
Fedőlap

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

Javaslat Dunaújváros MJV Önkormányzata és Iváncsa Község Önkormányzata között kötendő
szándéknyilatkozat elfogadására

Előadó:     a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre – osztályvezető
                      
Meghívott: 

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.10.17.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.10.17.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros MJV Önkormányzata és Iváncsa Önkormányzata a térség lakói életszínvonalának javítása,
gazdasági fejlődésének előmozdítása, a munkahely teremtés és a munkahely megőrzés érdekében egy
áruforgalmi csomópontot alakítanának ki közösen. Az előterjesztés az ezzel kapcsolatos szándéknyilat-
kozat elfogadásával kapcsolatos döntésekről szól.

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

Iktatószám: 25717-3/2017

Ügyintéző neve: Szabó Imre 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 MJV Önkormányzata és Iváncsa Község Önkormányzata között kötendő
szándéknyilatkozat elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A térség fejlődése érdekében a dunaújvárosi áruforgalmi csomópont mellett  előzetesen egyeztettünk
Iváncsa Önkormányzatával, hogy az iváncsai ipari park területén támogatjuk egy áruforgalmi központ
kialakítását. Az áruforgalmi csomópont kialakítását a két önkormányzat közösen valósítaná meg és az
iparűzési adón is megosztoznának.

Bizottsági vélemények:

Az előterjesztést  a  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság 2017.  október  17-i  ülésén  tárgyalja  és
véleményét szóban ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2017. (X.19.) határozata
Dunaújváros MJV Önkormányzata és Iváncsa Község Önkormányzata között kötendő

szándéknyilatkozat elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy Dunaújváros MJV Önkormányzata Iváncsa
Község Önkormányzatával logisztikai központot hozzon létre Iváncsa Község közigazgatási területén, oly
módon, hogy a két önkormányzat a beruházásból befolyó iparűzési adón az önkormányzatok egyenlő
arányban osztoznak.

2. Dunaújváros MJV Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,  hogy az 1.  pontban szereplő logisztikai

központ  kialakításával  kapcsolatban  egyeztessen  a  NIPÜF  Nemzeti  Ipari  Park  Üzemeltető  és

Fejlesztő .Zrt.-vel.

3. Dunaújváros MJV Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,  hogy az 1.  pontban szereplő logisztikai
központ kialakításával kapcsolatban egyeztessen Iváncsa Község Önkormányzatával és az egyeztetés
eredményeként megkötendő szerződést írja alá az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását
követően.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a jelen határozat közlésére a NIPÜF
Zrt.-vel és Iváncsa Község Önkormányzatával.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért
      a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője.

Határidő: 2017. október 31.

Dunaújváros, 2017. október 19.

Hingyi László sk.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság

elnöke

Tóth Kálmán sk.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke




	Felelős: - a határozat végrehajtásáért

