
Iktató szám:248/7/2011.
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére

Tárgy: Módosító  indítvány  a  költségvetési  rendelet  módosításához,  BRFK  IX.  Kerületi 
Rendőrkapitányság támogatási kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János, polgármester

Készítette: Temesiné Apollónia Aranka, irodavezető

Előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária 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 Képviselő-testület!

Önkormányzatunk a Középső-Ferencvárosban működő térfelügyeleti  rendszer 2011. évi –a 
Közterület-felügyelettel  közösen  történő-  üzemeltetése  tárgyában  együttműködési 
megállapodást kötött a Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitányságával.

A Képviselő-testület a 356/2010.(XII.15.) valamint a 119/2011.(IV.06.) számú határozataival 
2011.  évre,  a  3350.  „térfigyelő  rendszer  működtetése”  költségvetési  soron  a  fenti  célra 
összesen 61.203.649,- Ft összeget különített el.

A Rendőrkapitány úr tájékoztatása szerint –az előzetes számítások alapján- az év végéig az 
elkülönített költségkeretből 3.000.000,- Ft körüli maradványösszeg keletkezik.

Kapitány úr a 2011. október 21-én kelt levelében az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően 
kérte,  hogy  a  3.000.000,-  Ft  maradványösszeg  –az  együttműködési  megállapodásban 
meghatározott  céltól  eltérően-  jutalom  céljára  történő  felhasználását  tegye  lehetővé  a 
Képviselő-testület.

A  jutalomkeret  parancsnoki  javaslat  alapján,  a  beosztotti  állományában  kiemelkedő  vagy 
magas színvonalú munkát végző rendőrök között kerülne felosztásra.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet,  hogy az előterjesztést  megtárgyalni  és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2011. november 21.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

A Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
dönt, hogy a 3724. „Közbiztonsági Közalapítvány támogatása” költségvetési sort 3.000.000,- 
Ft-tal megemeli a 3350. „térfigyelő rendszer működtetése” költségvetési sor terhére, a BRFK 
IX. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazása céljából.
Egyúttal  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  támogatási  szerződést  a  Ferencvárosi 
Közbiztonsági Közalapítvánnyal kösse meg.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester


