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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága 
2022. június 15-én (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 LIFE LOGOS 4 WATERS - LIFE20 CCA/HU/001604 azonosító 
számú „Innovatív vízgazdálkodási módszerek integrált gyakorlati alkalmazása 
vízgyűjtő szinten önkormányzati koordinációval” című 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 
 Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző   
 
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022.06.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022.06.15. 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2022.06.15. 
 
Az előterjesztés rövid tartalma: 
A LIFE LOGOS 4 WATERS projekt 2021. október 01-jével indult a 
Belügyminisztérium és 7 másik együttműködő Partner együttműködésével a helyi 
önkormányzatok éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási és koordinációs 
képességeinek, természetes vízvisszatartó megoldások, ökoszisztéma-alapú 
vízgazdálkodási megoldások népszerűsítése érdekében. A program az Európai Unió 
által működtetett LIFE Program Éghajlat-politikai alprogramja keretében valósul meg. 
A pályázat 2022. április 1-től 2022. június 30. között nyújtható be. Az előterjesztés 
tárgya a pályázaton való indulás és benyújtás jóváhagyása. 
 
2. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2021. évben végzett 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  



 

 

 

Előkészítő: Molnár-Oszrocska Diána főosztályvezető  
 Molnár Lenke ügyintéző 
 
Meghívott: dr. Varga Péter r.dandártábornok, a Fejér Megyei Rendőr-

főkapitányság főkapitánya 
 Suszter Tamás r.alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
 kapitányságvezetője 
 
Véleményező bizottságok:  
közbiztonsági és környezetvédelmi  bizottság 2022.06.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022.06.15. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése előírja: „A 
rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság 
illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a 
település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.” A Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság vezetője megküldte a rendőrkapitányság 2021. évben végzett 
tevékenységéről szóló beszámolóját. 
 
3. Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi 
tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására 
 
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Molnár Lenke ügyintéző 
 
Meghívott: Magosi Lajos tű. ezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság igazgatója,  
 Lóki Richárd tű. alezredes, a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség kirendeltségvezetője,  

 Molnár Gábor tű. százados, a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-
 parancsnoksága megbízott tűzoltóparancsnoka 
  
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság  2022.06.15.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022.06.15. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 
XXXI. törvény vonatkozó rendelkezése alapján a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság elfogadásra megküldte a 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 
beszámolóját. 
 
4. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. 
évi beszámolójának tudomásulvételére 

 
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 
 Kovács Anita intézményigazgatási ügyintéző  
 
Meghívott: Udvardi Sándor kuratóriumi elnök 
 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2022.06.15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022.06.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022.06.15. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Önkormányzatunk által alapított Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvány benyújtotta 2021. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését, 
melyet tájékoztatásul terjesztünk a Tisztelt Közgyűlés elé. 
 
5. Javaslat a Dupent Polgárőr Egyesület 2022. évi támogatására 

 
Előadó:  a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Késmárkyné Illés Helga ügyintéző 
 
Meghívott: Tóth Csaba a Dupent Polgárőr Egyesület elnöke 
 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2022. 06.15.  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 06.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                         2022. 06.15. 
 
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 2022. évi működési költségeihez.  
 
6. Egyebek 
 
Dunaújváros, 2022. június 10. 
        
         Orosz Csaba s. k. 
                   a bizottság elnöke 


