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Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 09. 22.

Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére szolgálati kutya beszerzésének
támogatásáról szóló 135/2016. (III. 17). KH módosítására

Előadó: a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála Jogi és Szervezési Igazgatóság igazgatója 
Szabó Ádám ügyintéző

Meghívott: Suszter Tamás r. őrnagy, mb. kapitányságvezető 
Dr. Varga Péter r. ddtbk., rendőrségi főtanácsos, főkapitány

Véleményező     bizottságok:
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2016. 09. 13.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2016. 09. 14.

A     napirendi   pont     rövid     tartalma: A  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  600.000  forint
összegű  támogatást  kapott  idén  július  hónapban  szolgálati  kutya  beszerzése  céljából.
Suszter Tamás mb. kapitányságvezető augusztus 23. napján kelt levelében kérvényezte a
támogatás odaítélésről szóló 135/2016. (III. 17.) KH, valamint a kapcsolódó adományozási
megállapodás  módosítását,  mert  időközben  a  Rendőrség  saját  költsége  terhére
megvásárolta  a  szóban  forgó  ebet,  így  az  átadott  pénzösszeget  dologi  kiadásokra
fordítanák.

A     napirendi   pont     előkészítőinek     adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Szabó Ádám
E-mail címe: szaboadam@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-167
Iktatószám: 6843-16/2016
Előkészítő aláírása: Szabó Ádám s. k.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s. k.

A     törvényességi     ellenőrzésre     vonatkozó     adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s. k.
Leadás dátuma: 2016. 09. 09.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 09. 09.
Törvényességi észrevétel:                                          Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A     tárgyalás     módja: nyílt ülés

Egyéb     megjegyzések: 



JAVASLAT 

a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére szolgálati kutya beszerzésének
támogatásáról szóló 135/2016. (III. 17.) KH módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  nevében  Suszter  Tamás  rendőr  őrnagy,  megbízott
kapitányságvezető azzal a kéréssel fordult Dunaújváros MJV Polgármesteréhez, hogy a
rendőrkapitányság  részére  a  szolgálati  kutya  beszerzéséhez  Dunaújváros  MJV
Önkormányzata által a 135/2016. (III. 17.) közgyűlési határozata alapján megítélt 600.000
forintos  támogatást  más  célra  használhassák  fel,  és  ehhez  a  nevezett  közgyűlési
határozatot a Közgyűlés módosítani szíveskedjék (1. sz. melléklet). 

Ezt  követően  Osztályunk  felvette  a  kapcsolatot  a  Dunaújvárosi  Rendőrkapitánysággal,
ahol  Hegedűs Edit  c.  r.  alezredes, Hivatalvezető Asszony azt a tájékoztatást nyújtotta,
hogy  a  nevezett  közgyűlési  határozat  kézhezvételét  követően  indulhatott  meg  a
támogatási összeg átadására vonatkozó adományozási megállapodás aláírása, melyre a
megyei  rendőr-főkapitányságon  június  28-án,  Hivatalunkban  július  6-án  került  sor.
Önkormányzatunk július 11-én utalta a támogatási összeget. 

A  pénzösszeg  átadásának  folyamata  alatt  azonban  a  Rendőrkapitányság  saját
erőforrásából  már  megvásárolta  a  szolgálati  kutyát,  és  kiképzését  is  megkezdte.
Mindeközben a rendőrség állományában személyi változások is történtek, így a kutyához
tartozó személy átvezénylése is napirendre került. Előbbiek alapján Kapitányságvezető Úr
kéri,  hogy  az  átadott  pénzeszközt  ne  a  kutya  beszerzésére,  hanem  egyéb  dologi
kiadásokra használhassa fel a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság.

A kérelem támogatása esetén módosítani szükséges az eredeti közgyűlési határozat (2.
sz.  melléklet)  vonatkozó  részeit,  valamint  az  adományozásról  szóló  megállapodás  1.
pontját is – mely így a megállapodás 1. számú módosítása lesz.

A Bizottságok véleménye:
A Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2016. szeptember 13. napján
tartott  rendes, nyílt  ülésén tárgyalta az előterjesztést,  és 4 igen szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak ítélte. 
Az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2016. szeptember 14. napján tartott rendes,
nyílt  ülésén  tárgyalta  az  előterjesztést,  és  5  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak ítélte. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé: 

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2016. (IX. 22.) határozata 

a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére szolgálati kutya beszerzésének
támogatásáról szóló 135/2016. (III. 17.) KH módosítására

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  kinyilvánítja  azon
szándékát, hogy a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitánysága
részére  átadott  600.000  forintos  támogatást  dologi  kiadások  felhasználásának  céljára



nyújtja,  ezért  a szolgálati  kutya beszerzésének támogatásáról szóló 135/2016. (III.  17.)
határozatának 1. és 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

1. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
„1.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja azon
szándékát,  hogy  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányság  Dunaújvárosi
Rendőrkapitánysága részére dologi kiadások fedezetére támogatást nyújt. 

2. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
„2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban
meghatározott kiadásokra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016.
évi  költségvetéséből  a  pénzeszköz átadások  tartaléka  nevű  sorról  átcsoportosítás
útján 600.000 Ft, azaz hatszázezer forint erejéig biztosít fedezetet az 5/A melléklet 8.2
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság című sorra.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert,
hogy jelen határozat mellékletét képező Megállapodás 1. számú módosítását írja alá, és
jelen határozatot  küldje  meg a Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányság vezetőjének,  illetve
intézkedjen a kötelezettségvállalás előkészítésről.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
   a  polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője

Határidő: - 2016. szeptember 30.

Dunaújváros, 2016. szeptember 22.

         Tóth Kálmán s. k.
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok  Ügyrendi, Igazgatási és Jogi

Bizottsága                Bizottság 
           elnöke


