
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 03. 16.

Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Dunaújváros MJV Önkormányzata
között 2016. július 06. napján létrejött megállapodás módosítására

Előadó: a közbiztonsági és a társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató
Szabó Ádám ügyintéző

Meghívott: Dr. Varga Péter r. ddtbk. főkapitány, Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
Suszter Tamás r. alez. kapitányságvezető, Dunaújvárosi Rendőrkapitányság

Véleményező bizottságok:
közbiztonsági és a társadalmi kapcsolatok bizottsága 2017. 03. 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 03. 13.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 2017. 03. 13.
a pénzügyi bizottság elnöke 2017. 03. 13.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Suszter Tamás r. alez. a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője azzal a kéréssel fordult DMJV
Polgármesteréhez, hogy a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és önkormányzatunk között 2017.
július 06. napján létrejött megállapodást a Tisztelt Közgyűlés módosítani szíveskedjen. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: 
Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám: 1860-11/2017

Ügyintéző neve: Szabó Ádám Ügyintéző telefonszáma: 25/544-167
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: minősített

A tárgyalás módja: Nyílt

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Dunaújváros MJV Önkormányzata között
2016. július 06. napján létrejött megállapodás módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 191/2016. (IV. 21.) és 192/2016. (IV. 21.)
határozata  alapján  összesen  25  millió  forint  támogatás  nyújtásáról  rendelkezett  a
Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  részére  (1.  sz.  melléklet).  A támogatásból  12  millió
forintot a  bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatokkal, reagáló szolgálattal kapcsolatban
elrendelt többletszolgálatok és jutalmazások kiadásaira, 13 millió forintot pedig a tömeges
bevándorlás  miatt  a  határszakaszokon  szolgálatot  teljesítők  személyi  jellegű és  dologi
kiadásainak fedezetére nyújtotta Önkormányzatunk.

Suszter  Tamás  Kapitányságvezető  Úr  2017.  február  14.  napján  iktatott  levelével
módosítási  kérelmet  adott  be  Dunaújváros  MJV  Polgármesterének,  melyben
indítványozta,  hogy Önkormányzatunk és  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányság között
létrejött megállapodást (2. sz. melléklet) Közgyűlésünk módosítani szíveskedjen, és a 12
millió  forintból  eddig  fel  nem  használt  összeg  erejéig  számítástechnikai  és  hírközlési
eszközök, valamint klímaberendezések beszereléséhez, a 13 millió forintból pedig teljes
egészében  a  határszakaszokon  elhasználódott  gépkocsik  pótlásához,  új  autók
beszerzéséhez adjon hozzájárulást Önkormányzatunk (3. sz. melléklet).

A pontos  és  alapos  döntés  előkészítése  érdekében  Dunaújváros  MJV  Polgármestere
levélben fordult Kapitányságvezető Úrhoz, és a módosítás miatt szóba került eszközökről,
berendezésekről, gépkocsikról kért további információszolgáltatást. 

Kapitányságvezető Úrtól 2017. március 07-én érkezett válaszlevél alapján kiderült, hogy a
többletszolgálatokra és jutalmazásra nyújtott 12 millió forintból kicsivel több, mint 7 millió
forint áll  még rendelkezésre, ebből többek között 12 db notebookot, és 8 irodahelyiség
klímaberendezését  kívánják  beszerezni,  a  13  millió  forintból  pedig  3  db  Dacia  Duster
személygépkocsi vásárlására kérnek engedélyt (4. sz. melléklet). A levélből az is kiderült
egyúttal,  hogy  a  Rendőrkapitányság  közvetlenül  saját  részre  nem  szerezhet  be
gépjárművet  a  hatályos  szabályozás  miatt,  így  a  beszerzési  eljárás  lefolytatása
Önkormányzatunkra hárulna.

