
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. október 21.

Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodás jóváhagyá-
sára

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. október 20.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. október 20. 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. október 20.

A napirendi pont rövid tartalma:
A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője, a közbiztonság hatékonyabbá tétele érdekében, ké-
relmet nyújtott be a 2021. évi költségvetésbe betervezett támogatás mielőbbi biztosítására, vala-
mint a 2022. évre igényelt újabb támogatás tárgyában. Jelen előterjesztés a 2021. évi támogatás
kifizetésére, valamint a 2022. évi támogatás jóváhagyására irányul.

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

Iktatószám: 37922-2/2021.

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 kötendő megállapodás jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  lehetőségeihez mérten  folyamatosan
támogatja a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkáját annak érdekében, hogy magas
színvonalon  tudja  teljesíteni  feladatait,  valamint  hogy  a  szükséges  infrastrukturális
fejlesztéseit segítse.

A  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  vezetője  azzal  a  kéréssel  fordult  DMJV
Polgármesteréhez,  hogy  Önkormányzatunk  a  konstruktív  és  partneri  együttműködés
jegyében  –  a  pénzügyi  lehetőségekhez  mérten  –,  a  2021.  évben  is  támogassa  a
Dunaújvárosi Rendőrkapitányságot a városlakók megelégedésére szolgáló közbiztonság
még hatékonyabb megteremtése érdekében (az előterjesztés 1. számú melléklete). 

A támogatást  többek  közt  rendezvények  biztosítására,  a  reagálószolgálat,  valamint  a
közterületi  jelenlét  növelése miatt  felmerülő többletszolgálatok finanszírozására, eszköz
jellegű beszerzésekre és jutalmazásra kívánják felhasználni.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés 8. melléklet  8.1.
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság során  2 millió forint áll rendelkezésre. 

A konstruktív és partneri együttműködés jegyében Kapitányságvezető úr továbbá kérte (az
előterjesztés 2. számú melléklete),  hogy lehetőségeinkhez mérten, a 2022. évben is
támogassuk  a  kapitányságot  a  városlakók  megelégedésére  szolgáló  közbiztonság
hatékony megteremtése érdekében. 

A nyújtandó támogatást a korábbi évekhez hasonlóan infrastruktúra-fejlesztésre, a bűnügyi
felderítő  munka  hatékonyságának  növelésére,  rendezvénybiztosításra  és  az  ezekkel
kapcsolatban felmerülő többletszolgáltatások finanszírozására kívánják felhasználni. 
DMJV Önkormányzatának 2022. évi  költségvetésébe, az idei  költségvetési rendeletben
elfogadott összeggel megegyező mértékű pénzösszeget javaslunk betervezni.

Tekintettel arra, hogy a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság nem minősül önálló költségvetési
szervnek, így a kérelem pozitív elbírálása esetén a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal
köthet Önkormányzatunk megállapodást a támogatásról. 

Az előterjesztést a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság, a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 2021. október
20-ai üléseiken tárgyalják. Mivel a bizottsági ülésekre a közgyűlési postázást követően ke-
rült sor, ezért a bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismer-
tetik.

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



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…./2021. (X. 21.) határozata

 a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodásról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság részére 2.000.000,-, azaz kettőmillió forint összegű támogatást biztosít,
annak érdekében, hogy  feladatait, a város közbiztonságának fenntartása, rendezvények
biztosítása, közterületi jelenlét növelése, magas színvonalon teljesíteni tudja. A támogatás
fedezetét  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetés  8.
melléklet 8.1. Dunaújvárosi Rendőrkapitányság sora biztosítja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság részére 2.000.000,-, azaz kettőmillió forint összegű támogatást biztosít
előre  nem  meghatározott  felhasználási  célra  2022.  évben,  annak  érdekében,  hogy
feladatait magas színvonalon teljesíteni tudja. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a 2.
pontban hozott döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költség-
vetésének 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.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  a  támogatások  nyújtása  végett  a  Fejér  Megyei  Rendőr-
főkapitánysággal kötendő – általuk előkészített – megállapodást aláírja.
Felelős: - a megállapodás aláírásáért:

a polgármester
- a megállapodás aláírásában való közreműködésért:

a humán szolgáltatási főosztály vezetője
Határidő:   2021. december 31.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a 
határozat közlésére:
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a humán szolgáltatási főosztály vezetője
Határidő:   2021. november 5.

Dunaújváros, 2021. október 21.

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






