
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. február 13.

Javaslat a Nemzeti Sportközpontok és Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodás elfogadására

Előadó: pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Kemenczei Anett ügyintéző

Meghívott: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
                                      
Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.02.11. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság  2020.02.11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.02.11.

A napirendi pont rövid tartalma: A Nemzeti Sportközpontok Fejlesztési Igazgatóság Sport-
és Létesítményfejlesztési Főosztályának projektvezetője azzal fordult az Önkormányzathoz,
hogy  a  Dunaújvárosi  Tornacsarnok  energetikai  korszerűsítéséhez  szükséges  az  ingatlan
tulajdonosának hozzájárulása és az együttműködési megállapodás aláírása.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 2025/2020.
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 
a Nemzeti Sportközpontok és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között

létrejövő együttműködési megállapodás elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A  Nemzeti  Sportközpontok  Fejlesztési  Igazgatóság  Sport-  és  Létesítményfejlesztési
Főosztályának projektvezetője azzal fordult DMJV Önkormányzatához, hogy a Dunaújvárosi
Tornacsarnok  energetikai  korszerűsítéséhez  szükséges  az  ingatlan  tulajdonosának
hozzájárulása és az együttműködési megállapodás aláírása (1. számú melléklet).

A tervdokumentáció – terjedelme miatt – a vagyonkezelési osztályon megtekinthető.

Az egyeztetés alatt álló együttműködési megállapodás a határozat melléklete.

Az előterjesztést tárgyalja a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, az ifjúsági,
sport és turisztikai bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

A bizottságok a bizottsági véleményeket szóban terjesztik a Tisztelt Közgyűlés elé.

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

HATÁROZATI  JAVASLAT 
Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének     

.../2020.   (II.13.)     határozata     
a Nemzeti Sportközpontok és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között

létrejövő együttműködési megállapodás elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, természetben a Dunaújváros, Eszperantó út
4. (Hrsz.: 316/7) szám alatt található Dunaújvárosi Tornacsarnok energetikai korszerűsítése
megtörténjen, melyhez önkormányzati forrást nem biztosít.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a
határozat  mellékleteként  csatolt  és  az  1.  pontban  hivatkozott,  egyeztetés  alatt  álló
együttműködési  megállapodást,  a  lényeges  tartalmi  elemekkel  aláírja,  egyben  utasítja  a
határozat közlésére.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                   a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
               a vagyonkezelési osztály vezetője

   a városüzemeltetési és beruházási osztály 
 Határidő: a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül
             az együttműködési megállapodás aláírására: a határozat közlését követő 30 napon
belül

Dunaújváros, 2020. február 13.

                                                              Tóth Kálmán s.k.       
         a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság

elnöke                                                          



               Motyovszki Mátyás s.k.           Tóth Kálmán s.k.
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
                            elnöke                                                                         elnöke




