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A napirendi pont rövid tartalma:
DMJV Önkormányzata 2010-ben együttműködési megállapodást kötött a Fejér Megyei Rendőrfőkapitánysággal Dunaújváros térfigyelő rendszerének működtetésére. A térfigyelő rendszer
bővítése és fejlesztése miatt szükséges az együttműködési megállapodás megújítása. A 2010.
évben megállapított javadalmazáshoz képest emelkedne a térfigyelő rendszer működtetésében
résztvevők díjazása, a bővítés miatt egy új operátori telephely kialakítása szükséges. A fedezet az
Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete 5.melléklet 8. cím 1. és 2. során, valamint
átcsoportosítással biztosított.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály
Ügyintéző neve: Molnár-Osztrocska Diána
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 2388-3/2020.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-306
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: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2020. március ....
Ellenőrzés dátuma: 2020. március ....
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van: II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2020. március ....
Ellenőrzés dátuma: 2020. március ....
Törvényességi észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van: Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

minősített

A tárgyalás módja:
nyílt
Egyéb megjegyzések: Az előterjesztés I. és II. határozati javaslatot tartalmaz.

Javaslat
Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a Dunaújvárosi térfigyelő rendszer
működtetésére kötendő együttműködési megállapodás és támogatási szerződés
jóváhagyására
Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros MJV Önkormányzata 2010-ben megállapodást kötött a Fejér Megyei
Rendőrkapitánysággal a Dunaújvárosi térfigyelő rendszer működtetésére, amely megállapodás
alapján a korábban 25 kamerából álló rendszert az Önkormányzat a Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság működtetésébe adta. 2019-ben 13 kamera került beszerzésre. Jelenleg 60 +5
kamerából áll ez a rendszer, amely kamerák 24 órás figyelése 2 telephelyen, operátorokkal
történik. A bővítés miatt szükség van még egy új operátori telephely kialakítására, működtetésére,
a korábbi jól működő gyakorlatot folytatandó. Az Önkormányzat hosszú távon is érdekelt a
Dunaújváros közigazgatási területén meglévő közterületi térfigyelő kamerarendszernek a
Dunaújvárosi Rendőrkapitánysággal való működtetésében és folyamatos figyelésében.
A I. határozati javaslat mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírásával 2020. április
1. napjával kerül a rendszerbe csatolt 60 +5 kamera és annak valamennyi tartozéka az FMRFK
használatába működtetés
. A használatba adásról felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amely a megállapodás elválaszthatatlan
melléklete.
A 2010. évi megállapodás rögzítette a rendszer működtetésének finanszírozása biztosítását is.
Az operátorok díjazása bruttó 1000 Ft/ óra/fő + járulék volt. Az operátorok mellett
rendszerfelügyeleti díj és szolgálatvezetői díjazás is megállapításra került bruttó 30.000 Ft/fő/hó,
illetve bruttó 80. 000 Ft/fő/hó és járulékai, összegben.
A jelenleg hatályos ágazati jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy az együttműködési
megállapodás tartalmazza a megbízási díjakat is. Ezért arra külön támogatási szerződést kell kötni
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal.
Suszter Tamás rendőrkapitány úr levelei az előterjesztés mellékletében találhatók.
E szerződéstervezet értelmében – tekintettel arra, hogy 10 éve nem változott a finanszírozás – az
előzetes egyeztetésekének megfelelően az operátorok díjazása bruttó 1250 Ft/ óra/fő + járulék; a
rendszerfelügyeleti díj (2 fő részére): bruttó 38.000 Ft/fő/hó, illetve bruttó 100. 000 Ft/fő/hó és
járulékai, összegre módosulna.
Az emeléssel a rendszer működtetésének támogatási összege 35.136.000,- Ft + járulék/év.
A 2020. év vonatkozásában (2020. április 1-től): 26.352.000,- Ft + 4.150.440,- Ft járulék,
összesen: 30.502.440,- Ft.
Tekintettel arra, hogy a megbízási díjak helyett támogatást kap a Rendőrkapitányság, az
Önkormányzat költségvetésében átcsoportosítást kell végrehajtani. A 2020. évi költségvetést
terhelik a 2019. december 1-től március 31-ig terjedő időszakra eső megbízási díjakhoz
kapcsolódó önkormányzati kifizetések is. Ennek pontos összege nem ismert, 2020.02.29-ig:
4.846.000,- Ft + 763.245,- Ft járulék. A költségvetési rendeletben való átcsoportosítás pontos
összege csak a márciusi megbízási díjak ismeretében lehetséges. A 2020. évi előirányzat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak
végrehajtásáról szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 5. melléklet 8. cím Közbiztonsági
feladatok 1. Személyi juttatások és 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó során, valamint átcsoportosítással 2.000.000 Ft-nak az 5. melléklet 8.3. Dologi kiadások
soráról és 4.000.000,- Ft-nak az 5a. melléklet 11.1. soráról biztosított.
A 2021. évi működtetésre vonatkozó támogatási szerződés tervezetet annak érdekében, hogy a
finanszírozás folyamatossága biztosított legyen, a Közgyűlés októberi ülésére célszerű
beterjeszteni.
Tekintettel arra, hogy a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság nem minősül önálló költségvetési
szervnek, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötheti meg Önkormányzatunk az
együttműködési megállapodást és a támogatási szerződést.

