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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 06. 21.

Javaslat  Pintér  Tamás  országgyűlési  képviselő  megalapozatlan  vádjainak
visszautasítására

Előadó: Cserna Gábor polgármester
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
Meghívott: -
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 06. 19.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere Pintér
Tamás  országgyűlési  képviselő  megalapozatlan  vádjainak  visszautasítására  tesz
javaslatot 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Jogi és Közgyűlési Osztály
Ügyintéző neve: Dr. Petánszki Lajos
E-mail címe: petanszki@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-155
Iktatószám: 18980/2018.

Előkészítő aláírása:
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Petánszki Lajos

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2018. 06. 15. 
Ellenőrzés dátuma: 2018. 06. 15.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
 Pintér Tamás országgyűlési képviselő megalapozatlan vádjainak visszautasítására

Tisztelt Közgyűlés!

Pintér Tamás országgyűlési képviselő úr 2018. június 12-én az Alfahír internetes portálon
megjelent interjújában számos olyan kijelentést tett, amelyek megalapozatlanul vádolják
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának városvezetését (1. számú melléklet).
Tekintettel  arra,  hogy  e  vádak  megalapozatlanok,  ezért  azok  alkalmasak  lehetnek  a
rágalmazás bűncselekményének megállapítására is. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestereként az országgyűlési képviselő úr által
elmondottakat visszautasítom és kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat
elfogadásával egyetértését fejezze ki.

Az előterjesztést megtárgyalta az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

A bizottság az előterjesztést 2018. június 19-én megtartott rendkívüli ülésén tárgyalta meg,
erre tekintettel a bizottság véleményét a közgyűlésen szóban ismerteti.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése

…  /2018. (VI.21.) határozata
Pintér Tamás országgyűlési képviselő megalapozatlan vádjainak visszautasításáról

1.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta az „Javaslat
Pintér  Tamás  országgyűlési  képviselő  megalapozatlan  vádjainak  visszautasítására”
című  javaslatot.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  visszautasítja  Pintér
Tamás országgyűlési képviselőnek az Alfahír internetes portálon megjelent interjújában
megfogalmazott, megalapozatlan vádjait. 

2.Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatja Pintér Tamás országgyűlési
képviselőt,  hogy  a  megalapozatlan  vádaskodás  bűncselekmény,  rágalmazásnak
minősül.

3.Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  vegye  fel  a
kapcsolatot  mindazon hatóságokkal  (rendőrség,  ügyészség),  amelyek egy esetleges
rágalmazási  ügyben  megindult  büntető  eljárásban  hatáskörrel  és  illetékességgel
rendelkeznek. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a jegyző

Határidő: 2018. szeptember 30.

Dunaújváros, 2018. június 21.

Cserna Gábor s.k.
polgármester


	Egyéb megjegyzések:

