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Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat Kandó Kálmán tér környékének településrendezési eszközeinek módosításával
kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárására

Előadó:     Szabó Imre osztályvezető

Előkészítő: Kárgli Rita - településrendezési vezető ügyintéző

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

Az előterjesztés rövid tartalma:
A  Kandó  Kálmán  tér  környéke  településrendezési  eszközeinek  módosításának  partnerségi
egyeztetése lezárult, amellyel kapcsolatban döntést kell hozni.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 1762-9/2021

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:

Egyéb megjegyzések:
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Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
2401 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Telefon: (25) 412-211/182, 317, 335
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Pintér Tamás
Dunaújváros MJV polgármestere
Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros MJV Polgármestere 963/2020.  (XI.23.)  határozatával  döntött  arról,  hogy a  Kandó
Kálmán téren megvalósuló intermodális csomópont (továbbiakban IMCS) nem vasutat kiszolgáló
területeinek  övezeti  besorolása  módosuljon.  A rendezési  terv  módosítást  a  településfejlesztési
koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,
valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.8.)  Korm.
rendelet (továbbiakban Korm. rend.) 32. §-a szerinti  egyeztetési  eljárások közül az tárgyalásos
eljárás szerint folytatjuk le.

A  Korm.  rend.  42.  §  (1)  bekezdés  szerint  tárgyalásos  eljárás  esetén  a  polgármester  a
településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése
előtt véleményezteti a partnerekkel a Korm. rend. 29/A. §-a szerint. A polgármester a beérkezett
véleményeket  ismerteti  a  közgyűléssel  -  a  döntés  átruházása esetén a  döntésre  jogosulttal  -,
amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a közgyűlést, illetve átruházás esetén a döntésre
jogosult dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. 

A Korm. rend. 29/A. §-a szerinti partnerségi egyeztetési eljárást 2021. április 16. és 2021. május 7.
között folytattuk le, amely alatt hozzászólás, észrevétel nem érkezett be.
2021. április 29-én lakossági fórumot tartottunk Kandó Kálmán tér környékének településrendezési
eszközei módosításának egyeztetési anyagáról, amelyen a témával kapcsolatos hozzászólás nem
érkezett.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő.

Dunaújváros, 2021. május 19.

Tisztelettel:

Szabó Imre
osztályvezető

mailto:foep@dunaujvaros.hu


HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2021. (V…....) határozata

Kandó Kálmán tér környékének településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos
partnerségi egyeztetés lezárásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a
képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere tudomásul veszi, hogy a Kandó Kálmán tér kör-
nyéke településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos a Korm. rend. 29/A §-a szerinti
partnerségi egyeztetés során érdemi észrevétel nem érkezett és a partnerségi egyeztetést lezárt-
nak tekinti.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a Főépítészi, Építésügyi és Környezet-
védelmi Osztály vezetőjét, hogy az 1. pontban foglaltak figyelembe vételével elkészített Kandó Kál-
mán tér környéke településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos egyeztetési anyagát
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrende-
zési eszközökről,  valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet előírásai szerint terjessze a közgyűlés elé.

Felelős: - a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője
Határidő: - az előterjesztésre: a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti  egyeztetési

eljárást követő közgyűlés

Dunaújváros, 2021. május

  

    Pintér Tamás
polgármester
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