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Előterjesztés 

a Képviselő-testülete részére 

(J)- . számú előterjesztés 

a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti körzeti megbízotti iroda céljára 
biztosított helyiség átadásáról és a közüzemi díjak fedezetének biztosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság vezetője, dr. Gyetvai Tibor 
kapitányságvezető által korábban benyújtott kérelmek alapján a Képviselő-testület az alábbi 
döntéseket hozta: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti (hrsz.: 42309/27), 47m2 alapterületű 
földszintes helyiséget a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága 
(1102 Budapest, Harmat u. 6-8.) részére határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő 
kikötésével használatba adja körzeti megbízotti iroda céljára (921/2011. (X. 20.) KÖKT 
határozat), 

b) a Budapest X. k~rület, Újhegyi sétány 16. szám alatti helyiség térítésmentes használatra 
kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait 2012. április 30-áig a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. fizeti meg (1017/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat), 

c) a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága (1102 Budapest, 
Harmat u. 6-8.) részére határozatlan időre használatba adott Budapest X. kerület, Újhegyi 
sétány 16. szám alatti (hrsz: 42309/27) 47m2 alapterületű földszintes helyiségben biztosítja a 
vonalas internethasználatot és egy darab CISCO ASA 5505 biztonsági készüléket A 
Képviselő-testület a készülék beszerzésére bruttó 150 OOO Ft-ot az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletében 
biztosított (1018/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat). 

Az Önkormányzat a vonalas internethasználatot kiépítette, a biztonsági készüléket beszerezte 
és beépítette, a helyiség átadására azonban még nem került sor. 

A Kapitányságvezető Úr levelében (2. melléklet) kérte annak megvizsgálását, hogy lehetőség 
szerint a közüzemi díjak (víz- és csatornadíj, áramdíj, távfűtési díj) költségétől mentesen 
használhassák az irodahelyiséget. 

Polgármester úr a -kérést megvizsgálva úgy döntött, hogy az év hátralévő idejére (a 
szeptemberi használatbavételtől kezdődően december 31-éig) tartalékkerete terhére biztosítja 
az irodahelyiség rezsiköltségét, majd kezdeményezi a rezsiköltség betervezését a 2013. évi 
költségvetés be. 



Ennek ismeretében készült el a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a 
Budapesti Rendőr-fgkapitányság között kötendő adományozási szerződés a Budapest X. 
kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti (hrsz.: 42309/27) ingatlanból 47 m2 alapterületű 
földszintes helyiség és az ingatlan hátsó részében található közös használatú szociális blokk 
használatba adása tárgyában. 

II. Hatásvizsgálat 

Az Adományozási szerződés aláírásával Kőbánya közbiztonságának javítása, a kerületi 
lakosokkal történő közvetlenebb kapcsolattartás és a könnyebb elérhetőség érdekében a 
körzeti megbízotti iroda működése biztosított, a Rendőrkapitányság anyagi helyzetére 
tekintettel ingyen esen. Ugyanakkor az internetszolgáltatás biztosításával és a tűzfal 

beszerelésévellehetőség nyílik arra, hogy interneten keresztül a Robotzsaru NEO rendszerben 
a körzeti megbízotti irodából végezzék el az írásos tevékenységet (az iratok fel- és letöltését), 
így nem kell a kapitányságra bemenni, ezzel több időt tudnak a területen tölteni. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. szeptember 10. 

( 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. .12012. ( ... ... )határozata 
a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti körzeti megbízotti iroda céljára 

biztosított helyiség átadásáról és a közüzemi díjak fedezetének biztosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság között- a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti (hrsz: 
42309/27) 47 m2 alapterületű földszintes helyiség és az ingatlan hátsó részében található 
közös használatú szociális blokk a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi 
Rendőrkapitánysága (1102 Budapest, Harmat u. 6-8.) részére történő használatba adása 
tárgyában - kötendő szerződést írj a alá. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetés készítésekor a 
Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti (hrsz: 42309/27) 47 m2 alapterületű 
földszintes helyiség közüzemi díjainak fedezetét terveztesse be. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. szeptember 26. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Jogi Csoport 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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Bodapest }'óváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Tisztelt Po1gánnestcr Úr! 

Kérem Polgármester Urat, vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a Budapest X. kertilet Újhegyi 

sétány 16. szám alatti KMB irodát az önkormányzat közí1zemi díjak költségétől mentesen adja a 

BRFK X. kerületi Rendörkapitányság használatába. 

Budapest, 2012. s:t.eptembcr 13. 

Tisztelettel: 


