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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. május 30.

Javaslat állásfoglalás kialakítására az Országos Görpark Programhoz való csatlakozásról

Előadó: vagyonkezelési osztályvezető

Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető
Kemenczei Anett ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019.05.28.
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2019.05.28.
pénzügyi bizottság   2019.05.28.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                  2019.05.28.

A napirendi pont rövid tartalma: Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és az Emberi
Erőforrások  Minisztériuma  sportért  felelős  államtitkára  a  Magyar  Országos  Gördeszka  és
Görkorcsolya  Szakszövetség  bevonásával  elindítja  az  Országos  Görpark  Programot,  melynek
célja  gördeszka  parkok  kialakítása.  A támogatási  összeg  min.  10  millió,  max.  30  millió  Ft.  A
program megvalósítása esetén a bekerülési költség 50%-át az önkormányzatnak kell finanszírozni.
A programba való jelentkezés határideje: 2019. május 31.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 23015/2019.
Ügyintéző neve: Kemenczei Anett Ügyintéző telefonszáma: 25/544-263
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 ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
állásfoglalás kialakítására az Országos Görpark Programhoz való csatlakozásról

Tisztelt Közgyűlés!

Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért
felelős államtitkára a Magyar Országos Gördeszka és Görkorcsolya Szakszövetség bevonásával
elindítja az Országos Görpark Programot, melynek célja gördeszka parkok kialakítása, vagy a már
meglévő  pálya  felújítása.  A támogatási  összeg  min.  10  millió,  max.  30  millió  Ft.  A program
megvalósítása  esetén  a  bekerülési  költség  50%-át  az  önkormányzatnak  kell  finanszírozni.  A
programba való jelentkezés határideje: 2019. május 31. (1.sz. melléklet).

Az előkészítő osztály meg kívánja jegyezni, hogy amennyiben önkormányzatunk csatlakozik
a  programhoz  a  jelentkezéshez  szükséges  adatlapon  fel  kell  tüntetni  a  létesítmény
megvalósításának tervezett helyszínét, a vállalt önerő összegének megjelölése is kötelező,
valamint szükséges a jelenlegi, vagy tervezett gördeszkás élet bemutatása a településen! (2.
számú melléklet).

Az előterjesztést  a  gazdasági  és területfejlesztési  bizottság,  a pénzügyi  bizottság,  az oktatási,
kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jog bizottság tárgyalja.

A bizottságok a bizottsági véleményeket szóban terjeszti a Közgyűlés elé.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra:

„A” változat:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének

….../2019.(V.30.) határozata
az Országos Görpark Programhoz való csatlakozásról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az aktív Magyarországért felelős
kormánybiztos  és  az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  sportért  felelős  államtitkára  által
meghirdetett  Országos  Görpark  Programhoz  nem  kíván  csatlakozni,  egyben  felkéri  a
polgármestert a határozat közlésére.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

       a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat végrehajtására: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap

„B” változat”

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének

….../2019.(V.30.) határozata
az Országos Görpark Programhoz való csatlakozásról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  az  aktív  Magyarországért
felelős kormánybiztos és az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért  felelős államtitkára által
meghirdetett Országos Görpark Programhoz csatlakozik, azzal hogy a támogatás biztosításának



az alábbi feltételei vannak:

- a görpark építtetője önkormányzat, vagy önkormányzati szerv,
- a park funkció szerinti fenntartása, karbantartása és üzemeletetése az átadástól számított 5 éves
időtartamig
- az építtető biztosítja az ingyenes és korlátozás nélküli használatot 
- az építtető vállalja, hogy az átadás határideje legkésőbb: 2020. szeptember 30.

A finanszírozás aránya: Támogató 50% - Támogatott 50%.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  beruházás  megvalósítására  30  millió  Ft
keretösszeg erejéig forrást biztosít a 2019. évi költségvetés ……………………………. sora terhére,
mely összeg eléri a közbeszerzési értékhatárt. 

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  Főépítészi,  Építésügyi  és
Környezetvédelmi  Osztály  vezetőjét,  hogy  jelölje  ki  a  létesítmény  megvalósításának  tervezett
helyszínét, egyúttal felkéri a polgármestert jelen határozat közlésére.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester
                 - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

        a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: 2019. május 31.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja  a jegyzőt,  hogy az 1.  pontban foglalt
döntést  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata 2019.  évi  költségvetéséről  és  annak
végrehajtásáról  szóló  6/2019.(II.15.)  önkormányzati  rendelet  módosításakor  vegye  figyelembe,
egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                 a polgármester 
              -  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
              -  a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
              -  a költségvetés módosításában való közreműködésért:
              -  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2019. május 30.

                   Pintér Attila s.k.                                                    Hingyi László s.k.
             a pénzügyi bizottság                           a gazdasági és területfejlesztési bizottság
                       elnöke                                                                      elnöke

                    Izsák Máté s.k.                                                      Tóth Kálmán s.k.
    az oktatási, kulturális, ifjúsági és                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
               sportbizottság elnöke                                                       elnöke

     


