
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja 2019.05.30.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az állattartásról szóló
32/2012. (VI.8.) önkormányzati rendelete módosítására

Előadó:Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
             Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Előkészítő:     
Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető
Tóth Andrea ügyintéző
Meghívott: -

Véleményező     bizottságok:
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 05. 28.
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019. 05. 28.
     
A napirendi pont rövid tartalma: Javasoljuk megtárgyalásra a Dunaújváros,  Hengerész utcai
kijelölt kutyafuttató áthelyezését új közterületi játszótér építése miatt a 730/425 hrsz.-ú területre. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 23092/2019

Ügyintéző neve: Tóth Andrea Ügyintéző telefonszáma: 25/544-353
Ügyintéző aláírása: 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. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2019.05.23. Ellenőrzés dátuma: 2019.05.23.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az állattartásról szóló 32/2012.

(VI.8.) önkormányzati rendelete módosítására

Tisztelt Közgyűlés!
I.

Általános indokolás

Jelenleg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az állattartásról szóló
32/2012.  (VI.8.)  önkormányzati  rendelet  van hatályban.  A rendelet  3.  melléklete  tartalmazza a
kijelölt kutyafuttatók pontos helyét. A Hengerész utcában új köztéri játszótér építését tervezzük,
melyet  a  jelenleg  kijelölt  kutyafuttató  területén  alakítanánk  ki.  Emiatt  szükséges  a  futtattató
áthelyezése a Hengerész utca és Béke krt. sarkán lévő nagy parkos területre. 

II.
Részletes indokolás

Az  állattartásról  szóló  32/2012.  (VI.8.)  rendelet  3.  mellékletében  a  jelenlegi  Hengerész  utcai
kutyafuttató megszüntetése után megjelölésre kerül az új kutyafuttató pontos helyszíne. 

Az előterjesztést az ügyrendi, igazgatási és jogi, valamint a városüzemeltetési, környezetvédelmi
és turisztikai bizottság 2019. május 28-án megtárgyalta. 

Mivel  az  előterjesztést  a  bizottságok  a  közgyűlési  postázást  követően  tárgyalják,  ezért  a
bizottságok véleményét a közgyűlésen szóban ismertetik. 

Fenti indokok alapján az előterjesztés 1. melléklete szerinti rendelet-tervezetet terjesztjük a Tisztelt
Közgyűlés elé.

Dunaújváros, 2019. május 30.

                     Iván László s.k.  Tóth Kálmán s.k.
   a városüzemeltetési, környezetvédelmi                               az ügyrendi, igazgatási és jogi
        és turisztikai bizottság elnöke                                                      bizottság elnöke



    az előterjesztés 1. melléklete

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
………/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete 

az állattartásról szóló 32/2012. (VI.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)  bekezdés  1.  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Az állattartásról szóló 32/2012. (VI.8.) önkormányzati rendelet 3. rendelete helyébe e rendelet 1.
melléklete lép.

2. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
 

Cserna Gábor Dr. Sürü Renáta
            polgármester          jegyző

A rendelet 2019. május 31-én kihirdetésre került.

Dr. Sürü Renáta
                                                                                                                 jegyző

 


