
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 10. 15.

Javaslat, képviselői indítvány megtárgyalására  a Dunaújváros 1487 hrsz.-ú, Kistemető
ingatlan körül létesítendő kerítés  tárgyában

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Beéry Réka városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Magyar Kamilla ügyintéző

Meghívott:

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.10. 07.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.10. 07.

A napirendi pont rövid tartalma: Orosz Csaba és Tóth Kálmán képviselő Urak 
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 41414-5/2020

Ügyintéző neve: Magyar Kamilla Ügyintéző telefonszáma: 25/544-189
Ügyintéző aláírása: Magyar Kamilla sk Osztályvezető aláírása: Beéry Réka sk

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:  Salamonné Pintér Mónika sk
Leadás dátuma: 2020. 10. 02. Ellenőrzés dátuma: 2020. 10. 02.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok: 
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos sk
Leadás dátuma: 2020. 10. 02. Ellenőrzés dátuma: 2020. 10. 02.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

képviselői indítvány megtárgyalására a Dunaújváros 1487 hrsz.-ú, Kistemető ingatlan
körül létesítendő kerítés tárgyában

Tisztelt Közgyűlés!

Orosz Csaba és Tóth Kálmán önkormányzati képviselők a Közgyűlés és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiak-
ban: SZMSZ) 20. § (1) bekezdésében rögzített jogával élve képviselői indítványt nyújtott be a
dunaújvárosi Kistemető mentén zárt kerítés kialakítása tárgyában.
A képviselői indítványban a T. Képviselők kérik a T. Közgyűlést, hogy támogassa a dunaúj-
városi ingatlan nyilvántartásban a 1487 hrsz.-ú kivett temető megnevezésű önkormányzati
ingatlannak kerítéssel történő lehatárolását. 
A képviselői indítvány az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.
2. számú mellékletként csatoljuk a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály állás-
foglalását a kialakítandó kerítés településképi követelményeiről. 

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

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK

Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság: A bizottság tagjai 8 igen szavazattal –
egyhangúlag- az előterjesztés határozati elfogadásra javasolták a Tisztelt Közgyűlésnek.

Ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság:  A  bizottság  tagjai  7  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították az előterjesztést.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…../2020. (X.15) határozata

képviselői indítvány megtárgyalására a Dunaújváros 1487 hrsz.-ú, Kistemető ingatlan
körül létesítendő kerítés tárgyában

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja a dunaújvá-
rosi ingatlan nyilvántartásban a 1487 hrsz.-ú kivett temető megnevezésű önkormány-
zati ingatlannak kerítéssel történő lehatárolását. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) 
pontban meghozott döntéssel kapcsolatos előkészítő munka elvégzésére 3 db ár-
ajánlatot szerezzen be.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
   - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: a 3 db árajánlat bekérésének határideje 2020. 10. 30.

Dunaújváros, 2020. október 15.

Tóth Kálmán s.k.
a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és

Jogi Bizottság elnöke








	HATÁROZATI JAVASLAT

