
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 04. 18.

Javaslat  Tóth  Kálmán  képviselő  indítványának  megtárgyalására  (Csillagdomb
útépítési egyesített terv)

Előadó: Tóth Kálmán képviselő
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság: 2019. 04. 09.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság: 2019. 04. 09.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 04. 10.

A napirendi pont rövid tartalma: Tóth Kálmán képviselő úr képviselői indítványt nyújtott
be  annak  érdekében,  hogy  az  önkormányzat  az  ún.  Csillagdomb  útépítési  egyesített
tervének elkészítésére és kivitelezésére kérjen árajánlatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Közgyűlési Osztály Iktatószám: KP/18923-2/2019.
Ügyintéző neve: Dr. Petánszki Lajos Ügyintéző telefonszáma: 25/544-155
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: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2019. 04. Ellenőrzés dátuma: 2019. 04. 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
Tóth Kámán képviselő indítványának megtárgyalására

(Csillagdomb útépítési egyesített terv)

Tisztelt Közgyűlés!

Tóth Kálmán közgyűlési képviselő 2019. április 2-ai keltezéssel a Közgyűlés és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) rendelet (a továbbiakban:
SZMSZ) 20. § (1) bekezdésében rögzített jogával élve képviselői indítványt nyújtott be az
alábbi tartalommal (1. melléklet):

A képviselői indítvány azt célozza, hogy a közgyűlés döntése alapján az önkormányzat
kérjen be árajánlatot az ún. Csillagdomb (Baracsi út - Toldi köz - Szent György út - Szilágyi
Erzsébet  út  –  Gőzmalom  utca  által  határolt  terület)  útépítési  egyesített  tervének
elkészítésére,  majd  kivitelezésére.  A tervezési  munkák  folyamán,  a  terület  jellegéből
adódóan, a közművesítést, a csapadékvíz elvezetését mindenképpen meg kell oldani a
későbbi problémák elkerülése érdekében.

Az  előkészítő  osztály  javasolja,  hogy  az  önkormányzat  a  képviselői  indítvány  szerinti
árajánlatot a DVG Zrt.-től kérje meg.

Az SZMSZ 20. § (2) bekezdése szerint a képviselői és a polgármesteri indítványokat az
illetékes  bizottság  a  benyújtást  követően  a  soron  következő  rendes  ülésén  köteles  a
bizottsági  ülés  napirendjére  tűzni  és  a  bizottsági  ülést  követő  első  rendes  közgyűlési
ülésre beterjeszteni. Ezen indítványok napirendi pontról történő levételéről csak abban az
esetben lehet döntést hozni, ha az indítványtevő indítványát visszavonja.

Az előterjesztést megtárgyalta és véleményezte az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság,
a  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság,  a  gazdasági  és
területfejlesztési bizottság.

A bizottságok véleménye:

Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság tagjai a határozati javaslatot 4 igen szavazattal
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították.

A  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság  6  igen  szavazattal  a
határozati javaslatot elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  5  igen  szavazattal  a  határozati  javaslatot
elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a közgyűlés elé:



Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2019. (IV.18.) határozata

Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalásáról
(Csillagdomb útépítési egyesített terv)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a DVG Zrt.-t Dunaújváros területén az
ún.  Csillagdomb  (Baracsi  út  -  Toldi  köz  -  Szent  György  út  -  Szilágyi  Erzsébet  út  –
Gőzmalom  utca  által  határolt  terület)  útépítési  egyesített  tervének  elkészítésére  és  a
kivitelezésre vonatkozó árajánlatát  készítse el,  és az elkészült  árajánlatot  nyújtsa be a
polgármesternek, egyúttal felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
        a polgármester

       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
        a jogi és közgyűlési osztály vezetője
        a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

   
Határidő:  a határozat közlésére: 2019. április 26.

        az árajánlat benyújtására: 2019. május 31.

Dunaújváros, 2019. április 18.

Tóth Kálmán s.k.
képviselő


