehetőség van napelemes kiserőmű kialakítására. A rendezési
terv módosítással járó költségeket vállalták.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 19777-2/2017

Ügyintéző neve: Kárgli Rita Ügyintéző telefonszáma: 25/544-317
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:
:



Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására
Dunaújváros külterületén napelemes kiserőmű elhelyezése céljából

Tisztelt Közgyűlés!

Gyarmati Andrásné kérte, hogy a 0100/5, 0100/6, 0100/7 és 0100/8 hrsz. alatti ingatlanok olyan
övezeti  besorolásba  kerüljenek,  ahol  lehetőség  van  napelemes  kiserőmű  kialakítására.  A
kérelmező jelezte, hogy a rendezési terv módosítás költségeit vállalja. (1. sz. melléklet) 
A telkek jelenleg beépítésre nem szánt mezőgazdasági területek, részben Má övezetbe, részben
Má-f övezetbe sorolva. (2. sz. melléklet)
A város fejlesztési elképzeléseinek nem felel meg a rendezési terv ilyen irányú módosítása, ezért a
határozati javaslat is a rendezési terv módosítás elutasításáról szól.

Bizottsági vélemények:

A gazdasági és területfejlesztési bizottság és a pénzügyi bizottság az előterjesztést a 2017. június
26-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

…../2017. (VI.27.) határozata
Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról Dunaújváros

külterületén napelemes kiserőmű elhelyezése céljából

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nem támogatja  azt  a  célt,  hogy Dunaújváros
településrendezési  eszközei  a  0100/5,  0100/6,  0100/7  és  0100/8  hrsz.  alatti  ingatlanokon
módosuljanak.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert  a  jelen  határozat
közlésére a kérelmezővel. 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért
      a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
városfejlesztési igazgató

Határidő: 2017. július 31.

Dunaújváros, 2017. június 27.

Hingyi László sk.

A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
elnöke

Pintér Attila sk.

A Pénzügyi Bizottság elnöke
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