
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. augusztus 8.

Javaslat Rácalmás településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról szóló egyeztetési
anyagának véleményezésére

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

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

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 08. 06.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 08. 06.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Rácalmás  felülvizsgálja  településrendezési  eszközeit  a  teljes  közigazgatási  területén.  A
településfejlesztési koncepcióról, az integrált területfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)
Korm.  rendelet  előírásainak  megfelelően  elkészíttette  az  egyeztetési  anyagot,  amellyel
kapcsolatban kéri az önkormányzat véleményét.

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

Iktatószám: 31017-2/2019

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 Rácalmás településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról szóló egyeztetési
anyagának véleményezésére

Tisztelt Közgyűlés!

Rácalmás  polgármestere,  Schrick  István  Rácalmás  településrendezési  eszközeinek
felülvizsgálatáról  szóló  egyeztetési  anyagát  megküldte  véleményezésre.  A  településrendezési
eszközök felülvizsgálatával kapcsolatban kért előzetes tájékoztatást Dunaújváros MJV Közgyűlése
a 658/2017. (X.19.) határozatában megadta. 

A  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a
településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletnek megfelelően a megküldött tervezetet az alábbiak szerint
véleményezzük.

A jelen véleményt elsősorban a DMJV Közgyűlése által 222/2014. (VI.19.) határozattal jóváhagyott
Dunaújváros településfejlesztési koncepciójával összhangban fogalmaztuk meg.

A koncepció Dunaújváros érdekeit nem sérti.

Az egyeztetési anyagokat terjedelmi okok miatt csak digitálisan mellékeljük.

Bizottsági vélemény:

A  Gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  és  az  Ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  az
előterjesztést a 2019. ülésén tárgyalja és véleményét szóban ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Előterjesztés mellékletei:
1. számú melléklet: Rácalmás polgármesterének levele 
2. számú melléklet: Dunaújváros MJV Közgyűlésének 658/2017. (X.19.) határozata



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/2019. (VIII.8.) határozata

Rácalmás településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról szóló egyeztetési
anyagának véleményezéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Rácalmás  településrendezési
eszközeinek felülvizsgálatáról szóló egyeztetési anyagát elfogadja és az egyeztetési
folyamatban továbbra is részt kíván venni.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert  a  határozat
közlésére Rácalmás polgármesterével.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért
      a polgármester

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

Határidő: 2019. augusztus 22.

Dunaújváros, 2019. augusztus 8.

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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