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JAVASLAT
a Dunaújváros területén tűzcsapra szerelt ivókutak elhelyezéséről szóló képviselői
indítvány megtárgyalására
Tisztelt Közgyűlés!
Szabó Zsolt közgyűlési képviselő a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 28. § (1)
bekezdésében rögzített jogával élve képviselői indítványt nyújtott be (1. melléklet).
A képviselői indítvány azt célozza, hogy a közgyűlés döntése alapján legalább 20 darab
tűzcsapra szerelt ivókút kerüljön elhelyezésre. Tekintettel arra, hogy az elhelyezés
hosszabb előkészítést igényel, a közgyűlés megbízza a városüzemeltetési és beruházási
osztályt az előkészítő munka elvégzésével.
Az előkészítő osztály megkeresésére a városüzemeltetési és beruházási osztály
megküldte tájékoztatását (a tájékoztatás a DVCSH Kft. levelén alapul), melyből
megállapítható, hogy a tűzcsapra szerelt ivókutak elhelyezése nemcsak tervezési,
engedélyezési és létesítési költséggel, hanem folyamatos karbantartási költséggel jár
együtt. Tekintettel továbbá arra, hogy a tűzcsapok oltási célokat használnak, amennyiben
arról más célból kívánnak vizet vételezni, a használat során a vezetékben az áramlási
irányok megváltozása miatt a tűzcsap környezetében lévő területen, családi házaknál,
tömbházaknál vízminőségromlás léphet fel, és ennek következményeit sem lehet
elhanyagolni (2. melléklet).
Az SZMSZ 28. § (2) bekezdése szerint a bizottsági, a képviselői és a polgármesteri
indítványokat az illetékes bizottság a benyújtást követően a soron következő rendes
ülésén köteles a bizottsági ülés napirendjére tűzni és a bizottsági ülést követő első rendes
közgyűlési ülésre beterjeszteni.
Az előterjesztést megtárgyalta és véleményezte az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság,
valamint a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság.
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság tagjai a képviselői indítványt 5 igen szavazattal
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találták.
A városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság a határozati javaslatot 4
igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.
Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2017. (IX.21.) határozata
a Dunaújváros területén tűzcsapra szerelt ivókutak elhelyezéséről szóló képviselői
indítvány megtárgyalásáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros területén 20

darab tűzcsapra szerelt ivókutat helyez el.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1. pontban
meghatározott feladathoz szükséges előkészítő munka elvégzésére, továbbá arra, hogy
az előkészítő munka alapján az előterjesztést terjessze a közgyűlés elé.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő: a közgyűlés 2017. november havi rendes ülése
Dunaújváros, 2017. szeptember 21.

Cserni Béla s.k.
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