DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
(25) 544-155
E-mail: kozbiztonsagi@dunaujvaros.hu
MEGHÍVÓ
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága
2021. október 20-én (szerdán) 15,30 órakor
rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület Közgyűlési terem
Javasolt napirendek:
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése avar
és kerti hulladék égetés szabályairól szóló …/2021. (…) önkormányzati
rendeletének megalkotására
Előadó:
Előkészítő:

a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. Deák Mária főosztályvezető
Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető-ügyintéző

Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság
2021.10.20.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2021.10.20.
Az előterjesztés rövid tartalma:
Az avar és kerti hulladék égetéssel történő ártalmatlanítására Dunaújváros családi
házas övezetében lakók részéről jelentős igény merült fel. Jelenleg Dunaújváros
önkormányzatának nincs hatályban lévő avar- és kerti hulladék égetésére vonatkozó
rendelete, ezért szükséges azt megalkotni. A 2021. évi CII. törvény a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról, valamint a
veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról
szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet erre lehetőséget biztosítanak 2021.
december 31. napjáig.
2. Javaslat az EMAS Környezetvédelmi Nyilatkozat kiadvány nyomdai
munkáinak elvégzésére, az árajánlattevő gazdasági szereplők meghatározására
Előadó:
Előkészítő:

a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
Dr. Deák Mária hatósági főosztályvezető
Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző

Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság

2021.10. 20.

Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
2021.10. 20.
A napirendi pont rövid tartalma:
2021. július 13-án ismét sikeresen elvégeztük a hivatal EMAS Környezetvédelmi
Vezetési és Hitelesítési Rendszerének felügyeleti auditálását és a frissített
Környezetvédelmi Nyilatkozat hitelesítését, melyet a 1221/2009. EC. rendelet szerint
szükséges nyilvánosságra hozni. A nyomdai munkákra 3 árajánlatot kérünk be. Jelen
előterjesztésben javaslatot teszünk az ajánlattevő gazdasági szereplők körére. A
kiadványkészítés költsége Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2021. (II.18.) számú önkormányzati rendelete, 7. melléklet, 7. környezetvédelem és
hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában rendelkezésre áll.
3. Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodás
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
2021.10.20.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
2021.10.20.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2021.10.20.
A napirendi pont rövid tartalma:
A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője, a közbiztonság hatékonyabbá tétele
érdekében, kérelmet nyújtott be a 2021. évi költségvetésbe betervezett támogatás
mielőbbi biztosítására, valamint a 2022. évre igényelt újabb támogatás tárgyában.
Jelen előterjesztés a 2021. évi támogatás kifizetésére, valamint a 2022. évi
támogatás jóváhagyására irányul.
4. Javaslat a Dupent Polgárőr Egyesület részére nyújtott támogatások
elszámolásának elfogadására
Előadó:
Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási főosztályvezető
Előkészítő: Lénárt Eszter pénzügyi ügyintéző
Meghívott: Tóth Csaba, a Dupent Polgárőr Egyesület elnöke
Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság
2021.10.20.
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
2021.10.20.
A napirendi pont rövid tartalma:
A Dupent Polgárőr Egyesület 2019-ben Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere 505/2019. (VI.14.) határozata alapján 600.000,- forint, valamint 2020ban 245/2020 (III. 20.) határozata alapján 300.000,- forint vissza nem térítendő
önkormányzati támogatást kapott működési költségeinek részbeni fedezetére. Az
egyesület elszámolt a támogatásokkal, az elszámolást a Gazdasági Főosztály

Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte, számviteli és számszaki szempontból
rendben találta.
5. Javaslat a Dupent Polgárőr Egyesület 2021. évi támogatására
Előadó:
Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási főosztályvezető
Előkészítő: Demeter-Weiner Anett ügyintéző
Meghívott: Tóth Csaba a Dupent Polgárőr Egyesület elnöke
Véleményező bizottságok:
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság
2021.10.20.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
2021.10.20.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2021.10.20.
A napirendi pont rövid tartalma:
A Dupent Polgárőr Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzatához, hogy 400.000,- Ft összeggel járuljon hozzá az
egyesület 2021. évi működési költségeihez.
6.
Javaslat
a
KEHOP-1.2.1-18-2019-00254
Helyi
klímastratégia
és
szemléletformálás Dunaújvárosban c. projektben a rendezvényszervezés és
kommunikációs feladatok ellátása tárgyú szerződés 1. számú módosítására
Előadó:
Szabó Imre Főépítészi és Pályázati Osztályvezető
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi és Pályázati Osztályvezető
Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző
Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
2021.10.20.
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
2021.10.20.
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság
2021.10.20.
Az előterjesztés rövid tartalma:
Az előterjesztés a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 Helyi klímastratégia és
szemléletformálás Dunaújvárosban c. projektben a rendezvényszervezés és
kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódó az Atlantis Child Trainer Kft. -vel
2020.12.04 megkötött szerződésben vállalt teljesítési határidő módosítására irányul,
pénzügyi vonatkozása nincs.
Dunaújváros, 2021. október 15.
Orosz Csaba s. k.
a bizottság elnöke

