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JAVASLAT
a Dunaújvárosi 3. sz. Körzeti Megbízotti Irodának a Római városrészi
Nonprofit Szolgáltatóházba történő áthelyezésére
Tisztelt Közgyűlés!
A KDOP–3.1.1/D2-13-k2-2013-0003 „A Római városrész szociális célú városrehabilitációja” projekt
keretében kialakításra került a volt APEH telephely helyén a Nonprofit Szolgáltatóház. A pályázat
Akcióterületi Tervében leírtaknak és a projektben megfogalmazott projektcéloknak megfelelően a
Szolgáltatóházban kialakításra került egy olyan irodahelyiség, mely alkalmas a 3. sz. Körzeti
Megbízotti Iroda befogadására.
A KMB Iroda jelenleg a Martinovics utca 26. szám alatt, az Egészségmegőrzési Központhoz
tartozó Védőnői Szolgálat épületének irodahelyiségében található. Az áthelyezéssel lényegesen
nagyobb, kényelmesebb és sok tekintetben korszerűbb helyszínen működhetne tovább a KMB
Iroda. A Szolgáltatóházban található 22,4 négyzetméter alapterületű iroda megközelítőleg duplája
elődjének, egyúttal az Uniós előírásoknak megfelelően energia- és költségtakarékos kialakítással,
valamint akadálymentes megközelíthetőséggel is rendelkezik. A helyiségen belül előre kiépített
internet és vezetékes telefonkiállások találhatók, saját mosdókagylóval, valamint a nyílászárókra
elhelyezett biztonsági rácsokkal is felszerelt.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a városban található többi KMB Iroda esetében
is ingyenes használatba adta az irodák helyszínét biztosító helyiségeket, egyúttal átvállalta a
használattal járó rezsiköltségeket is. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016.
évi költségvetése rendelkezik a 3. sz. KMB Iroda működési költségeinek fedezetével, mely
kielégítő a megnövekvő alapterület esetén is.
A javaslat pozitív elbírálása esetén a Martinovics utca 26. szám alatti KMB Iroda létrehozásáról
szóló 584/2008. (X. 30.) közgyűlési határozat (az előterjesztés melléklete) vonatkozó részeit
hatálytalanítani kell.
A Rendőrkapitánysággal a 3. sz. KMB Iroda működtetésére vonatkozóan együttműködési
megállapodás megkötése szükséges, melyre a Rendőrkapitánysággal folytatott egyeztetéseket
követően, egy későbbi időpontban kerülhet sor.
A Bizottság véleménye:
A Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2016. szeptember 13. napján tartott
rendes, nyílt ülésén tárgyalta az előterjesztést, és 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra
alkalmasnak ítélte meg.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2016. (IX. 22.) határozata
a Dunaújvárosi 3. sz. Körzeti Megbízotti Irodának a Római városrészi
Nonprofit Szolgáltatóházba történő áthelyezéséről
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a
Martinovics utca 26. szám alatt található 3. sz. Körzeti Megbízotti Iroda kerüljön
áthelyezésre a Római városrészi Nonprofit Szolgáltatóházba.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a körzeti megbízott
munkájának elősegítése érdekében a jelen határozat 1. pontjában meghatározott célra
felajánlja a Dunaújváros belterület 451/34/C/83 hrsz.-on természetben a Római körút

38/B cím alatt található 22,4 m 2 nagyságú irodahelyiséget ingyenes használatra, oly
módon, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkori
költségvetéséből viseli az irodára eső rezsiköltségeket.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a Közbiztonsági
és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságát a körzeti megbízottak munkájához szükséges
tárgyi feltételekről további egyeztetések lefolytatására.
Felelős:
Határidő:

- a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke
- a döntés kihirdetését követő 10 munkanapon belül

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kijelenti, hogy a
Rendőrségről szóló 1994.évi XXXIV. törvény 9. §-ban biztosított felhatalmazás alapján a
körzeti megbízotti intézmény működtetésére vonatkozó helyi közbiztonságot érintő
feladatok ellátását biztosító együttműködési megállapodást kíván kötni a Dunaújvárosi
Rendőrkapitánysággal a jelen határozat 1.); 2.) és 3.) pontjában foglaltak szerint.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a
fenti pontok alapján elkészített együttműködési megállapodás, és a haszonkölcsön
szerződés aláírására az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság állásfoglalását
követően.
Felelős:

Határidő:

- a megállapodás és a szerződés aláírásáért:
a polgármester
- a megállapodás és a szerződés elkészítésében való
közreműködésért:
a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
- a megállapodás és a szerződés aláírására:
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság véleményezését követően
10 munkanapon belül

6. Jelen határozat hatálybalépésével hatályukat vesztik az 584/2008. (X. 30.) közgyűlési
határozat Martinovics utca 26. számmal kapcsolatos rendelkezései.
Dunaújváros, 2016. szeptember 22.
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