Fedőlap
Az előterjesztés a közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. október 31.
Javaslat Dunaújváros közvilágítási rendszerének felülvizsgálatára
Előadó:
a polgármester
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
Meghívott: Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
A napirendi pont rövid tartalma: Az
rendszerének felülvizsgálatára tesz javaslatot.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Közgyűlési Osztály
Ügyintéző neve: Dr. Petánszki Lajos
Ügyintéző aláírása:

2019. 10. 30.
2019. 10. 30.

előterjesztés

Dunaújváros

közvilágítási

Iktatószám: 48684/2019
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-155
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:
Leadás dátuma: 2019. 10. 30.
Ellenőrzés dátuma: 2019. 10. 30.
Törvényességi észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT
Dunaújváros közvilágítási rendszerének felülvizsgálatára
Tisztelt Közgyűlés!
Az alakuló ülésen a polgármesteri program előadása során már kifejtettem, hogy a városi
közvilágítást olyan gyorsan hozzuk rendbe, amilyen gyorsan csak lehetséges. Tudjuk
mennyi baleset történt, és azt is tudjuk, hogy sokszor csak a szerencsének és városlakók
elővigyázatosságának volt köszönhető, hogy nem történt több tragédia. Elfogadhatatlanak
tartom, hogy egy megyei jogú városban, mely megfelelő költségvetéssel rendelkezik, hogy
esténként elégtelenül világítanak a lámpák.
Tudjuk, hogy a rekonstrukciót követően – és a sajnálatos baleseteknek következtében –
megkezdődött a fontosabb kereszteződésekben, gyalogos átkelőhelyeknél az izzók cseréje,
továbbá az önkormányzat kialakított több helyen úgynevezett okos zebrákat a helyzet
kezelésére. Ezek az intézkedések azonban nem elegendők.
Az a javaslatom, hogy kezdődjön meg a városi közvilágítási rendszer teljes felülvizsgálata
energiahatékonysági, közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevétele alapján. A
felülvizsgálat eredményeként folyamatosan valósuljon meg az a fejlesztés, amely létrehozza
városunkban a jelenleginél jobb közvilágítást.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Közgyűlés elé:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2019. (X.31.) határozata
Dunaújváros közvilágítási rendszerének felülvizsgálatáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal a céllal, hogy Dunaújváros
közvilágítási
rendszere
energiahatékonysági,
közlekedésbiztonsági
szempontú
felülvizsgálata megkezdődjön, és a felülvizsgálat eredményeként a közvilágítási rendszer
folyamatos fejlesztése megvalósuljon, mely célra figyelemmel a közgyűlés felkéri a
polgármestert, hogy tegyen meg minden szükséges és jogszerű intézkedést.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő: folyamatos

