
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 05.17.

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  környezeti  állapotáról  szóló  tájékoztató  elfogadására,
kiadására és a nyomdai munkák kivitelezéséről szóló árajánlatok bekérésére

El  őadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

El  őkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018.05.15. (rk.)
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05.15. (rk.)
Pénzügyi  bizottság 2018. 05.15. (rk.)
A napirendi pont rövid tartalma: A környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995. évi LIII. törvény
46.  §  (1)  bekezdésének  e)  pontja,  valamint  az  51.  §  (3)  bekezdésében  foglaltak  szerint  a  települési
önkormányzat az illetékességi területén tájékoztatja a lakosságot a helyi környezet állapotának alakulásáról.
E jogszabályi követelménynek teszünk eleget Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló
tájékoztató  elkészítésével  és  kiadásával.  A kiadványkészítés  költsége  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlésének a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018.
(II.16.) számú önkormányzati  rendelete,  5.  melléklet,  7.  környezetvédelem és  hulladékgazdálkodás cím,
dologi kiadások sorában rendelkezésre áll. A nyomdai munkák kivitelezésére javaslatot teszünk arra, hogy
mely nyomdáktól kérjünk be árajánlatot.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály
Iktatószám: 4541-31/2018.
Ügyintéző neve: Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó Ügyintéző telefonszáma: 25/544-301
Ügyintéző aláírása: Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó sk. Osztályvezető aláírása: Szabó Imre sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita sk.

Leadás dátuma: 2018. 05. 10. Ellenőrzés dátuma: 2018. 05. 10.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: 2018. 05. 09. Ellenőrzés dátuma: 2018. 05. 09.

Észrevétel: Van/Nincs Szekeres Réka sk.

Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2018. 05. 09. Ellenőrzés dátuma: 2018. 05. 10.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs Dr. Petánszki Lajos sk.

Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:      egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés



Egyéb megjegyzések: 



JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató

elfogadására és kiadására és a nyomdai munkák kivitelezéséről szóló árajánlatok
bekérésére

Tisztelt Közgyűlés!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1)
bekezdésének  e)  pontja,  valamint  az  51.  §  (3)  bekezdése  úgy  rendelkezik,  hogy  a
települési  önkormányzatok  feladata  a  lakosság  szükség  szerinti,  de  legalább  évente
egyszeri  tájékoztatása  a  helyi  környezet  állapotának  alakulásáról  az  önkormányzat
illetékességi területén. E jogszabályi kötelezettségnek teszünk eleget Dunaújváros Megyei
Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató közzétételével.

A tájékoztató  nagyobb  részben  a  már  lezárt,  2017.  évi  adatokon  alapul,  de  a
folyamatos  idősor  és  az  eredmények  összehasonlíthatósága  végett  több  esetben
megtalálhatóak benne a korábbi évek adatai is. A légszennyezőanyag kibocsátásokról a
2016. évi és a korábbi évek adatai állnak rendelkezésre.

A  tájékoztató  elsősorban  környezetvédelmi  ismeretterjesztő  céllal  bővebb
terjedelemben  készült  el,  a  környezetünkre  vonatkozó  általános  ismeretanyagot  is
tartalmazza  a  teljesség  igénye  nélkül.  Elfogadást  követően  elektronikus  és  nyomtatott
kiadványként jól hasznosítható oktatási intézményekben és a lakosság körében is.
A környezet állapotáról szóló tájékoztató jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi,
melyet nagy terjedelme, illetve a benne található színes diagram, fénykép és ábraanyag
természete miatt elektronikus formában bocsátunk rendelkezésre, vagy a teljes nyomtatott
anyag  megtekinthető  a  Főépítészi,  Építésügyi  és  Környezetvédelmi  Osztály
környezetvédelmi szakcsoportjánál a 910-912. irodában.

A környezeti állapotról szóló tájékoztatóból évek óta regisztrált nyomdai kiadványt
készítünk, melyhez az alábbi három gazdasági szereplőtől javasoljuk árajánlat bekérését
200 példány elkészítésére:

1. TEXT Nyomdaipari Kft., 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 49.
2. OM Art Design Studio Kft., 2400 Dunaújváros, Devecseri G. u. 4.
3. Prospektus Kft. 8200 Veszprém, Tartu u. 6.

A  kiadványkészítés  költsége  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlésének  a  2018.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló
5/2018.  (II.16.) számú  önkormányzati  rendelete,  5.  melléklet,  7.  környezetvédelem és
hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában rendelkezésre áll.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  környezeti  állapotáról  szóló  tájékoztatót  a  környezet
védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  törvény  48.  §  (3)  bekezdésében
foglaltak  szerint  véleményezésre  megküldtük  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal
Székesfehérvári  Járási  Hivatala  Környezetvédelmi  és Természetvédelmi Főosztályának,
mint  környezetvédelmi  hatóságnak,  tájékoztatásul  pedig  a  szomszédos
önkormányzatoknak.

A városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság,  a  gazdasági  és
területfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi bizottság az előterjesztést a 2018. május
15-ei  rendkívüli  üléseken  megtárgyalta.  A  rendkívüli  bizottsági  ülésékre  a  közgyűlési
postázást  követően került  sor,  ezért  a bizottságok elnökei  a bizottságok véleményét  a
közgyűlésen szóban ismertetik.



Ennek  megfelelően  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  területén  a  környezet
állapotáról  a jelen előterjesztés mellékletét  képező tájékoztatást adjuk és javasoljuk az
alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…/2018. (V. 17.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztatójáról és

annak kiadásáról és a nyomdai munkák kivitelezéséről szóló árajánlatok
bekéréséről

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város környezeti állapotáról szóló tájékoztatóját.

2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  1.)
pontban  elfogadott  környezeti  állapotról  szóló  tájékoztatót  kiadvány  formájában  tegye
közzé és hozzáférhetővé a lakosság számára, többek között az önkormányzat hivatalos
internetes  honlapján  is,  A kiadvány  nyomdai  munkáinak  kivitelezésére  200  példányra
kérjen be árajánlatot a TEXT Nyomdaipari Kft-től (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 49.), az
OM  Art  Design  Studio  Kft.-től  (2400  Dunaújváros,  Devecseri  G.  u.  4.),  valamint  a
Prospektus Kft.-től (8200 Veszprém, Tartu u. 6.)

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az
1.) pontban elfogadott környezeti állapotról szóló tájékoztató kiadvány 200 példányszámú
kiadása nyomdai munkáinak elvégzésével a legkedvezőbb ajánlatot tevő céget bízza meg.

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:  2018. június 21.

Dunaújváros, 2018. május 17.

Cserni Béla s.k. Hingyi László s. k.
városüzemeltetési, környezetvédelmi

és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke

Pintér Attila s. k.
a pénzügyi bizottság elnöke

 


	HATÁROZATI JAVASLAT

