
Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 05. 17.

Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Dunaújváros MJV Önkormányzata
között 2017. augusztus 02. napján létrejött megállapodás módosítására

Előadó: a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 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. 15.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018. 05. 15.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dr.  Nagy  Gábor  rendőr  ezredes,  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányság  gazdasági
rendőrfőkapitány-helyettese azzal a kéréssel fordult Dunaújváros MJV Jegyzőjéhez, hogy
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Önkormányzatunk között 2017. augusztus 02.
napján létrejött  megállapodásban szereplő  határidőket  a  Tisztelt  Közgyűlés  módosítani
szíveskedjen. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 6059-5/2018
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: egyszerű

A tárgyalás módja: nyílt

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Dunaújváros MJV Önkormányzata között
2017. augusztus 02. napján létrejött megállapodás módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Önkormányzata és a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság között  2017.
augusztus  02.  napján  10  havi,  összesen  bruttó  19.500.000  Ft  vissza  nem  térítendő
támogatásról szóló megállapodás jött létre a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása
céljából  (1.  sz.  melléklet).  Az  adományt  az  alábbiak  szerint  használhatja  fel  a
rendőrkapitányság: a reagáló szolgálat, a közterületi jelenlét fokozása, bűnmegelőzési és
bűnüldözési feladatok ellátása érdekében – elrendelt többletszolgálat finanszírozásához
való hozzájárulás, a kiemelkedő teljesítményt nyújtók díjazása, számítástechnikai jellegű
beszerzések, és a bűnügyi munka hatékonyságát növelő eszközök beszerzése, valamint
az  illegális  migrációból  fakadó,  megnövekedett  rendőri  feladatokkal  járó,  a
határszakaszokon  szolgálatot  teljesítők  pótlása  miatti  többletszolgálatok  és  jutalmak
finanszírozása,  a  munkatársak felszerelésének,  ellátásának javítása,  továbbá a munka
hatékonyságát és biztonságát növelő eszközök beszerzése. 

Dr.  Nagy  Gábor  rendőr  ezredes,  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányság  gazdasági
rendőrfőkapitány-helyettese azzal a kéréssel fordult Dunaújváros MJV Jegyzőjéhez, hogy
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Önkormányzatunk között 2017. augusztus 02.
napján létrejött megállapodásban szereplő határidőket módosítani szíveskedjünk (2. sz.
melléklet), tekintettel az utolsó támogatási részösszeg utalására, a megindított beszerzési
eljárásokra, illetve az április havi túlszolgálat elszámolásának rendjére. A kérelem alapján
így a támogatás felhasználásának határideje az eredeti 2018. április 30-ról 2018. június
30. napjára, az elszámolás határidejét pedig 2018. augusztus 31. napjára módosulhat. 

A Rendőr-főkapitánysággal kötendő a megállapodás 1. számú módosításának tervezetét a
határozat  mellékleteként  készítettük  elő.  A megállapodás  módosításának  tervezetét  a
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság küldte meg Hivatalunk részére. 

Az  előterjesztést  a  Közbiztonsági  és  Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága,  valamint  az
Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság  a  Közgyűlés  ülésének  hetében,  rendkívüli
ülésekein tárgyalják. A Bizottságok döntéseit a Bizottságok elnökei a Közgyűlés ülésén
szóban ismertetik.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Dunaújváros MJV Önkormányzata között
2017. augusztus 02. napján létrejött megállapodás módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy
hozzájárul a Fejér Megyei  Rendőr-főkapitánysággal  2017. augusztus 02. napján – a
Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  támogatására –  megkötött  megállapodás



módosításához.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rögzíti, hogy az 1. pont
szerinti megállapodás módosításával  a támogatás felhasználásának határidejét 2018.
június  30.  napjában,  az  elszámolására  vonatkozó  határidőt  2018.  augusztus  31.
napjában határozza meg. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármester, hogy a határozat
mellékletét képező „Megállapodás” 1. számú módosítását az Önkormányzat nevében
írja alá, valamint gondoskodjon a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.

Felelős:  - a megállapodás aláírásáért: 
a polgármester

- a megállapodás aláírásnak előkészítésében:
a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő: 2018. június 25. 

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármester,  hogy
gondoskodjon jelen határozat  megküldéséről  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányság,
illetve a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére. 

Felelős:  - a határozat közléséért: 
a polgármester

- a határozat megküldésében való közreműködésért:
a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő: 2018. május 31. 

Dunaújváros, 2018. május 17.

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

Bizottságának elnöke                 Bizottság elnöke
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