
Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. szeptember 20.

Javaslat a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi támogatására

Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Szabó Ádám ügyintéző

Meghívott: Magosi Lajos tűzoltó ezredes, FMKI igazgató
Lóki Richárd tűzoltó alezredes, FMKI DKK katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 09. 18.
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2018. 09. 18.
pénzügyi bizottság 2018. 09. 18.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 09. 19.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A FM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője, Magosi Lajos igazgató, illetve Lóki Richárd,
a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője azzal a kéréssel fordult Dunaújváros
MJV Polgármesteréhez, hogy Önkormányzatunk 5 millió forinttal támogassa a dunaújvárosi
kirendeltség,  valamint  a  tűzoltó-parancsnokság  személyi  állományának  2018.  évi
jutalmazását. A kérelmezett összeg fedezete a költségvetési  rendelet Általános tartaléka c.
soráról biztosítható. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 23843-2/2018
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: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra 
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 Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

A FM-i  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  vezetője,  Magosi  Lajos  igazgató,  illetve  Lóki
Richárd, a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője azzal a kéréssel fordult
Dunaújváros MJV Polgármesteréhez, hogy Önkormányzatunk 5 millió forinttal támogassa
a  dunaújvárosi  kirendeltség,  valamint  a  hivatásos  tűzoltó-parancsnokság  személyi
állományának 2018. évi jutalmazását (az előterjesztés melléklete). 

A  kérelmezők  elmondása  alapján  a  támogatás  teljes  összege  a  Dunaújvárosi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, illetve a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
kiemelkedően  teljesítő  személyi  állományának  bruttó  jutalmazására,  valamint  annak
munkáltatói terheinek megfizetésére kerülne felhasználásra. A kérelem támogatása esetén
lehetőség nyílna arra, hogy a Dunaújvárosban szolgálatot teljesítő állomány kiemelkedően
teljesítő tagjai az erkölcsi elismerésen túl méltó pénzbeli jutalomban is részesülhessenek.
Mindezeken  felül  ösztönző,  motiváló  erővel  is  bírna  a  támogatás,  nagyobb  sikerrel
működhetne a fiatalok toborzását segítő munka. 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2018.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2018.  (II.  16.)  önkormányzati  rendeletében  nem
szerepel  nevesítve  a  Dunaújvárosi  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  támogatása,  így  a
kérelem pozitív elbírálása esetén szükséges a költségvetés módosítása. Nevezett rendelet
5.b melléklet  „24. Általános tartalék” című előirányzati  soráról biztosítható a támogatás
fedezete. Szintén jelzett költségvetési rendelet 6. § (1) bekezdése alapján: „Az általános
tartalék és a céltartalékok összegéről, valamint felhasználásról a Közgyűlés dönt.”, a 11. §
(1) bekezdése alapján pedig: „Minden költségvetést érintő előterjesztésről a Közgyűlés
minősített többséggel dönt.”

Tekintettel arra, hogy a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség nem minősül önálló
költségvetési szervnek, így a támogatás megítélését követően önkormányzatunk a Fejér
Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatósággal  köthet  megállapodást.  A  megállapodás
tervezetét, melyet a megyei igazgatóság küldhet meg Hivatalunk részére, a későbbiekben
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság véleményezheti majd.

A kérelem támogatásának hiányában alternatív határozati javaslatot is előkészítettünk ( 'B'
határozati javaslat).

A bizottságok véleménye:
A kérelmet a szakbizottságok a Közgyűlés ülésének hetében tárgyalják. A szakbizottságok
javaslatait a bizottságok elnökei a Közgyűlés ülésén szóban ismertetik. 

A fentiek alapján az alábbi  'A 'és 'B'  határozati  javaslatokat  terjesztjük a Tisztelt
Közgyűlés elé: 

'A'
HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…  ./2018. (IX. 20.) határozata 

a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi támogatásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Fejér  Megyei



Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  részére  a  Dunaújvárosi  Katasztrófavédelmi
Kirendeltség,  illetve  a  Dunaújvárosi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság
kiemelkedően  teljesítő  személyi  állományának  bruttó  jutalmazására,  valamint  a
kapcsolódó,  munkáltatót  terhelő  adók  megfizetésére  5.000.000  Ft,  azaz  ötmillió
forint összegű céltámogatást biztosít a 2018. évben. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban
szereplő  kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzat
2018.  évi  költségvetéséről  és végrehajtásának szabályairól  szóló 5/2018.  (II.16.)
önkormányzati  rendelet  5.b  mellékletének  24.  Általános  tartaléka  elnevezésű
előirányzat sorról biztosít fedezetet.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
Polgármestert,  hogy az 1.  pont  figyelembevételével  előkészített  és az Ügyrendi,
Igazgatási  és  Jogi  Bizottság  véleményezését  követően,  a  Fejér  Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő Megállapodást írja alá, valamint jelen
határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a
pénzügyi teljesítésről.

           Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
        a polgármester

        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
       a humán szolgáltatási osztály vezetője
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

           Határidő: - a Megállapodás megkötésére: 
a szakbizottság véleményét követő 15 nap

          - a Pénzügyi teljesítésre:
a Megállapodás aláírását követő 20 nap

'B'
HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…  ./2018. (IX. 20.) határozata 

a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi támogatási kérelméről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Dunaújvárosi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, illetve a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
kiemelkedően teljesítő személyi  állományának bruttó jutalmazásáról szóló  ötmillió forint
összegű céltámogatási kérelmet nem támogatja. 

Dunaújváros, 2018. szeptember 20.

    Hingyi László s. k.                  Lőrinczi Koránd s. k.
 Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság    Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

         elnöke             elnöke

  Pintér Attila s. k. Tóth Kálmán s. k.       
Pénzügyi Bizottság Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság   
        elnöke  elnöke


