
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 06. 15.

Javaslat Modern Városok Program keretében az „áruforgalmi csomópont” elnevezésű
beruházással kapcsolatos döntések elfogadására

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

Előkészítő: Szabó Imre – Városfejlesztési Igazgató
                      Kárgli Rita településrendezési ügyintéző
Meghívott: 

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06.13.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.06.13.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Magyarország Kormánya az 1394/2016. (VII.21.) Korm. határozatával döntött az áruforgalmi csomópont
kialakításáról.  Az  áruforgalmi  csomópont  kialakításával  kapcsolatos  projekt  lebonyolítója,  majd  az
áruforgalmi csomópont üzemeltetője a NIPÜF Zrt. lesz. A NIPÜF Zrt. küldött egy szerződés tervezetet,
mely az előterjesztés melléklete.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 2420-17/2017

Ügyintéző aláírása:Ügyintéző telefonszáma: 
25/544-317
Ügyintéző neve: Kárgli Rita

Igazgató/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 Modern Városok Program keretében az „áruforgalmi csomópont” elnevezésű
beruházással kapcsolatos döntések elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A  Kormány  a  Modern  Városok  Program  keretében  2016.  május  31.  napján  együttműködési
megállapodást kötött Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával a város további fejlődése és
megújulása  érdekében.  Az  együttműködési  megállapodással  összefüggő  feladatokat  és  azok
végrehajtását az 1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat nevesíti.

Az  áruforgalmi  csomópont  megvalósításának  tervezett  helyszíne  a  Büntetés-végrehajtás  Országos
Parancsnoksága tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Pálhalmai Agrospeciál Kft. (továbbiakban PAS)
tulajdonában van.

Dunaújváros MJV Önkormányzata az áruforgalmi csomópontot a venyimi út mellett, a 095/1 és 088 hrsz-
ú ingatlanokon, több ütemben tervezi kialakítani. 

A projekt  lebonyolítója  és  az  áruforgalmi  csomópont/ipari  park  üzemeltetője  a  Nemzeti  Ipari  Park
Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (NIPÜF Zrt.) lesz.

A NIPÜF Zrt. 2017. júniusában küldött egy megbízási szerződés mintát, amely arról szól, hogy a NIPÜF
Zrt. (mint Megbízó) és az Önkormányzat vagy valamely cége (mint Megbízott) megbízást köt arra, hogy
amennyiben  a  Megbízott  által  a  Megbízónak  sikerül  az  általa  üzemeltetett  ipari  parkba  bérlőt  vagy
vásárlót találni, úgy a Megbízott a szerződésben szereplő díjra jogosult.

A NIPÜF Zrt. által küldött megbízási szerződés minta a határozat melléklete.

Bizottsági vélemények:

Az előterjesztést a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, és az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2017. június 13-án tárgyalja és véleményüket szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2017. (VI.15.) határozata
a Modern Városok Program keretében az „áruforgalmi csomópont” elnevezésű beruházással

kapcsolatos döntések elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy, a Modern Városok Program keretében
megvalósuló áruforgalmi csomópont Dunaújváros 088 és 095/1 hrsz-ú ingatlanjain kerüljön kialakításra.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja  a  NIPÜF  Zrt.-vel  kötendő,  határozat
mellékleteként szereplő, megbízási szerződés mintát.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert  a jelen határozat közlésére a
NIPÜF Zrt.-vel. 



Felelős:  - a határozat végrehajtásáért
      a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
városfejlesztési igazgató

Határidő: 2017. június 30.

Dunaújváros, 2017. június 15.

Hingyi László sk.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

Tóth Kálmán sk.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke
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