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M E G H Í V Ó

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága

2020. július 14-én, kedden 8,30 órakor

rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom

Az ülés helye:    Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület Közgyűlési terem

Javasolt napirend:

1. Javaslat a Dunaújváros Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
elnöke megbízása meghosszabbítására és a Fórum 2019. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadására

Előadó: közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási osztályvezető

Vabják Kitti ügyintéző
Meghívott: Orgovány Zoltán DBKEF elnök

Véleményező bizottságok:
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2020. július 14.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. július 14.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 688/2017. (X.19.) ha-
tározata alapján a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
(DBKEF) megküldte a 2019. évi szakmai munkájáról szóló részletes beszámolóját. A
Közgyűlése 482/2017. (VI.27.) határozatában a DBKEF elnökének Orgovány Zoltán
nyugalmazott rendőr alezredest választotta meg 3 éves időtartamra, 2020. június 30-
ig. Az előterjesztés a jelenlegi DBKEF elnök, Orgovány Zoltán elnöki tisztségének 1
évvel történő meghosszabbítására, valamint a megküldött beszámoló elfogadására
irányul. 

2. Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvé-
delmi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke



Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Horváthné Somogyi Kitti Lakosságvédelmi ügyintéző és közbiztonsági
referens

Meghívott: Magosi Lajos tű. ezredes Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója
Lóki Richárd tű. alezredes Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség vezetője,
Molnár Gábor tű. százados Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó- parancs-
noksága megbízott tűzoltóparancsnoka

Véleményező bizottságok:
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2020. július 14.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. július 14.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI.  törvény vonatkozó rendelkezése alapján a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság elfogadásra megküldte a 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló
beszámolóját.

3. Javaslat a 2020. évi „Közbiztonsági Rendezvény” sorozat rendezvényeinek
támogatására

Előadó: a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága elnöke
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

Előkészítő:   Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási osztályvezető
Fetth Dóra Timea ügyintéző

Meghívott: Udvardi Sándor kuratóriumi elnök

Véleményező bizottságok:
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2020. 07. 14.
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága 2020. 07. 14.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2020. 07. 14.

A napirendi pont rövid tartalma:
A Dunaújváros  és  Környéke  Közbiztonságáért  Közalapítvány  kuratóriumi  elnöke,
Udvardi Sándor azzal a kéréssel fordult Dunaújváros MJV Polgármesteréhez, hogy
az előző évekhez hasonlóan önkormányzatunk idén is támogassa a közalapítványt a
„Közbiztonsági  Rendezvény”  sorozat  részeként  megtartandó  sírkarbantartás  ill.
koszorúzás lebonyolítása céljából.

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájé-
koztató kiadvány elkészítése céljából nyomda kiválasztásáról szóló polgármes-
teri határozat-tervezet és szerződés-tervezet véleményezésére

Elő  adó:  a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazgasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke



Elő  készítő:  Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2020. 07.14. 
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 07.14. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 07.14. 

A napirendi  pont  rövid tartalma: A környezet  védelmének általános szabályiról
szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint az 51. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint a települési önkormányzat az illetékességi területén
tájékoztatja a lakosságot a helyi környezet állapotának alakulásáról. E jogszabályi
követelménynek teszünk eleget Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotá-
ról szóló tájékoztató elkészítésével és kiadásával. A kiadvány nyomdai munkáira 3
árajánlatot kértünk be. A legkedvezőbb ajánlatot tevő nyomdát választottuk ki a kiad-
vány elkészítésére.  A kiadványkészítés költsége  Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlésének  a  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól szóló  5/2020. (II.14.) számú önkormányzati rendelete, 5. melléklet, 7.
környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában rendelke-
zésre áll. A polgármesteri határozat tervezetet és a szerződés tervezetét mellékeltük.

Dunaújváros, 2020. július 10.

Orosz Csaba s. k.
           a bizottság elnöke


