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Tisztelt Képviselő-testület! 

A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság megbízott vezetője, Tóth Béla rendőrezredes, 
rendőrségi főtanácsos azzal a kéréssel keresett meg, hogy a részükre 2010. július 3-án 
biztosított 3 millió forint fel nem használt részét, vagyis a fennmaradó 491.626,-Ft-ot a kiváló 
munkát végző beosztottai (Görbe Attila r. alezredes közrendvédelmi osztályvezető, 
kapitányságvezető-helyettes, Balázsné Kiss Krisztina r. főhadnagy, kiemelt főnyomozó, 
Szilágyi Nikoletta r. őrmester járőrvezető) jutalmazására használhassa fel. 

Mivel ezen összeg visszautalásra került az önkormányzat részére, a jutalmazás 
érdekében az alábbi határozati javaslat elfogadása szükséges. 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság 2010. december 14-ei ülésén tárgyalja, a 
bizottsági javaslatot az elnök ismerteti a képviselő-testületi ülésen. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat 
elfogadására. 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (11.15.) sz. önkormányzati rendelet 11. számú 
mellékletében a BRFK részére jóváhagyott 14.542 eFt működési célú támogatásértékű 
kiadásból 387.106,-Ft összegű személyi juttatás fedezetére és annak 104.520,-Ft összegű 
járulékára, összesen 491.626,-Ft összeget átcsoportosít a Polgármesteri Hivatal személyi 
juttatásai közé. 
Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítások végrehajtására, illetve 
azoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás elkészítéséért felelős: Hegedűs Károly 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Budapest, 2010. december 9. 

Törvényességi szenipontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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Kovács Róbert 
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Tisztelt Polgármester Úr! 

Tájékoztatom, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 2008. december 
16-án kötött támogatási szerződés értelmében 2010. július 13-án átutalt a BRFK részére 5 millió 
Ft-ot, melyből jutalmazási célra 3 millió Ft használható fel. Tekintettel a 1132/2010. (VI. 18.) 
Kormányhatározatban leírtakra, a szerződésben foglaltakat nem tudtuk teljesítem, ezért kérésünkre 
az ORFK GF KM GEI Közgazdasági Osztály a fenti összeget az Önkormányzat részére 
visszautalta. A 3 millió Ft-os keretből 2010. október 23-a alkalmából megrendezett ünnepségen 25 
fő vehetett át jutalmat Polgármester Úrtól, melyet ezúton is köszönünk. 
A fenti keretösszeget teljes mértékben nem használtuk fel, ezért a fennmaradó bruttó 491.626,-
Ft-ot három beosztottam részére - Görbe Attila r. alezredes közrendvédelmi osztályvezető 
kapitányságvezető-helyettes, Balázsné Kiss Krisztina r. fhdgy. kiemelt főnyomozó és Szilágyi 
Nikoletta r. őrm. járőrvezető (gépkocsizó) - kiválóan végzett munkájuk elismeréseként - szeretném 
átutaltatni. 
Kérjük Polgármester Urat, hogy a leírtak teljesítéséhez járuljon hozzá. 

Budapest, 2010. december 02. 

Tisztelettel: 

r. ezredes 
főtanácsos 
inyságvezetőA. 
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