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M E G H Í V Ó

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága

2020. október 13-án (kedd) 12,30 órakor
rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

Javasolt napirendek:

1. Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a dunaújvárosi térfigyelő 
rendszer működtetésére kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról

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

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Vabják Kitti ügyintéző

Meghívott: Dr. Varga Péter r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány
Suszter Tamás r. alezredes kapitányságvezető

Véleményező bizottságok:
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2020. október 13.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. október 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. október 13.
 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. március 26-i ülé-
sén fogadta el a dunaújvárosi térfigyelő kamerarendszer működtetésére vonatkozó,
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött korábbi megállapodás megújításáról
szóló együttműködési  megállapodást,  illetve döntött  a kamerarendszer 2020.  évre
szóló működtetési támogatásáról. Jelen előterjesztés a 2021. évi támogatásra vonat-
kozik.

2. Javaslat a Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség részére nyújtott  támogatás
elszámolásának elfogadására

Előadó: a humán szolgáltatási osztály vezetője
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető

Fetth Dóra Tímea ügyintéző

Meghívott: Varga Sándor a Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség elnöke



Véleményező bizottságok:
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2020. október 13.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. október 13.

A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség 2019-ben
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 505/2019. (VI.14.) határozata alap-
ján 600.000,- forint vissza nem térítendő önkormányzati támogatást kapott működési
költségeinek részbeni fedezetére. Az egyesület elszámolt a támogatással, az elszá-
molást a Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte és rendben találta.

3. Javaslat a Pannon Polgárőrséggel kötött támogatási szerződés módosítására 

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                     a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető

Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző

Meghívott:   Peczen Antal elnök, Pannon Polgárőrség

Véleményező bizottságok:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.10.13.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.10.13.
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2020.10.13.

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés  a Pannon Polgárőrséggel kötött
támogatási szerződés módosítására tesz javaslatot.

4. Javaslat EMAS Környezetvédelmi Nyilatkozat kiadvány nyomdai elkészítésé-
ről szóló polgármesteri határozat-tervezet és szerződés-tervezet véleményezé-
sére

El  őadó:  a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

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

Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2020.október 13. 
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.október 13. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.október 13. 

A napirendi pont rövid tartalma: Ebben az évben ismét sikeresen elvégeztük a hi-
vatal EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerének hitelesítő fel-
ügyeleti auditálását és a frissített Környezetvédelmi Nyilatkozat hitelesítését, melyet
a 1221/2009. EC. rendelet értelmében nyomtatott és elektronikus kiadványként szük-
séges nyilvánosságra hozni. A kiadvány nyomdai munkáira 3 árajánlatot kértünk be.
Jelen előterjesztésben javaslatot teszünk a kiadványt elkészítő nyomda kiválasztásá-
ra. 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 rendelkezésre áll. A polgár-
mesteri határozat tervezetet és a szerződés tervezetét mellékeltük.

Dunaújváros, 2020. október 9.

 Orosz Csaba s. k.
           a bizottság elnöke


