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Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. január 19.

Javaslat a 2017. január 3-i lakástűzben érintett lakosok megmentőinek
jutalmazására

Előadó: a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke
a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke
a Pénzügyi Bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató
                     Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: -

Véleményező     bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. 01. 17.
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2017. 01. 17.
Pénzügyi Bizottság 2017. 01. 17.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzatának nevében 2017.
január 12-én Cserna Gábor polgármester úr pénzjutalomban és értékes tárgyjutalomban
részesítette Földi Zoltán és Hernádi Lajosné dunaújvárosi lakosokat, akik 2017. január 03-
án történt dunaújvárosi lakástűz során kimentették az ott élőket. 

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: 1654/2017

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: 2017. 01. 12.
Ellenőrzés dátuma: 2017. 01. 12.
Törvényességi észrevétel:                                          Van/Nincs
Amennyiben van:                                                         -

Az     elfogadáshoz     szükséges     szavazati     arány: egyszerű / minősített

A     tárgyalás     módja:  nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: Látta: Dudás Pálné, 2017. 01. 12.



JAVASLAT

a 2017. január 3-i lakástűzben érintett lakosok megmentőinek jutalmazására

Tisztelt Közgyűlés!

Az idei év sajnálatos módon nem indult zökkenőmentesen. Január 3-án egy, a városunk
Barátság útján álló lakásában keletkezett tűz, ahol édesanya és gyermeke volt közvetlen
veszélyben.  Mindnyájuk  legnagyobb  szerencséjére  a  szomszédok időben  érzékelték  a
tüzet,  és  az  utolsó  pillanatban  tudtak  lakótársaik  segítségére  sietni.  Az  önkéntes
mentőakció  sikeresen  zárult,  az  érintett  lakókat  már  a  hivatásos  tűzoltók  vitték  le  a
lépcsőházból. 

Önkormányzatunk  természetesen  soron  kívüli  támogatásáról  biztosította  a  káresettel
sújtott  családot,  mindazonáltal  nem mehetünk el  szó nélkül  azon bátor  és önfeláldozó
polgárok mellett, akik saját testi épségüket figyelmen kívül hagyva, embertársaik életének
megmentésében jeleskedtek. 

Mindezek  alapján  Dunaújváros  MJV  Önkormányzatának  nevében  2017.  január  12-én
Cserna  Gábor  Polgármester  Úr  Földi  Zoltánt  100.000  forint  pénz-  és  értékes  tárgy
(karóra), Hernádi Lajosnét értékes tárgyjutalomban (karóra) részesítette.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenleg nem rendelkezik a 2017. évre
szóló,  elfogadott  költségvetéssel,  azonban  megoldást  kerestünk  arra,  hogy  a  Tisztelt
Közgyűlés módosítsa a tervezett előirányzati sorokat. A pénz- és tárgyjutalmak fedezetére
összességében 205.000 forint szükséges, melyet a 2017. évi költségvetésben a személyi
juttatások,  illetve  a  járulék,  adó  fizetés  előirányzati  sorokra  kerülne  tervezésre.  A
módosított  előirányzati  sorokon  található  összegek  felhasználásról  a  Közbiztonsági  és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tehet javaslatot. 

Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatairól szóló 39/2013. (XII. 20.) rendelete (a továbbiakban: SzMSz) 42.
§  (2)  bekezdése  10.  pontja  szerint  a  Pénzügyi  Bizottság:  „véleményezi –  közösen a
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottsággal –  a közgyűlési bizottságok költségvetést
érintő előterjesztéseit, javaslatait.”

Az  előterjesztést  a  bizottságok  a  közgyűlési  postázást  követő  héten  tárgyalják.  A
bizottságok 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

…  /2017. (I. 19.) határozata

a 2017. január 3-i lakástűzben érintett lakosok megmentőinek jutalmazásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében Cserna Gábor Polgármester
Úr, átérezve a 2017. január 3-i lakástűzben érintett lakosok megmentőinek önzetlen és
bátor  cselekedeteit,  Földi  Zoltánt  100.000  forint  azaz  egyszázezer  forint
pénzjutalomban, ezenfelül tárgyjutalomban, Hernádi Lajosnét tárgyjutalomban részesíti.



2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban
meghatározott  pénz-  és  tárgyjutalom  fedezetére  összesen  205.000  Ft  azaz
kétszázötezer forintot biztosít az alábbi bontásban:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének „Személyi
juttatások” kiemelt előirányzatára 160.000 Ft azaz egyszáz-hatvanezer forintot, „Járulék
és adó fizetés” kiemelt előirányzatára 45.000 Ft azaz negyvenötezer forintot különít el a
közbiztonsági feladatok során.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, hogy
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi  költségvetésének
összeállításakor vegye figyelembe a 2. pontban foglaltakat. 

Felelős: - a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért:
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: a 2017. évi költségvetés előkészítésének időpontja

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert
jelen határozat közlésére.

Felelős: a polgármester
a  határozat  közlésében  való  közreműködésért:  a  jogi  és  szervezési  
igazgató

Határidő: 2017. január 31.

Dunaújváros, 2017. január 19.

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

elnöke       Bizottsága 
                              elnöke

Pintér Attila s. k.
Pénzügyi Bizottság

elnöke


	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

