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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága 
2022. szeptember 14-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 Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére nyújtott adomány 
elszámolásának elfogadására 
 
Előadó:  humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Molnár Lenke ügyintéző 
Meghívott: Szabó Vendel r. ezredes, megyei rendőrfőkapitány 
 Suszter Tamás r.ezredes kapitányságvezető 
 
Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság   2022.09.14.   
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022.09.14. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 372/2021. (IV.19.) 
határozatában és az azt módosító 950/2021.(XI.18.) határozatában a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság részére, az ott szolgálatot teljesítők többletszolgálatainak 
finanszírozására, valamint jutalmazására 2021. évben 5.000.000,- Ft adományt 
nyújtott, melyről a kedvezményezett megküldte felhasználási nyilatkozatát.  
 
2. Javaslat a KEHOP-1.2.1.-18-2019-00254 Élhető éghajlatért - „Helyi 
klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” című pályázathoz 
kapcsolódó az elkészült klímastratégia elfogadásáról 
 
Előadó: a Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a Közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi és Pályázati osztályvezető 
 Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:  Papp Luca Sára okl. környezetmérnök (papp.luca4@gmail.com) 
 
Véleményező bizottságok: 



 

 

 

a Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022.09.14 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022.09.14 
a Közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2022.09.14 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése a 221/2021. (III.18.) határozatával 
döntött a Dunaújváros klímastratégiájának elkészítéséről. Az előterjesztés tárgya az 
elkészült stratégia végleges változatának megismerése és jóváhagyása. 
 
3. Javaslat a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető Éghajlatért – Helyi 
klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” c. projektben 
klímavédelmi konferencia megrendezéséhez kapcsolódó anyagköltség jellegű 
eszközbeszerzésekről  
 
Előadó: Szabó Imre Főépítészi és Pályázati Osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
  
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2022.09.14 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2022.09.14 
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság 2022.09.14 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A projektben klímavédelmi konferenciát rendezünk október 26-án. A rendezvény a 
projekt záró eseménye és az elkészült és jóváhagyott klímastratégiát mutatja be a 
résztvevőknek előadások keretében. A rendezvény megvalósításához anyagköltség 
tartozik, melyet meg kívánunk rendelni. Az előterjesztés tárgya az ajánlattevők 
körének kiválasztása, az ajánlattételi felhívás és a hozzá kapcsolódó 
szerződéstervezet véleményezése. 
 
4. Javaslat a „Virágos Dunaújvárosért 2022.” virágosítási verseny nyerteseinek 
a díjazása céljából a kertészet kiválasztásáról szóló polgármesteri határozat és 
szerződés tervezet véleményezésére 
 
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazgasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Deák Mária hatósági főosztályvezető  
 Szántó Krisztina környezetvédelmi ügyintéző 
 
Véleményező bizottságok: 
Közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2022.09.14. 
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési  bizottság 2022.09.14. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022.09.14. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A „Virágos Dunaújvárosért 2022.” virágosítási verseny nyerteseinek díjazása céljából 
a díjak megrendeléséhez 3 árajánlatot kértünk be Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesterének 164/2022. (III.21.) számú határozata alapján. A legkedvezőbb 
ajánlatot tevő kertészetet választottuk ki a virágosítási verseny nyerteseinek 



 

 

 

díjazására.  
 
 
Dunaújváros, 2022. szeptember 9. 
        
         Orosz Csaba s. k. 
                   a bizottság elnöke 


