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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16-ai ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 621/2010. (XII.16.) KH. számú 
határozata 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés 1. számú 

mellékletét képező Dunaújváros Megyei Jogú Város II. Települési 
Környezetvédelmi Programjának 2. felülvizsgált, aktualizált változatát 
(továbbiakban: TKP II.), valamint annak 2011. évi és középtávú Intézkedési 
Tervét (továbbiakban: intézkedési terv) az előterjesztés 2. számú mellékletében 
foglaltaknak megfelelően elfogadja. 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – a pénzügyi forrás rendelkezésre 
állásának függvényében - gondoskodik az 1.) pontban elfogadott TKP II.-ben, 
valamint a 2011. évi Intézkedési Tervében  foglaltak folyamatos végrehajtásáról. 

 
Felelős:  -   a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke,  
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke, 
a pénzügyi bizottság elnöke, 

      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
az építésügyi és környezetvédelmi iroda vezetője, 
a városüzemeltetési és -fejlesztési iroda vezetője, 
a pénzügyi iroda vezetője 

Határidő:    végrehajtásra: folyamatos 
jelentéstételre: a következő esedékes új és aktualizált TKP III. 

készítésének időpontja, várhatóan 2012. december 
15. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a városüzemeltetési és 

környezetvédelmi bizottságot, hogy a 1.) ponttal elfogadott TKP II. 
végrehajtására - a korábbiakhoz hasonlóan - évente készítsen Intézkedési 
Tervet. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  az építésügyi és környezetvédelmi iroda vezetője 

Határidő: 2012. február 28. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

felülvizsgált TKP II. és a 2011. évi Intézkedési Terv végrehajtásához szükséges 
kiadásokat a 2011. évi költségvetésről szóló rendelet előkészítése során és azt 
követően minden évben vegye figyelembe. 

 



Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a jegyző 
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- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a pénzügyi bizottság elnöke 

    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 

   a pénzügyi iroda vezetője 
    a szervezési és jogi iroda vezetője 

Határidő: 2011. február 15. és azt követően minden évben a költségvetési 
rendelet elfogadásának napja 

 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a 

TKP II.-t az érintettekkel és a lakossággal minél szélesebb körben 
társadalmasítsa és ismertesse meg konferenciák, ismeretterjesztő előadások és 
kiadvány formájában. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester    

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         az építésügyi és környezetvédelmi iroda vezetője 
Határidő: folyamatos, a kiadvány elkészítésére: 
  2011. április 30. 
 
                           Cserna Gábor s.k.                             Dr. Kukorelli Sándor s.k. 
                               polgármester                          a szervezési és jogi iroda vezetője 
           az aljegyző helyett 
 
Kivonat hiteles: 
Dunaújváros, 2010. december 16. 
 


