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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca Város 2010. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2010. (II.
15.) Kt. rendelete alapján a vendéglátóhelyek, parkok, terek visszatérő ellenőrzése, a
köznyugalmat megzavaró, a közértéket és magánértéket rongáló cselekmények
visszaszorítása érdekében az esti és éjszakai órákban fokozott rendőri jelenlét
biztosításához a Tapolcai Rendőrkapitányság támogatásáról döntött. A támogatási
összeget 2010. évre 2.000.000 Ft-ban állapította meg.
Dr. Smura János rendőrkapitány úr 2010. november 10-én, majd 2010. november 22én kérelemmel élt a testület felé, melyben előadta, hogy a Rendőrkapitányság napi
feladatellátásának veszélyeztetettségét figyelembe véve, a 2010. évi támogatási
összeg felhasználásának módosítását kéri. A kérelem szerint a támogatási összegből
765.000,- Ft Tapolca Város Önkormányzata részére visszautalásra kerül, melyből a
kérelemben megjelölt tárgyi eszközöket az Önkormányzat szerzi be, majd a
Rendőrkapitányság használatába adja.
A Tapolcai Rendőrkapitányság kérelmét a Tisztelt Képviselő-testület a 2010.
november 26. napján megtartott ülésén 140/N/2010. (XI. 26.) Kt. határozatával
jóváhagyta, az elszámolás határidejét pedig 2011. március 31. napjában határozta
meg.
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A 765.000,- Ft 2011. február 16-án visszautalásra került a Rendőrkapitányság
számlájáról az Önkormányzat számlájára.
2011. március 23-án a közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott Balaton Elektronika
Kft.-től megrendelésre kerültek az alábbi számítástechnikai eszközök:






HP LaserJet P301dn lézernyomtató
HP Color LaserJet C1515n lézernyomtató + tonerkészlet
Samsung SCX-4828FN multifunkciós nyomtató
Nikon D5000 dig. Fényképezőgép váz
+ 18-55VR és 55-200VR kit
Fuji Finepix S200EXR digitális fényképezőgép

1 db
1 db
1 db

150.000,- Ft
129.500,- Ft
93.800,- Ft

1 db
1 db

258.200,- Ft
133.500,- Ft

2011. március 24-én Bándi Csaba, a Balaton Elektronika Kft. műszaki vezetője
tájékoztatott, hogy a megrendelt Samsung multifunkciós készülék időközben
kifutott, ezért helyette egy árban és tudásban is megfelelő HP multifunkciós
nyomtatót (HP LaserJet Pro M1536dnf) tudnak szállítani. Az eszköz módosítását a
Rendőrkapitányság jóváhagyta.
A számítástechnikai eszközök szállítása megtörtént, a Rendőrkapitányság átvette
azokat. A már kifutott Samsung multifunkciós készülék helyett csereként szállított
HP multifunkciós készülék miatt szükséges a Képviselő-testület utólagos
jóváhagyása.
A 2010. évben a Tapolcai Rendőrkapitányság részére nyújtott támogatás
felhasználásáról a beszámolót Dr. Smura János rendőrkapitány határidőben
benyújtotta. A kapott támogatást a Rendőrkapitányság hivatásos állománya által
teljesített túlórák és dologi kiadások finanszírozására fordították. Összesen 348
hétköznapi és 244 pihenőnapi túlszolgálati óra került számfejtésre. A kifizetett túlóra
összege bruttó 987.783,- Ft, az erre eső munkaadót terhelő járulék összege 266.701,Ft. A felhasználható támogatás 1.235.000,- Ft, ami teljes mértékben felhasználásra
került és 19.484,- Ft-ot a Rendőrkapitányság saját keretéből fizetett ki.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!
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HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal
kötött megállapodásban 2010. évre biztosított
2.000.000,- Ft támogatás összegéből a Tapolcai
Rendőrkapitányság részére beszerzendő technikai
eszközök között a Samsung SCX-4828FN
multifunkciós nyomtató helyett 1 db HP LaserJet
Pro
M1536dnf
multifunkcionális
készülék
beszerzését jóváhagyja.
Egyidejűleg a Tapolcai Rendőrkapitányság 2010.
évi támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatóját
és elszámolását elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Tapolca, 2011. június 16.
Császár László sk.
polgármester
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1. melléklet
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