
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. november 18.

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 főosztályvezető
 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. november 17.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. november 17.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke  2021. november 17.  

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: DMJV  Önkormányzata  Közgyűlése  a  372/221.  (IV.19.)
határozatában  a  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  részére  5  millió  forint  adomány  juttatásáról
döntött,  amelynek  felhasználási  határideje:  2021.  december  31.  A  Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság kapitányság-vezetője kezdeményezte a felhasználás véghatáridejének 2022.
június 30. napjára való módosítását.

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

Iktatószám: 765-17/2021.

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:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  
Leadás dátuma: 2021. november …. Ellenőrzés dátuma: 2021. november ….
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2021. június …. Ellenőrzés dátuma: 2021. november …. 
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!

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság (továbbiakban Rendőr-főkapitányság) részére Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  173/2020.  (III.26.)  határozatával  a  térfigyelő
kamerarendszer működtetésére 30 503.000,- Ft adományt nyújtott.

A  Rendőr-főkapitányság  az  elszámolás  során  kérte,  hogy  a  fel  nem  használt  összegből
(9 076.764,- Ft), 5 mFt-ot adományként a közterületi jelenlét során felmerülő többletszolgáltatás
finanszírozására és jutalmazásra használhassa fel.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  Közgyűlés  a  372/221.  (IV.19.)  határozata
alapján 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 Dunaújvárosi Rendőrkapitányságot 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint összegű
adományban részesítette (az előterjesztés 1. számú melléklete).

A 2021. júniusban megkötött megállapodás 2. pontja értelmében az adomány felhasználásának
véghatárideje: 2021. december 31. (az előterjesztés 2. számú melléklete).

A  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  kapitányságvezetője  kezdeményezte  a  megállapodás
módosítását  és  kérte  az  adomány  felhasználása  véghatáridejének:  2022.  június  30.  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.

Az  előterjesztést  a  közbiztonsági  és  környezetvédelmi  bizottság,  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. november 17-ei
ülésén tárgyalta. Mivel a közgyűlési postázásra a bizottsági ülések előtt került sor, a bizottságok
véleményét a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.

Tekintettel  arra,  hogy  a  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  nem  minősül  önálló  költségvetési
szervnek, így a kérelem pozitív elbírálása esetén a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötheti
meg Önkormányzatunk a megállapodás módosítását.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…./2021. (XI. 18.) határozata

 a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal megkötött megállapodás módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy a 372/2021. (IV.
19.) határozata alapján a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal 2021. június 24-én megkötött
megállapodás  2.  pontjában  a  „2021.  december  31.”  szövegrész  a  „2022.  június  30.”



szövegrészre módosuljon

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert,  hogy a Fejér  Megyei  Rendőr-
főkapitánysággal kötendő – általuk előkészített – módosító megállapodást aláírja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
         a polgármester

               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
        a humán szolgáltatási főosztály vezetője

Határidő:  - a határozat közlésére: 2021. december 3.
- a szerződés aláírására: 2022. január 10.

Dunaújváros, 2021. november 18.

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




