
K I V O N A T 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. január 27-ei ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2005. (I.27.) KH. számú 
határozata 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros levegőminőségi 

intézkedési tervét (továbbiakban intézkedési terv) az 1.) számú mellékletben 
foglaltak szerint elfogadja és az intézkedési tervben előírt kötelezettségek 
pénzügyi forrását a 2006. költségvetési évtől kezdődően tervezi. 

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

gondoskodjon az 1.) pontban elfogadott intézkedési terv folyamatos 
végrehajtásáról és legalább kétévente vizsgálja felül, és egyidejűleg tájékoztassa 
a közgyűlést a végrehajtás helyzetéről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

   a polgármester 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke 
                       a gazdasági bizottság elnöke 
                     - a határozat végrehajtása előkészítésében való  
                        közreműködésért: 

    a környezetvédelmi iroda vezetője, 
    a városüzemeltetési iroda vezetője, 
    a városgazdálkodási iroda vezetője 

Határidő: először 2007. január 31., majd ezt követően 2 évenként 
 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.) 
pontban elfogadott intézkedési terv végrehajtásához szükséges kiadásokat a 
2006. évi költségvetésről szóló rendelet előkészítése során vegye figyelembe. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

                       közreműködésért: 
   a pénzügyi iroda vezetője 
   a városgazdálkodási iroda vezetője 
             a szervezési és jogi iroda vezetője 

Határidő: minden év költségvetésről szóló rendelete elfogadásának időpontja: 
legelőször 2006. február 15. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja jegyzőt, hogy vizsgálja 
meg, hogy a dunaújvárosi Aral kútnál lévő közlekedési lámpák megszűntével 
történt-e pozitív változás a környezet levegő minőségében, továbbá a jövőben a 
közlekedési rendszerekre való beavatkozásokat célzó előterjesztések 
tartalmazzák azt is, hogy a korábbi ilyen beavatkozások milyen eredményekkel 
jártak.  

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                     a jegyző 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a környezetvédelmi iroda vezetője 
Határidő: 2005. február 28, illetve folyamatos 
 
                               Dr. Kálmán András s.k.                           Dr. Tóth István s.k. 
                                     polgármester                                      címzetes főjegyző 
 
Kivonat hiteles: 
Dunaújváros, 2005. január 27. 
 


