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ELÖTERJESZTÉS
Dwavarsány Város Onkormányzata Képvíselő-testületének

Hiv. szám: DV/18983/2020. Tárgy: Javaslat helyi közbiztonságot érintö feladatok ellátására
vonatkozó megállapodás megkötésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 194/2019. (XII. 10.) számú határozatával - a korábbi évekhez hasonlóan -
elfogadta azt a megállapodást, amely a Pest Megyei Rendör-főkapitánysággal került megkötésre 2020.
december 31. napjáig, 1 éves határozott idötartamra, Dunavarsány város köz- és vagyonbiztonságának,
közrendjének, közlekedési rendjének javítása érdekében, valamint az ehhez szükséges személyi és
techmkai feltételek biztositása céljából. Az elözö évekhez képest a legnagyobb változást azjelentette,
hogy mig eddig az Onkormányzatnak kellett havonta megbízási szerződéseket kötnie a szolgálatot ellátó
rendörökkel, ugy idén a Rendőrség házon belül rendezte a túlszolgálat keretében történö díjazást,
vállalva természetesen, hogy az Onkormányzatunk által rendelkezésére bocsátott összeget elkülönítve
kezeli, és azt kizárólag a Dunavarsányban teljesített, az állományilletékes parancsnok által elrendelt és
igazolt túlszolgálat kifizetésére használja fel. Tekintettel arra, hogy túlszolgálatot tartalmazó
elszámolások a Rendőrség részéről nem havonta, hanem az év végén kerültek átadásra, az idei
támogatási összeg egyösszegben kerülne átutalásra ajelen elöterjesztés 1. számú határozata alapján.

A helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátására vonatkozó, jelen elöterjesztés mellékletét
képezö megállapodás - az idei évhez hasonlóan - egyértelműen a közterilletek és nyilvános helyek
megerösített rendöri ellenörzését szolgáló közbíztonsági tevékenység túlszolgálatának díjazására
szolgálna, amely a 2021. évben is biztosítaná a feladatok végrehajtásában résztvevo rendörök részére a
túlszolgálat dijazását. A megállapodás szerint Onkormányzatunk a 2021. évben is 2. 200. 000 Ft összegü
támogatást biztositana a túlszolgálat finanszírozására.

Dunavarsány város köz- és vagyonbiztonságának, közrendjének, közlekedési rendjénekjavítása
érdekében, valamint az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek biztosítása céljából indokolt a
Pest Megyei Rendör-főkapitánysággal ajelen elöterjesztés mellékletét képezo megállapodás megkötése.

Határozati 'avaslatok:

1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3. ) Korm. rendelet alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva
a) tekintettel arra, hogy a Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság részéről a Dunavarsány Város

Onkormányzatával 2019. december 30-án létrejött megállapodásban foglaltaktól eltérően
a járranyhelyzet miatt 2020. december 8-án kerültek átadásra a szükséges havi
elszámolások, úgy döntök, hogy a megállapodás szerinti 2.200.000 Ft osszegű támogatás
egyösszegben kerül kifizetésre,

b) az a) pont szerinti tamogatási osszeg Főkapitányság részére történő atutalásaról
intézkedek.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester



2. A veszélyhelyzet kihirdetéséról szóló 47S/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a
katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva
a) a saját részemről elfogadom a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete

szerinti, Helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátására vonatkozó megállapodást, amely a
Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kerül megkötésre 2021. januar 1-jétől 2021.
december 31-éig terjedő határozott időtartamra, a közterületek és nyilvános helyek
megerősitett rendőri ellenőrzését szolgáló közbiztonsági tevékenység túlszolgálatának
díjazására, elsősorban a családi házas övezetek, valamint oktatási/nevelési intézmények
környékeinek biztonságának erösítésére, az önkormányzati rendezvényeken állandó
rendőri jelenlét biztosítására, illetve a térfigyelős tevékenység során szükségessé váló
túlszolgálat finanszírozasara 2.200.000,- Ft összegű támogatás biztosításával a 2021. évi
költségvetés működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre előirányzata
terhére.

b) az a) pont szerinti megállapodást aláírom, valamint a további szükséges intézkedéseket
megteszem.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Melléklet: Helyi közbiztonságot érintö feladatok ellátására vonatkozó megállapodás

Az előterjesztést készítette: dr. Kiss István aljegyzö

Dunavarsány, 2020. december 16.
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MEGÁLLAPODÁS

Helyi közbiztonságot ér'ntő feladatok ellátására

Amely létrejött egyrészről a
Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság
székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
adószám: 157220120-2-51
számlaszám: MÁK 10023002-01451478

képviseli: Dr. Nagy László r. dandártábomok rendőrségi főtanácsos megyei
rendörfőkapitány (a továbbiakban: Pest MRFK)

másrészröl
Dunavarsány Város Onkormányzata
székhely: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
adószám: 15730875-2-13
számlaszám: 11742180-15393197

képviseli: Gergőné Varga Tünde polgármester (a továbbiakban: Onkormányzat)

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbiakban
részletezett feltételek mellett.

Felek ajelen megállapodást közszolgáltatási feladat ellátására a Rendőrségröl szóló 1994.
évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv. ) 9. § (1) bekezdésében és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján kötik, annak érdekében, hogy Dunavarsány város közrendje és közbiztonsága
javuljon.

