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Tisztelt Képviselőtestület! 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt években 
jelentős mértékben támogatta a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állományát. Ezen 
támogatási körbe tartozik az albérleti hozzájárulás folyósítása is. 
A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésében a Jogi Bizottság részére 6,3 millió forint 
tartalék összeget hagyott jóvá, melyből a korábbi évek gyakorlatát figyelembe véve 4 millió 
forintot 2010. évben is a hivatásos állomány albérleti hozzájárulás folyósítására lehet 
felhasználni. A mellékelt pályázatra történő jelentkezések gyors eredményes elbírálása valamint 
az összeg mielőbbi eredményes felhasználása érdekében javaslom, hogy a T. Képviselő-testület 
hatalmazza fel a Jogi Bizottságot a pályázat kiírására, elbírálására, a pályázat elbírálását követően 
a pályázati összegek folyósításának engedélyezésére. 

A pályázat kiírás során a feltétel: 

- Rendőrkapitány úr írásos javaslata, 
- Érvényes bérleti szerződés megléte, 
- A X. kerületi rendőrkapitányság állományába történő tartozás, 

A pályázat kiírása során az elbírálásnál előnyt jelenthet: 

- Közrendvédelmi állományban történő (egyenruhás) szolgálatellátás, 
- Az időben frissebb „állományba" kerülés 
- Tiszthelyettes, vagy zászlós rendfokozat 

A korábbi tapasztalok is azt mutatják, hogy az albérleti hozzájárulás segítséget nyújtott a 
hivatásos állomány megtartásában, ezzel is elősegítve a létszámhelyzet javulását. 

Jelen javaslatom elfogadását illetve a pályázat kiírását követően javasolom a 30 napos pályázati 
határidőt, melynek megfelelően a pályázat benyújtásának határideje 2010. április 12-én jár le. 
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Előzőeknek megfelelően az első támogatás folyósítására már május hónapban sor kerülhet. 
A hozzájárulás folyósítására 1 évig, azaz 2011. március hó végéig kerülne sor. 
Előző évekhez képest továbbra is javasolom a 30.000,- forint /fő tervezett bruttó támogatási 
összeget. 
Javaslom, hogy abban az esetben, ha nincs elegendő jelentkező a hozzájárulás igénybevételére a 
Jogi Bizottság a havi támogatás összegét a rendelkezésre álló főösszegen belül emelhesse. 2009. 
évben eredményes értékelhető pályázatot nyújtottak be, melyekre a kifizetés összesen 4 forint 
volt. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozatokat fogadja el: 

Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a ...2010. (...) 
számú határozatával a Jogi Bizottságot felhatalmazza, hogy írjon ki pályázatot (és azt bírálja el) a 
X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére albérleti hozzájárulás pályázati úton 
történő támogatására. A pályázat a 2010. évi költségvetési évre vonatkozzon, így a folyósítás 
2011. márciusig tartson. 

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a ...2010. (...) 
számú határozatával a Jogi Bizottságot felhatalmazza, hogy 2010. évi költségvetésben Jogi 
Bizottság részére 4 M Ft összeget a X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére 
pályázati úton felhasználja és a pályázat elbírálása eredményeként a folyósítást engedélyezze. 

Budapest, 2010. március 11. 

Dr. Pénzes Károly 
képviselő 

Jogi Bizottság 
bizottsági elnök 

Törvényességi szempontból látta: 

A 

Dr. Neszteli István 
jegyző 



Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Képviselőtestülete 
Jogi Bizottság 

P á l y á z a t i k i í r á s 
A BRFK. X. kerületi Rendőrkapitányság járőri állomány részére bérleti, albérleti díj 

hozzájárulás nyújtására 

Preambulum 

A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hosszú idő óta jelentős mértékű létszámhiánnyal 
küzd. Ezen létszámhiány jellemzően a járőri, utcán szolgálatot teljesítő egyenruhás állomány 
területén a legnagyobb. A rendőri állomány egy része lakásgondokkal küzd. A létszámhiány 
csökkentése érdekében a Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Képviselőtestülete .... számú határozatával 4.000.000,-Ft-ot különített el, mely összeg 
pályázati úton kerülhet felhasználásra. Az elkülönített pénzeszköz felhasználásával az 
Önkormányzat a rendőri hivatásos állomány lakhatását kívánja támogatni albérleti támogatás 
folyósításával. 

A Képviselőtestület felhatalmazásával a Jogi Bizottság a következő pályázatot írja ki: 

A pályázaton a következő személyek indulhatnak: 

A BRFK. X. kerületi Rendőrkapitányság állományába tartozó hivatásos állomány. 

A pályázat benyújtásának helye: 

Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezési és 
Ügyviteli Főosztály, 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

A pályázat benyújtásának módja: 

írásban, zárt borítékban személyesen, vagy postai úton 

A pálvázat beérkezésének határideje: 

2010. április 12. 16.00 óra 

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell: 

- pályázó neve, rendfokozata, beosztása 
- pályázó születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme 
- pályázó családi körülményei (családi állapota, gyermekei) 
- pályázó X. kerületi Rendőrkapitányság állományába kerülésének időpontja 
- pályázó bankszámlaszáma, adóazonosító jele, magán-nyugdíjpénztár megnevezése, 
- albérlet címe, bérleti díj megjelölése, rezsi költség megjelölése, 
- a pályázat indokolása, 
- a pályázó aláírása 
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A pályázathoz szükséges csatolni a következő dokumentumokat 

érvényes lakásbérleti szerződés eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolata 

Rendőrkapitányság vezetőjének írásos véleménye 

A pálvázat elbírálásánál előnyt élveznek: 

- közterületi közrendvédelmi állományban történő (egyenruhás) szolgálatellátás, 
- tiszthelyettes, vagy zászlós rendfokozat 

- az időben frissebb „állományba" kerülés 

Pályázaton nyerhető támogatás összege: 

havonta bruttó 30.000,-Ft 
Abban az esetben, ha nincs elegendő jelentkező a hozzájárulás igénybevételére, a Jogi 
Bizottság a havi támogatás összegét a rendelkezésre álló főösszegen belül emelheti. 
A pályázaton elnyerhető támogatás a kiíró és a pályázó között megkötött szerződés alapján 
havonta folyamatosan 2011. március 31. napjáig kerül folyósításra. 

A pályázaton elnyert támogatás folyósítását a kiíró a rendőrkapitányság vezetőjének írásbeli 
javaslatára bármikor jogosult megszüntetni. 

A kötelezően előírt tartalmi követelmények hiánya a pályázatból - hiánypótlás nélkül - történő 
kizárását vonja maga után. 
A nyertes pályázókat a bizottság elnöke a Polgármesteri Hivatal útján írásban értesíti. A 
nyertes pályázók a megítélt támogatást havonta minden hónap 15. napjáig banki átutalás útján 
kapják meg, a támogatást terhelő költségek levonását követően. 
A kiíró bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a pályázók között az elbírálásnál szabadon 
döntsön, a pályázat elbírálása során indokolás nélkül hirdessen eredményt. 

Dr. Pénzes Károly 
Jogi Bizottság elnöke 
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