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Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. október 19.

Javaslat a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
(DBKEF) ügyrendjének módosítására

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

Szabó Ádám ügyintéző
Meghívott: Orgovány Zoltán, a DBKEF elnöke

Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2017. 10. 17.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  481/2017.  (VI.  27.)  határozatában  megalkotta  a
Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DBKEF) ügyrendjét. Az
új  DBKEF  2017.  szeptember  26.  napján  tartotta  alakuló  ülését,  ahol  célszerűségi  és
gyakorlati szempontból azt a javaslatot fogadták el, hogy a DBKEF önmaga határozhassa
meg ügyrendjét. Előbbiek alapján új közgyűlési döntés meghozatala szükséges.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 1123-23/2017
Ügyintéző neve: Szabó Ádám Ügyintéző telefonszáma: 25/544-167
Ügyintéző aláírása: 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 módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 481/2017. (VI. 27.) határozatában kimondta,
hogy  a  Dunaújvárosi  Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum  (DBKEF)
ügyrendjét  megismerte  és  elfogadásra  javasolta  a  Fórum  alakuló  ülésének  (1.  sz.
melléklet). 

Orgovány Zoltán, a DBKEF elnöke levélben  (2. sz. melléklet) tájékoztatta Dunaújváros
MJV Polgármesterét,  hogy a DBKEF 2017. szeptember 26. napján megtartotta alakuló
ülését.  Akkor a DBKEF taggyűlése megvitatta az ajánlott ügyrendet,  és észrevételezte,
hogy  annak  VII.  Vegyes  rendelkezések  1.)  pontja  szerint  a  Fórum  ügyrendjét
Önkormányzatunk közgyűlése határozatában alkotja  meg.  Ezek mellett  Suszter  Tamás
kapitányságvezető  is  jelezte,  az  ügyrendben  szereplő,  a  rendőrségnek  juttatott  egyes
tisztségek  és  feladatok  bizonyos  mértékig  ütköznek  a  hivatásos  állományról  szóló
jogszabályokkal.  Mindezek  után  a  DBKEF  taggyűlése  –  szakmai  érvek  és  gyakorlati
szempontok  alapján  –  egy  olyan  javaslatot  fogadott  el,  amelyben  aszerint  kívánják
módosíttatni  az  ügyrendet,  hogy  azt  a  DBKEF  saját  hatáskörben  alkothassa  meg  a
továbbiakban.

Orgovány Zoltán által  írt  levél szerint: „célszerű, és gyakorlati  szempontból igen fontos
lenne,  hogy  a  DBKEF  önmaga  legyen  jogosult  meghatározni  munkarendjét,  és  a
rendszeres,  működés  során  felmerült  változásokra  ne  kelljen  minden  alkalommal  a
képviselő-testületnek reagálnia, ami egyben időigényes is.” 

A DBKEF nem Önkormányzatunk szervezeti  egysége,  hanem egy jogi  személyiséggel
nem  rendelkező  szakmai  munkacsoport,  amelynek  létrehozásában  DMJV
Önkormányzatának meghatározó szerepe volt. Az is kiemelendő, hogy DMJV illetékességi
területén  fejti  ki  tevékenységét,  DMJV  Önkormányzata  delegáltjai  részvételével,  ezért
javasoljuk  a  DBKEF  taggyűlésének,  hogy  az  új  ügyrend  azzal  a  kitétellel  kerüljön
megfogalmazásra és elfogadásra, hogy rögzíti  az éves beszámolási  kötelezettséget is,
továbbá  az  ügyrend  módosításáról  –  annak  megküldésével  –  tájékoztatja  az
Önkormányzatot. 

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

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…  /2017. (X. 19.) határozata

a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DBKEF)
ügyrendjéről

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  tudomásul  veszi  a
Dunaújvárosi  Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum megalakulását,  és
hozzájárul,  hogy a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi  Egyeztető Fórum



saját hatáskörében határozhassa meg ügyrendjét, azzal, hogy a Fórum az ügyrendje
módosításait  tájékoztatás  végett  küldje  meg  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának,  továbbá  rögzítse  az  ügyrendjében,  hogy  munkájáról  évente
beszámol Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének.

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

Felelős:   -a határozat végrehajtásáért:
                     a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                     a humán szolgáltatási osztályvezető

Határidő: 2017. október 31. 

Dunaújváros, 2017. október 19.

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

elnöke
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