
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. május 18.

Javaslat Dunaújváros, Papírgyári út és a részét képező kisapostagi 061 hrsz.-ú
ingatlan üzemeltetésére és fenntartására megkötendő megállapodásra.

Előadó: -a városüzemeltetési, környezetvédelmi és
  turisztikai bizottság elnöke
-a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
-a pénzügyi bizottság elnöke
-az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Sasvári Melinda ügyintéző

Meghívott:     Hajnal János megyei osztályvezető Magyar Közút NZrt. 
Nagy Attila polgármester Kisapostag Község Önkormányzat 

Véleményező bizottságok:
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 05. 10.
pénzügyi bizottság 2017. 05. 09.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 05. 10.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 05. 10.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros, Papírgyári út és a részét képező kisapostagi 061
hrsz.-ú ingatlan üzemeltetésére és fenntartására megkötendő megállapodás megtárgyalása.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 7981-9/2017

Ügyintéző neve: Sasvári Melinda Ügyintéző telefonszáma: 25/544-166
Ügyintéző aláírása: s.k. Igazgató/osztályvezető aláírása: s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: 
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Rontó Móni s.k.
Leadás dátuma: 2017.05.05. Ellenőrzés dátuma: 2017.05.05.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Szekeres Réka s.k.
Leadás dátuma: 2017.05.04. Ellenőrzés dátuma: 2017.05.05. 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2017.05.04. Ellenőrzés dátuma: 2017.05.04.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat Dunaújváros, Papírgyári út és a részét képező kisapostagi 061 hrsz.-ú
ingatlan üzemeltetésére és fenntartására megkötendő megállapodásra.

Tisztelt Közgyűlés!

1994-ben kelt megállapodás alapján a Papírgyári út és az 51124. jelű bekötő út önkormányzati
tulajdonba  és  kezelésbe  került.  A  Papírgyári  út  kisapostagi  061  hrsz.-ú  ingatlanon  lévő
szakaszának (Lokomotív út és a 6. számú főút között) kezelése a mai napig nincs egyértelműen
leszabályozva,  hiszen  a  tulajdonos  Kisapostag  Önkormányzata,  viszont  az  üzemeltetési
feladatokat nem ők látják el. 

A határozati  javaslat  melléklete  tartalmazza  a  Dunaújváros,  Papírgyári  út  és  a  részét  képező
kisapostagi  061  hrsz.-ú  ingatlan  üzemeltetésére  és  fenntartására  megkötendő  háromoldalú
megállapodást, amiben a 6-os számú főút és a Papírgyári út kereszteződés üzemeltetési feladatai
egyértelműen leszabályozásra kerülnek.

Az  üzemeltetési  feladatokra  a  fedezetet  a  6/2017.  (II.  17.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzat 2017. évi  költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól  szóló önkormányzati
rendelet 5. melléklet - „2. Városüzemeltetés”, „3. Dologi kiadások” előirányzaton rendelkezése áll.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékelt megállapodás aláírását támogatni szíveskedjék.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és  Turisztikai  Bizottság: Dunaújváros  Megyei  Jogú Város
Közgyűlésének  Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és  Turisztikai  Bizottsága  véleményezte  a
javaslat  Dunaújváros,  Papírgyári  út  és  a  részét  képező  kisapostagi  061  hrsz.-ú  ingatlan
üzemeltetésére  és  fenntartására  megkötendő  megállapodásra.  (7981-9/2017)  és  a  határozati
javaslat támogatásával elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Pénzügyi  Bizottság: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Pénzügyi  Bizottsága
véleményezte a „Javaslat  Dunaújváros, Papírgyári út és a részét képező kisapostagi 061 hrsz.-ú
ingatlan üzemeltetésére és fenntartására megkötendő megállapodásra.” vonatkozó előterjesztést és
a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság: A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság a „Javaslat
Dunaújváros, Papírgyári út és a részét képező kisapostagi 061 hrsz.-ú ingatlan üzemeltetésére és
fenntartására  megkötendő  megállapodásra.” című  előterjesztést  és  a  határozati  javaslatot
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ügyrendi,
Igazgatási  és  Jogi  Bizottsága  véleményezte  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlésének az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló
…/2017.  (…)  önkormányzati  rendelete  megalkotására,  valamint  a  Kisapostag  Község
Önkormányzatával  fogorvosi  alapellátásra  kötendő  megállapodás  jóváhagyására  című
előterjesztést és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:
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HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  ./2017. (V. 16.) határozata

Dunaújváros, Papírgyári út és a részét képező kisapostagi 061 hrsz.-ú ingatlan
üzemeltetésére és fenntartására megkötendő megállapodásról

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Magyar Közút Nzrt., Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kisapostag Község Önkormányzata által kötendő
Megállapodást  és  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  mellékletét  képező
Megállapodást írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

 
Határidő:  -  a határozat közlésére: 2017. május 24.

-  a szerződés aláírására: 2017. május 31.

2) Az  üzemeltetési  munkák  fedezete  a  6/2017.  (II.  17.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzat  2017.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló
önkormányzati  rendelet  5.  melléklet  -  „2.  Városüzemeltetés”,  „3.  Dologi  kiadások”
előirányzaton rendelkezésre áll.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
  a jegyző

 - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:
   a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

      
Dunaújváros, 2017. május 18.

                              
                       
                         Cserni Béla s.k.                                                 Hingyi László s.k.
          a városüzemeltetési, környezetvédelmi                  a gazdasági és területfejlesztési
                  és turisztikai bizottság elnöke                                     bizottság elnöke

                  

                          Pintér Attila s.k.                                                 Tóth Kálmán s.k.
                  a pénzügyi bizottság elnöke                             az ügyrendi, igazgatási és jogi
                                                                                                        bizottság elnöke 
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