
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 11. 15.

Javaslat a Hajós utca és az Üdülősor 1-8. ingatlanok mérnökgeológiai felülvizsgálatának
elindítására

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

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

2400 Dunaújváros Hajós u. 8.

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.11.13.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.11.13.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Hajós  utca  és  az  Üdülősor  1-8.  lakói  kérték,  hogy  a  telkeiknek  mérnökgeológiai  előírásai
kerüljenek felülvizsgálatra. A lakók a költségeket vállalják.

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

Iktatószám: 16438-4/2018

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 Hajós utca és az Üdülősor 1-8. ingatlanok mérnökgeológiai felülvizsgálatának
elindítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Hajós utca páros oldala alatti lakók és az Üdülősor 1-8. sz. alatti lakók kérelmet nyújtottak be,
hogy a telkeinek jelenleg lévő mérnökgeológiai korlátozás felülvizsgálatra kerüljön.
Az  érintett  telkek  egy  része  a  rendezési  terv  szerinti  életvédelmi  zónában  található,  amely
természeti  veszélyeztetettség  miatt  emberi  tartózkodásra  alkalmatlan.  A  telkek  többi  része
mérnökgeológiai teljes védelmi zónában van, ahol természeti veszélyeztetettség miatt épület nem
helyezhető el.
Az  ott  lakók  szerint  a  rendezési  terv  mérnökgeológiai  előírásai  túlzóak,  ezért  kérik  a
mérnökgeológiai  felülvizsgálatot,  amely  alapján  elkészíthetnének  egy  partvédelmi  műtárgyat,
melyek elkészítésének a költségeit is vállalják.

Bizottsági vélemények:

A gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  és  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  az
előterjesztést a 2018. november 13-i ülésén tárgyalja és véleményét szóban ismerteti. 

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2018. (XI.15.) határozata
a  Hajós  utca  és  az  Üdülősor  1-8.  ingatlanok  mérnökgeológiai  felülvizsgálatának
elindításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a Hajós utca páros
oldala és az Üdülősor 1-8. sz. alatti ingatlanok településrendezési eszközeinek mérnökgeológiai
előírásai felülvizsgálatra kerüljenek.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a Du-
naújváros  településrendezési eszközeinek mérnökgeológiai  előírásai az 1. pontban foglaltaknak
megfelelő felülvizsgálatának elkészíttetéséről. 

Felelős: -  a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: - a tervezés elindítására: 2019. január 31.
- az előterjesztésre: 2019. június 30.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy településrendezési
eszközeinek mérnökgeológiai  előírásai  az  1.  pontban foglaltaknak  megfelelő  felülvizsgálatának
költségeinek  fedezetére  szerződést  kössön  -  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság
véleményének kikérését követően - a költségviselővel és a tervezővel.



Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2019. január 31.

Dunaújváros, 2018. november 15.

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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