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címzetes főjegyző
aljegyző
a szociális és egészségügyi iroda vezetője
az oktatási iroda vezetője
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda
csoportvezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
a közigazgatási iroda vezetője
a gyámhivatal vezetője
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Szabó Imre
Szendrődi Tibor
Szemenyei István
Tóthné Záhorszky Margit

az építésügyi és környezetvédelmi iroda
vezetője
a városüzemeltetési- és fejlesztési iroda
vezetője
az ifjúsági és sportiroda vezetője
a személyügyi és gondnoksági iroda vezetője

Pintér Attila alpolgármester köszöntötte a testületi tagokat, és a rendkívüli ülést
megnyitotta.
Megállapította, hogy a megválasztott 26 képviselő közül megjelent 21 fő, így a
testület határozatképes.
Pintér Attila alpolgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
Az SZMSZ 8. § (1) bekezdésében biztosított jogommal élve hívtam össze a mai
rendkívüli közgyűlést.
Az SZMSZ 8. § (6) bekezdése értelmében a rendkívüli ülésen csak azok a napirendi
pontok tárgyalhatók, amelyekre az indítvány vonatkozott. Az indítványozott napirendi
pontot a meghívó tartalmazza.
Javasolom a meghívóban szereplő napirendi pont megtárgyalását.
Szavazást rendelek el, aki a napirendi pont tárgyalásával egyetért, kérem az igen
gomb megnyomásával jelezze.
Pintér Attila alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a kiküldött napirendi pont tárgyalását - mellette
szavazott 21 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos
István, Dr. Kántor Károly, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Parrag
Viktória, Pintér Attila, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Dr.
Skaliczki Andrea, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth
László) – elfogadta.
Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Európa Parlament
és Tanács a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK(2006. december 12.)
számú irányelve jogharmonizációjával kapcsolatos rendeletalkotásra
Előadó:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Pintér Attila alpolgármester:
A napirendi pontunk, - mint ahogy a címe is utal rá -, EU-s jogharmonizációval
kapcsolatos
rendeletalkotásra
vonatkozik,
nevezetesen
arra,
hogy
a
jogharmonizációs záradékot az érintett önkormányzati rendeleteink tartalmazzák. A
rendes ülésünkön elfogadtuk a rendeletmódosítás koncepcióját. A kétfordulós
tárgyalást az indokolta, hogy az SZMSZ módosítása is szerepelt az érintett 21
rendelet között, amelynek módosítása kétfordulós tárgyalást igényel.
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni?
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Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, a napirendet lezárom. A rendeletet teszem fel szavazásra. Aki
elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Pintér Attila alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 21 fő (Cserna Gábor, Cserni
Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor Károly, Kismoni
László, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Parrag Viktória, Pintér Attila, Pochner László,
Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Dr. Skaliczki Andrea, Somogyi György,
Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László) – megalkotta a lakások és
helyiségek bérletéről, valamint a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról szóló
1/1994.(I.12.) KR, Dunaújváros Önkormányzata tulajdonában álló lakások,
lakóépületek és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes
szabályairól szóló 18/1994. (VI.29.) KR , A Településrendezési, Városképvédelmi és
Építészeti-műszaki Tervtanácsról szóló 2/2007. (I.19.) KR,
A DUNAFERR Dunai
Vasmű Rt. területének helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
27/1998. (VII.1.) KR, Dunaújváros építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
19/2003. (V. 16.) KR, A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 33/2000. (XII.1.)
KR, A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/1997.
(III.12.) KR, A távhőszolgáltatásról, a lakossági távhőszolgáltatás legmagasabb
hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 10/2007. (II.16.)
KR, A helyi menetrend szerint közlekedő autóbuszok legmagasabb viteldíjának
megállapításáról, annak alkalmazási feltételeiről és az utazás feltételeiről szóló
22/1991. (X.22.) KR, Az ivóvíz- és szennyvíz-elvezetési, továbbá tisztítási díjak
megállapításáról, a számlázás és díjfizetés feltételeiről szóló 2/2002. (I.11.) KR, A
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és
annak legmagasabb díjáról szóló 41/2002. (XII.20.)KR, A környezetvédelemről szóló
12/2000. (IV.7.) KR, A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló
52/2001. (XI.9.)KR, A települési folyékony hulladék gyűjtésével és elszállításával
összefüggő tevékenységről szóló 12/1997. (III.12.)KR,
A talajterhelési díjjal
kapcsolatos helyi szabályokról szóló 49/2004. (VII.5.) KR, A piacokról és vásárokról
szóló 19/2009. (V.15.)KR , A helyi közművelődésről szóló 39/1999. (XII.3.)KR , a
Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/1991.(III.19.)
KR, Az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 1/2008. (I.18.)KR , Az
önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól, kötelezettségeiről és
támogatásáról szóló 14/2002. (IV.5.) KR számú rendeleteinek módosításáról szóló
