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. április 20-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 polgárőrségekkel együttműködési megállapodás megkötésére
Előadó:

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

Előkészítő:

Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető
Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző

Véleményező bizottságok:
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2022.04.20.
2022.04.20.

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. február 28-án együttműködési
megállapodást kötött a Dunaújváros közigazgatási területén működő polgárőrségekkel a
lakosság biztonsága érdekében való bűnmegelőzési feladatok ellátása céljából. Az
együttműködési megállapodás megkötése óta eltelt időszakban mind a jogszabályi
környezetben, mind a megállapodásban foglaltakban több változás is bekövetkezett, így
célszerű egy új együttműködési megállapodás megkötése.
2. Javaslat a Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség részére nyújtott támogatás
elszámolásának elfogadására
Előadó:

a humán szolgáltatási főosztályvezető

Előkészítő:

Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető
Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző

Meghívott:

Varga Sándor a Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség elnöke

Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság

2022.04.20.
2022.04.20.

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 307/2021. (X.12.) határozatával döntött
arról, hogy 400.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Dunaújvárosi Táborállási
Polgárőrség részére. A Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség elnöke megküldte az
elszámolást. Az elszámolást a Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztálya
ellenőrizte, azt számszakilag és számviteli szempontból rendben találta.
3. Javaslat a Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség részére nyújtott elszámolásának
elfogadására
Előadó:

a humán szolgáltatási főosztályvezető

Előkészítő:

Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető
Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző

Meghívott:

Hegedüs László a Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség elnöke

Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság

2022.04.20.
2022.04.20.

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 572/2021. (V.28.) határozatával döntött
arról, hogy 400.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Dunaújvárosi Városvédő
Polgárőrség részére. A Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség elnöke megküldte az
elszámolást. Az elszámolást a Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztálya
ellenőrizte, azt számszakilag és számviteli szempontból rendben találta.
4. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére nyújtott 2020. évi adomány
elszámolásának elfogadására
Előadó:

humán szolgáltatási főosztályvezető

Előkészítő:

Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető
Molnár Lenke ügyintéző

Meghívott:

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

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

2022.04.20.
2022.04.20.

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 799/2019. (XII.23.) és az azt
módosító 655/2021. (VI.24.) határozatában a közbiztonság fokozása érdekében a felmerülő
többletszolgáltatások finanszírozására a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére a 2020.
évre 10.000.000,- Ft adományt nyújtott, melyről a kedvezményezett megküldte felhasználási
nyilatkozatát.
5. Javaslat a rekultivált hulladéklerakó hatósági határozat alapján történő kétszeri
kaszálására a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel szolgáltatási szerződés
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
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

2022.04.20.
2022.04.20.
2022.04.20.

A napirendi pont rövid tartalma:
A környezetvédelmi hatóság a 68204/07. számú határozatában kötelezte az önkormányzatot
a rekultivált nem veszélyes hulladéklerakó utógondozására, melynek része a terület évi
legalább kétszeri kaszálása. A munkák elvégzésére a DVG Zrt. nyújtott be árajánlatot. A
kaszálás költsége Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2022.
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) számú
önkormányzati rendelete, 7. melléklet, 7. környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím,
dologi kiadások soron rendelkezésre áll. A munkát hatósági határozat alapján kell elvégezni.
6. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás adására székhelyhasználatra – Dunaújvárosi
Városvédő Polgárőrség, Dunaújváros, Városháza tér 1. „B” épület földszint 8.
irodahelyiség
Előadó:

Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető

Előkészítő:

Engyel László ügyintéző

Véleményező bizottságok:
Gazdasági, pénzügyi és városüzemeltetési bizottság
Közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság

2022.04.20.
2022.04.20.

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség részére helyiség biztosítása szükséges. Dunaújváros
Városháza tér 1. „B” épület földszint 8. irodahelyiség üres, ennek okán a Székesfehérvári
Törvényszék be tudja jegyezni a képviseletet, ahhoz igazolni kell székhely használatot.
Ehhez szükséges a székhelyhasználat biztosítása.
Dunaújváros, 2022. április 14.
Orosz Csaba s. k.
a bizottság elnöke

