
Fedőlap

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

Javaslat a Gagarin tér 7-11 Társasház árkádjának felújítására nyújtott támogatási szerződés
módosítására

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 2018.10.16.
a Pénzügyi bizottság 2018.10.16.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.10.16.
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros  MJV Közgyűlése  a  737/2017.  (XI.16.)  határozatával  döntött  a  Gagarin  tér  7-11
Társasház  árkádfelújításának támogatásáról.  A felújítás  során  nem várt  kiadások  merültek  fel,
ezért a Társasház képviselője kérte a támogatási szerződés 8. pontja szerint, hogy módosuljon a
támogatás összege.

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

Iktatószám: 5795-9/20181

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 Gagarin tér 7-11 Társasház árkádjának felújítására nyújtott támogatási szerződés
módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 737/2017. (XI.16.) határozatával döntött a Gagarin
tér  7-11  Társasház  (továbbiakban  Társasház)  részére vissza nem térítendő támogatás
biztosításáról.  A  támogatásra  a  Társasháznak  az  épülethez  tartozó  közforgalmú  árkád
balesetveszélyes állapotának megszüntetéséhez volt szüksége.
A felújítás során derült  ki,  hogy a balesetveszélyes helyzet a csapadékvíz elvezetés problémái
miatt  alakult  ki.  A probléma  hosszú  távú  megoldása  előre  nem  kalkulált  költséget  jelentett  a
Társasház részére. A Társasház a támogatási szerződés (2. sz. melléklet) 8.2. pontja lehetőséget
ad a támogatási szerződés módosítására a feladat költségvetésének módosulása miatt.
A fentiek miatt  Sztankovics András a Társasház közös képviselője kérelmet nyújtott  be (1.  sz.
melléklet) a támogatási szerződés olyan irányú módosítására, amely szerint az előre nem kalkulált
költség összegével, 397.000,- Ft-tal növeljék meg a Társasháznak nyújtott támogatást.

Dunaújváros MJV Önkormányzatának költségvetésében jelenleg nincs olyan költséghely ahonnan
a kért összeget biztosítani tudnánk.

Bizottsági vélemények:

A gazdasági és területfejlesztési bizottság, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság és pénzügyi
bizottság az előterjesztést a 2018. október 16-i ülésén tárgyalja és véleményét szóban ismerteti. 

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2018. (X.18.) határozata
 a Gagarin tér 7-11 Társasház árkádjának felújítására nyújtott támogatási szerződés

módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nem  támogatja  a  Gagarin  tér  7-11
Társasháza  árkádfelújítással  kapcsolatos  támogatásának  módosításával  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: 2018. november 15.

Dunaújváros, 2018. október 18.

Hingyi László sk.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

Pintér Attila sk.

a pénzügyi bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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