Az előterjesztést a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság, a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 2020. március 26ai ülésén tárgyalta. A bizottsági ülésekre a közgyűlési postázást követően kerül sor, a bizottságok
elnökei a bizottságok véleményét a közgyűlésen szóban ismertetik.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:
I.
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2020. (III. 26.) határozata
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodás
jóváhagyásáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy dönt, hogy a Dunaújváros
közigazgatási területén meglévő közterületi térfigyelő kamerarendszert 2020. április 1. napjával
továbbra is a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitánysága útján
kívánja működtetni e határozat mellékletét képező együttműködési megállapodásban
foglaltaknak megfelelően.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal
kötendő együttműködési megállapodást aláírja.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő: 2020. március 31.

3. 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 Osztály vezetője
Határidő: 2020. március 31.

II.
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2020. (III. 26.) határozata
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő támogatási szerződés 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 Rendőrkapitányság részére
2020. április 1. napjától havonkénti egyenlő összegű folyósítással, 2021. március 31. napjáig
történő elszámolás mellette összesen 30.503.000 Ft, azaz harmincmillió-ötszázháromezer forint
vissza nem térítendő támogatás nyújt, amelynek fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 5/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelete 5. melléklet 8. cím Közbiztonsági feladatok 1. Személyi juttatások és
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó során, valamint
átcsoportosítással 2.000.000 Ft-nak az 5. melléklet 8.3. Dologi kiadások soráról és 4.000.000,Ft-nak az 5a. melléklet 11.1. soráról biztosított.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1.
pontban hozott döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetése soron következő módosítása során vegye figyelembe.
Felelős: - a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: 2020. évi költségvetés soron következő módosítása
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a támogatás nyújtása végett a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő – általuk
előkészített – támogatási szerződést aláírja, valamint intézkedjen a szerződés
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: - a szerződés aláírására: 2020. március 31.
- a szerződés nyilvántartásba vételére: 2020. március 31.
- a pénzügyi teljesítésre: a szerződés aláírását követő 15 nap.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a
Dunaújváros közigazgatási területén meglévő közterületi térfigyelő kamerarendszer 2021. évi
működtetésére vonatkozó támogatásról szóló előterjesztést a Közgyűlés 2020. októberi rendes
ülésére készítse elő.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő: 2020. október 15.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2020.
évi megbízási díjak összegének ismeretében végezze el a szükséges átcsoportosításokat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak
végrehajtásáról szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletében.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: 2020. április 30.
6. 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 Osztály vezetője
Határidő: 2020. március 31.

Dunaújváros, 2020. március 26.

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

