
FEDŐLAP 

 
Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül 

 

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15. 
 

Javaslat a dunaújvárosi lakosok közbiztonságérzetét növelő eszközök 
beszerzésére és felszerelésére 

 
 
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, Dunaújváros és Környéke Közbiztonságá-
  ért Közalapítvány 

 

Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2016. 12. 13. 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2016. 12. 13. 
Pénzügyi Bizottság 2016. 12. 13. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2016. 12. 13. 

 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvány azzal a tervvel kereste meg Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát, hogy a hatékonyabb közbiztonságérzet növelés érdekében legalább 600 
db ablakra szerelhető riasztóeszköz beszerzését, és a felmerülő kérelmek alapján azok 
beszerelését vállalná a dunaújvárosi lakosság körében. A költségek 500.000 forintot 
tesznek ki, melyre a fedezet önkormányzatunk 2016. évi költségvetésében rendelkezésre 
áll. 

 

A napirendi pont előkészítőinek adatai: 
Osztály neve: Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály 
Ügyintéző neve: Szabó Ádám ügyintéző 
E-mail címe: szaboadam@pmh.dunanet.hu 
Telefonszáma: 06-25-544-167 
Iktatószám: 30733/2016 

 

Előkészítő aláírása: Szabó Ádám 
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála 

 

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok: 
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra 
Leadás dátuma: 2016. 12. 09. 
Ellenőrzés dátuma: 2016. 12. 09. 
Törvényességi észrevétel:                                          Van/Nincs 
Amennyiben van:                                                          - 

 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített 

 

A tárgyalás módja:  nyílt ülés 

 

Egyéb megjegyzések: 
 



JAVASLAT 
 

a dunaújvárosi lakosok közbiztonságérzetét növelő eszközök beszerzésére és 
felszerelésére 

 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány azzal a tervvel kereste meg 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a hatékonyabb közbiztonságérzet 
növelés érdekében legalább 600 db ablakra szerelhető riasztóeszköz beszerzését, és a 
felmerülő kérelmek alapján azok beszerelését vállalná a dunaújvárosi lakosság körében. 
 
Az újfajta riasztóeszközök (FA 602 ablakriasztó) alkalmasak az ablakokra történt 
felszerelésüket követően a nyílászárókon megkísérelt illetéktelen behatolások jelzésére, 
riasztására. Az eszközök elhelyezésére elsősorban a belváros, valamint a Duna-parti 
szakaszon fekvő földszinti, időskorú lakosok ingatlanjaiban kerülne sor, a nem az 
utcafrontra (pl.: belső udvar, park) néző ablakok esetében. 
 
A Közalapítvány tájékoztatása alapján az eszközök darabonkénti ára megközelítőleg 
bruttó 500 forint, így 600 db beszerzése esetén 300.000 forint költség keletkezik az 
eszközök megvásárlásával. További 200.000 forint kerülne átadásra a Közalapítványnak, 
melyből a közreműködő polgárőrségeknek a berendezések felszereléséből adódó 
kiadásaik lennének biztosítva. A Közalapítvány részére így 500.000 forint kerülne 
átadásra, mintegy keretösszegként. Dunaújváros MJV Önkormányzatának 2016. évi 
költségvetésében a „Civil szervezetek felosztható kerete” nevű előirányzati soron lévő 
összegből fedezet biztosítható a támogatás nyújtására. 
 
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;". 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. § (1) 
bekezdése alapján: „Minden költségvetést érintő előterjesztésről a Közgyűlés minősített 
többséggel dönt.” 
 
Az előterjesztést a Szakbizottságok a közgyűlési postázást követő héten tárgyalják. 
A Szakbizottságok döntését az elnökök a közgyűlés ülésén szóban ismertetik. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé: 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2016. (XII. 15.) határozata 
 

a dunaújvárosi lakosok közbiztonságérzetét növelő eszközök beszerzéséről és 
felszereléséről 

 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a dunaújvárosi lakosok 

közbiztonságérzetét növelő eszközök beszerzése és felszerelése céljából 500.000 Ft, 
azaz ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Dunaújváros és 



Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány (székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 
2. nyilvántartási száma: 07-01-0000068, elnöke: Udvardi Sándor, a továbbiakban: 
Közalapítvány) részére azzal a megkötéssel, hogy az átadott támogatásból minimum 
600 darab riasztóeszköz beszerzését teljesítik, a fennmaradó összeg pedig a 
felszerelést és kivitelezést végző szervezetek részére kerül átadásra a Közalapítvány 
által. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 

meghatározott támogatás átadására Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2016. évi költségvetésének végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016 (II. 19.) rendelet 
5C. melléklet 18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai fejezet "18.5.1. Civil 
szervezetek felosztható kerete" című előirányzat sorának terhére biztosít fedezetet. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert, 

hogy jelen határozat mellékletét képező Támogatási szerződést írja alá, és a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásban történő rögzítéséről gondoskodjon. 

 
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: 2016. december 16. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert, 
hogy gondoskodjon jelen határozatnak a Közalapítvány részére történő megküldéséről. 

 
Felelős: - a polgármester 

 - a határozat megküldésében való közreműködésért: 
 a Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály vezetője 

Határidő: 2016. december 16. 
 

Dunaújváros, 2016. december 15. 
 
 
     Hingyi László s. k.                    Lőrinczi Konrád s. k.  
 Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság    Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
           elnök                       elnök 
 
    Pintér Attila s. k.          Tóth Kálmán s. k. 
  Pénzügyi Bizottság         Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 


