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Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. június 27.

Javaslat a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
(DBKEF) ügyrendjének elfogadására és elnökének megválasztására

Előadó: a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató

Szabó Ádám ügyintéző
Meghívott: Orgovány Zoltán nyugalmazott rendőr alezredes

Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2017. 06. 26.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  350/2017.  (V.  18.)
határozatában  döntött  a  Dunaújvárosi  Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum
létrejöttéről. Az eredetileg 2002. március 28. napján létrejött Fórum tagjainak aktualizálása,
elnökének  megválasztása,  valamint  az  újraszervezett  Fórum  ügyrendjének  elfogadása
nevezett közgyűlési határozat alapján szükségessé vált. 

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

Iktatószám: 1123-16/2017

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: egyszerű

A tárgyalás módja: Nyílt

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DBKEF)
ügyrendjének elfogadására és elnökének megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése a 350/2017. (V. 18.) határozatában döntött a
2002-ben  létrehozott  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum  újraszervezéséről,  egyúttal  a
Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – DBKEF (a továbbiakban:
DBKEF) létrehozásáról (1. sz. melléklet). 

Idézett  közgyűlési  határozat  alapján szükséges a DBKEF tagjainak aktualizálása,  valamint
ügyrendjének megalkotása, mely tervezet a jelen előterjesztésben található határozattervezet
mellékletét képezi. Az ügyrend felsorolja a DBKEF tagjait is. 

A Fórum szervezte az alábbiak szerint épül fel:
Legfőbb  szerve  a  taggyűlés,  mely  a  tagok  összességét  jelenti.  Évente  legalább  kétszer
ülésezik, és munkájáról évente egyszer beszámol DMJV Önkormányzata Közgyűlésének.
A  taggyűlésnek  alárendelve  a  Fórumban  három  csoport  került  meghatározásra:  a
Koordinációs Csoport, a Bűnügyi Csoport és a Kábítószerügyi Csoport. 
A Koordinációs Csoportban a Fórum elnöke mellett a másik két csoport vezetői, valamint a
titkár  dolgozik.  A  csoport  előkészíti  és  eljár  azokban  az  ügyekben,  amelyek  a  Fórum
taggyűlésének  döntéseit  elősegíti,  annak  napi  működését  biztosítja  a  Fórum  folyamatos
tájékoztatása mellett. A Koordinációs Csoport működésével elkerülhető, hogy minden esetben
össze kelljen hívni a nagy taglétszámmal működő taggyűlést. 
A  Bűnügyi  Csoport  –  melynek  vezetője  a  rendőrkapitányság  által  delegált  tag  –,
bűnmegelőzési, közbiztonsági tárgyú ügyekben munkálkodik, javaslatokat dolgoz ki a Fórum
részére. 
A Kábítószerügyi Csoport – melynek vezetője az Egészségmegőrzési Központ által delegált
tag –, kábítószerügyi tárgyú ügyekben munkálkodik és javaslatokat dolgoz ki a Fórum részére.

A  bűnmegelőzési  és  kábítószerügyi  koordinátor  foglalkoztatását  Önkormányzatunk  a
Polgármesteri Hivatal keretein belül biztosítja. 

A 2017. június 15-i DMJV Önkormányzata Közgyűlése ülésén elhangzottak alapján a Fórum
tisztségeit  átdolgoztuk.  Az  elnök  munkáját  segítő  szakmai  elnök-helyettes  tisztséget
megszüntettük,  és  egybeolvasztottuk  a  szakmai  végzettséget  és  tapasztalatot  megkívánó
elnöki posztban. Ezek alapján a Fórum mindenkori elnökét (aki rendelkezik megfelelő szakmai
előképzettséggel) Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése 3 éves időtartamra választja
meg.

Polgármester Úr javaslatára Orgovány Zoltán nyugalmazott rendőr alezredes urat javasoljuk a
Fórum elnöki tisztségének betöltésére. Az előzetes tájékozódás szerint Orgovány Zoltán Úr –
megválasztása esetén – vállalná az elnöki tisztség betöltését. 

A korábbi, hasonló közgyűlési határozat aktualitását vesztette, ezért hatályon kívül helyezése
indokolt. 

Az előterjesztést a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a Közgyűlés ülésének
hetében,  rendkívüli  ülésén tárgyalja.  A Bizottság döntését  a  Bizottság elnöke a Közgyűlés
ülésén szóban ismerteti.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:



I.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…  /2017. (VI. 27.) határozata
a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DBKEF)

ügyrendjének elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat mellékletét
képező, a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ügyrendjében
foglaltakat  megismerte,  azt  elfogadásra  javasolja  a  Dunaújvárosi  Bűnmegelőzési  és
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum alakuló taggyűlésének.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy
intézkedjen  a  Dunaújvárosi  Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum
összehívásáról, és az ügyrend Fórum részére történő megküldéséről. 

Felelős:   -a határozat végrehajtásáért:
                     a polgármester

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

Határidő: 2017. augusztus 31. 

3.  Jelen  határozat  hatályba  lépésével  hatályát  veszti  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlésének 28/2002. (II. 07.) KH számú határozata.

Felelős: a polgármester
Határidő: jelen határozat hatálybalépésének napja

Dunaújváros, 2017. június 27.
Lőrinczi Konrád s.k.

a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
elnöke

II.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…  /2017. (VI. 27.) határozata
a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DBKEF) elnökének

megválasztásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Dunaújvárosi
Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum  elnökének  Orgovány  Zoltán
nyugalmazott rendőr alezredest választja meg 3 éves időtartamra 2020. június 30-ig. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy
a határozatról értesítse az érintettet. 

Felelős:   -a határozat végrehajtásáért:
                     a polgármester

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

Határidő: 2017. július 15. 

Dunaújváros, 2017. június 27.

Lőrinczi Konrád s.k.
a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

elnöke
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