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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! 

 

Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy Ámán András a Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi 

Rendőrkapitányság kapitányságvezetője azzal a kéréssel fordult Polgármester úrhoz, hogy a Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata anyagi lehetőségeihez mérten támogassa egy 

gépjármű beszerzését. 

 

A gazdálkodási szabályzatról szóló 41/2014. (XI.28.) ORFK utasítás 1. számú melléklet „A Rendőrség 

részére adományként felajánlott gépjármű, informatikai eszköz elfogadásának műszaki 

követelményei” pontjában foglaltak értelmében: 

„1. Nem fogadható el adomány gépjármű tekintetében: 

olyan motorkerékpár, személygépkocsi, terepjáró vagy tehergépkocsi, amely: 

a) 3 évnél idősebb, illetve műszaki állapota miatt nagyjavítást, motorcserét igényel; 

b) 100 000 km, motorkerékpár esetén 30 000 km feletti futásteljesítménnyel rendelkezik; 

c) átlagos üzemanyag-felhasználása több mint 30%-kal meghaladja a szervnél üzemeltetett, 

ugyanezen kategóriába eső gépkocsik átlagos üzemanyag-felhasználását.” 

 

A rendelkezésemre álló információk értelmében az önkormányzati támogatásból beszerzendő 

személygépjármű a kapitányság operatív munkáját segítené. Kapitány úr tájékoztatása értelmében 

szándékaik szerint az új gépjármű az alosztályvezetők, osztályvezetők használatába kerülne, az általuk 

jelenleg használt Skoda Octavia-t pedig a végrehajtó bűnügyi állomány kapná meg. 

 

A kerületi Rendőrkapitányság a fent hivatkozott ORFK utasításban, valamint a belügyi szervek 

gépjármű szabályzatáról szóló 20/2015. (VII.31.) BM utasításban foglaltakat figyelembe véve előzetes 

piackutatást végzett a gépjárműbeszerzés tárgyában. 

 

Az előzetes piackutatás alapján egy új Opel Corsa Selection 1,2 típusú személygépjármű már 

2.799.990,- Ft vételáron (mely összeg a gépjármű üzembe helyezésének költségét nem tartalmazza) 

beszerezhető. 

A gépjármű felszereltsége: 5 ajtós karosszéria, 1.2 literes, 70 lóerős benzinmotor, elektromos 

ablakemelő elől, távirányítós központi zár, első, oldalsó és függönylégzsákok, elektronikus 

szervókormány, magasságban és mélységben állítható kormányoszlop. 

 

A T. Képviselő-testület - Rendőrkapitány úr kérését figyelembe véve - az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2017. (VI.30.) 

önkormányzati rendelettel a 3203. „városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság” költségvetési 

sort3.000.000,- Ft-tal megemelte, a BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitányság gépjármű beszerzésének 

támogatása céljából. 

 

Mindezek alapján kérem T. Bizottságot, hogy a gépjármű beszerzéssel kapcsolatos támogatási 

kérelmével kapcsolatban hozza meg döntését. 

 

 

Budapest, 2017. augusztus 31. 

 

          Görgényi Máté s.k. 
                 elnök 

Határozati javaslat: 

 

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

Rendőrség-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitányság gépjármű beszerzéséhez …..............,- Ft 

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

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal 

kösse meg. 

Határidő: 2017. szeptember 20. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 