Önkonnányzat kijelenti, hogy fontosnak tartja Dunavarsány város közbiztonságát, ezért a
... ,2020. (XII. 16. ) számú Képviselő-testületí határozatában úgy döntött, hogy a Pest
MRFK részére a közterületek és nyilvános helyek megerősített rendőri ellenőrzését
szolgáló közbiztonsági tevékenység túlszolgálatának díjazására, elsősorban a családi
házas övezetek, valamint oktatási/nevelési intézmények kömyékeinek biztonságának
erősítésére, az önkormányzati rendezvényeken állandó rendőri jelenlét biztosítására,
illetve a térfígyelős tevékenység során szükségessé váló túlszolgálat finanszírozására
2.200.000, - Ft, azaz Kettőmillió-kettöszázezer Ft összegű támogatást biztosít a jelen
Megállapodásban meghatározottak szerint.

Az Önkonnányzat tudomásul veszi, hogy a Pest MRFK ajelen megállapodásban szereplö
vállalásait a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati

jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 139. § (2) bekezdésében foglalt korlátozás
figyelembevételével teljesíti, amely úgy rendelkezik, hogy a szolgálati érdekből
elrendelhető túlszolgálat maximális időtartamát úgy kell meghatározni, hogy a heti
szolgálatteljesítési idő és a túlszolgálat együttesen nem haladhatja meg a munkaidö-
szervezés egyes szempontjairól szóló 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 6. cikk b) pontjában meghatározott heti időtartamot, a 134. § (2)
bekezdése szerinti időkeret alkalmazása esetén négyhavi átlagban nem haladhatja meg az



irányelvben meghatározott heti időtartamot. Erre tekintettel a Pest MRFK a rendőri
szolgálatellátás sérelme nélkül, a megerősített rendőri jelenlét teljesítése érdekében a
túlszolgálatot ténylegesen végrehajtó személy részére túlszolgálat elrendelését vállalja.

I. A Pest MRFK vállalásai a Pest MRFK Szigetszentmiklósi Rendőrkapitánysága (a

továbbiakban: Szigetszentnúklósi Rendőrkapitányság) közreműködésével

1. A Pest MRFK a juttatást elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a
közbiztonsági tevékenység túlszolgálat keretében történő díjazására, illetve a
közterhek fedezetére rendelkezésre bocsátott összeget elkülönítve kezeli, és azt
kizárólag Dunavarsány városban teljesített, az állományilletékes parancsnok által
elrendelt és igazolt túlszolgálat kifizetésére használja fel.

2. A Pest MRFK az Önkormányzat részére a 2021. január 1. és 2021. december 31.
napja közötti túlszolgálat során teljesített óraszámokról minden hónap 10-ig napjáig
elszámolást küld.

II. Az Onkormányzat vállalásai

3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a közbiztonsági tevékenység során szükségessé
váló túlszolgálatot az 4. pontban foglaltak szerint finanszírozza.

4. Az állományilletékes parancsnok által elrendelt és igazolt túlszolgálat
finanszírozására (a kifizetőt terhelőjárulékokat is tartalmazó) 2.200.000,- Ft, azaz
Kettömillió-kettöszázezer forint keretösszegből a jelen megállapodás 1/2. pontja
szerinti elszámolásnak megfelelő (maximum 300. 000 FVhó) összeget minden
hónap 20. napjáig átutal a Pest MRFK Magyar AUamkincstárnál vezetett
10023002-01451478 számú számlájára.

III. Közös rendelkezések

5. Jelen megállapodás 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tartó
határozott időtartamra szól, amelyet bánnelyik Fél a másik Félhez intézett
írásbeli nyilatkozatával - 30 (harminc) napos felmondási idövel - a megállapodás
tartama alatt bármikor felmondhatja.

6. Jelen megállapodást bármelyik Fél jogosult rendkívüli felmondással, azoimali
hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik Fél a megállapodásban
szabályozott valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és magatartását a másik
Fél kifejezett írásbeli felszólítása ellenére sem szünteti meg, a felszólítás
kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül.

7 Jelen megállapodás módosítása, kizárólag írásban a Felek közös megegyezésével
történhet.



8. A megállapodás megszüntetése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni, a
megállapodás megszüntetését követö 30 (harminc) napon belül.

9. A Felek tájékoztatják egymást azokban az esetekben, amikor azt a másik Fél

szervezeti működése, vagy feladatellátása szükségessé teszi. Az esetleges
jogvitákat elözetesen egyeztetéssel oldják meg.

10. A Felek a megállapodás teljesülését, eredményét és tapasztalatait a tárgyévet
követő év március 31 . napjáig áttekintik és írásban értékelik.

11. A Felek által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvröl szóló 2013.
évi V. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény, a rendőrség szolgálati
szabályzatáról szóló 30/2011. (K. 22.) BM rendelet és az Rtv. rendelkezései az
irányadók.

12. Felek ajelen megállapodást - amelyhárom számozott oldalból és hat egymással
megegyező eredeti példányban készült - elolvasás után, mint akaratukkal
mindenben egyezőtjóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2020. december.... Dunavarsány, 2020. december

Dr. Nagy László r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos

megyei rendőrfőkapitány

Gergőné Varga Tünde dr. Szilágyi Akos
polgármester jegyző, mint ellenjegyző

Előzetesjogi ellenőrzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

Kapják:

l. pld. PestMRFK

2. pld. Pest MRFK Szigetszentmiklósi Rendörkapitányság

3. pld. BRFK Gazdasági Igazgatóság

4-6. pld. Onkonnányzat


