
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. június 24.

Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2020. évben végzett tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadására 

Előadó: a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Oszrocska Diána Humán Szolgáltatási Osztály osztályvezető 
Molnár Lenke intézményigazgatási ügyintéző

Meghívott: Suszter Tamás rendőralezredes 
a  Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője
dr. Varga Péter r.dandártábornok
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitánya

Véleményező bizottságok: 
közbiztonsági és környezetvédelmi  bizottság 2021. június 23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. június 23.

A napirendi pont rövid tartalma:  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4)
bekezdése  előírja:  „A  rendőrkapitány  vagy  kijelölt  helyettese  évente  beszámol  a
rendőrkapitányság  illetékességi  területén  működő  települési  önkormányzat  képviselő-
testületének  a  település  közbiztonságának  helyzetéről,  a  közbiztonság  érdekében  tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.” A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság
vezetője elfogadásra megküldte a 2020. évi beszámolóját.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 20839-2/2021
Ügyintéző neve: Molnár Lenke Ügyintéző telefonszáma: 25/544-286
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:  
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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

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

Egyéb megjegyzések: 



J A V A S L A T

a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2020. évben végzett tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadására

Tisztelt Közgyűlés! 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése előírja: „A rendőrkapitány
vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő
települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.”

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője a hivatkozott jogszabályhely alapján megküldte
DMJV Önkormányzata részére a 2020. évi közbiztonsági helyzetről szóló beszámolóját.

Megítélésük szerint a Rendőrkapitányság az értékelt időszakra vonatkozóan a kitűzött céljait
megvalósította,  javult  a  lakosság  szubjektív  közbiztonságérzete.  Az  állampolgárok
bizalommal fordultak a Rendőrkapitánysághoz. A Rendőrkapitányság jó kapcsolatot ápol az
illetékességi  területükön  működő  önkormányzatokkal.  A  COVID-19  járvány  kapcsán  a
vészhelyzeti  rendelkezések  következtében  jelentkező  többletfeladatok  folyamatos,  magas
szintű ellátására törekedtek, melyekre a továbbiakban is fel kell  készülniük.  A közterületi
jelenlét  fokozásával  törekednek  Dunaújváros  közbiztonságának  fenntartására,  a
biztonságérzet javítására, segítő jellegű rendőri tevékenység megerősítésére.
A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság beszámolóját az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Mivel  a  bizottságok a  közgyűlési  postázást  követően tárgyalták  az  előterjesztést  azért  a
bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2021. (VI. 24.) határozata

a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2020. évben végzett tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság  vezetőjének,  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  2020.  évi
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy
a  döntésről  értesítse  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányság  és  a  Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság vezetőjét.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
 a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: 2021. július 5.
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Dunaújváros, 2021. június 24.

Orosz Csaba s.k.
a közbiztonsági és környezetvédelmi

 bizottság elnöke

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

bizottság elnöke
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