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A napirendi pont rövid tartalma: Barta Endre képviselő úr képviselői indítványt nyújtott
be annak érdekében, hogy a közgyűlés kérje fel Pintér Tamás országgyűlési képviselőt
arra, hogy a Dunaferr Zrt. vezetőségével tárgyalásokat folytasson a környezetvédelmi
problémák kezelése érdekében.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Közgyűlési Osztály
Iktatószám: 26855-2/2018.
Ügyintéző aláírása:Ügyintéző telefonszáma: Igazgató/osztályvezető aláírása:
25/544-155
Ügyintéző neve: Dr. Petánszki Lajos
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. 11.
Ellenőrzés dátuma: 2018. 11.
Törvényességi észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT
Barta Endre képviselő indítványának megtárgyalására
Tisztelt Közgyűlés!
Barta Endre közgyűlési képviselő 2018. október 15-ei keltezéssel 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).
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 rendkívüli ülésén megtárgyalta és véleményezte az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság. A bizottság véleményét a bizottság elnöke a közgyűlésen szóban
ismerteti.
A képviselői indítvány a következőket tartalmazza:
„Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros légszennyezettsége az elmúlt időszak mérései alapján komoly aggodalomra
ad okot. A 2018. szeptemberi közgyűlésen Dunaújváros polgármestere az alábbiakat
mondta: „Egyúttal Pintér Tamást, térségünk országgyűlési képviselőjét, Pintér Tamás
képviselő urat, hogy ha már nekünk jelenleg nem igazán megfelelő a kommunikációnk a
Vasmű vezetésével, és nem feltétlenül az önkormányzat vezetése miatt, akkor legyen
kedves ebben segíteni, és eljárni a környezetvédelmi előírások és a privatizációs, a
tizennégy évvel ezelőtt kötött privatizációs szerződés betartása érdekében.” Egyet kell
értsek abban polgármester úrral, aki a napokban más fórumokon kifejtette, hogy az
intézkedés nem tűr halasztást.
Ugyan a szöveg nyilvános helyen hangzott el, mégsem tekinthető hivatalos felkérésnek.
Képviselői indítványom célja, hogy Dunaújváros önkormányzata hivatalos formában kérje
országgyűlési képviselő úr közbenjárását ebben az ügyben.
Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a közgyűlés elé:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/2018. (XI.15.) határozata
Barta Endre képviselő indítványának megtárgyalásáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város önkormányzata felkéri Pintér Tamás országgyűlési
képviselő urat, hogy tárgyalásokat folytasson le a Dunaferr Zrt. vezetőségével a

környezetvédelmi problémák kezelése érdekében.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a jegyző
Határidő: 2018. november 30.”

Barta Endre s.k.
képviselő

