Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. december 16.
Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére emléktábla adományozására
Előadók:
Előkészítő:
Meghívott:

a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető
Suszter Tamás rendőralezredes,
a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője
dr. Varga Péter r.dandártábornok,
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitánya

Véleményező bizottságok:
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

2021. december 15.
2021. december 15.
2021. december 15.

A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány
emléktáblát szeretne a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére adományozni. Ehhez szükséges
az Önkormányzat közreműködése.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Főosztály
Intézményigazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Molnár-Osztrocska Diána
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 41896-4/2021.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-306
Főosztályvezető aláírása: MolnárOsztrocska Diána

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 s.k.
Leadás dátuma: 2021. december 9
Ellenőrzés dátuma: 2021. december 9
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2021. december 8
Ellenőrzés dátuma: 2021. december 8
Törvényességi észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések:

minősített
nyílt ülés

JAVASLAT
a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére emléktábla adományozására

Tisztelt Közgyűlés!
A Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány részére a 2021. évi közbiztonsági
rendezvénysorozat lebonyolításához Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a
Közgyűlés 842/2021. (IX.16.) határozatával 900.000,- Ft támogatást nyújtott (az előterjesztés 1.
számú melléklete). E rendezvénysorozat részként készült el egy emléktábla, amelyet a
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére szeretne a közalapítvány adományozni. és az
emléktábla a kapitányság épületében kerülne elhelyezésre. Az emléktábla a Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság elhunyt kollégái emlékére halottak napi koszorúzási emlékhelyet jelölne.
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, ezért
szükséges Önkormányzatunk közreműködése. A Közalapítvány kuratóriumának elnöke levelében
kérte DMJV polgármesterét a közreműködésre (az előterjesztés 2. számú melléklete).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban:
Gkr.) 15. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:
„(3) A Polgármester hatáskörébe tartozik – az (4) bekezdés a) b) és c) pontjában foglalt kivétellel –
vagyontárgy tulajdon- vagy használati jogának ingyenes vagy kedvezményes megszerzése – a
Közgyűlés gazdasági ügyekkel foglalkozó bizottsága véleményének kikérése mellett – amennyiben
a vagyontárgy értéke a 8 millió forintot nem haladja meg.”
Az emléktábla/vagyontárgy megszerzéséről a Gkr. fenti rendelkezése alapján külön előterjesztés
készült, amelyet a bizottságok 2021. december 15-i üléseiken megtárgyaltak.
A Gkr. 15. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes
használatba-, bérbe (haszonkölcsönbe), illetve tulajdonba adása (ajándékozása), a Közgyűlés
hatáskörébe tartozik a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározottak szerint,
A Közalapítvány kuratóriumának elnöke csatolta az emléktáblához készített árajánlatot, amely
szerint annak összege bruttó 162.305,- Ft.
Tekintettel arra, hogy a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság nem minősül önálló költségvetési
szervnek, így a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötheti meg Önkormányzatunk az
adományozásról szóló megállapodás.
A közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság, a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. december 15-i üléseiken
tárgyalták az előterjesztést. A bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalták az
előterjesztést, ezért a bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban
ismertetik.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2021. (VII. 16.) határozata
a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére emléktábla adományozásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság részére adományozza a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért
Közalapítvány (2400 Dunaújváros, Városháza tér 2.) által készíttetett és önkormányzati
vagyonba megszerzett 162.305,- Ft, azaz százhatvankétezer-háromszázöt forint értékű
emléktáblát.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fejér Megyei Rendőrfőkapitánysággal kötendő – általuk előkészített – megállapodást aláírja.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a humán szolgáltatási főosztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: 2021. december 21.
- a szerződés aláírására: 2021. december 31.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.
pontban hozott döntésnek megfelelően módosítsa nyilvántartásait.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: 2021. december 31.
Dunaújváros, 2021. december 16.

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

