
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányság  részére  a  dunaújvárosi  térfigyelő
kamerarendszer működtetésére nyújtott támogatás elszámolására

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető

Véleményező bizottságok:
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  
    
A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  173/2020.  (III.26.)
határozatában  a  Dunaújváros  közigazgatási  területén  meglévő  közterületi  térfigyelő
kamerarendszer működtetéséhez a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére 2020. április 1.
napjától  2020.  december  31.  napjáig  összesen  30.503.000,-  Ft  adományt  nyújtott.
Kedvezményezett 2021. március 23. napjával megküldte elszámolását. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 765-5/2021.
Ügyintéző neve: Ügyintéző telefonszáma: 25/544-306
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: 

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

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Börcs Bajnok Csilla s.k.
Leadás dátuma: 2021.04. Ellenőrzés dátuma: 2021.04.09.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2021. Ellenőrzés dátuma: 2021.04.09.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



Ügyszám: 765-5/2021.
Ügyintéző: Molnár-Osztrocska Diána  

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
Pintér Tamás polgármester úr 

Helyben 

Tisztelt Polgármester úr!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  173/2020.  (III.26.)
határozatában  kinyilvánította,  hogy  a  Dunaújváros  közigazgatási  területén  meglévő
közterületi  térfigyelő  kamerarendszer  hosszú  távú  működtetésében  elkötelezett,  ennek
érdekében  a  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  részére  2020.  április  1.  napjától  2020.
december 31. napjáig havonkénti egyenlő folyósítással, 2021. március 31. napjáig történő
elszámolással összesen 30.503.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A támogatás  fedezetét  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  annak
végrehajtásáról  szóló  5/2020.  (II.14.)  önkormányzati  rendelete  5.  melléklet  8.  cím
Közbiztonsági  feladatok  1.  Személyi  juttatások  és  2.  Munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális  hozzájárulási  adó  során,  valamint  átcsoportosítással  2.000.000,-  Ft-nak  az  5.
melléklet  8.3.  Dologi  kiadások soráról  és  4.000.000,  Ft-nak  az  5.  melléklet  11.1.  soráról
biztosított volt.

2020. májusában Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint adományozó és a
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, mint kedvezményezett megállapodást kötöttek fentiek
megvalósulása  érdekében.  Az  adomány  felhasználásának  célja a  Dunaújvárosi
Rendőrkapitányságon  a  térfigyelő  által  közvetített  képek  folyamatos  figyelésével
összefüggésben  felmerülő  többletszolgálatok  és  megbízási  díjak,  valamint  az  ezzel
összefüggő munkáltatót terhelő adók és járulékok kiadásainak finanszírozása. A döntés és
a megállapodás az előterjesztés 1. számú melléklete.

Kedvezményezett 2021. március 23. napjával megküldte elszámolását. 
Az  elszámolás  szerint  a 30.503.300,-  Ft  adományból  21.426.236,-  Ft-ot  használtak fel  a
Dunaújvárosi  Rendőrkapitányságon  a  térfigyelő  által  közvetített  képek  folyamatos
figyelésével összefüggésben felmerülő  többletszolgálatok és megbízási  díjak,  valamint
az  ezzel  összefüggő  munkáltatót  terhelő  adók  és  járulékok  kiadásainak
finanszírozására.  Az  előterjesztés  2.  számú  melléklete. A  részletes  elszámolás
adatvédelmi okból nem került becsatolásra.

A 9.076.764,- Ft megmaradt adományból 4.076.764,- Ft visszautalásra került. 5.000.000,- Ft
pedig  Suszter  Tamás  rendőrkapitány  úr  egyeztetése  alapján  a  Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság  további  rendelkezésére  áll  túlórák  és  jutalmak  kifizetésére.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Szolgáltatási Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. Telefon: (25) 544-306 
e-mail: humanszolg@dunaujvaros.hu



Rendőrkapitány úr levele az előterjesztés 3. számú melléklete.
Az  Osztályunkra  megküldött  elszámolást  ellenőriztük  és  megállapítottuk,  hogy  a  Fejér
Megyei  Rendőrkapitányság 18.833,-  Ft-tal  több összeget  utalt  vissza,  ez az összeg még
felhasználásra került.
A ténylegesen fel nem használt összeg: 9.057.931,- Ft.

Mindezek alapján rendelkeznünk kell  az adománnyal való elszámolás elfogadásáról,  még
18.833,-  Ft-nak  a  Fejér  Megyei  Rendőrkapitányság  részére  való  visszautalásáról,  és
5.000.000,- Ft-nak a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság által való további felhasználásáról.

Kérem, T. Polgármester urat, hogy egyetértése esetén szíveskedjen a mellékelt határozat-
tervezetet jóváhagyni.

Dunaújváros, 2021. április 7.

Molnár-Osztrocska Diána s.k.
osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
......../2021. (IV. ..) határozata

a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére a dunaújvárosi térfigyelő
kamerarendszer működtetésére nyújtott támogatás elszámolásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  –  a  katasztrófavédelemről  és  a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést
hozta:

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  Fejér  Megyei  Rendőr-
főkapitányság részére Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
173/2020.  (III.26.)  határozatával  nyújtott  30.503.000,-  Ft,  azaz  harmincmillió-
ötszázháromezer forint összegű adományról szóló elszámolását az alábbiak szerint
elfogadja:
-  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányság  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata részére visszautalt 4.076.764,- Ft-ot, azaz négymillió-hetvenhatezer-
hétszázhatvannégy forintot,
- a visszautalt 4.076.764,- Ft-ból, azaz négymillió-hetvenhatezer-hétszázhatvannégy
forintból 18.833,- Ft, azaz tizennyolcezer-nyolcszázharminchárom forint még a Fejér
Megyei Rendőr-főkapitányságot illeti meg,
-  a  fel  nem használt  és  vissza  nem utalt  5.000.000,-  Ft-ot,  azaz ötmillió  forintot
adományként a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság a közterületi jelenlét növelése miatt
felmerülő többletszolgálatok finanszírozására, valamint jutalmazásra használhatja fel



2021. december 31-ig, utólagos elszámolással.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  felkéri  a  Költségvetési  és
Pénzügyi  Osztály  vezetőjét,  hogy  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányság  részére
18.833,-  Ft,  azaz  tizennyolcezer-nyolcszázharminchárom  forint  összeg
visszautalásáról intézkedjen.
Felelős: költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: 2021. április 30.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  az  1.  pontban  meghatározott
5.000.000,-  Ft,  azaz  ötmillió  forint  adomány  nyújtása  végett,  felkéri  a  Humán
Szolgáltatási  Osztály  vezetőjét,  hogy  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányság  által
készített  megállapodás  előkészítése  és  aláírása  érdekében  a  szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2021. május 31.

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban hozott döntésnek megfelelően módosítsa Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

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

Határidő: a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

5.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Polgármestere  felkéri  a  Humán Szolgáltatási
Osztály vezetőjét a határozat közlésére.
Felelős: humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2021. április 28.

Dunaújváros, 2021. április .....

Pintér Tamás
polgármester








