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. július 12-én (kedden) 15,00 órakor
nyílt ülést tart, melyre meghívom
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület Közgyűlési terem
Javasolt napirendek:
1. Javaslat az EUCF - European City Facility - Városokkal a városokért – helyi
fenntartható energetikai beruházások támogatása 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
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság

2022.07.12
2022.07.12
2022.07.12

Az előterjesztés rövid tartalma:
Az EUCF - European City Facility - Városokkal a városokért – helyi fenntartható
energetikai beruházások támogatása című pályázat keretében nyújt segítséget
önkormányzatok és önkormányzati társulásoknak, mely 4 fordulójából ez a 4. utolsó
felhívási ciklus. A felhívás célja, hogy segítse a városokat a fenntartható,
energiahatékonyságot és a megújuló energia alkalmazását célzó
beruházásokban rejlő lehetőségek kiaknázásában. A pályázat 2022. június 9. és
2022. szeptember 30. között nyújtható be. Az előterjesztés tárgya a pályázaton való
indulás és az elkészítők megbízásának a jóváhagyása.
2. Javaslat az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer
hatósági határozat alapján felülvizsgálati hitelesítő auditálására akkreditált
hitelesítő kiválasztására
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. 07. 12.
2022. 07. 12.
2022. 07. 12.

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának regisztrált EMAS
Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerét jogszabály szerint a
Környezetvédelmi Nyilatkozattal együtt 3 évente szükséges felülvizsgálni és
újrahitelesíttetni. A hitelesítés kötelezettsége hatósági elbírálás alá esik, így egy
árajánlatot kértünk be Ferjancsik Zsombortól a DQS Hungary Kft. egyéni EMAS
hitelesítőjétől (1026 Budapest, Guyon R. u. 21.), aki kezdetektől fogva hitelesítette a
hivatal környezetirányítási rendszerét és a közigazgatási, önkormányzati ágazatra
akkreditációval rendelkezik. A hitelesítés 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 sorában
rendelkezésre áll.
Dunaújváros, 2022. július 11.
Orosz Csaba s. k.
a bizottság elnöke

