
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. december 23.

Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2020. évre vonatkozó támogatására

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Meghívott: Suszter Tamás r. alezredes kapitányságvezető

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. december 20.
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2019. december 20.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. december 20.
 
A napirendi pont rövid tartalma: 
Suszter Tamás r. alezredes kapitányságvezető azzal a kéréssel fordult Dunaújváros MJV
Polgármesteréhez,  hogy  Önkormányzatunk  a  konstruktív  és  partneri  együttműködés
jegyében  –  a  pénzügyi  lehetőségekhez  mérten  –,  a  2020.  évben  is  támogassa  a
Dunaújvárosi Rendőrkapitányságot. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 50863-2/2019.
Ügyintéző neve:  Molnár-Osztrocska Diána Ügyintéző telefonszáma: 25/544-306
Ügyintéző aláírása: Molnár-Osztrocska Diána s.k. Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska 

Diána s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Nagy Lászlóné s.k.
Leadás dátuma: 2019. december 5.               Ellenőrzés dátuma: 2019. december 5.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos  s.k.
Leadás dátuma:   2019. december 4.       Ellenőrzés dátuma:  2019. december 5.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű

A tárgyalás módja: nyílt 

Egyéb megjegyzések: -



Javaslat 
a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2020. évre vonatkozó támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

Suszter Tamás r. alezredes kapitányságvezető azzal a kéréssel fordult Dunaújváros MJV
Polgármesteréhez,  hogy  Önkormányzatunk  a  konstruktív  és  partneri  együttműködés
jegyében  –  a  pénzügyi  lehetőségekhez  mérten  –,  a  2020.  évben  is  támogassa  a
Dunaújvárosi Rendőrkapitányságot, a városlakók megelégedésére szolgáló közbiztonság
még hatékonyabb megteremtése érdekében (az előterjesztés 1. számú melléklete). 

A nyújtandó támogatás egy részét a korábbi évek tükrében Városunk közbiztonságának
fenntartására,  a  lakosság  szubjektív  közbiztonságérzetének  növelésére,  a  nagyobb
tömegrendezvények  biztosítására,  a  reagáló  szolgálat,  valamint  a  közterületi  jelenlét
növelése miatt felmerülő többletszolgáltatások finanszírozására, a rendőrség kötelékében
szolgálatot  teljesítő kollégák jutalmazására fordítanák. Többek között  számítástechnikai
jellegű  fejlesztések,  a  munkakörülmények  feltételeinek  javítását  szolgáló  eszközök
beszerzése a cél.

Kapitányságvezető Úr levelében 20.000.000 Ft összegben kér támogatást 2020. február
hónaptól 2020. november hónapig bezáróan havi 2.000.000 forintos bontásban.

A  Dunaújvárosi  Rendőrség  részére  DMJV  Polgármestere  466/2019.  (VI.03.)  PM
határozatával  10.000.000  Ft  támogatási  összegről  döntött,  amelyből  4.000.000  Ft
áthúzódó kifizetésre kerül sor még a 2020 évben.

Tekintettel arra, hogy a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság nem minősül önálló költségvetési
szervnek, így a kérelem pozitív elbírálása esetén a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal
köthet Önkormányzatunk megállapodást a támogatásról. A kötendő megállapodás-tervezet
az előterjesztés 2. számú melléklete.

Dunaújváros  MJV Önkormányzatának 2020.  évi  költségvetésében  –  az  Önkormányzat
pénzügyi  lehetőségeit  figyelembe  véve  –  10  millió  forint  előre  meg  nem  határozott
felhasználású célú pénzösszeget javaslunk tervezni.

Az előterjesztést a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság, a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési  bizottság, valamint  az ügyrendi,  igazgatási és jogi  bizottság a  2019.
december 20-i  ülésén tárgyalta.  A bizottsági  ülésekre a közgyűlési  postázást  követően
kerül  sor,  a  bizottságok  elnökei  a  bizottságok  véleményét  a  közgyűlésen  szóban
ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI     JAVASLAT  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2019. (XII. 23.) határozata

a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2020. évre vonatkozó támogatásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  –  Suszter  Tamás  rendőr  alezredes
kapitányságvezető  kérésére  –  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közbiztonságának



fenntartására,  a  lakosság  szubjektív  közbiztonságérzetének  növelésére,  a  nagyobb
tömegrendezvények biztosítására,  a reagáló szolgálat,  valamint  a közterületi  jelenlét
növelése  miatt  felmerülő  többletszolgáltatások  finanszírozására,  a  rendőrség
kötelékében  szolgálatot  teljesítő  kollégák  jutalmazására  fordítanák.  Többek  között
számítástechnikai  jellegű  fejlesztések,  a  munkakörülmények  feltétekeinek  javítását
szolgáló eszközök beszerzésére a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságot 10.000.000 Ft,
azaz tízmillió forintos vissza nem térítendő támogatásban részesíti.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az
1. pontban hozott döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetése összeállítása során vegye figyelembe.

    Felelős: - a költségvetés összeállításáért:
  a jegyző
- a költségvetés összeállításában való közreműködésért:
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

   Határidő: 2020. évi költségvetés összeállításának időpontja

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  a  támogatás  nyújtása  végett  a  Fejér  Megyei  Rendőr-
főkapitánysággal  kötendő  megállapodást  aláírja,  valamint  intézkedjen  a  szerződés
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

      a polgármester
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért

          a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
                   - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért
                    a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: - a szerződés aláírására: 2020. január 27.
- a szerződés nyilvántartásba vételére: 2020. január 27.
- a pénzügyi teljesítésre: a szerződés aláírását követő 15 nap. 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Humán Szolgáltatási Osztály
vezetőjét a határozat közlésére.

Felelős: a humán szolgáltatási osztályvezető
Határidő: 2020. január 6.

 

Dunaújváros, 2019. december 23.

dr. Székely Károly s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és város-
üzemeltetési bizottság elnöke










