
Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 06. 21.

Tájékoztató a Dunaújvárosi Óvoda Honvédelmi Intézkedési Tervéről

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Hum László ügyintéző

Meghívott: Gyenes Józsefné intézményvezető

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. 06. 12.
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2018. 06. 12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 06. 12.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Dunaújvárosi Óvoda elkészítette a 90/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a honvédelemről
és  a  Magyar  Honvédségről,  valamint  a  különleges  jogrendben  bevezethető
intézkedésekről  szóló 2011. évi  CXIII.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,
valamint az 1061/2014. (II.  18.)  Korm. határozat a védelmi igazgatás tervrendszerének
bevezetéséről alapján a Honvédelmi Intézkedési Tervét.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 18073-3/2018.
Ügyintéző neve: Hum László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-109
Ügyintéző aláírása: Hum László s.k. Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

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: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2018. 06. 07. Ellenőrzés dátuma: 2018. 06. 07.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű

A tárgyalás módja: nyílt 
Egyéb megjegyzések: -



TÁJÉKOZTATÓ

a Dunaújvárosi Óvoda Honvédelmi Intézkedési Tervéről

Tisztelt Közgyűlés!

A 2011.  évi  CXIII.  törvény  a  honvédelemről  és  a  Magyar  Honvédségről,  valamint  a
különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 18.§ (2) bekezdése így fogalmaz:
 „A honvédelemi felkészülés egyes feladatainak ellátásában részt vesznek:
…
c) a települési önkormányzatok irányítása alatt álló szervek,”

A 290/2011.  (XII.  22.)  Korm.  rendelet  a  honvédelemről  és  a  Magyar  Honvédségről,
valamint  a  különleges  jogrendben  bevezethető  intézkedésekről  szóló  2011.  évi  CXIII.
törvény  egyes  rendelkezéseinek  végrehajtásáról  22.§  (1)  bekezdése  alapján:  (A
honvédelemben közreműködő szervek)
„(a) intézkedési tervet készítenek a honvédelmi feladatok végrehajtására 
Kormány, a feladat- és hatáskör szerinti miniszter, a megyei, fővárosi védelmi bizottság, 
a helyi védelmi bizottság, és a polgármester rendelkezései szerint.”

Az ágazati végrehajtásra kiadott 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások
miniszterének  feladatkörét  érintő  ágazati  honvédelmi  feladatokról  3.§  (2)  bekezdése
szerint:
„A honvédelmi intézkedési tervet a Hvt.vhr.-ben és a 4. §-ban meghatározottak szerint
kötelesek elkészíteni
…
bb) a köznevelési intézmények,”

Az 1061/2014. (II.  18.)  Korm. határozat a védelmi igazgatás rendjéről 1. mellékletében
olvashatjuk:
„- a honvédelemben közreműködő szerv által készített honvédelmi intézkedési tervet a
honvédelemben közreműködő szerv vezetője hagyja jóvá.”
valamint:
„A jóváhagyott  honvédelmi  intézkedési  tervet  –  a  minisztériumok kivételével  –  fel  kell
terjeszteni,  meg  kell  küldeni  a  honvédelemben  közreműködő  szerv  felett  irányítási,
felügyeleti, tulajdonosi jogkört gyakorló vezetőnek”
A fenti  tekintetben  ez  a  jogkör  a  Közgyűlést  illeti,  ez  a  jelen  előterjesztés  tárgya.  A
jóváhagyásra az intézmény vezetője jogosult.

A Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője a hivatkozott jogszabályhely alapján megküldte
a Honvédelmi Intézkedési Tervét (az előterjesztés melléklete).

Az  előterjesztést  az  oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és  sportbizottság   a  2018.  június  12-i
ülésén tárgyalta, és hat igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Az előterjesztést a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága a 2018. június 12-i
ülésén tárgyalta, és 5:0:0 arányban a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Az  előterjesztést  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  a  2018.  június  12-i  ülésén
megtárgyalta, 7:0:0 arányban közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak minősítette.

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



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…  /2018. (VI. 21.) határozata

a Dunaújvárosi Óvoda Honvédelmi Intézkedési Tervéről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Dunaújvárosi  Óvoda
Honvédelmi Intézkedési Tervét megismerte és utasítja a Polgármestert, hogy a döntésről
értesítse a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetőjét, valamint az intézkedési tervet lássa
el láttamozó kézjegyével.

Felelős:     - a határozat közléséért:
                     a polgármester
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                     a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   - 2018. július 10.

Dunaújváros, 2018. június 21.

Lőrinczi Konrád s.k.
a közbiztonsági és társadalmi

kapcsolatok bizottsága
elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és

jogi bizottság
elnöke

Izsák Máté s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági 

és sportbizottság  
elnöke


	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