Tekintettel arra, hogy a teljes támogatás több részletben már teljesítésre került, és jelenleg
a  Rendőrkapitányság  rendelkezik  felette,  csak  abban  az  esetben  valósítható  meg  a
szóban  forgó  gépjárművek  beszerzése,  ha  a  rendőrség  arra  hivatkozva,  hogy  a
megállapodásban lefektetett cél szerint nem tudta a kapott összeget felhasználni, az eddig
elköltésre nem került részt Önkormányzatunk részére visszautalja, melyről a Közgyűlés
jogosult  ismételten  dönteni.  A  gépkocsik  esetében  a  13  millió  forintból  a  járművek
beszerzése  –  Kapitányságvezető  Úr  levele  alapján  –  11.397.000  forint  kerülne
visszautalásra, a maradék 1.603.000 forint viszont a rendőrségnél maradna, melyből  a
gépjárművek  határ-  és  járőrszolgálatra,  rendőrségi  használatra  alkalmassá  tételét
finanszíroznák (pl.: felmatricázás, fényhíd telepítése stb.)

A  12  millió  forint  esetében  a  hatályos  megállapodás  szövegének  módosításával,
pénzösszeg visszautalása nélkül teljesíthető Kapitányságvezető Úr kérelme. 



Önkormányzatunk  2017.  évi  költségvetéséről  szóló  önkormányzati  rendelet  11.  §  (1)
bekezdése alapján:  „Minden költségvetést érintő előterjesztésről a Közgyűlés minősített
többséggel dönt.”

A  kérelmet  és  az  előterjesztést  a  Szakbizottságok  a  Közgyűlés  ülésének  hetében
tárgyalják, ezért a Szakbizottságok véleményét a bizottsági elnökök a Közgyűlés ülésén
szóban ismertetik majd. 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…  /2017. (III. 16.) határozata
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Dunaújváros MJV Önkormányzata között

2016. július 06. napján létrejött megállapodás módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja Suszter Tamás
rendőr alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének kérelmét, és a Fejér
Megyei  Rendőr-főkapitányság  és  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
között 2016. július 06. napján létrejött megállapodás módosítását.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a
191/2016. (IV. 21.) határozatában foglalt 12 millió forintos támogatás felhasználási célját
módosítja,  oly  módon,  hogy  kiegészíti  számítástechnikai  és  hírközlési  eszközök
beszerzésének, valamint klímaberendezések beszerelésének céljával. 

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  192/2016.  (IV.  21.)
határozata  alapján  nyújtott  13  millió  forintos  támogatásból  a  Fejér  Megyei  Rendőr-
főkapitányság  11.397.000  forintot  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
részére  visszautaljon,  egyúttal  a  fennmaradó  1.603.000  forintot  a  4.  pont  alapján
beszerzett gépjárművek  határ- és járőrszolgálatra, rendőrségi használatra alkalmassá
tételére fordítson.

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a 3.
pontban megjelölt 11.397.000 forint erejéig 3 db gépjármű beszerzésről gondoskodik a
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére, a megjelölt összeg visszautalását követően.

5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert,
hogy  az  1-4.  pontban  foglalt  döntések  miatt  szükséges  az  1.  pontban  jelölt
megállapodás módosításról  gondoskodjon,  valamint  az Ügyrendi,  Igazgatási  és Jogi
Bizottság véleményének kikérést követően a megállapodás módosítását írja alá.

Felelős: - a szerződés aláírásért: 
a polgármester
- a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételében való közreműködésért:
a Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály vezetője

Határidő: - az egyeztetésre: 2017. április 5.
- szerződéskötésre: 2017. április 28.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, hogy a
jelen határozat 3. és 4. pontjában foglaltakat a 2017. évi költségvetés soron következő
módosítása során vegye figyelembe.



Felelős:   - a költségvetés módosításáért:
   a jegyző
 - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

7.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése felkéri  a  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Polgármesterét,  hogy gondoskodjon  jelen  határozatnak  a  Fejér
Megyei  Rendőr-főkapitányság és a Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság részére történő
megküldéséről.

Felelős:   - a határozat megküldésért:
   a polgármester
 - a határozat megküldésében való közreműködésért:

a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő: - a 2017. március 31.

                       
Dunaújváros, 2017. március 16.

    Hingyi László s. k.                Lőrinczi Konrád s. k.
 Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság   Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok

       elnöke          Bizottsága 
                      elnöke

  Pintér Attila s. k.       Tóth Kálmán s. k.
Pénzügyi Bizottság       Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
        elnöke  elnöke


