
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 11. 16.

Javaslat a Gagarin tér 7-11 Társasház árkádjának felújításának támogatására

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

Előkészítő: Szabó Imre – osztályvezető
                      Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző
Meghívott: Sztankovics András közös képviselő

2400 Dunaújváros Duna sor 11. 3/3.

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.11.14.
a Pénzügyi bizottság 2017.11.14.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Gagarin tér 7-11 Társasház közös képviselője kérte, hogy az épület árkádjának felújításában,
mely  jelenleg  balesetveszélyes  Dunaújváros  MJV Önkormányzata  a  költségek  50%-ában,  kb.
500.000,- Ft, támogassa a felújítást.

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

Iktatószám: 24017-2/2017

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 a Gagarin tér 7-11 Társasház árkádjának felújításának támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

A Gagarin tér 7-11 Társasház (továbbiakban Társasház) közös képviselője, Sztankovics András
kérte, hogy Dunaújváros MJV Önkormányzata támogassa az 50-es években, szocreál stílusban
épült társasház felújítását. 
A lépcsőházak közötti árkád műszaki állapota annyira leromlott, hogy közvetlen életveszélyt jelent
az arra közlekedőknek.
Az árkádot nem csak a lakók használják, hanem jelentős egyéb gyalogos forgalma is van.
A  felújítás  összköltsége  kb.  1.000.000,-  Ft  lenne.  A  Társasház  a  költségek  50%-át  kéri
támogatásként.
Az  idei  évben  nem  lett  betervezve  hasonló  jellegű  költség,  de  a  jövő  évi  költségvetésbe
betervezzük a Társasház felújításának támogatását.

Bizottsági vélemények:

A  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  és  pénzügyi  bizottság  az  előterjesztést  a  2017.
november 14-i ülésén tárgyalta és véleményét szóban ismerteti. 

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot 2 változatban terjesztjük a közgyűlés elé, az „A”
változat támogatja a Társasház kérelmét, a „B” változat pedig elutasítja.

„A” változat

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2017. (XI.16.) határozata
a Gagarin tér 7-11 Társasház árkádjának felújításának támogatásáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése támogatja a Gagarin tér  7-11 Társasháza
árkádfelújítással kapcsolatos kérelmét.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2018.  évi  költségvetés  terhére  bruttó
500.000,- Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt a Gagarin tér 7-11 Társasház
részére a Gagarin tér 7-11. árkádjának felújítására.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a
Gagarin tér 7-11 Társasházzal az 2. pontban jóváhagyott céltámogatási szerződést írja alá
az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság  véleményének  kikérését  követően,  valamint
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről a
szerződés aláírásától számított 15 napon belül.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                  polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:



a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
a költségvetési és pénzügyi osztályvezető

Határidő:  - a szerződés aláírására:
2018. március 31.

      -   a határozat közléséért:
2017. december 15.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2.  pontban  meghatározott  támogatást
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2018.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló rendelete összeállításakor vegye figyelembe.

Felelős:  - a költségvetés módosításáért:
    a jegyző
       - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
    a költségvetési és pénzügyi osztályvezető
    
Határidő: a 2018. évi költségvetés elkészítésének időpontja

„B” változat

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2017. (XI.16.) határozata
a Gagarin tér 7-11 Társasház árkádjának felújításának támogatásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nem  támogatja  a  Gagarin  tér  7-11
Társasháza árkádfelújítással kapcsolatos kérelmét.

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
főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2017. december 15.

Dunaújváros, 2016. november 17.

Hingyi László sk.

a gazdasági és területfejlesztési bizottság
elnöke

Pintér Attila sk.

a pénzügyi bizottság elnöke
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