DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
(25) 544-298
E-mail: kozbiztonsagi@dunaujvaros.hu
MEGHÍVÓ
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága
2022. március 16-án (szerdán) 15,00 órakor
nyílt ülést tart, melyre meghívom
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület Közgyűlési terem
Javasolt napirendek:
1. Javaslat a „Virágos Dunaújvárosért 2022.” virágosítási verseny
megrendezésére és a díjak megrendelése céljából az ajánlattevők körének
meghatározására
a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. Deák Mária hatósági főosztályvezető
Szántó Krisztina
Előadó:

Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

2022. 03. 16.
2022. 03. 09.

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros
Megyei
Jogú
Város
Polgármestere
városunk Települési
Környezetvédelmi Programja feladatainak és célkitűzéseinek megvalósítása
érdekében virágosítási versenyt ír ki. A verseny nyerteseinek díjazása céljából a
díjak megrendeléséhez javaslatot teszünk az ajánlattevő gazdasági szereplők
körének megállapítására. A verseny megrendezésére és díjazására maximum nettó
800 000,- Ft értékű összeg a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II. 16.)
önkormányzati rendelete 7. melléklet, 7. környezetvédelem és hulladékgazdálkodás
cím, dologi kiadások soron rendelkezésre áll.
2. Javaslat a Pannon Polgárőrség részére nyújtott támogatás elszámolásának
elfogadására
Előadó:
a humán szolgáltatási főosztály vezetője
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető
Késmárkyné Illés Helga ügyintéző
Meghívott: Peczen Antal a Pannon Polgárőrség elnöke

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

2022.03. 16.
2022.03. 16.

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 67/2021. (VII.5) határozatával
döntött arról, hogy 400.000,- forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Pannon
Polgárőrség részére. Az Egyesület elszámolt a támogatással, az elszámolást
Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte, számviteli és számszaki szempontból
rendben találta.
3. Javaslat a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért – Helyi
klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” c. projektben
kidolgozandó helyi klímastratégia kidolgozása tárgyú 2. számú szerződés
módosítására
Előadó:
Szabó Imre Főépítészi és Pályázati Osztályvezető
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi és Pályázati Osztályvezetö
Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző
Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2022.03.16.
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
2022.03.16.
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság
2022.03.16.
Az előterjesztés rövid tartalma:
Az előterjesztés a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért – helyi
klímastratégia és szemléletváltás Dunaújvárosban” c. projekthez kapcsolódó helyi
klímastratégia kidolgozása tárgyban létrejött szerződés módosítására irányul. A
szerződésmódosítás csak a teljesítés határidejét érinti, pénzügyi vonatkozása nincs.
4. Javaslat a beérkezett ajánlatok elbírálására a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254
"Élhető
éghajlatért
–
helyi
klímastratégia
és
szemléletformálás
Dunaújvárosban” című projekthez kapcsolódó klímavédelmi esszé pályázat
résztvevőinek jutalmazásához pendrive adathordozók beszerzése érdekében
Előadó:
Szabó Imre Főépítészi és Pályázati Osztályvezető
Előkészítő: Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző
Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság

2022.03.16.
2022.03.16.
2022.03.16.

A előterjesztés rövid tartalma:
A KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 "Élhető éghajlatért – helyi klímastratégia és
szemléletformálás Dunaújvárosban” című projekthez kapcsolódó klímavédelmi esszé
pályázat résztvevőinek jutalmazásához pendrive adathordozók beszerzése tárgyban
az ajánlatkérő beszerzési eljárást folytatott le. Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere 25/2022 (I.20) határozata szerint 3 cégtől kért be ajánlatot. Az eljárás

eredménytelenül zárult. Az előterjesztés tárgya az eljárás eredménytelenségének
kihirdetése, az eljárást nem kívánjuk megismételni.
5. Egyebek
Dunaújváros, 2022. március 11.
Orosz Csaba s. k.
a bizottság elnöke

