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. NAPIREND Ügyiratszám: 1/311-13/2010.

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2010. június 18-i nyilvános ülésére.

Tárgy:      A Rendőrkapitányság részére adott 2009. évi támogatás módosítása 

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
     Benczik Zsolt irodavezető 

dr. Rozgonyi Viktória jogi asszisztens

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívott: Unger Ferenc könyvvizsgáló
 Dr. Smura János rendőrkapitány 
 Dr. Bolcsik Zoltán r. dandártábornok, VMRFK főkapitány 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 288/2008. (XII. 23.) Kt. 
határozatában a tapolcai gyalogos járőrszolgálat biztosításának támogatásáról 
döntött. A támogatási összeget 2009. évre 2.500.000 Ft-ban állapította meg.

Dr. Smura János rendőrkapitány úr 2009. novemberében kérelemmel élt a testület 
felé, melyben előadta, hogy a 2009. évi támogatási összeg nem került felhasználásra. 
Kérelmében a maradványösszeg, összesen 1.520.000 Ft 2010. évben történő 
felhasználásának engedélyezését kérte oly módon, hogy a maradványösszegből 
318.750 Ft-ot az udvari kapu elektromossá történő átalakítására, 1.201.250 Ft-ot 
többletszolgálatra fordítanának.

A Képviselő-testület 242/2009. (XI. 26.) Kt. határozatával a kérelem szerinti 
felhasználást engedélyezte.

2010. április 13-án kelt levelében dr. Smura János rendőrkapitány úr a 2009. évi 
támogatás maradványösszegének felhasználási célját kérte módosítani oly módon,
hogy a többletszolgálatra biztosított 1.201.250 Ft összegből a Rendőrkapitányság napi 
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feladatellátásának veszélyeztetettségét figyelembe véve 500.000 Ft értékben egy
SHARP AR-M207 típusú fénymásoló készüléket szereznének be. Egyidejűleg a kapu 
elektromossá való átalakításáról számlamásolat benyújtásával elszámolt.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előző, 2010. április 30. napján 
megtartott ülésén 58/N/2010. (IV. 30.) Kt. határozatában a Rendőrkapitányság 
részére megállapított 2009. évi támogatás maradványösszegének felhasználási célját
módosította oly módon, hogy a többletszolgálatra biztosított 1.201.250 Ft összegből a 
Rendőrkapitányság napi feladatellátásának veszélyeztetettségét figyelembe véve 
500.000 Ft értékben egy SHARP AR-M207 típusú fénymásoló készülék beszerzését
jóváhagyta, az elektromos kapu elkészítéséről szóló elszámolást elfogadta, valamint 
701.250,- Ft többletszolgálatra való felhasználását engedélyezte.

2010. május 18-án kelt levelében rendőrkapitány úr a fenti határozat módosítását 
kérte, tekintettel arra, hogy a fénymásoló beszerzése a rendőrség beszerzési forrásain 
keresztül közbeszerzési eljárásban kell, hogy történjen, így a keretösszeg
felhasználása ebben a formában nem kivitelezhető. Javaslata szerint megoldás lenne, 
ha a megjelölt fénymásolót Tapolca Város önkormányzata a Rendőrkapitányságnak 
használatba adja, vagy tárgyi adományként átadja, a már átutalt 500.000,- Ft
visszafizetése mellett.

Az előterjesztéshez mellékletként rendőrkapitány úr levele csatolásra került. 

Fentiek alapján javaslom az 58/N/2010. (IV. 30.) Kt. határozat visszavonását, és a
2009. évi maradványösszeg felhasználásának engedélyezését az új kérelem szerint.
Tekintettel arra, hogy a maradvány a 2009. évi támogatási összegből maradt, 
továbbra is indokoltnak tartom az elszámolás határidejét 2010. november 30.
napjában meghatározni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitánysággal kötött megállapodásban  
2009. évre biztosított 2.500.000,- Ft támogatás
maradványösszegéből a 242/2009. (XI. 26.) Kt. 
határozatával engedélyezett, 2010. évben az
udvari kapu elektromossá történő 
átalakításához felhasznált 318.750 Ft-ról szóló
elszámolást elfogadja, továbbá engedélyezi,
hogy 701.250,- Ft többletszolgálatra kerüljön
felhasználásra. A keretösszegből a 
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Rendőrkapitányság által fel nem használt  
500.000,- Ft visszafizetését kezdeményezi,
melyből Tapolca Város Önkormányzata vállalja 
egy db SHARP AR-M207 típusú fénymásoló
beszerzését, melyet a Tapolcai
Rendőrkapitányság használatába ad. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
fentiekhez szükséges megállapodást aláírja.

Egyúttal a támogatási összeggel történő 
elszámolás határidejét 2010. november 30.
napjában határozza meg, és az 58/N/2010. (IV.
30.) Kt. határozatát visszavonja.

Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. július 30. 

Tapolca, 2010. június 8.

Császár László sk.
polgármester




