
Iktató szám: 18/2012.
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

Tárgy: BRFK IX. kerület Rendőrkapitányság, valamint a Ferencvárosi Tűzőrség támogatása

Előterjesztő: Dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Enyedi Mária, Jogi és Pályázati Iroda

Előzetesen tárgyalja: VVKB 2012. január 25.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

A döntéshez egyszerű
minősített X 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 Képviselőtestület!

Önkormányzatunk minden évben támogatta a Budapesti Rendőr-főkapitányságot különböző 
ingó  eszközökkel  (irodai  kellékek,  bútorok,  számítógép  kellékek,  alkatrészek,  stb.)  a 
Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítványon keresztül.

A  belügyminiszter  a  belügyminiszter  irányítása  alatt  álló  egyes  rendvédelmi  szervek  és 
oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat 
kiadására  vonatkozó  26/2010.  (XII.  29.)  számú  BM  utasítása  értelmében  a  rendvédelmi 
szervek  részére  felajánlott  adományok  elfogadásának rendjéről  szóló  szabályzatot 
módosította.  A  továbbiakban  a  rendvédelmi  szervek  önkormányzatoktól  fogadhatnak  el 
adományokat. 

Így Önkormányzatunk a továbbiakban kizárólag közvetlenül támogathatja a rendőrséget.

A Ferencvárosi Közbiztonsági Alapítvány a BRFK részére történő adományozás céljára az 
alábbi tárgyi eszközöket már beszerezte:

Megnevezés Csom. egys.

Asztali számítógép - sw nélküli konfig. 9 db.
ASUS monitor 19" 4 db.
XEROX  Phaser 3250dn  laser nyomtató 4 db.
HP. Compaq 615 WD661ES Notebook 1 db.
Pendrive 32 GB 4 db.
Pendrive 16 GB 2 db.
Pendrive 8 GB 5 db. 
Pendrive 4 GB. R RAM 1
Lapadogató Konica Minolta DF-502 + 
közbesz.díj 1 db
Szerelt számítógép  -6018L-CA 400W konfig. 6 db
Szerelt számítógép  -7013-G5 350W konfig. 9 db
6 mm műanyag spirál fehér 4 doboz
8 mm spirál kék 4 doboz
9x9x4,5 cm irodai kockatömb 10 db
Alkoholos marker fekete 20 db
Eagle tűzőgép 20 bliszt
Esselte D10 lyukasztó kék 3 db
Fakeretes parafa tábla 5 db
Golyóstoll eldobható kék 400 db
Öntapadó jegyzettömb 10 db
Ragasztó stift 8 g 50 db
Ragasztószalag 50 csom.
Spirál hátlap 2 doboz
Színes térképtű 10 doboz
Tűzőkapocs 13 doboz
Tűzőkapocs mini 400 doboz
Victoria tokos iratrendező 50 db
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Víztiszta előlap 2 csom.
Taktikai mellény 10 db
GÁLA vezetői forgószék 15 db
Vezetői szék 5 db
Porszívó - Classic 2 db
Indukciós főzőlap 1 db
Tárgyalószék fekete 80 db
Vendégágy 4 db

Összesen  2.922.273.- Ft., azaz kettőmillió kilencszázhuszonkettőezer-kettőszázhetvenhárom 
forint.

A Képviselőtestület a 254/2011. (VIII. 26.) számú határozatában már döntött a fenti eszközök 
Budapesti  Rendőr-főkapitányság  részére  történő  adományozásról,  azonban  az 
adományozáshoz szükséges  szerződések a Budapesti  Rendőr-főkapitányság részéről  a mai 
napig nem kerültek aláírásra különböző adminisztrációs problémák miatt.

A  fenti  eszközök  a  Ferencvárosi  Közbiztonsági  Közalapítványtól  átadás-átvételi 
jegyzőkönyvvel  átadásra  kerültek  az  Önkormányzat  részére, azonban  az  eszközök 
tulajdonjoga  rendezetlen  maradt,  így  azokat  idegen  tulajdonként  tartjuk  nyilván.  Ezért  a 
BRFK-val történő szerződéskötést megelőzően ennek a rendezése is szükséges.

Időközben  további  készletek  adományozására  is  sor  kerülhet  a  BRFK  részére,  mivel  a 
Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány az alábbiakat kívánja adományozni:
50 liter fehér zománcfesték 36.000.- Ft
Ifjúsági bútor 1 db 40.000.- Ft
Nappali bútor 1 db 40.000.- Ft
Gardrób szekrény 1 db 40.000.- Ft
Héra beltéri falfesték 16 l    4490.- Ft
Nitro lakk 5 liter 11.500.- Ft
Nitro hígító 5 liter    3.500.- Ft
Gemini lakk 4liter /4db/ 34.800.- Ft

          210.190.- Ft.

