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Előzetesen tárgyalja: 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Horváth Péter s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

A döntéshez egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen

Az előterjesztés rövid tartalma: 
Az  előterjesztés  javaslatot  tesz  a  Ferencvárosi  Polgárőr  Egyesület  közbiztonsági  és 
bűnmegelőzési közhasznú tevékenységének támogatására.



Tisztelt Bizottság!

A Ferencvárosi Polgárőr Egyesület elnöke a korábbi évekhez hasonlóan kéri a T. Bizottságot, 
hogy az Egyesület 2011. évi működési költségét 2.000.000,- Ft-tal támogassa.

Az  Egyesület  többek  között  a  közbiztonság,  a  vagyonvédelem  valamint  a  bűnmegelőzés 
területén folytat közhasznú tevékenységet. 
A  kerületi  Rendőrkapitányság  bűnmegelőzési  tevékenységét  évek  óta  hatékonyan  segítik, 
lopott  gépjárművek  és  szórakozóhelyek  ellenőrsében  folyamatosan  közreműködnek.  A 
Rendőrséggel  együttműködve  körözés  alatt  álló  személyeket  és  sorozatos  bűncselekményt 
elkövetőket fogtak el. 
A rendőrségen működtetett rendszámfelismerő rendszernek köszönhetően hatékonyan tudnak 
fellépni  a  lopott,  bűncselekmény  miatt  körözés  alatt  álló  gépjárművek  megtalálásában. 
Továbbá számtalan esetben vettek részt a BRFK központi és kerületi közlekedési akcióiban.
Az elmúlt évben a Ráday utcában kitelepülő vendéglátó egységek éjszakai ellenőrzésében is 
aktívan részt vettek.

Az  Egyesület  elnökével,  a  2011.  évi  önkormányzati  támogatás  ügyében  egyeztető 
megbeszélést  tartottam.  A megbeszélésen  elhangzottaknak  megfelelően  Elnök  úr  eljuttatta 
hozzám a közbiztonság érdekében folytatott közhasznú tevékenységük ellátásához szükséges 
eszközök listáját,  mely szerint  3  db EDR rádió és  2 db videokamera  beszerzését  kérik  a 
Bizottságtól.

Fentiek alapján javaslom, hogy a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 2011. évi közbiztonsági és 
bűnmegelőzési tevékenységét 1.600.000,- Ft-tal támogassa a Bizottság, az alábbiak szerint:

• Eszközbeszerzés: 830.000,- Ft
3 db THR-880I típusú rádió, tartozékkal
2 db Sony HDR-CX 115E típusú videokamera 

• Működési költség: 770.000,- Ft
Továbbá javaslom,  hogy a tárgyi  eszközöket  a  Ferencvárosi  Közbiztonsági  Közalapítvány 
szerezze be az Egyesület részére.

Mindezek alapján kérem a T. Bizottság az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Budapest, 2011. június 15.

Martos Dániel s.k.
 bizottság elnöke

Határozati javaslat:

1.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 
Ferencvárosi  Polgárőr  Egyesület  részére  a  Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencvárosi 
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás teljesítése érdekében 2011. évben 



egyszeri  770.000,-  Ft  működési  célú  támogatást  biztosít  a  3340.  „városfejlesztési, 
városüzemeltetési és közbiztonsági egyebek” költségvetési sor terhére.

2.)  A  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Bizottság  egyetért  a 
Ferencvárosi  Polgárőr  Egyesület  részére  történő  3  db  THR-880i  típusú,  tartozékokkal 
ellátott  EDR  rádió  valamint  2  db  Sony  HDR-CX  115E  típusú  videokamera 
szerszerzésével.

3.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Képviselő-
testületet,  hogy  a  3724.  „Közbiztonsági  Közalapítvány  támogatása”  költségvetési  sort 
830.000,- Ft-tal emelje meg a 3340. „városfejlesztési, városüzemeltetési és közbiztonsági 
egyebek” költségvetési sor terhére, a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület részére 3 db THR-
880i típusú, tartozékokkal ellátott EDR rádió valamint 2 db Sony HDR-CX 115E típusú 
videokamera  –a  közbiztonsági  és  bűnmegelőzési  tevékenységük  hatékonyabbá  tétele 
érdekében- beszerzése céljából.

Határidő: 1-2. pont tekintetében: értelemszerű
 3. pont tekintetében: a költségvetés soron következő módosítása

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester
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