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Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 03. 16.

Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatására
közbiztonságérzetet növelő eszközök beszerzésének céljából

Előadó: a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke
a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke
a Pénzügyi Bizottság elnöke
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató
Szabó Ádám ügyintéző

Meghívott: Udvardi Sándor kuratóriumi elnök

Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. 03. 13.
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2017. 03. 13.
Pénzügyi Bizottság 2017. 03. 13.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2017. 03. 13.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Lassingleitner Fruzsina, Hingyi László és Sztankovics László önkormányzati képviselők indítványt
nyújtottak be azzal a céllal, hogy az általuk képviselt képviselői körzetekben is megvalósulhasson
a  tavaly  év  végén  elindított  közbiztonságérzetet  növelő  berendezések  (ablakra  szerelhető
riasztóeszközök) felszerelése, a Közalapítványnak nyújtandó újabb támogatás útján.

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

Iktatószám: 1204-4/2017

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 Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatására
közbiztonságérzetet növelő eszközök beszerzésének céljából

Tisztelt Közgyűlés!

Lassingleitner Fruzsina, Hingyi László és Sztankovics László önkormányzati képviselők indítványt
nyújtottak be azzal a céllal, hogy az általuk képviselt képviselői körzetekben is megvalósulhasson
a  tavaly  év  végén  elindított  közbiztonságérzetet  növelő  berendezések  (ablakra  szerelhető
riasztóeszközök) felszerelése, a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítványnak (a
továbbiakban: Közalapítvány) nyújtandó újabb támogatás útján (1. sz. melléklet). 

Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése 819/2016. (XII. 15.) határozata (2. sz. melléklet)
alapján a Közalapítvány 500.000 forintos támogatást kapott  ablakra szerelhető riasztóeszközök
beszerzésére  és  felszerelésére,  melyből  300  ezer  forintot  a  riasztóeszközök  vásárlásra
(minimálisan 600 db) kellett fordítania, a fennmaradó összegből pedig a kivitelezésben segédkező
polgárőrségek felmerülő költségeit fedezhette. 

A képviselői  indítványban  megjelölt  javaslatok  alapján,  a  decemberben  megkötött  támogatási
szerződés  módosításával,  és  megfelelő  forrás  elkülönítésével,  biztosítható  lehet  a  megjelölt
választókörzetekben a riasztóeszközök telepítése. 

Figyelembe véve a szóban forgó választókörzetek méreteit, a 10. számúban 1.800 db, a 8. és 4.
számúban  900-900  db  eszköz  beszerzését  javasolják,  összesen  tehát  3.600  darabot,  és  a
decemberi közgyűlési határozat alapján számolt egységárat, valamint a polgárőrségek kiadásait is
arányosítva, figyelembe véve összesen 3.000.000 forint elkülönítését kérik a költségek fedezetére.

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata 2017.  évi  költségvetésében fenti  céllal  nem
került tervezésre előirányzat, de lehetőség van a költségvetési rendelet  5.b melléklet „Általános
tartalék”  című  előirányzati  soráról  a  rendelet  5.a  melléklet  „8.  Közbiztonsági  feladatok  8.3
Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány” című sorára átcsoportosítás útján a
kiadások fedezetét biztosítani. 

Önkormányzatunk 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.
17.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése alapján: „Az általános tartalék és a céltartalékok
összegéről,  valamint  felhasználásáról  a  Közgyűlés  dönt.”  Valamint  az előbbiekben  idézett
rendelet  11. § (1) bekezdése alapján: „Minden költségvetést érintő előterjesztésről a Közgyűlés
minősített többséggel dönt.”

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § vonatkozó részei
alapján: "42. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: (...)alapítványi forrás átvétele
és átadása;".

A képviselői  indítvány  támogatása  esetén  a  Közalapítvánnyal  kötött  szerződés  módosításra
kerülhet sor, mely tervezetét a határozati javaslat mellékleteként csatoltuk. Tájékoztatjuk a Tisztelt
Közgyűlést, hogy a mellékelt szerződésmódosítási tervezetet a Közalapítvány elnöke áttekintette,
és  mint  az  egyik  szerződő  fél  képviselője  az  abban  foglaltakkal  egyetértett,  a  közös
megegyezéssel történő szerződésmódosítás lehetőségét támogatta.

Az indítványt a bizottságok a Közgyűlés hetében tárgyalják, így döntésüket a Közgyűlés ülésén a
bizottságok elnökei szóban ismertetik. 

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



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…  /2017. (III. 16.) határozata

a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatásáról
közbiztonságérzetet növelő eszközök beszerzésének céljából

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése fenntartja azon szándékát, hogy a
közbiztonságérzet  növelése  érdekében  a  2016.  december  15-én  kelt  819/2016.  (XII.  15.)
határozatában  foglaltak  alapján  továbbra  is  támogatja  a  Dunaújváros  és  Környéke
Közbiztonságáért Közalapítványt (2400 Dunaújváros, Városháza tér 2.) és további 3.000.000 Ft
azaz  hárommillió  forint  vissza  nem  térítendő  támogatást  nyújt  ablakra  szerelhető
riasztóeszközök beszerzése és felszerelése céljából.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban  meghatározott
támogatást az alábbi feltételek mellett nyújtja:

– 900.000 Ft,  azaz kilencszázezer forint  erejéig minimum 1.800 db eszköz beszerzésére és
felszerelésére Dunaújváros Óváros, Táborállás, Baracsi úti szakaszon,

– 450.000 Ft, azaz négyszázötvenezer forint erejéig minimum 900 db  eszköz beszerzésére és
felszerelésére a Dunaújváros Béke városrész, Kertváros területén, illetve

– 450.000 Ft, azaz négyszázötvenezer forint erejéig minimum 900 db  eszköz beszerzésére és
felszerelésére a Dunaújváros Új Vasmű út, Apáczai Csere János út, belső Római városrész
területén.

A támogatási  összegből  fennmaradó  rész  a  felszerelést  és  kivitelezést  végző  szervezetek
részére  a  Dunaújváros  és  Környéke  Közbiztonságáért  Közalapítványon  keresztül  kerül
átadásra. 

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban  foglaltakra
figyelemmel  a  jelen  határozat  mellékletét  képező,  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata és a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány között 2016.
december 20. napján létrejött támogatási szerződés 1. számú módosítását elfogadja, egyben
felkéri Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a támogatási szerződés 1. számú
módosítását  írja  alá,  és  a  kötelezettségvállalások  nyilvántartásban  való  rögzítéséről
gondoskodjon.

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

Határidő: - 2017. március 31.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban  meghatározott
támogatásra 3.000.000 Ft azaz hárommillió forintot biztosít  Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  2017.  évi  költségvetéséről  szóló  önkormányzati  rendelete  5.b  melléklet
„Általános tartalék” című előirányzati soráról a rendelet 5.a melléklet „8. Közbiztonsági feladatok
8.3  Dunaújváros  és  Környéke  Közbiztonságáért  Közalapítvány”  című sorára  átcsoportosítás
útján.

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

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése felkéri  a  Dunaújváros  Megyei
Jogú Város Polgármesterét, hogy gondoskodjon jelen határozatnak a Dunaújváros és Környéke



Közbiztonságáért Közalapítvány 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


