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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága 
2021. november 17-én (szerdán) 15,00 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 megkötött megállapodás 
módosítására 
 
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 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 2021.11.17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021.11.17. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 2021.11.17. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata Közgyűlése a 372/221. 
(IV.19.) határozatában a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére 5 millió forint 
adomány juttatásáról döntött, amelynek felhasználási határideje: 2021. december 31. 
A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitányság-vezetője kezdeményezte a 
felhasználás véghatáridejének 2022. június 30. napjára való módosítását. 
 

2. Javaslat a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.-vel a Virtuális 
Erőmű Program működtetőjével megállapodás megkötésére 

 
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Deák Mária hatósági főosztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 



 

 

 

Közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021.11.17. 
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021.11.17. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.11.17. 
  
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
mint az Energiahatékonysági Díj 2021. cím nyertese, a Magyar Innováció és 
Hatékonyság Nonprofit Kft.-vel a Virtuális Erőmű Program működtetőjével védjegy- 
és logóhasználati jogosultságokról és kötelezettségekről, valamint a létrejött energia-
megtakarítások és megújuló termelések szén-dioxid (CO2) eredményeinek 
kezeléséről szóló megállapodást kíván kötni. Az eljárási díj 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 EMAS Környezetvédelmi Nyilatkozat kiadvány nyomdai 
elkészítéséről szóló polgármesteri határozat-tervezet és szerződés-tervezet 
véleményezésére 

 
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke  
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Deák Mária hatósági főosztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
 
Véleményező bizottságok: 
Közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021.11.17. 
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021.11.17. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021.11.17. 
 
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 kértünk be. 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. 
 
4. Javaslat a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért - helyi 
klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” c. projektben tájékoztató 
kiadványok beszerzése 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 2021.11.17 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2021.11.17 
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság 2021.11.17 



 

 

 

 
Az előterjesztés rövid tartalma:  
Az előterjesztés a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért - helyi 
klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” c. projektben tájékoztató 
kiadványok beszerzéséhez kapcsolódó, az Om Art Design Stúdió Kft. -vel 
2020.11.30-án megkötött szerződésben vállalt teljesítési határidő módosítására 
irányul, pénzügyi vonatkozása nincs. 
 
Dunaújváros, 2021. november 12. 
        
         Orosz Csaba s. k. 
                   a bizottság elnöke 


