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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata a közrend és közbiztonság fenntartása érdekében
már évek óta lehetőségeihez mérten támogatja a Dombóvári Rendőrkapitányságot,
tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjára, mely kimondja, hogy a települési önkormányzat
kötelező feladata a helyi közbiztonság biztosításában való közreműködés.
Dombóvár Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetésében 1 millió forintos támogatást biztosított a Dombóvári Rendőrkapitányság személyi állományának túlóráira.
A kapitányság adminisztrációs problémák miatt a támogatásból 464.844 forintot nem
tudott felhasználni, pedig ennél nagyobb összeget fizettek ki a munkatársaknak
túlszolgálat teljesítéséért. Végh Lajos kapitány úr jelezte, hogy nagy szükségük lenne a
már megítélt támogatásra, kérte annak idei évben történő felhasználásának jóváhagyását.
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatósága már 2015. februárjában jelezte felénk, hogy a fel nem használt 462.844,- Ft. visszautalásáról rendelkezni
szeretnének. A mi álláspontunk az volt, - hogy a költségvetési törvényt figyelembe
véve - hogy rendelkezzen a Képviselő-testület arról, hogy a 2014. évben fel nem használt támogatást 2015. évben is felhasználhatja a Rendőrség. Erre meg volt a Képviselő-testület és a Dombóvári Rendőrkapitányság részéről a közös akarat. A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatósága 2015. május 22. napján visszautalta az Önkormányzat részére a fel nem használt 462.844,- Forintot.
A Képviselő-testületnek döntenie kell arról, hogy a 2014. évi fel nem használt támogatási összeggel megemeli a 2015. évi költségvetési sorban a Dombóvári Rendőrkapitányság támogatására elkülönített 1.000.000,- Forintot. A 2015. évben pedig
1.462.844,- Forinttal támogatja a Dombóvári Rendőrkapitányságot.
Tisztelt Képviselőtársaim!
Indítványozom, hogy támogassuk Kapitány úr kérését azzal, hogy a személyi állomány
túlóráinak egy része a nagyobb városi rendezvények biztosítására kerüljön felhasználásra. A 2015. évben a következő programokra javaslom a rendőrség kiemelt részvételét: „Hat vár hat rád” program, Szőlőhegyi búcsú, Kertvárosi búcsú, Újdombóvári
Őszi Fesztivál, Városi Szilveszter, valamint a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó megemlékezések.

Határozati javaslat
a Dombóvári Rendőrkapitánysággal történő együttműködésről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésében a Dombóvári Rendőrkapitányság támogatására elkülönített 1.000.000
forintot – a 2014. évben fel nem használt és visszautalt – 462.844 forint összeggel megemeli.

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének soron következő módosításakor a Dombóvári Rendőrkapitányság
támogatására elkülönített keretösszeget az 1.) pontban meghatározott támogatási mértékkel a költségvetésben vezettesse át.
3. A Képviselő-testület javasolja, hogy a támogatásból a személyi állomány túlóráinak egy része a 2015. évben a „Hat vár hat rád” program, a Szőlőhegyi búcsú, a Kertvárosi búcsú, az Újdombóvári Őszi Fesztivál, a Városi Szilveszter,
valamint a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó megemlékezések kiemelt rendőri
biztosításához kerüljön felhasználásra.
Határidő: 2015. június 15. – a költségvetés módosítására
2015. június 30. – a támogatási szerződés megkötésére
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