
Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 05. 17.

Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei Jogú
Város 2017. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának elfogadására

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

Szabó Ádám ügyintéző
Meghívott: Suszter Tamás rendőr alezredes, kapitányságvezető

Dr. Varga Péter rendőr dandártábornok, főkapitány

Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2018. 05. 08.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018. 05. 08.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése előírja: 
„A  rendőrkapitány  vagy  kijelölt  helyettese  évente  beszámol  a  rendőrkapitányság
illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos  feladatokról.” A  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  vezetője  elfogadásra
megküldte a 2017. évi beszámolóját.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 13013-2/2018
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: minősített

A tárgyalás módja: nyílt

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei Jogú Város
2017. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése előírja: 
„A  rendőrkapitány  vagy  kijelölt  helyettese  évente  beszámol  a  rendőrkapitányság
illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról.”

A  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  vezetője  a  hivatkozott  jogszabályhely  alapján
megküldte  a  2017.  évi  közbiztonsági  helyzetről  szóló  beszámolóját  (az  előterjesztés
melléklete).

Az előterjesztést a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2018. május 8.
napján tartott ülésén megtárgyalta, és a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra
javasolta. Az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság a 2018. május 8. napján tartott ülésén
az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak ítélte.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…  /2018. (V. 17.) határozata

a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei Jogú Város
2017. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának elfogadásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei Jogú Város 2017. évi közbiztonsági
helyzetéről  szóló  beszámolóját elfogadja  és  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről
értesítse  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányság,  és  a  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság
vezetőjét.

Felelős:     - a határozat közléséért:
                     a polgármester
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                     a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   - a határozat közlésére: 2018. május 31.

Dunaújváros, 2018. május 17.

Lőrinczi Konrád s.k. Tóth Kálmán s. k.
a Közbiztonsági és Társadalmi az Ügyrendi, Igazgatási 
        Kapcsolatok Bizottsága        és Jogi Bizottság

                          elnöke elnöke


	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

