
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 10. 18.

Javaslat a Magyar Építészeti Múzeum részére önkormányzati hozzájárulás megadására

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

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

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.10.16.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.10.16.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  2007-ben  kiadta  a  Magyar  Építész  Múzeum,  a  Hild-Ybl
Alapítvány és a Kistérségi Szinergia Közalapítvány támogatásával Dunaújvárosi építészeti kalauz
1950-1960 című kötetet.
A  szerzők  a  Magyar  Építészeti  Múzeum  munkatársai  voltak.  A  Magyar  Építészeti  Múzeum a
szerzőkkel  együtt  szeretnék  újra  kiadni  ezt  a  kiadványt  új,  átdolgozott,  javított  és  bővített
változatban, amihez az Önkormányzat támogatását kérik.

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

Iktatószám: 26342-2/20181

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 Magyar Építészeti Múzeum részére önkormányzati hozzájárulás megadására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Önkormányzata 2005-2006-ban elkészíttette Fehérvári  Zoltánnal és Prakfalvi
Endrével Dunaújváros 1950-60 közötti épített értékeinek a a felmérését. A tanulmány elkészítése
során  kiderült,  hogy  olyan  színvonalas  és  értékes  anyag  került  kidolgozásra,  amely  önálló
kiadványként is megjelentethető.

Dunaújváros MJV Önkormányzata 2007-ben, a fenti tanulmány alapján, kiadta a Magyar Építész
Múzeum,  a  Hild-Ybl  Alapítvány  és  a  Kistérségi  Szinergia  Közalapítvány  támogatásával
Dunaújvárosi építészeti kalauz 1950-1960 című kötetet.
A szerzők a Magyar Építészeti Múzeum munkatársai és a Hild-Ybl Alapítvány kutatói voltak.
A szerzők idén megkeresték a városi főépítészt, hogy Magyar Építészeti Múzeum a szerzőkkel
együtt szeretnék újra kiadni ezt a kiadványt új, átdolgozott, javított és bővített változatban, amihez
az Önkormányzat támogatását kérik.

Bizottsági vélemény:

A  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság  és  az  Ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  az
előterjesztést a 2018. október 16-i ülésén tárgyalja és véleményét szóban ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Előterjesztés mellékletei:
1. számú melléklet: a szerzők levele 



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/2018. (X.15.) határozata

a Magyar Építészeti Múzeum részére önkormányzati hozzájárulás megadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a korábban Dunaújváros
Megyei  Jogú Város Önkormányzata által kiadott  Dunaújvárosi  építészeti  kalauz 1950-
1960 című kötetet a Magyar Építészeti Múzeum újra kiadja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert  a  határozat
közlésére a Magyar Építészeti Múzeummal. 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért
      a polgármester

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

Határidő: 2018. november 15.

Dunaújváros, 2018. október 18.

Hingyi László s.k. Tóth Kálmán s.k.
a gazdasági és területfejlesztési az Ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság elnöke bizottság elnöke
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