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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 10. 19.

Javaslat Rácalmás településrendezési eszközeinek módosításának előzetes
véleményezésére

Előadó:     a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre – osztályvezető
                      Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző
Meghívott: 

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.10.11.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Rácalmás felülvizsgálja a város településrendezési eszközeit a teljes közigazgatási területén. A
településfejlesztési koncepcióról, az integrált területfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)
Korm. rendelet előírásainak megfelelően kérte a felülvizsgálattal kapcsolatban az önkormányzat
előzetes tájékoztatását.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály
Iktatószám: 25868-2/2017
Ügyintéző neve: Kárgli Rita Ügyintéző telefonszáma: 25/544-317
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/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:





Javaslat Rácalmás településrendezési eszközeinek módosításának előzetes
véleményezésére

Tisztelt Közgyűlés!

Rácalmás  polgármestere,  Schrick  István  Rácalmás  településrendezési  eszközeinek
felülvizsgálatáról  küldött  előzetes  tájékoztatást  és  ezzel  kapcsolatban  tájékoztatást  kért
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatától (1. sz. melléklet) 

A  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a
településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről
szóló  314/2012.  (XI.8.)  Korm.  rendeletnek  megfelelően  a  előzetes  tájékoztatásra  az  alábbi
tájékoztatást adjuk:

Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  299/2016.  (V.19.)  önkormányzati  határozatával  elfogadta
Dunaújváros településszerkezeti tervét.

A  határozati  javaslatban  tájékoztatjuk  Rácalmás  Önkormányzatát,  hogy  a  területrendezési
eszközei felülvizsgálata során vegye figyelembe Dunaújváros településszerkezeti tervét, melyet a
https://dunaujvaros.hu/dunaujvaros_megyei_jogu_varos_kozigazgatasi_teruletenek_rendezesi_ter
ve oldalon találhat meg.

Bizottsági vélemény:

A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést a 2017. október 11-i ülésén tárgyalta
és az alábbi véleményt alkotta: „a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek”.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Előterjesztés mellékletei:
1. számú melléklet: Rácalmás polgármesterének levele 

https://dunaujvaros.hu/dunaujvaros_megyei_jogu_varos_kozigazgatasi_teruletenek_rendezesi_terve
https://dunaujvaros.hu/dunaujvaros_megyei_jogu_varos_kozigazgatasi_teruletenek_rendezesi_terve


HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/2017. (X.19.) határozata

Rácalmás településrendezési eszközeinek felülvizsgálatának előzetes
véleményezéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Rácalmás településrendezési eszközeinek
felülvizsgálatát tudomásul veszi és az egyeztetési folyamatban továbbra is részt kíván
venni.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  tájékoztatja  Rácalmás  Önkormányzatát,
hogy  a  településrendezési  eszközeinek  felülvizsgálata  során  vegye  figyelembe
Dunaújváros  településszerkezeti  tervét,  mely  a
https://dunaujvaros.hu/dunaujvaros_megyei_jogu_varos_kozigazgatasi_teruletenek_rend
ezesi_terve weboldalon megtalálható.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert  a  határozat
közlésére Rácalmás polgármesterével. 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért
      a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
főépítészi, építésügyi és  környezetvédelmi osztályvezető

Határidő: 2017. október 25.

Dunaújváros, 2017. október 19.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési 

bizottság elnöke
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