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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.06.24.
Javaslat DMJVÖ
helyezésére
Előadó:

Közgyűlése

268/2021.(III.22.)

határozatának

hatályon

kívül

az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke
a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Előkészítő:

Szabó Imre, Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Hévízi Andrea, településrendezési ügyintéző

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

2021.06.23.
2021.06.23.

A napirendi pont rövid tartalma: DMJVÖ Közgyűlése 15/2013.(IV.26.) rendeletével elfogadta
a Dunaújváros településképi eljárásairól és az önkormányzati építészeti-műszaki tervtanácsról
szóló rendeletét, melyben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
közigazgatási területére kiterjedő illetőséggel a polgármester településképi véleményének szakmai
megalapozása érdekében Építészeti - Műszaki Tervtanácsot működtet. A Tervtanács feladatra
kijelölt tagokkal megkötött szerződés meghatározott időre szólt, így új megbízási szerződés
megkötése szükséges, melyről a jelen előterjesztés szól.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és
Környezetvédelmi Osztály
Ügyintéző neve: Hévizi Andrea
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám:1599-13/2021
Ügyintéző telefonszáma: 544-132
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:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű / minősített

A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések:

Nyílt / Zárt ülés

Javaslat
DMJVÖ Közgyűlése 268/2021.(III.22.) határozatának hatályon kívül helyezésére

Tisztelt Közgyűlés!
Előzmények:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 15/2013.(IV.26.)
rendeletével elfogadta a Dunaújváros településképi eljárásairól és az önkormányzati
építészeti-műszaki tervtanácsról szóló rendeletét (továbbiakban: Rendelet), melyben
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közigazgatási
területére kiterjedő illetőséggel a polgármester településképi véleményének szakmai
megalapozása érdekében Építészeti - Műszaki Tervtanácsot működtet, a Rendeletben
meghatározott esetekben. DMJVÖ Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 664/2015.
(XII.09.) ÜIJB határozatával döntött az Építészeti - Műszaki Tervtanács feladatainak
ellátására megkötendő megbízási szerződésekről. A tervtanács 1 fő elnökön kívül (Szabó
Imre városi főépítész) 5 fő szakmai taggal működik. Az állandó tervtanácsi tagok: Németh
László (Székesfehérvár), Tatai Róbert (Székesfehérvár), Sipiczki Zoltán (Dunaújváros),
Rombauer Gábor (Dunaújváros), Ladóczki Attila (Dunaújváros). Az adminisztrációs, titkári
feladatokat Hévízi Andrea településrendezési ügyintéző látja el. 2016. februárjában lettek
a megbízási szerződések aláírva, így a 2016. évtől bruttó 15.000,-Ft / alkalom a megbízási
díj illeti meg a megjelent és véleményt adó tagokat. DMJVÖ Közgyűlése 268/2021.(III.22.)
határozatával döntött arról (előterjesztés 1. sz. melléklete), hogy ettől az évtől a megbízási
szerződés módosításával 20.000,-Ft / alkalom legyen a tagok tiszteletdíja.
Jelen előterjesztés:
Az előzményekben szereplő szerződés az aláírástól számított 4 évig volt hatályos, mely
időközben lejárt, így a szerződés módosítása is érvénytelen (melyet minden fél aláírt
2021.03.31-ével), ezért ezen határozat hatályon kívül helyezését javasoljuk. Ahhoz, hogy
a tervtanács folyamatos működése biztosított legyen továbbra is, a módosításban szereplő
feltételekkel javasoljuk az új megbízási szerződés megkötését.
A működéshez és a tervtanácsi tagok díjazásának forrása a DMJVÖK 2021. évi
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021.(II.18.) önk. rendeletének
5. melléklet /1.Városfejlesztés- és rendezés/1. személyi juttatások, Tervtanács megbízási
díj sorában előirányozta és biztosítja az önkormányzat a 2021. évi költségvetésben.
(Részletező kód: 510101COFOG:041140, éves keret: 1.440.000,-Ft bruttó bér + 201.000,Ft járulék)
Előterjesztés mellékletei:
1.SZ.: DMJVÖ Közgyűlése 268/2021.(III.22.) határozata
Határozat mellékletei:
1.SZ.: Megbízási szerződés tervezete
Bizottsági vélemények:
A bizottsági elnökök a bizottsági véleményeket a közgyűlésen szóban ismertetik.
Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
….../2021. (VI.24.) határozata
DMJVÖ Közgyűlése 268/2021.(III.22.) határozatának módosítására
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 268/2021.(III.22.) határozatával döntött az Építészeti – Műszaki Tervtanács feladatainak ellátására megkötött
megbízási szerződés 1. sz. módosításáról.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozatával hatályon kívül helyezi a 268/2021.(III.22.) határozatát.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozatával a
határozat melléklete szerinti feltételekkel az Építészeti – Műszaki Tervtanács folyamatos működése érdekében új megbízási szerződés megkötéséről dönt.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a polgármestert
a 3. pontban szereplő szerződés aláírására.
5. A 3. pontban szereplő szerződés szerinti megbízási díjak forrása Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló
6/2021.(II.18.) önk. rendeletének 5. melléklet /1. Városfejlesztés- és rendezés/1. személyi juttatások, Tervtanács megbízási díj során biztosított.

Felelős:
- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában, előkészítésében való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
- a határozat közléséért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő:
- a határozat közlésére: 2021. június 30.
- a szerződés aláírására: 2021. július 17.
Dunaújváros, 2021. június 24.

Tóth Kálmán s.k.
a Pénzügyi, Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottság
elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság elnöke

