
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. szeptember 16.

Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a dunaújvárosi térfigyelő rendszer
működtetésére kötendő megállapodás jóváhagyásáról

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

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána  főosztályvezető
Molnár Lenke ügyintéző

Meghívott: Dr. Varga Péter r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány
Suszter Tamás r. alezredes kapitányságvezető

Véleményező bizottságok:
a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021. szeptember ….
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. szeptember … 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. szeptember…

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. október 15-ei ülésén fogadta
el a dunaújvárosi térfigyelő kamerarendszer működtetésére vonatkozó, a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitánysággal kötött korábbi megállapodás megújításáról szóló együttműködési megállapodást,
illetve döntött a kamerarendszer 2021. évre szóló működtetési támogatásáról. Jelen előterjesztés a
2022. évi támogatásra vonatkozik.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve:  Humán Szolgáltatási Főosztály 
Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám: 34821-2/2021.

Ügyintéző neve: Molnár Lenke Ügyintéző telefonszáma: 25/544-286
Ügyintéző aláírása: Főosztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: ------
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: Salamonné Pintér Mónika
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  
Leadás dátuma: 2021.  …. Ellenőrzés dátuma: 2021. . ….
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:  egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat
 a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a dunaújvárosi térfigyelő rendszer működtetésére

kötendő megállapodás jóváhagyásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010-ben megállapodást kötött a Fejér Megyei
Rendőr-főkapitánysággal a dunaújvárosi térfigyelő rendszer működtetésére, amely megállapodást
2020-ban megújítottak. A Közgyűlés 2020. október 15-ei ülésén elfogadta a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitánysággal,  a  dunaújvárosi  térfigyelő  rendszerműködtetésére  vonatkozó  együttműködési
megállapodást, amellyel 2021. január 1. napjától 2021. december 31-ignapjáig a térfigyelő rend-
szer 65 kamerával, 24 órás megfigyelése zajlik 3 telephelyen.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 398/2020. (X. 15.) határozatában ki-
nyilvánította azon szándékát is, hogy hosszú távon érdekelt Dunaújváros közigazgatási területén
meglévő közterületi térfigyelő kamararendszernek a Dunaújvárosi Rendőrkapitánysággal való mű-
ködtetésében és folyamatos figyelésében. 

Suszter Tamás rendőrkapitány úr 2021. augusztus 30-án érkezett levelében kérte a 2022. évi tá-
mogatás megállapítását, a levél az előterjesztés melléklete.

Mindezek alapján a 2022. évi támogatás összege:

- operátori díj 1.250,- Ft/óra/24 óra * 365 nap * 3 telephely = 32.850.000,- Ft
- rendszerfelügyeleti  díj:  1  fő*38.000,-  Ft/hó  *  12  hónap  =  456.000,-  Ft  és  1  fő

100.000,- Ft- 12 hónap = 1 200.000,- Ft = 1 656.000,- Ft.

Összesen: 34.506.000,- Ft + 4.814.000,- = 39.320.000,- Ft.
Havi ütemezés szerint: 3.277.000,- Ft 

Az operátorok díjazása a közgyűlés 2020. március 26-ai ülésen elfogadott döntés és a megkötött
támogatási szerződés alapján került megállapításra, a 2022. évi támogatás is ezt tartalmazza.

Tekintettel arra, hogy a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság nem minősül önálló költségvetési szerv-
nek, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötheti meg a megállapodást Önkormányzatunk. 

Az előterjesztést a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság, a pénzügyi, gazdasági és város-
üzemeltetési bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. szeptember 15. ülésén
tárgyalta. A bizottsági ülésekre a közgyűlési postázást követően kerül sor, a bizottságok vélemé-
nyét a bizottságok elnökei a közgyűlés ülésén szóban ismertetik.

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

HATÁROZATI JAVASLAT



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2021. (IX. 16.) határozata

a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a dunaújvárosi térfigyelő rendszer működtetésére
kötendő megállapodás jóváhagyásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  kinyilvánítja,  hogy
Dunaújváros közigazgatási területén meglévő közterületi térfigyelő kamerarendszer
hosszú távú működtetésében elkötelezett, ennek érdekében a Dunaújvárosi Rend-
őrkapitányság részére 2022. január 1. napjától 2022. december 31-ig napjáig, ha-
vonkénti egyenlő összegű folyósítással, 2023. március 31. napjáig való elszámolás
mellett, összesen 39.320.000,- Ft, azaz harminckilencmillió-háromszázhúszezer fo-
rint támogatást nyújt.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy
az  1.  pontban  hozott  döntést  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
2022. évi költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés elkészítéséért:
a jegyző

- a költségvetés elkészítésében való közreműködésért:
a gazdasági főosztály vezetője

Határidő:   - a 2022. évi költségvetés tervezésének időpontja

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a támogatás nyújtása végett a Fejér Megyei Rendőr-főkapitány-
sággal kötendő – általuk előkészített – megállapodást aláírja.

Felelős: - a megállapodás aláírásáért:
a polgármester

- az megállapodás aláírásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási főosztály vezetője

Határidő:   2021. december 31.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határo-
zatot küldje meg a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője részére.

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

a humán szolgáltatási főosztály vezetője
Határidő:   2021. szeptember 30.

Dunaújváros, 2021. szeptember 03.

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 város-

üzemeltetési bizottság elnöke








