
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. június 24.

Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal megkötött megállapodás módosítására

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

Előkészítő:        Molnár-Osztrocska Diána 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.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke  2021. június 23.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: DMJV  Önkormányzata  Közgyűlése  a  799/2019.  (XII.23.)
határozatában a Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság részére 10 millió  forint  adomány juttatásáról
döntött,  amelynek  felhasználási  ideje:  2020.09.01.  -  2021.07.31.  A  Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság kapitányság-vezetője kezdeményezte a felhasználás véghatáridejének 2021.
december 31. napjára való módosítását

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 3443-4/2021.
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: 2021. június …. Ellenőrzés dátuma: 2021. június ….
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: minősített
A tárgyalás módja: nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: 



JAVASLAT

 a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal megkötött megállapodás módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 799/2019. (XII.23.) határozatában
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
forint összegű adományban részesítette (az előterjesztés 1. számú melléklete).

A  2020.  októberében  megkötött  megállapodás  2.  és  5.  pontja  értelmében  az  adomány
felhasználásának véghatárideje:  2021. július 31.,  az elszámolási határidő: 2021.  augusztus 31.
(az előterjesztés 2. számú melléklete).

A  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  kapitányságvezetője  kezdeményezte  a  megállapodás
módosítását, kérte az adomány felhasználása véghatáridejének: 2021. december 31. napjára, az
elszámolási határidő: 2022. március 31. napjára történő módosítását. Kapitányságvezető úr levele
az előterjesztés 3. számú melléklete.

Az  adományozás  során  a  belügyminiszter  irányítása  alatt  álló  egyes  rendvédelmi  szervek  és
oktatási  intézmények  részére  felajánlott  adományok  elfogadásának  rendjéről  szóló  szabályzat
kiadásáról szóló 26/2010. (XII. 29.) BM utasítás rendelkezései az irányadók.

A bizottságok a közgyűlési  postázást követően tárgyalták az előterjesztést,  ezért  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 Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal megkötött megállapodás módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy a 799/2019. (XII.
23.) határozata alapján a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal 2020. október 19-én megkötött
megállapodás  2.  pontjában  a  „2021.  július  31.”  szövegrész  a  „2021.  december  31.”
szövegrészre módosuljon.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy a 799/2019. (XII.
23.) határozata alapján a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal 2020. október 19-én megkötött
megállapodás 5. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosuljon:
„Felek  megállapodnak,  hogy  a  Kedvezményezett  számadási  kötelezettséggel  tartozik
Adományozó felé a részére juttatott  pénzeszközök felhasználásról,  melyet Kedvezményezett
2022. március 31. napjáig teljesít.”



3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntés
alapján a határozat melléklete szerinti megállapodás 1. számú módosítását írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
         a polgármester

               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
        a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: 2021. július 5.
- a szerződés aláírására: 2021. július 31.

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

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési

bizottság elnöke






