
       Iktató szám: 112/2012. 
Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére 

 

 
Tárgy:  Javaslat közbiztonsággal összefüggő pályázat jóváhagyására 
 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette:    Kozma-Vig Melinda (Jogi és Pályázati Iroda) 
 
Előzetesen tárgyalja:  VVKB 2012. május 02-ai ülésén 
  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k. 
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  Rendelet   
Határozat  normatív 

  hatósági 
 X egyéb 

 

 
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.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló helyi fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások 

igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet lehetőséget 

biztosított építéssel járó beruházás megvalósítására vonatkozó vissza nem térítendő támogatás 

igénylésére.  

A támogatás igénybevételéhez a kedvezményezett a támogatási összeg legalább 5%-ának 

mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat 

szükséges alkalmazzon.  

A rendelet 5§. b.) pontja alapján a támogatás maximális mértéke a fejlesztéshez szükséges 

összeg 80%-a, de maximum 10 millió Ft lehet.  

A rendeletben meghatározott egyik támogatható fejlesztési lehetőség a „közbiztonság 

növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása”. Mivel az önkormányzat a József Attila 

lakótelepen elhelyezkedő Börzsöny utca 13. sz. alatti Rendőrőrs felújítására a 2012. évi 

költségvetési rendelet 4. sz. mellékletének 4034 során már biztosított fedezetet, és a felújítás a 

rendelet által meghatározott fejlesztési lehetőséggel összhangban áll, ezért ezen beruházás 

megvalósítására, illetve az ehhez biztosított források esetleges kiváltására pályázat került 

benyújtásra 10.000.000 forint támogatás elnyerésére, az ahhoz kapcsolódó 23.285.196 Ft 

önerő megjelölésével. 

 

A pályázat elnyerése esetén, a támogatás összege hozzájárulhat a Rendőrőrs épület külső, 

belső felújításához, ügyfélbarát helyiségek, panaszfelvevői helyiség, ügyfélváró, és 

ügyfélszolgálat kialakításához, és így a már ezen célra rendelkezésre álló forrásokat a 

támogatás összegének megfelelő mértékben más célokra tudnánk felhasználni. A beruházás 

jelentős mértékben javítaná a bűnfelderítési hatékonyságot, amely rövid időn belül a 

közbiztonság növeléséhez vezet, ezáltal javítva a közvetlen lakossági kapcsolatot is. 

Bejelentések esetén, az azonnali intézkedési lehetőség szintén a közbiztonság növelését 

szolgálhatná. Megfelelőbb körülmények között valósulhatna meg a közterület-felügyelők 

intézkedéseivel kapcsolatos panaszok elbírálása is, mely során ügyfelek meghallgatása 

szükséges, továbbá a felújított épület lehetőséget teremtene a jó munkakörülmények 

biztosítására, egy élhető, a szükséges technikai eszközökkel felszerelt, kényelmes munkahely 

megteremtésére.  
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A támogatás elnyerése esetén, annak felhasználásnak végső határideje 2013. június 30., a 

támogatás felhasználásáról pedig a tárgyév december hó 31-i fordulónappal a mindenkori 

zárszámadás keretében és rendje szerint köteles az önkormányzat elszámolni.  

 

Az igénylés pozitív elbírálása esetén, a támogatás igénybevételéhez a támogatási összeg 

legalább 5%-ának mértékéig a beruházás során közfoglalkoztatottat szükséges alkalmazni, 

melyhez a forrásokat biztosítani szükséges. 

 

Fentiek alapján kérem, a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és 

döntsön a határozati javaslatokról.  

 

Budapest, 2012. április 24.  

 

 

                                                                                              dr. Bácskai János s.k. 

                                                                                                 polgármester 
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Határozati javaslatok 

 

1. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

jóváhagyja a 4/2012. (III. 1.) BM rendelet által, a „közbiztonság növelését szolgáló 

fejlesztések megvalósítására” lehetőséget biztosító, építéssel járó beruházás 

megvalósítására vonatkozó vissza nem térítendő támogatás igénylését a Börzsöny utca 13. 

sz. alatti Rendőrőrs felújítására.  

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 2012. május 03. 

 

2. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a 4/2012. (III. 1.) BM rendelet által, a „közbiztonság növelését szolgáló 

fejlesztések megvalósítására” lehetőséget biztosító, a Börzsöny utca 13. sz. alatti 

Rendőrőrs felújítására vonatkozó támogatásigényléshez kapcsolódó, a támogatási összeg 

feletti 23.285.196 Ft önerő összegét a 2012. évi költségvetési rendelet 4. sz. mellékletének 

4034 soráról sikeres pályázat esetén biztosítja. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: sikeres pályázatról szóló döntés napja 

 

3. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a 4/2012. (III. 1.) BM rendelet által, a „közbiztonság növelését szolgáló 

fejlesztések megvalósítására” lehetőséget biztosító, a Börzsöny utca 13. sz. alatti 

Rendőrőrs felújítására vonatkozó támogatásigénylés pozitív elbírálása esetén, a támogatási 

összeg 5%-ának, azaz 500.000 Ft mértékéig a beruházás során határozott idejű 

közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz.  

A támogatás elnyerése esetén, felkéri a Polgármester urat, hogy, a döntést követően, a 

soron következő költségvetés módosításakor gondoskodjon az alkalmazásukhoz szükséges 

fedezet, azaz 500.000 Ft, költségvetésben való biztosításáról, továbbá 3 közfoglalkoztatott, 

2 hónapig történő foglalkoztatásáról. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: sikeres pályázatról szóló döntést követő költségvetési rendelet módosítása 

 

 


