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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 Bizottság! 



 
A Ferencvárosi Polgárőr Egyesület elnöke a 2012. május 29-én kelt levelében kérte a T. 
Bizottságot, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az Egyesület 2012. évi működési 
költségéhez Önkormányzatunk anyagi forrásaihoz mérten járuljon hozzá. 
 
Az Egyesület többek között a közbiztonság, a vagyonvédelem valamint a bűnmegelőzés 
területén folytat közhasznú tevékenységet. A Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi 
Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tevékenységét 1994. óta aktívan segíti. 
Az Egyesület folyamatosan járőrszolgálatot szervez a kerület területén mint önállóan, mind 
pedig a Rendőrséggel közösen, elsősorban a hétvégenként, alkalomszerűen pedig 
hétköznaponként. A közterületi jelenlétükkel pedig hozzájárulnak Ferencváros 
közbiztonságának javításához. 
 
Az Egyesület rendszámfelismerő rendszerrel is rendelkezik, melynek segítségével a 
közterületi járőrözés során ellenőrzik a lopott illetve bűncselekmény miatt körözött 
gépjárműveket. A Rendőrségi járőreivel közösen a forgalomból kivont, lejárt műszaki, 
valamint a személykörözés miatt keresett üzembentartók felkutatásában, elfogásában 
segédkeznek. 
 
Elnök úr tájékoztatása szerint az Egyesület a közelmúltban beszerzett egy járőrszolgálat 
teljesítésére alkalmas Skoda Octavia személygépjárművet. A gépkocsi jelenleg 
működésképtelen, műszaki vizsgával nem rendelkezik, a csomagtartó része törött. A 
gépjárművet az Egyesület szeretné megjavíttatni, „Polgárőrség” felirattal ellátni és 
figyelemfelhívó jelzéssel (fényhíd) ellátni. 
 
Mindezek alapján javaslom a T. Bizottság részére, hogy a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 
2012. évi működési költségét 1.300.000,- Ft-tal támogassa az alábbiak szerint: 
 
- közüzemi költségek 75.000,- Ft 
- telefon, internet költség 130.000,- Ft 
- GPS költség (rendszámfelismerő, BM 

online kapcsolat) 
70.000,- Ft 

- üzemanyag költség 450.000,- Ft 
- járőrszolgálati autók költségei 

(biztosítás, gépjárműadó, javítási és 
karbantartási költségek, vizsgáztatás, 
eredetiség vizsgálat, autógumi, felni, 
feliratozás) 

 
400.000,- Ft 

- egyéb költségek 
(irodaszer, postaköltség, könyvelési 
költség) 

175.000,- Ft 

 
Fentiekre figyelemmel kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Budapest, 2012. június 26. 
 

Martos Dániel s.k. 
bizottsági elnök 

Határozati javaslat: 



 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 
Ferencvárosi Polgárőr Egyesület részére, a 2012. évi működési költségeihez 1.300.000,- Ft 
összegű támogatást nyújt, a 3203. „városfejlesztési, városüzemeltetési és közbiztonsági 
egyebek” költségvetési sor terhére. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést az Sz-…/2012. sz. előterjesztésben 
foglaltak szerinti tartalommal a Ferencvárosi Polgárőr Egyesülettel kösse meg. 
 
Határidő: 2012. július 15. 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 