32/2009. (VI.12.) KR számú rendeletét.
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
32/2009.(VI.12.) KR számú rendelete
Dunaújváros Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a
lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról szóló 1/1994.(I.12.) KR,
Dunaújváros Közgyűlése Dunaújváros Önkormányzata tulajdonában álló
lakások, lakóépületek és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
elidegenítésének egyes szabályairól szóló 18/1994. (VI.29.) KR , A
Településrendezési, Városképvédelmi és Építészeti-műszaki Tervtanácsról
szóló 2/2007. (I.19.) KR,
A DUNAFERR Dunai Vasmű Rt. területének helyi
építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 27/1998. (VII.1.) KR,
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Dunaújváros építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2003. (V.
16.) KR, A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 33/2000. (XII.1.) KR, A
kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/1997.
(III.12.) KR, A távhőszolgáltatásról, a lakossági távhőszolgáltatás legmagasabb
hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 10/2007.
(II.16.) KR, A helyi menetrend szerint közlekedő autóbuszok legmagasabb
viteldíjának megállapításáról, annak alkalmazási feltételeiről és az utazás
feltételeiről szóló 22/1991. (X.22.) KR, Az ivóvíz- és szennyvíz-elvezetési,
továbbá tisztítási díjak megállapításáról, a számlázás és díjfizetés feltételeiről
szóló 2/2002. (I.11.) KR, A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és annak legmagasabb díjáról szóló
41/2002. (XII.20.)KR, A környezetvédelemről szóló 12/2000. (IV.7.) KR, A
közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 52/2001.
(XI.9.)KR,
A települési folyékony hulladék gyűjtésével és elszállításával
összefüggő tevékenységről szóló 12/1997. (III.12.)KR,
A talajterhelési díjjal
kapcsolatos helyi szabályokról szóló 49/2004. (VII.5.) KR, A piacokról és
vásárokról szóló 19/2009. (V.15.)KR , A helyi közművelődésről szóló 39/1999.
(XII.3.)KR , a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 3/1991.(III.19.) KR, Az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló
1/2008. (I.18.)KR, Az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos
feladatairól, kötelezettségeiről és támogatásáról szóló 14/2002. (IV.5.) KR
számú rendeleteinek módosítására a következő rendeletet alkotja
Bevezető rész
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. évi tv. 16.§(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő
önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
Dunaújváros Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakásépítés
és -vásárlás helyi támogatásáról szóló 1/1994.(I.12.) KR, Dunaújváros Közgyűlése
Dunaújváros Önkormányzata tulajdonában álló lakások, lakóépületek és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes szabályairól szóló 18/1994.
(VI.29.) KR , A Településrendezési, Városképvédelmi és Építészeti-műszaki
Tervtanácsról szóló 2/2007. (I.19.) KR, A DUNAFERR Dunai Vasmű Rt. területének
helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 27/1998. (VII.1.) KR,
Dunaújváros építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2003. (V. 16.)
KR, A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 33/2000. (XII.1.) KR, A
kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/1997. (III.12.)
KR, A távhőszolgáltatásról, a lakossági távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági
díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 10/2007. (II.16.) KR, A
helyi menetrend szerint közlekedő autóbuszok legmagasabb viteldíjának
megállapításáról, annak alkalmazási feltételeiről és az utazás feltételeiről szóló
22/1991. (X.22.) KR, Az ivóvíz- és szennyvíz-elvezetési, továbbá tisztítási díjak
megállapításáról, a számlázás és díjfizetés feltételeiről szóló 2/2002. (I.11.) KR, A
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és
annak legmagasabb díjáról szóló 41/2002. (XII.20.)KR, A környezetvédelemről szóló
12/2000. (IV.7.) KR, A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló
52/2001. (XI.9.)KR, A települési folyékony hulladék gyűjtésével és elszállításával
összefüggő tevékenységről szóló 12/1997. (III.12.)KR,
A talajterhelési díjjal
kapcsolatos helyi szabályokról szóló 49/2004. (VII.5.) KR, A piacokról és vásárokról
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szóló 19/2009. (V.15.)KR , A helyi közművelődésről szóló 39/1999. (XII.3.)KR , a
Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/1991.(III.19.)
KR, Az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 1/2008. (I.18.)KR , Az
önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól, kötelezettségeiről és
támogatásáról szóló 14/2002. (IV.5.) KR számú rendeletek záró rendelkezései a
következő új bekezdéssel egészülnek ki:
„Ezen rendelet előírásai összhangban vannak az Európai Parlament és Tanács
2006/123/EK(2006.december 12.) számú irányelv rendelkezéseivel, azzal ellentétes
szabályozást nem tartalmaznak.”
2. §
E rendelet 2009. június 12-én a kihirdetés napján lép hatályba és 2009. június 13-án
hatályát veszti.
Pintér Attila s.k.
alpolgármester

Dr. Tóth István s.k.
címzetes főjegyző

Pintér Attila alpolgármester megköszönte a testületi tagok megjelenését és a zárt
ülést bezárta.
K.m.f.

(: Pintér Attila :)
alpolgármester

(: Dr. Tóth István :)
címzetes főjegyző

