
 

     Iktató szám: Sz-191/2017. 
 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2017. április 19-ei ülésére 
 
 

 
Tárgy:  Ferencvárosi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme 
 

Előterjesztő:   dr. Bácskai János, polgármester 
 
Készítette:   Apollónia Aranka, irodavezető 
   Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizsák Ildikó s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
  



 

Tisztelt Bizottság! 

 

 

A Ferencvárosi Polgárőr Egyesület elnöke a hozzám intézett levelében kérte a T. Bizottságot, 

hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az Egyesület a 2017. évi működési 

költségeihez Önkormányzatunk anyagi forrásaihoz mérten, lehetőség szerint az elmúlt évben 

kapott 2.500.000,- Ft támogatási összeggel járuljon hozzá. 
 

Az Egyesület többek között a közbiztonság, a vagyonvédelem valamint a bűnmegelőzés 

területén folytat közhasznú tevékenységet. A Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi 

Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tevékenységét 1994. óta aktívan segíti. 

Az Egyesület folyamatosan járőrszolgálatot szervez a kerület területén mind önállóan, mind 

pedig a Rendőrséggel közösen, elsősorban hétvégenként, alkalomszerűen pedig 

hétköznaponként. A fokozott közterületi – gépkocsizó, kerékpáros és gyalogos 

járőrszolgálatot látnak el – jelenlétükkel pedig hozzájárulnak Ferencváros közbiztonságának 

javításához.  

 

A polgárőrök rendszeresen részt vesznek az önkormányzati rendezvények biztosításában, 

valamint kiemelt figyelmet fordítanak a járőrszolgálatuk során az önkormányzati objektumok, 

terek, parkok rendszeres ellenőrzésére. 

 

Az Egyesület rendszámfelismerő rendszerrel is rendelkezik, melynek segítségével a 

közterületi járőrözés során ellenőrzik a lopott illetve bűncselekmény miatt körözött 

gépjárműveket. A Rendőrség járőreivel közösen a forgalomból kivont, lejárt műszaki, 

valamint a személykörözés miatt keresett üzembentartók felkutatásában, elfogásában 

segédkeznek. 2016. évben 60.000 gépjármű ellenőrzését hajtotta végre az Egyesület, melyből 

55 esetben jelzett a rendszer, és ez alapján intézkedés is történt. 

 

Az Egyesület elnöke beadványában jelezte, hogy 2017. évben fokozni szeretnék a 

járőrszolgálataikat, főként hétköznap a késő délutáni, és esti órákban, tekintettel arra, hogy 

tapasztalataik szerint ezen időszakban történik a legtöbb bűncselekmény. Az 

Önkormányzattól kapott robogókat az elmúlt évben használatba vette az Egyesület, mely 

szintén hozzájárul a járőrszolgálat hatékonyabb működéséhez. 

 

A Ferencvárosi Polgárőr Egyesület által 2016. évben teljesített szolgálati órák száma az 

alábbiak szerint alakult: 

- önálló polgárőr szolgálat: 4520 óra, 

- rendőrökkel közös szolgálat: 2010 óra, 

          összesen: 6530 óra. 

 

Mindezek alapján javaslom a T. Bizottság részére, hogy a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 

2017. évi működési költségét 2.500.000,- Ft-tal támogassa az alábbiak szerint: 

 

- közüzemi költségek 35.000,- Ft 

- telefon, internet költség, BM GPRS (rendszámfelismerőhöz) 95.000,- Ft 

- üzemanyag költség (járőrautókra, motorokra) 1.000.000,- Ft 

- Formaruha beszerzése 100.000,- Ft 

- egyéb költségek 

(Polgárőr felszerelések, járőrszolgálati eszközök, kiegészítők, 

tartozékok, URH rádiók és tartozékai, szolgálati gépjárművek 

és motorok fenntartási költségei - biztosítás, gépjárműadó, 

javítási és karbantartási költségek, vizsgáztatás, eredetiség 

1.270.000,- Ft 



 

vizsgálat, autógumi, felni, feliratozás, műszaki vizsga -, 

irodaszer, irodai berendezések, postaköltség, könyvelési 

költség, ügyvédi költség, frekvencia díj) 

 

Fentiekre figyelemmel kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Budapest, 2017. árpilis 11. 

 

dr. Bácskai János s.k. 

polgármester 

Határozati javaslat: 

 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 

Ferencvárosi Polgárőr Egyesület részére, a 2017. évi működési költségeihez 2.500.000,- Ft 

összegű támogatást nyújt, a 3203. „városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság” 

költségvetési sor terhére. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést az Sz-…/2017. sz. előterjesztésben 

foglaltak szerinti tartalommal a Ferencvárosi Polgárőr Egyesülettel kösse meg. 

 

Határidő: 2017. május 20. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 

 


