
 

 

 

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
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Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága 
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             (25) 544-298 
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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága 
2022. november 16-án (szerdán) 15,45 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 projekt keretében megelőlegezett forrás visszavezetésére 

 
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 2022.11.16 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022.11.16 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2022.11.16 
 
Az előterjesztés rövid tartalma:  
A LIFE LOGOS 4 WATERS projektre Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata pályázatot nyújtott be a 327/2022 (VI.16) közgyűlési döntése 
alapján, amelyben biztosítani kellett az előnyösebb elbírálás érdekében 
megelőlegezésképpen a tervezett támogatási összeg 50%-át és továbbá vállaltunk 5 
% önrészt. A pályázat nem nyert támogatást. Az előterjesztés tárgya a 
megelőlegezett forrás visszavezetése. 
 
2. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvánnyal 
kötött támogatási szerződés felülvizsgálatára, új szerződés megkötésére 
 
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 a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
 Molnár Lenke  intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott:  Udvardi Sándor - elnök 
Véleményező bizottságok: 



 

 

 

közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2022.11.16.  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022.11.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022.11.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
DMJV önkormányzata és a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvány 2016-ban támogatási szerződést kötött. Az azóta történt változások 
indokolják a szerződés felülvizsgálatát és az új szerződés megkötését. 
 
3. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány alapító 
okiratának módosítására 
 
Előadó: az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke 
 a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke  
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Kovács Anita intézményigazgatási ügyintéző  
 
Véleményező bizottságok: 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság  2022.11.16.  
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság  2022.11.16.  
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1991-ben alapította a Dunaújváros 
és Környéke Közbiztonságáért Közalapítványt. Az előterjesztés az alapító okirat 
módosítására tesz javaslatot.  
 
4. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére tárgyi eszközök 
adományozásáról 

 
Előadók: 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  
Meghívott: Törköly László r. alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 

mb.vezetője 
 Szabó Vendel r. ezredes, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője 
 

Véleményező bizottságok:  
közbiztonsági és környezetvédelmi  bizottság 2022.11.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022.11.16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke   2022.11.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata lehetőségeihez mérten 
folyamatosan támogatja a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkáját annak 
érdekében, hogy magas színvonalon tudja teljesíteni feladatait, valamint hogy a 
szükséges infrastrukturális fejlesztéseit segítse. Jelen előterjesztés tárgyi eszközök 
átadásra tesz javaslatot. 
 



 

 

 

5. Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal körzeti megbízotti irodák 
használatára kötött szerződések megszüntetésére 

 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
                      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
Meghívott: Törköly László r. alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság mb. 

vezetője 
 Szabó Vendel r. ezredes, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője 
 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022.11.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022.11.16. 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2022.11.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője – az energiahatékonysági intézkedések 
részeként – kezdeményezte a körzeti megbízotti irodák működésére kötött 
haszonkölcsön szerződések felülvizsgálatát. Az előterjesztés a szerződések közös 
megegyezéssel való megszüntetésére tesz javaslatot. 
 
6. Javaslat a Hankook Tire Magyarország Kft. által adományozásra szánt 
gumiabroncsok átvételére 

 

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető  

Előkészítő:       Molnár Lenke intézményigazgatási ügyintéző 

 
Véleményező bizottságok:  
közbiztonsági és környezetvédelmi  bizottság 2022.11.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022.11.16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke  2022.11.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 
 A Hankook Tire Magyarország Kft. a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság szolgálati 
gépjárműveinek korszerűsítése érdekében gumiabroncsokat kíván adományozni 
részükre, melyben Önkormányzatunk közreműködése szükséges.  
 
7. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére gumiabroncsok 
adományozására 

 
Előadók: 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  

Meghívott: Törköly László r. alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
mb.vezetője 
 Szabó Vendel r. ezredes, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője 

Véleményező bizottságok:  



 

 

 

közbiztonsági és környezetvédelmi  bizottság 2022.11.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022.11.16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke   2022.11.16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az előterjesztés a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság gépjárműveinek korszerűsítése 
érdekében gumiabroncsok adományozásáról szóló megállapodás megkötésére tesz 
javaslatot. 
 
Dunaújváros, 2022. november 11. 
        
         Orosz Csaba s. k. 
                   a bizottság elnöke 


