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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága

2021. június 23-án (szerdán) 15,15 órakor
nyílt ülést tart, melyre meghívom

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

Javasolt napirendek:

1. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2020. évben végzett tevékeny-
ségéről szóló beszámoló elfogadására 

Előadó: a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Oszrocska Diána Humán Szolgáltatási Osztály osztályvezető 
Molnár Lenke intézményigazgatási ügyintéző

Meghívott: Suszter Tamás rendőralezredes 
a  Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője
dr. Varga Péter r.dandártábornok
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitánya

Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi  bizottság 2021. június 23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. június 23.

A napirendi pont rövid tartalma:  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
8. § (4) bekezdése előírja:  „A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszá-
mol  a  rendőrkapitányság  illetékességi  területén  működő  települési  önkormányzat
képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság ér-
dekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.” A Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság vezetője elfogadásra megküldte a 2020. évi beszámolóját.

2. Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal megkötött megállapodás
módosítására

Előadók: 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 

Molnár Lenke intézményigazgatási ügyintéző

Meghívott: Suszter Tamás rendőralezredes,
a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője
dr. Varga Péter r.dandártábornok,
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitánya

Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság  2021. június 23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. június 23.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. június 23.

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata Közgyűlése a 799/2019.
(XII.23.)  határozatában a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére 10 millió forint
adomány  juttatásáról  döntött,  amelynek  felhasználási  ideje:  2020.09.01.  -
2021.07.31.  A  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  kapitányság-vezetője  kezdemé-
nyezte a felhasználás véghatáridejének 2021. december 31. napjára való módosítá -
sát

3.  Javaslat  a  Dunaújvárosi  Városvédő  Polgárőrség  részére  2020.  évben
nyújtott támogatás elszámolásának elfogadására

Előadó: a humán szolgáltatási osztály vezetője

Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
                     Szántóné Csonka Beáta ügyintéző

Meghívott:   Hegedüs László a Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség elnöke

Véleményező bizottságok:
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021. június 23.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. június 23.

A napirendi pont rövid tartalma:
A Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség 2020-ban Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere  248/2020.  (III.20.)  határozata  alapján  300.000,-  forint  vissza  nem
térítendő  önkormányzati  támogatást  kapott  működési  költségeinek  részbeni
fedezetére. Az egyesület elszámolt a támogatással, az elszámolást a Költségvetési
és  Pénzügyi  Osztály  ellenőrizte,  számviteli  és  számszaki  szempontból  rendben
találta.

4. Javaslat a Pannon Polgárőrség 2021. évi támogatására

Előadó: a humán szolgáltatási osztály vezetője

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Szántóné Csonka Beáta ügyintéző

Meghívott: Peczen Antal a Pannon Polgárőrség elnöke



Véleményező bizottságok:
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021. június 23.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. június 23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. június 23.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Pannon Polgárőrség elnöke azzal a kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatához, hogy 400.000,- Ft összeggel járuljon hozzá az egyesületet
2021. évi működési költségeihez.

5. Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvé-
delmi tevékenységéről szóló beszámolójának tudomásulvételére

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

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Szántóné Csonka Beáta ügyintéző

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

Véleményező bizottságok:
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021. június 23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. június 23.

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 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló
beszámolóját.

6. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2020.
évi beszámolójának tudomásulvételére

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
Szántóné Csonka Beáta ügyintéző

Meghívott: Udvardi Sándor kuratóriumi elnök

Véleményező bizottságok:
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021. június 23.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltető bizottság 2021. június 23.



ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. június 23.

A napirendi pont rövid tartalma:
Önkormányzatunk által alapított Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közala-
pítvány benyújtotta 2020. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését, melyet tájé-
koztatásul terjesztünk a Tisztelt Közgyűlés elé.

7. Javaslat a KEHOP-1.2.1.-18-2018-00254 „Élhető éghajlatért – Helyi klímastra-
tégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” c.  projektben média megjelené-
sek lebonyolítása tevékenységhez kapcsolódó megbízási szerződés megszün-
tetésére és a 964/2020 (XI.23) polgármesteri határozat hatályon kívül helyezé-
sére

Előadó: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető

Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. június 23.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. június 23.
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021. június 23.

A napirendi pont rövid tartalma: A 964/2020 (XI.23) polgármesteri határozat alap-
ján a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel 2020.12.01-jén média megjelenések
lebonyolítására irányuló megbízási szerződést kötött az Önkormányzat. A megbízott
akadályoztatottságára hivatkozva a kötelezettségvállalás megszüntetése vált szük-
ségessé. Az előterjesztés tárgya a megszüntető megállapodás véleményezése.

8. Javaslat a KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld - az élő bolygónk" c.
projektben  média  megjelenések  lebonyolítása  tevékenységhez  kapcsolódó
megbízási szerződés megszüntetésére és a 989/2020 (XI.24) polgármesteri ha-
tározat hatályon kívül helyezésére

Előadó: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető

Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. június 23.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. június 23.
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021. június 23.

A napirendi pont rövid tartalma: A 989/2020 (XI.24) polgármesteri határozat alap-
ján a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel 2020.12.01-jén média megjelenések
lebonyolítására irányuló megbízási szerződést kötött az Önkormányzat. A megbízott
akadályoztatottságára hivatkozva a kötelezettségvállalás megszüntetése vált szük-
ségessé. Az előterjesztés tárgya a megszüntető megállapodás véleményezése.



9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájé-
koztató elfogadására és kiadására

El  őadó:  a közbiztonsági és környezetvédelmi 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 2021. június 23.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. június 23. 

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. 

10. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társu-
lás Társulási Megállapodás módosítására (2. forduló)

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 osztályvezető
Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző

Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021. június 23.
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. június 23.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. június 23.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás megkereste
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a Közép-Duna Vidéke Hul-
ladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítá-
sáról szóló előterjesztést 2. fordulóban tárgyalja és határozzon róla. A Tagi önkor-
mányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött,  a tagi
önkormányzatok módosító javaslatait is tartalmazó döntést igénylő előterjesztésekről
a kézhezvételtől számított 30 napon belül határozatot hoznak, melyet a döntést kö-
vető 15 napon belül a Társulási Tanács elnökének megküldenek.” A tagi önkormány-
zatok részéről módosító javaslat, észrevétel nem érkezett, ezért a most megküldött
előterjesztés  tartalma mindenben  megegyezik  az  első  fordulóban  (véleményezési
szakasz) kiküldött anyaggal.

Dunaújváros, 2021. június 18.

 Orosz Csaba s. k.
           a bizottság elnöke


