
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 10. 18.

Javaslat  a  hulladékgyűjtéssel  és  elhelyezéssel  kapcsolatos  tájékoztató  kampány
megindításáról  és Dunaújváros területén szelektív hulladékgyűjtő szigetek,  pontok
létrehozásáról szóló képviselői indítvány megtárgyalására

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
elnöke

Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
Meghívott: Szabó Zsolt önkormányzati képviselő
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság: 2018. 10. 09.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság: 2018. 10. 10., 16.

A napirendi pont rövid tartalma: Szabó Zsolt képviselő úr képviselői indítványt nyújtott
be  annak  érdekében,  hogy  az  önkormányzat  a  hulladékgyűjtéssel  és  elhelyezéssel
kapcsolatos  tájékoztató  kampányt  indítson,  továbbá  Dunaújváros  területén  szelektív
hulladékgyűjtő szigeteket, pontokat hozzon létre.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Közgyűlési Osztály Iktatószám: 25724-2/2018.
Ügyintéző neve: Dr. Petánszki Lajos Ügyintéző telefonszáma: 25/544-155
Ügyintéző aláírása: 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: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2018. 10. Ellenőrzés dátuma: 2018. 10.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
a hulladékgyűjtéssel és elhelyezéssel kapcsolatos tájékoztató kampány

megindításáról és Dunaújváros területén szelektív hulladékgyűjtő szigetek, pontok
létrehozásáról szóló képviselői indítvány megtárgyalására

Tisztelt Közgyűlés!

Szabó  Zsolt  közgyűlési  képviselő  a  Közgyűlés  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatáról  szóló  37/2017.  (XII.15.)  rendelet  (a  továbbiakban:  SZMSZ)  20.  §  (1)
bekezdésében rögzített jogával élve képviselői indítványt nyújtott be (1. melléklet).

A képviselői indítvány azt célozza, hogy a közgyűlés döntése alapján az önkormányzat a
dunaújvárosi  polgárok  jobb  tájékoztatása  és  személetformálása  érdekében  a
hulladékgyűjtéssel és -elhelyezéssel kapcsolatos kampányt indítson, továbbá 20 darab új
szelektív  hulladékgyűjtő  szigetet,  illetve  a szelektíven és kommunálisan nem gyűjthető
hulladék elhelyezésére 30 darab hulladékgyűjtő pontot hozzon létre. Az indítvány továbbá
a  mostaninál  határozottabb  fellépést  sürget  az  hulladék  illegális  elhelyezése  ellen.
Tekintettel arra, hogy az elhelyezés hosszabb előkészítést igényel, a közgyűlés megbízza
a városüzemeltetési és beruházási osztályt az előkészítő munka elvégzésével.

Az SZMSZ 20. § (2) bekezdése szerint 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. Ezen indítványok napirendi pontról történő levételéről csak abban az
esetben lehet döntést hozni, ha az indítványtevő indítványát visszavonja.

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  az  előterjesztést  2018.
október 16-ai rendkívüli ülésén tárgyalta meg. A bizottság véleményét a bizottság elnöke a
közgyűlésen szóban ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének   

…./2018. (X.18.)   határozata
a hulladékgyűjtéssel és elhelyezéssel kapcsolatos tájékoztató kampány

megindításáról és Dunaújváros területén szelektív hulladékgyűjtő szigetek, pontok
létrehozásáról szóló képviselői indítvány megtárgyalására

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a dunaújvárosi polgárok
jobb  tájékoztatása  és  személetformálása  érdekében  a  hulladékgyűjtéssel  és
-elhelyezéssel kapcsolatos kampányt indít.



2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  dönt,  hogy  20  darab  új  szelektív
hulladékgyűjtő szigetet kíván létrehozni.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy 30 darab hulladékgyűjtő
pontot  kíván  létrehozni  a  szelektíven  és  kommunálisan  nem  gyűjthető  hulladék
elhelyezésére.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a továbbiakban a mostaninál
határozottabban lép fel a hulladék illegális elhelyezése ellen. Utasítja a polgármestert,
hogy a továbbiakban teremtse meg az ehhez szükséges feltételeket.

5.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése felkéri  a polgármestert  az 1-4. 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 2019. május havi rendes ülése

Dunaújváros, 2018. október 18.

Cserni Béla s.k.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi

és turisztikai bizottság
elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke
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