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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 08. 03.

Javaslat a Modern Városok Program keretében elkészített Zöld SZTK kiviteli terveinek
átadására

Előadó: a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnök
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre – Városfejlesztési Igazgató
                      Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző
Meghívott: Dr. Kovács Péter hivatalvezető

FMKH Dunaújváros Járási Hivatal

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.08.02.
a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.08.02.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV Önkormányzata a Modern Városok Program elkészíttette a Zöld SZTK kiviteli
terveit.  Az  épületben  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Dunaújvárosi  Járási  Hivatalának  irodái
lesznek elhelyezve. A projekt megvalósítása érdekében a kiviteli tervek átadása szükséges a Fejér
Megyei Kormányhivatal részére.

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

Iktatószám: 14302/2017

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 a Modern Városok Program keretében elkészített Zöld SZTK kiviteli terveinek
átadására

A Kormány  a  Modern  Városok  Program  keretében  2016.  május  31.  napján  együttműködési
megállapodást  kötött  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatával  a  város  további
fejlődése és megújulása érdekében. Az együttműködési megállapodással összefüggő feladatokat
és azok végrehajtását az 1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat nevesíti.

A Kormányhatározatban szerepel az egykori II. számú rendelőintézet hasznosítása is.
Az  épületbe  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  (továbbiakban  FMKH)  Dunaújvárosi  Járási
Hivatalának  irodái  kerülnek  elhelyezésre.  A  kiviteli  terveket  a  Mahler  Bt.  készítette  el  a
Dunaújvárosi MJV Önkormányzatának megbízásából.

A projektet már az FMKH fogja megvalósítani. A megvalósításhoz szükséges a kiviteli tervek és az
ehhez kapcsolódó felhasználói jogok átadása.
A tervek  és  a  felhasználói  jogok  átadásához  elégséges  egy  kétoldalú  szerződés  megkötése
(határozat melléklete), mivel a tervező és az Önkormányzat által kötött szerződésben ezek a jogok
az Önkormányzathoz kerültek.

Bizottsági vélemények:

A Gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  és  az  Ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság az
előterjesztést a 2017. augusztus 3-i ülésén tárgyalja és véleményét szóban ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
/2017. (VIII.03.) határozata 

a Modern Városok Program keretében elkészített Zöld SZTK kiviteli terveinek átadásáról a
Fejér Megyei Kormányhivatal részére

1.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése a Mahler  Bt.  által  készített  Dunaújváros „Zöld
SZTK” épületének felújítási és átalakítási terveit a Fejér Megyei Kormányhivatal részére átadja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban
szereplő feladattal kapcsolatos határozat mellékletét képező megállapodást aláírja. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
        a polgármester
 - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért:
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

         
Határidő: 2017. augusztus 15.

Dunaújváros, 2017. augusztus 3.

Hingyi László s.k.
A Gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

Tóth Kálmán s.k.
Az Ügyrendi, Igazgatási és jogi bizottság elnöke
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