
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 10. 21.

Javaslat Fenntartható Városfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntések meghozatalára

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 2021.10.20.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.10.20.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A  Fenntartható  Városfejlesztési  Stratégia  elkészítésének  része  a  társadalmasítás.  Az  ezzel
kapcsolatos döntéseket tartalmazza az előterjesztés.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi és Pályázati Osztály Iktatószám: 24809-32/2021
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:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat Fenntartható Városfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntések meghozatalára

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Önkormányzatának Közgyűlése a 817/2021.  (IX.16.)  határozatával  döntött  a
Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (továbbiakban FVS) elkészítéséről.
Az FVS készítése során elvárás az FVS társadalmasítása. A társadalmasítás menetét tartalmazza
a Partnerségi terv.
A tervezési  folyamat  hatékonyságának  növelése  érdekében  két  intézkedéscsoportot  javaslunk
létrehozni:  FVS  tervezési  intézkedéscsoportot  és  Digitális-  és  zöld  átállást  támogató
intézkedéscsoport.
A  Partnerségi  terv  tartalmazza  a  partnerségi  egyeztetés  folyamatát,  az  intézkedéscsoportok
javasolt tagjait, a 2021-2027-es időszak EU-s célkitűzéseit is.

Bizottsági vélemények:
A pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
az előterjesztést a 2021. október 20-i ülésén tárgyalja és véleményét szóban ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!

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

A határozat mellékletét terjedelmi okok miatt csak digitálisan mellékeljük.

 



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…../2021. (X.21.) határozata
Fenntartható Városfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntések meghozataláról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja Dunaújváros Megyei
Jogú Város Partnerségi Tervét, mely a határozat melléklete.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a polgármestert az 1. pont
alatti határozat közlésére a DV N Zrt.-vel.

Felelős: -  a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a főépítészi és pályázati osztály vezetője

Határidő: 
2021. október 31.

Dunaújváros, 2021. október 21.

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