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Tárgy: Javaslat 2011. évi pályázat kiírására a 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 
hivatásos állománya részére albérleti 
díj-hozzájárulás nyújtására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt években 
jelentős méctékben támogatta a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állományát. 
Ezen támogatási formák közé tartozik az albérleti hozzájárulás folyósítása. 
A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésében a X. kerületi Rendőrkapitányság részére 
Együttműködési megállapodás keretében l O millió Ft-ot dologi és működési kiadásainak 
fedezésére, valamint 5 millió Ft szabad rendelkezésű támogatást biztosít. 

Az 5 millió Ft szabad rendelkezésű összeg az éves jutalmazási igényt is figyelembe véve az 
albérleti díj támogatására nem elegendő. A 2010. évben a képviselő-testület 20 fő részére 
biztosított támogatást. Ezt figyelembe véve 20 főre (bruttó 30 OOO Ft/fő/hó + összesen 
1.944.000,-Ft járulék összeggel számolva) 9.144.000 Ft-ra van szükség. 

A korábbi tapasztalatok egyértelműen mutatják, hogy ez a támogatási forma hozzájárult a 
hivatásos állomány megtartásához, a létszámhelyzet javulásához. Mindezeket mérlegelve 
szükségesnek tartom az albérleti díj támogatási rendszer fenntartását, ezért kérem a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy a támogatás további biztosítására bocsássa rendelkezésre a szükséges 
összeget, melynek forrása a működési célú általános tartalék. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel a Pénzügyi Bizottságat a pályázat 
kiírására, elbírálására, valamint az elbírálást követően a pályázati összegek folyósításának 
engedélyezésére. 

Javasolom, hogy a pályázati kiírás feltételei között feltétlenül szerepeljen: 

Kapitányságvezető úr írásos javaslata, 
Érvényes bérleti szerződés megléte, 
A X. kerületi Rendőrkapitányság állományába tartozás. 

A pályázat kiírása során az elbírálásnál előnyt jelenthet: 

Közrendvédelmi állományban történő (egyenruhás) szolgálatellátás, 
Az időben frissebb állományba kerülés, 
Tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozat állománycsoport, 
Kőbányán igénybe vett albérlet. 
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Az előző évekhez hasonlósan továbbra is javasolom a 30.000 Ft/fő/hó bruttó támogatási 
összeg l éves időtartamra történő biztosítását, melynek utolsó folyósítási hónapja 2012. május 
hó legyen. 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalja, a bizottsági javaslatot az elnök ismerteti a 
képviselő-testület ülésén. 

Kérem, hogy a Képviselő-testület az alábbi határozatijavaslatot fogadja el: 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Pénzügyi Bizottságot, hogy írjon ki pályázatot a X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos 
állománya részére a "20 ll. évi költségvetési évre vonatkozó albérleti díj hozzájárulás 
pályázati úton történő támogatására", és megbízza annak lebonyolításával és elbírálásával. 
A képviselő-testület az albérletidíj-hozzájárulási pályázatra összesen 9.144.000 Ft-ot biztosít a 
képviselő-testület működési célú általános tartaléka terhére. 
Határidő: 2011. május 
Felelős: Tóth Balázs bizottsági elnök 
V égrehajtásért felelős: Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

Budapest, 2011. április 13. 
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