
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának a napja: 2020. július 16.

Javaslat a Dunaújváros Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke megbízása
meghosszabbítására és a Fórum 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előadó: közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási osztályvezető
Vabják Kitti ügyintéző

Meghívott: Orgovány Zoltán DBKEF elnök

Véleményező bizottságok:
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2020. július 14.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. július 14.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 688/2017. (X.19.) határozata alapján a
Dunaújvárosi  Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum  (DBKEF)  megküldte  a  2019.  évi
szakmai munkájáról  szóló részletes beszámolóját.  A Közgyűlése 482/2017.  (VI.27.)  határozatában a
DBKEF elnökének Orgovány Zoltán nyugalmazott rendőr alezredest választotta meg 3 éves időtartamra,
2020.  június 30-ig. Az előterjesztés a jelenlegi DBKEF elnök, Orgovány Zoltán elnöki tisztségének 1
évvel történő meghosszabbítására, valamint a megküldött beszámoló elfogadására irányul. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 16864-6/2020.
Ügyintéző neve: Vabják Kitti Telefonszáma: 06 25 544 286
Ügyintéző aláírása: Vabják Kitti s.k. Osztályvezető aláírása:Molnár-Osztrocska Diána s.k.

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

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: 2020. július 08. Ellenőrzés dátuma: 2020. július 08.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: nyílt ülés/zárt ülés

Egyéb megjegyzések: Az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz.

J A V A S L A T   



a Dunaújváros Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke megbízása
meghosszabbítására és a Fórum 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  688/2017.  (X.19.)  határozatában
tudomásul vette a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakulását és
hozzájárult, hogy a DBKEF saját hatáskörben határozhassa meg ügyrendjét, azzal, hogy a Fórum az
ügyrend  módosításait  tájékoztatás  végett  küldje  meg  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának, továbbá rögzítse az ügyrendjében, hogy munkájáról évente beszámol Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének.  A  DBKEF  ügyrendjében  a  beszámolási
kötelezettség  rögzítésre  került,  azonban  célszerű  annak  idejét  is  meghatározni,  ennek  időpontjára
minden év május 31. napját javasoljuk.
A határozat az előterjesztés 1. számú melléklete.

A DBKEF elnök a Fórum 2019. évi munkájáról a beszámolót megküldte. Az elnök részletes tájékoztatást
küldött  a  Fórum működéséről,  a  tavaly  évben történt  programokról,  találkozókról  és megbeszélések
témáiról. 
A DBKEF beszámolója az előterjesztés 2. számú melléklete.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  482/2017.  (VI.27.)  határozatában  a
Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DBKEF) elnökének Orgovány Zoltán
nyugalmazott rendőr alezredest választotta meg 3 éves időtartamra, 2020. június 30-ig.
A határozat az előterjesztés 3. számú melléklete.
Orgovány Zoltán megbízási szerződését 2017. június 28-án kötötte meg Önkormányzatunk határozatlan
időtartamra. 

Jelen előterjesztésben a jelenlegi elnök, Orgovány Zoltán tisztségének 1 évvel való meghosszabbítására
is javaslatot teszünk. Támogató döntés esetén a módosítást a DBKEF ügyrendjében is át kell vezetni. 

Az  előterjesztés  két  határozati  javaslatot  tartalmaz,  a  I.  számmal  jelölt  a  DBKEF elnök  megbízása
meghosszabbításáról,  a  II.  számmal  jelölt  határozati  javaslat  a  Fórum  2019.  évi  beszámoló
elfogadásáról. 

Az előterjesztést a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, valamint a közbiztonsági és környezetvédelmi

bizottság július 14-ei üléseiken tárgyalta.  Mivel a  bizottsági ülésekre a közgyűlési postázást követően

került sor, ezért a bizottságok véleményét a bizottság elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.

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

I.

HATÁROZATI     JAVASLAT  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2020. (VII. 16.) határozata

a Dunaújváros Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke megbízása
meghosszabbításáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és
Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum elnökének Orgovány Zoltán nyugalmazott  rendőr  alezredest
választja meg határozott időtartamra 2021. június 30-ig.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a 2. pontban
hozott  döntésnek  megfelelően  módosítsa  Orgovány  Zoltán  megbízási  szerződését  a



Dunaújvárosi  Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum  elnöki  tisztség feladatainak
ellátásra vonatkozóan határozott időtartamra.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                              a polgármester      
                         -    a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

           a Személyügyi Osztály vezetője

Határidő:   a határozat közlésére: 2020. július 30.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1.
pontban hozott  döntésének megfelelően módosítassa a Fórum ügyrendjét  és terjessze azt  a
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elé.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                              a polgármester      
                         -    a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

    a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum        
elnöke

Határidő: 2020. szeptember 1.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri  a  polgármestert,  hogy a
határozatot  küldje  meg  a  Dunaújváros  Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum
elnöke részére.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                              a polgármester      
                         -    a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

           a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő:   a határozat közlésére: 2020. július 30.

II.

HATÁROZATI     JAVASLAT  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2020. (VII. 16.) határozata

a Dunaújváros Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2019. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és
Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum  2019.  évben  végzett  munkájáról  szóló  részletes  szakmai
beszámolóját megismerte és elfogadja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri  a  polgármestert,  hogy a
határozatot  küldje  meg  a  Dunaújváros  Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum
elnökének.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                              a polgármester      
                         -    a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

           a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő:   a határozat közlésére: 2020. július 30.



Dunaújváros, 2020. július 16.

                       
                       Orosz Csaba s. k.               Tóth Kálmán s.k.
        közbiztonsági és környezetvédelmi  az ügyrendi, igazgatási és jogi
                       bizottság elnöke                 bizottság elnöke








