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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága 
2023. január 25-én (szerdán) 15,00 órakor 

nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület Közgyűlési terem 
 
Javasolt napirend: 
 
1. Javaslat az EUCF - European City Facility - Városokkal a városokért – helyi 
fenntartható energetikai beruházások támogatása című pályázat támogatói 
megállapodás megkötésére 

 
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  2023.01.25. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2023.01.25. 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2023.01.25. 
 
Az előterjesztés rövid tartalma:  
Az EUCF - European City Facility - Városokkal a városokért – helyi fenntartható 
energetikai beruházások támogatása című pályázat 4. utolsó felhívási ciklusára 
beadott pályázat kedvező elbírálásban részesült. A felhívás célja, hogy segítse a 
városokat a fenntartható, energiahatékonyságot és a megújuló energia alkalmazását 
célzó beruházásokban rejlő lehetőségek kiaknázásában. A támogatási szerződés 
aláírására 2023.02.17-ig van lehetőség. Az előterjesztés tárgya a támogatói 
megállapodás megkötése. 
 
2. 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, vármegyei rendőrfőkapitány  
 Törköly László r.alezredes, mb. kapitányságvezető 
Véleményező bizottságok: 



 

 

 

közbiztonsági és környezetvédelmi  bizottság   2023.01.25.   
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2023.01.25. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 898/2021. (X.21.) és 
azt módosító 94/2022. (II.15.) határozatában a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
részére 2.000.000,- Ft adományt nyújtott humán erőforrás megtartására irányuló 
intézkedések, valamint feladatainak és a város közbiztonságának fenntartása 
érdekben, melyről a kedvezményezett megküldte felhasználási nyilatkozatát.  
 
3. Javaslat a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére nyújtott 
támogatás elszámolásának elfogadására 
 
Előadó: Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási főosztályvezető 

Előkészítő: Lénárt Eszter pénzügyi ügyintéző 
Meghívott: Magosi Lajos tű. ezredes, igazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság                             2023.01.25. 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2023.01.25. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 32/2022. (I.20.) 
határozata szerint 2022. évben 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott 
a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére a Dunaújvárosi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség működési költségeinek biztosítására. A támogatási 
összeg felhasználásáról szóló elszámolást az Igazgatóság igazgatója megküldte. A 
Költségvetési és Pénzügyi Osztály a támogatásról szóló elszámolást mind számszaki, 
mind számviteli szempontból rendben találta.  
 
Dunaújváros, 2023. január 19. 
        
         Orosz Csaba s. k. 
                   a bizottság elnöke 