A  fentebb  hivatkozott  BM  utasítás  alapján  azonban  továbbra  is  csak  Önkormányzatunk 
adományozhatja közvetlenül a fenti készleteket a BRFK részére, ezért szükséges ezeknek az 
átvétele, majd továbbadása is.
Így  összesen  3.132.563.-  Ft.  értékű  eszközök  átvételére  illetve  adományozására  fog  sor 
kerülni.

A  tavalyi  évben  a  közterületi  térfigyelő  rendszer  üzemeltetésére  és  a  rendőrség 
túlszolgálatának finanszírozására elkülönített pénzeszközökből a Rendőrkapitányság összesen 
6.695.592.- Ft. összegű maradványt ért el, melyből 3.000.000.- Ft. már felhasználásra került 
(jutalmazás).  A  fennmaradó  összegre  vonatkozóan  pedig  a  Rendőrkapitányság  azzal  a 
kéréssel  fordult  Önkormányzatunkhoz,  hogy  azt  az  informatikai  rendszerük  fejlesztésére 
fordíthassák.

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról és a vagyona feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/1997. (IV. 1.) számú önkormányzati rendelet 17. § (1) 
bekezdés  a.)  pontja  alapján  az  önkormányzati  vagyon tulajdonjogának,  használatának  – 
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jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – közérdekből történő ingyenes vagy kedvezményes 
átruházásáról 1 millió Ft értékhatár felett a Képviselőtestület minősített többséggel dönt.

2011.  év végén kérte a  BRFK IX.  kerületi  Rendőrkapitányságának  (1 millió  forint)  és a 
Fővárosi  Tűzoltó-parancsnokság  Közép-pesti  Parancsnoksága  Ferencvárosi  Tűzőrségének 
(60.000.-  Ft)  az Önkormányzat  segítségét  a karácsonyi  rendezvények  lebonyolításához.  A 
rendezvényeket végül a Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány bonyolította le.

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet 4. § 
(1)  d)  pontja  alapján  a  Képviselőtestület  közösségi  célú  alapítvány  és  alapítványi  forrás 
átvételére és átadására vonatkozó hatásköröket nem ruházhatja át.

Fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok 
elfogadását.

Budapest, 2012. január 18.

Tisztelettel:

dr. Bácskai János s.k.
     polgármester
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Határozati javaslat:

1. számú határozat: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, 
hogy 

1.) visszavonja a 254/2011. (VIII. 26.) számú határozatát,
2.) kezdeményezi  a  …../2012.  számú  előterjesztésben  felsorolt  eszközök  -  összesen 

3.132.563.-  Ft.  értékben  -  ingyenes  átvételét  a  Ferencvárosi  Közbiztonsági 
Közalapítványtól,

3.) az 1.) pontban meghatározott eszközöket a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére 
ingyenesen átadja azzal, hogy azokat a IX. kerületi Rendőrkapitányság működésének 
elősegítésére használhat fel,

4.) felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  az  eszközök  átvétele  és  átadása  érdekében 
szükséges szerződések megkötéséről gondoskodjon.

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2012. február 28.

2. számú határozat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

1.) a  Ferencváros  Közbiztonsági  Közalapítvány  részére  1.060.000.-  Ft.  összegű 
támogatást  nyújt  a  Közalapítvány  Alapító  Okiratában meghatározott  célok 
megvalósításával  kapcsolatosan  felmerült  költségekre,  a  IX.  kerületi  rendvédelmi 
szervek (rendőrség, tűzoltóság) ünnepi rendezvényeinek lebonyolítása céljából,

2.) felkéri  a  polgármestert,  hogy a 2012. évi  költségvetésben tegyen javaslatot  az 1.) 
pontban meghatározott összeg forrásának biztosítására,

3.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a fedezet megléte esetén a támogatási szerződés 
megkötéséről gondoskodjon.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2012. február 28.

3. számú határozat:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt 
hogy

1) 3.696.000.-  Ft-al támogatja a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, melyet kizárólag a 
IX. kerületi Rendőrkapitányság informatikai fejlesztésére használhat fel,

2) felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  2012.  évi  költségvetésben tegyen  javaslatot  az  1.) 
pontban meghatározott összeg forrásának biztosítására,

3) felhatalmazza a polgármestert, hogy a fedezet megléte esetén a támogatási szerződés 
megkötéséről gondoskodjon.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2012. február 28.
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