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Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. október 19.

Javaslat támogatói szándéknyilatkozat megtételéről 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város részére

Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető

Szabó Ádám ügyintéző
Meghívott: dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár MJV polgármestere

Véleményező bizottságok:
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2017. 10. 17.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár MJV Polgármestere azzal a kéréssel kereste
meg Önkormányzatunkat, hogy a 2023. évi „Európa Kulturális Fővárosa” cím elnyerése
kapcsán Dunaújváros MJV támogatói szándéknyilatkozatot tegyen Székesfehérvár MJV
mellett.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 25609-3/2017
Ügyintéző neve: Szabó Ádám Ügyintéző telefonszáma: 25/544-167
Ügyintéző aláírása: 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

A tárgyalás módja: nyílt

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Javaslat támogatói szándéknyilatkozat megtételéről 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város részére

Tisztelt Közgyűlés!

Dr.  Cser-Palkovics András,  Székesfehérvár  Megyei  Jogú Város Polgármestere azzal  a
kéréssel kereste meg Önkormányzatunkat, hogy a 2023. évi „Európa Kulturális Fővárosa”
cím elnyerése kapcsán Dunaújváros Megyei Jogú Város támogatói szándéknyilatkozatot
tegyen Székesfehérvár Megyei Jogú Város mellett (az előterjesztés melléklete).

Polgármester  Úr  levélben  foglaltak  szerint  jelenleg  a  felkért  szakértők  bevonásával  a
pályázati  koncepció  előkészítése  zajlik,  folyamatos  a  pályázati  program  tervezése.
Elmondása alapján  „a pályázatban való együttműködés révén Fejér megye valamennyi
települése részesülhet azokból az előnyökből, amit a kitüntető cím elnyerése nyújthat. (…)
A tervezett  pályázati  program azt  a  célt  szolgálja,  hogy  Székesfehérvár  a  gazdasági
erejéhez és történelmi rangjához méltó kulturális, szellemi központtá váljon, ezáltal még
inkább pezsgő kulturális életet, inspiráló szellemi közeget biztosítson az itt élők és Fejér
megye lakosai számára.”

A Bizottság véleménye:
Közbiztonsági  és  társadalmi  kapcsolatok  bizottsága  a  közgyűlés  hetében  tárgyalja  az
előterjesztést. A bizottság döntését a bizottság elnöke a képviselő-testület ülésén szóban
ismerteti. 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés
elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  .../2017. (X. 19.) határozata
támogatói szándéknyilatkozat tételéről Székesfehérvár Megyei Jogú Város részére

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a hosszú évek óta fennálló
partnerségi  kapcsolatra  tekintettel  örömmel  tesz  eleget  a  felkérésnek,  és  támogatói
szándéknyilatkozat megtételével biztosítja Székesfehérvár Megyei Jogú Város mindazon
törekvéseit, mellyel a 2023. évi Európa Kulturális Fővárosa megtisztelő címet el kívánják
érni. 

Felelős: - a polgármester
a határozat megküldéséért:
- a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: 2017. október 31.

Dunaújváros, 2017. október 19. 

Lőrinczi Konrád s.k.
Közbiztonsági és Társadalmi

Kapcsolatok Bizottsága elnöke


	Tisztelt Közgyűlés!

