
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 

 Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. január 23.

Javaslat az építésügyi hatósági feladatok átadásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó  :           Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő  :      Szabó Imre – osztályvezető
Tóth László – építésügyi hatósági vezető ügyintéző

Meghívott  :     -

Véleményező     bizottság  :  
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság               2020. 01. 21.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   
A fővárosi  és  megyei  kormányhivatalok  működésének  egyszerűsítésével  összefüggő  egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 45. §-a értelmében az
elsőfokú építésügyi igazgatási feladatok 2020. 03. 01-jével átkerülnek a Kormányhivatalokba. A
feladat,  az  ügyintézők  és  a  tárgyi  eszközök  esetleges  átadásához  szükség  van  arra,  hogy
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  meghatalmazza  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Polgármesterét a megállapodás megkötésére.

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

Iktatószám: 2381/2020.

Ügyintéző neve: Tóth László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-280
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. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű  /minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat az építésügyi hatósági feladatok átadásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Tisztelt Közgyűlés!

A fővárosi  és  megyei  kormányhivatalok  működésének  egyszerűsítésével  összefüggő  egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 45. §-a értelmében az
elsőfokú építésügyi igazgatási feladatok 2020. 03. 01-jével átkerülnek a Kormányhivatalokba.
A kormányhivatalnak és az érintett  önkormányzatoknak 2020.  január 31-ig meg kell  egyezniük
abban, hogy a feladatok átadásával mely személyek, ingatlanok és tárgyi eszközök kerülhetnek
átadásra. 
Az építésügyi hatósági feladatok ellátásán kívül az érintett ügyintézők más, a Jegyzőnél, illetve a
Polgármesternél  maradó  feladatokat  is  ellátnak.  Ilyenek  a  központi  címregiszter  kezelése,
tehergépjárművek  tárolási  engedélyezése,  szakhatósági  állásfoglalás  kiadása  helyi  építési
szabályzat megfelelőségének igazolásával kapcsolatban, valamint rendeltetésmód-változtatással
kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiállítása.

Bizottsági vélemények:

Az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést a 2020. január 21-i ülésén tárgyalta és a
véleményét szóban ismereti.

Tisztelt Közgyűlés!

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2020. (I.23.) határozata
Javaslat az építésügyi hatósági feladatok átadásával kapcsolatos döntések meghozatalára

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elhatározza,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város  Önkormányzata  megállapodást  köt  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatallal  az  építésügyi
igazgatási  feladatok és az ahhoz tartozó személyek,  ingatlanok és tárgyi  eszközök átadásával
kapcsolatban.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására
e határozat melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

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

Határidő: 2020. január 31.

Dunaújváros, 2020. január 23.

Tóth Kálmán sk.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke
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