Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 12. 14.
Javaslat Dunaújváros Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadására
Előadó:

Előkészítő:

a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Szabó Imre – osztályvezető
Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző

Meghívott:
Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017.12.12.
2017.12.12.
2017.12.12.

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 87/2017. (II.16.) határozatával döntött Dunaújváros
Településképi Arculati Kézkönyvének és településképi rendeletének elkészítésére. Az egyeztetési
folyamat lezárult és elkészültek a településképpel kapcsolatos szabályozások. Jelen előterjesztés a
Településképi Arculati Kézikönyvről szól.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és
Környezetvédelmi Osztály
Ügyintéző neve: Kárgli Rita
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 5251-47/2017
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-317
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:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések: A Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet elfogadásáról szóló

előterjesztések összefüggenek. Az előterjesztések sorrendje:
1. Javaslat Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadására
2. Javaslat Dunaújváros Megyei településképi rendeletének elfogadására

Javaslat Dunaújváros Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 87/2017. (II.16.) határozatával döntött Dunaújváros
Településképi Arculati Kézkönyvének (továbbiakban TAK) és településképi rendeletének (továbbiakban
Rendelet) elkészítésére.
Az idő rövidsége miatt a TAK és a Rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
területfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő egyeztetési
eljárását együtt folytattuk le.
A TAK és a Rendelet a T. Közgyűlés egy napon tárgyalja, ezért az egyeztetésekkel kapcsolatos
mellékleteket a Rendelet elfogadásáról szóló előterjesztés anyagában mellékeljük.
Bizottsági vélemények
A gazdasági és területfejlesztési bizottság, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság és az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést a 2017. december 12-i ülésén tárgyalja és
véleményét szóban ismerteti.
Tisztelt Közgyűlés
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a közgyűlés elé:
A határozat mellékletét terjedelmi okok miatt csak digitálisan mellékeljük.
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2017. (XII.14.) határozata
Dunaújváros Településképi Arculati Kézikönyve elfogadásáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Dunaújváros Településképi Arculati
Kézkönyvét.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az elfogadást követő 15
napon belül küldje meg a Lechner Tudásközpont részére.
Felelős:
- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő:

2017. december 29.

Dunaújváros, 2017. december 14.
Hingyi László sk.
Gazdasági és területfejlesztési
bizottság elnöke
Izsák Máté sk.
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport
bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.
Ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

