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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete 

B u d a p e s t 

Tisztelt Képviselőtestület! 

Csatoltan megküldöm a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő 
testülete 2010. évi munkatervében meghatározott, és a 2010. június 17-i testületi ülés 
napirendi pontjában szereplő "A kerület úthálózatának közlekedésbiztonsági szempontból 
történő értékelése" valamint napirenden kívül „ Előterjesztés az albérleti díj támogatásához 
esetlegesen hiányzó összeg forrásának biztosításáról „ témakörű tájékoztatót. 

A tájékoztatót a jogi bizottság feltehetően következő ülésén megtárgyalja, és elnöke az ülésen 

ismerteti a bizottság határozatát. 

Határozati javaslat; 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete "A kerülőt 
úthálózatánalc közlekedésbiztonsági szempontból történő értékelése" valamint napirenden 
kívül „ Előterjesztés az albérleti díj támogatásához esetlegesen hiányzó összeg forrásának 
biztosításáról „témakörű tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 2010. június 07. 

ÁCS PÉTER r. ezredes z. k. 
rendőrségi tanácsos 
kapitányságvezető 

jegyző 
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Budapest 

Tisztelt Elnök Ur! 

A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság munkatársainak albérleti díj támogatására kiírt Jogi 
Bizottsági pályázattal összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom: 

Aljegyző Úr tájékoztatása szerint 2010. év június hónaptól kezdve 12 hónapon keresztül, 
az albérleti díj támogatásra sikeres pályázatot benyújtó beosztottak eredményes elbírálása 
esetén 6.500.000,- Ft. keretösszeg szétosztása áll a Jogi Bizottság rendelkezésre. 

Az idei pályázati kiírás határidejére -április 18-án- 22 kolléga adta be pályázatát, mely esetek 
mindegyikében -figyelemmel a szempontok teljesítésére-javasoltam a támogatás odaítélését. 

Abban az esetben, ha az összes 22 fő pályázó megkapja az albérleti díj támogatását, akkor -
figyelemmel a keretösszegre- fejenként bruttó 24.620,-Ft összeget lehet átutalni részükre 
havonta. 
Ez a támogatási díj 2009. évre vonatkozóan bruttó 32.000,- Ft./fő7hó összeg volt, mely a 
gyakorlatban nettó 18.995,- Ft felhasználásával mérsékelte a kollégák lakhatásra fordított 
tényleges költségeit. 

A rendőr kollégák jelenlegi anyagi megbecsülésére, és a Budapesten történő megélhetés 
nehézségeire figyelemmel nagyon fontosnak tartanám azt, hogy a sikeres pályázók havonta 
legalább bruttó 30.000 Ft,- összegű albérleti támogatásban részesülhessenek. 
A 22 fő pályázó azonos időszakban történő támogatása -az általam kért feltételek teljesülése 
esetén-12 hónap vonatkozásában 7.920.000, Ft összeg felhasználhatóságát feltételezi. 

Személyes beszélgetések alapján tudom, hogy a rendőrkapitányság munkatársai albérleti 
díjának egy részével történő, önkormányzati döntésen alapuló támogatása is hozzájárul 
-kiemelten a vidéki lakcímmel rendelkező - kollégáim azon döntéséhez, hogy továbbra is a 
X. kerületi Rendőrkapitányságon teljesítsenek szolgálatot. 



Fentiek figyelembe vételével kérem az Elnök Urat, hogy a Jogi Bizottság a lehetőségeihez 
képest támogassa azt, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a Jogi Bizottság pályázatra 
felhasználható keretösszegét további 1.420.000,- Ft összeggel megemelje, mely döntéssel 
nagymértékbe hozzájárulna a kapitányság esetleges további humánforrás fluktuációjának 
megelőzéséhez. 

Budapest, 2010. június 07. 

Tisztelettel: 

Acs Péter r. ezredes 
rendőrségi tanácsos 
kapitányságvezető 


