
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 01. 23.

Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működési költségeinek
elfogadására

Előadó:     a Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

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

Véleményező bizottságok:
a Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.01.21.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.01.21.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Fejér Megyei Önkormányzat, Székesfehérvár MJV Önkormányzata és Dunaújváros MJV
Önkormányzata  2012-ben  együttműködési  megállapodást  kötött  a  Fejér  Megyei
Területfejlesztési  Konzultációs  Fórum  működtetéséről.  Jelen  előterjesztés  az  2020.  évi
működési költségek biztosításáról szól.

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

Iktatószám: 3048-1/2020

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: 

Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések: 



Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum
működési költségeinek elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A területfejlesztésről  és  a  területrendezésről  szóló  1996.  évi  XXI.  törvény  14/B.  §  (1)
bekezdése alapján „A megyei közgyűlés és a – megye területén működő – megyei  jogú
város(ok) közgyűlése(i) megyei területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek.”

A Fejér  Megyei  Önkormányzat,  Székesfehérvár  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012-ben együttműködési megállapodást
kötött  a  Fejér  Megyei  Területfejlesztési  Konzultációs  Fórum  (a  továbbiakban:  Fórum)
működtetéséről.  Az együttműködési megállapodás 8.) pontja tartalmazza, hogy az érintett
felek  2013-tól  kezdődően  minden  évben  külön  megállapodásban  rögzítik  a  tárgyévi
működési költségeket.

A Fórum működésének költsége 2019-ban 12 millió Ft volt, mely az érintett önkormányzatok
között egyenlő arányban oszlik meg. 

A  2020.  évi  költségvetési  koncepció  összeállításkor  a  "Fejér  Megyei  Területfejlesztési
Konzultációs Fórum" soron ennek megfelelően 4 millió forintot terveztünk be.
A határozathoz mellékeljük a Fórum együttműködési megállapodását a 2020. évi működési
költségek meghatározásáról.

Bizottsági vélemények:

A  pénzügyi,  gazdasági és városüzemeltetési  bizottság és az ügyrendi,  igazgatási és jogi
bizottság  az  előterjesztést  a  2020.  január  21-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

…../2020. (I.23.) határozata
a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum

működési költségeinek elfogadásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja  a  jelen  határozat  mellékletét
képező  a  Fejér  Megyei  Területfejlesztési  Konzultációs  Fórum  együttműködési
megállapodását.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megnevezett fórum működési
költségeihez  4.000.000  Ft  pénzeszközt  biztosít  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkor-
mányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló  önkormányzati
rendelet 5. mellékletének 1. városfejlesztés és -rendezés előirányzat  sor dologi kiadásai ter-
hére.



3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert  az  1.  pontban
megnevezett  megállapodás megkötésére és a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás
teljesítésére.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester

- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

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

Határidő: 2020.03.01.

Dunaújváros, 2020. január 23.

     Tóth Kálmán sk.      Tóth Kálmán sk.
Pénzügyi, gazdasági és Ügyrendi, igazgatási és jogi 
városüzemeltetési bizottság elnöke bizottság elnöke
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