
Fedőlap                             
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 05. 17.

Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására kutyafuttató létesítése a Kallós Dezső
utca mögötti erdei tornapálya egy részén – Iván László képviselő

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
az ügyrendi, igazgatás és jogi bizottság

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Iván László képviselő

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. 05.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05.

A napirendi pont rövid tartalma: Iván László képviselő úr képviselői indítványt nyújtott be
annak  érdekében,  hogy  a  a  Kallos  Dezső  utca  mögötti  erdei  tornapálya  egy  részén
kutyafuttatót létesítsen Dunaújváros MJV Önkormányzat. (dunaújvárosi 690/1 hrsz.)

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 14670/2018.
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
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: 2017. Ellenőrzés dátuma: 2018.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2018. Ellenőrzés dátuma: 2018. 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések
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Javaslat 
képviselői indítvány megtárgyalására kutyafuttató létesítése a Kallós Dezső utca

mögötti erdei tornapálya egy részén – Iván László képviselő

Tisztelt Közgyűlés!

Az  előterjesztés  indokaként  előadjuk  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének  a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról  szóló
37/2017.  (XII.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban SZMSZ) 20.§ (1)  alapján.,  Iván
László  képviselő  úr  képviselői  indítványt  nyújtott  be  egy  levél  formájában  kutyafuttató
kialakítására. 

Az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt indítvány tartalmaz egy digitális térképet is,
mely szerint  megállapítható,  hogy a dunaújvárosi  690/1 hrsz.-ú ingatlanról  van szó,  mely
Dunaújváros MJV Önkormányzata tulajdonában áll.

Az előterjesztést  tárgyalta gazdasági  és területfejlesztési  bizottsága,  a városüzemeltetési,
környezetvédelmi és turisztikai bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

A bizottságok elnökei a bizottságok állásfoglalását a közgyűlésen szóban ismertetik.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2018. (V.17.) határozata

képviselői indítvány megtárgyalására kutyafuttató megvalósításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kinyilvánítja  azon  szándékát,  hogy  az
önkormányzati  tulajdonban álló,  dunaújvárosi 690/1 hrsz.-ú ingatlanon (Kallos Dezső utca
mögötti erdei tornapálya) kutyafuttatót kíván létesíteni és felkéri a polgármestert, hogy egy
kidolgozott tervet terjesszen a közgyűlés elé a 2018. júniusi rendes közgyűlésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

 - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: a kutyafuttató terveinek közgyűlés elé terjesztésére: 2018. június 21.

Dunaújváros, 2018. május 17.
              
 

Iván László s.k.
képviselő


