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A napirendi pont rövid tartalma:
A Pálhalmai Országos BV. Intézet parancsnoka, Balázs Péter bv. dandártábornok, bv.
főtanácsos kérelemmel fordult az önkormányzathoz, annak érdekében, hogy a
szeptember 25-27. között a Szalki szigeten megrendezendő szolgálati kutyaverseny
ideje alatt a területet és a kempinget szállás céljából a résztvevőknek biztosítsa.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési osztály
Ügyintéző neve: Serfőző Anikó
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 23438/2017.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-263
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/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

a Pálhalmai Országos Büntetés-Végrehajtási Intézet támogatási kérelmének
elbírálására a szolgálati kutyák versenye megrendezéséhez
Tisztelt Közgyűlés!
Balázs Péter bv. dandártábornok, bv. főtanácsos, a Pálhalmai Országos BüntetésVégrehajtási Intézet parancsnoka a csatolt kérelemmel fordult az önkormányzathoz ( 1.
melléklet).
A levél tartalmazza, hogy a Pálhalmai Országos BV Intézet kapta meg azt a lehetőséget,
hogy 2017.09.26-28 között megrendezhesse az országos és egyben nemzetközi szolgálati
kutyák versenyét. A versenyen, hazai társ rendvédelmi szervek mellett (Rendőrség, NAV)
Lengyelország, Csehország és Szlovákia versenyzői képviselik magukat, mintegy 60-70
szolgálati kutya és 150-200 fő részvételével.
A parancsnok úr kérelmezi, hogy támogatási juttatás keretén belül a helyszínt, továbbá a
Szalki szigeten lévő kempinget szállás céljából 2017. szeptember 25-27. közötti időszakra
biztosítsuk.
A szállás területén a versenyzők által hozott szolgálati állatokat zárt boxokban helyezik el és
az egészségügyi szükségleteiket-a normatív szabályok betartása mellett- a parkon kívül
végzik el. A szálláshely elhagyását követően a tereprendezési-, takarítási feladatokat
elvégzik.
Csatoljuk a határozat mellékletként a kempinget üzemeltető DVG Zrt. árajánlatát a kért
szálláshelyekre.
Az anyagot tárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság.
Bizottságok véleménye:
A bizottságok elnökei az előterjesztéssel kapcsolatos véleményüket a közgyűlésen, szóban
ismertetik.
Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük elő.
Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…..../2017. (IX.05.) határozata

a Pálhalmai Országos Büntetés-Végrehajtási Intézet támogatási kérelmének
elbírálására a szolgálati kutyák versenye megrendezéséhez

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése közvetett módon támogatja a Pálhalmai
Országos Büntetés-Végrehajtási Intézetet a szolgálati kutyaverseny lebonyolítása érdekében
2017. szeptember 25-27. közötti időszakban oly módon, hogy a helyszínt és a dunaújvárosi
kempinget szállás céljára biztosítja. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a
kempinget üzemeltető DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári
út 1.) részére a határozat mellékletét képező Árajánlatban meghatározott bruttó 432.000-Ftot jelen határozat alapján a DVG Zrt. által az önkormányzat nevére kiállított számla és a
Pálhalmai Országos Büntetés-Végrehajtási Intézet teljesítési igazolása együttes, DVG Zrt.
által megküldését követő 30 napon belül megfizet a DVG Zrt. részére átutalással.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója
a Vagyonkezelési Osztály vezetője
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8
napon belül
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megjelölt összegben forrást
biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről és végrehajtási
szabályairól szóló 6/2017. (II. 17.) rendelet 5.b. melléklet 24.4. Pénzeszközátadások
tartaléka sorról átcsoportosított fedezetből az 5. melléklet 13. Sportfeladatok dologi kiadások
és kiemelt előirányzatok sora terhére.
Felelős:

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

Határidő: a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja
Dunaújváros, 2017.szeptember 05.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési
bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság
elnöke

