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M E G H Í V Ó 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága 

2021. szeptember 15-én (szerdán) 16,15 órakor 

rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 

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

 

Javasolt napirendek: 
 

1. Javaslat az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében meghirdetett 

“Tisztítsuk meg az Országot! - 2021. évi I. ütem” pályázaton való indulásra 

 

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

Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
  Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
 

Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021.09.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.09.15. 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021.09.15. 
 

Az előterjesztés rövid tartalma:  
Az ITM Minisztérium az IFKA Közhasznú N.Kft. útján a “Tisztítsuk meg az Országot!” 
2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020 (IX.21.) Korm.határozat 
alapján pályázati felhívást tett közzé az illegális hulladéklerakók felszámolása 
érdekében. A pályázat 2021.09.01-15. között nyújtható be. Az előterjesztés tárgya a 
pályázaton való indulás / benyújtás jóváhagyása. 
 

2. 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 főosztályvezető 
Molnár Lenke ügyintéző 
 
 



 

 

 

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

Véleményező bizottságok: 
a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság  2021.09.15. 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021.09.15. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021.09.15. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. október 15-ei 
ülésén fogadta el a dunaújvárosi térfigyelő kamerarendszer működtetésére 
vonatkozó, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött korábbi megállapodás 
megújításáról szóló együttműködési megállapodást, illetve döntött a kamerarendszer 
2021. évre szóló működtetési támogatásáról. Jelen előterjesztés a 2022. évi 
támogatásra vonatkozik. 

3. Javaslat a Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség 2021. évi támogatására 

 

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási főosztályvezető 

 

Előkészítő:  Demeter-Weiner Anett 
 

Meghívott: Varga Sándor a Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség elnöke 

 

Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021.09.15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.09.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.09.15. 

 

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

4. Javaslat a Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség részére nyújtott támogatás 

elszámolásának elfogadására 

 

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási főosztályvezető 

 

Előkészítő: Demeter-Weiner Anett 
 

Meghívott: Varga Sándor a Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség elnöke 

 

Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021.09.15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.09.15. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség 2020-ban Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármestere 247/2020. (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 ugyan 
rendben találta, de az egyesületnek 82.000,- Ft visszafizetési kötelezettsége 
keletkezett. 
 

5. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. 

évi Közbiztonsági Rendezvénysorozat támogatási szerződésének 

módosítására 

 

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

Előkészítő:      Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

 Demeter-Weiner Anett ügyintéző 

Meghívott: Udvardi Sándor Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvány elnöke 

 

Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021.09.15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.09.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.09.15. 

 

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 589/2021. (V.28.) 
határozatával 1.100.000,- Ft összegű támogatást nyújtott a Dunaújváros és Környéke 
Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. évi Közbiztonsági Rendezvénysorozat 
támogatásához. Az előterjesztés a támogatási szerződés módosítására irányul.  
 

6. Javaslat a „Virágos Dunaújvárosért 2021.” virágosítási verseny nyerteseinek 

a díjazása céljából a kertészet kiválasztásáról szóló polgármesteri határozat és 

szerződés tervezet véleményezésére 

 

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

Előkészítő: Deák Mária hatósági főosztályosztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
 

Véleményező bizottságok: 
Közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság           2021.09.15. 
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési  bizottság          2021.09.08. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság            2021.09.08. 
 

A napirendi pont rövid tartalma:  
A „Virágos Dunaújvárosért 2021.” virágosítási verseny nyerteseinek díjazása céljából 
a díjak megrendeléséhez 3 árajánlatot kértünk be Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének 237/2021. (III.19.) számú határozata alapján. A 
legkedvezőbb ajánlatot tevő kertészetet választottuk ki virágosítási verseny 



 

 

 

nyerteseinek a díjazására. A díjazásra maximálisan nettó 700.000,- Ft-ot biztosítunk, 
mely Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2021. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II. 18.) számú 
önkormányzati rendelete 7. melléklet, 7. környezetvédelem és hulladékgazdálkodás 
cím, dologi kiadások soron rendelkezésre áll.  
 

7. Egyebek 
 
Dunaújváros, 2021. szeptember 10. 
        

         Orosz Csaba s. k. 

                   a bizottság elnöke 


