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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez egyszerű
minősített

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

Tisztelt Bizottság!
A T. Bizottság a VVKB. 245/2012. (VI.27.) számú határozatával úgy döntött, hogy a
Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 2012. évi működési költségét 1.300.000,- Ft-tal támogatja az
alábbiak szerint:
- közüzemi költségek
- telefon, internet költség
- GPS költség (rendszámfelismerő, BM
online kapcsolat)
- üzemanyag költség
- járőrszolgálati autók költségei
(biztosítás, gépjárműadó, javítási és
karbantartási költségek, vizsgáztatás,
eredetiség vizsgálat, autógumi, felni,
feliratozás)
- egyéb költségek
(irodaszer, postaköltség, könyvelési
költség)

75.000,- Ft
130.000,- Ft
70.000,- Ft
450.000,- Ft
400.000,- Ft

175.000,- Ft

A Ferencváros Polgárőr Egyesület a pénzügyi beszámolóját határidőben benyújtotta
Önkormányzatunk részére, melyben jelezte, hogy az 1.300.000,- Ft támogatási összeg
Bizottság által tételenként meghatározott felhasználható keretösszegtől az Egyesület
jogszabályváltozás miatt kénytelen volt eltérni. Ugyanis az elmúlt évben jelentősen
emelkedett a cégautóadó, mely a gépjármű hajtómotorjának teljesítményétől és
környezetvédelmi osztály-jelzésétől függően kerül megállapításra.
Fentiekre figyelemmel az Egyesületnek -a 2012. évi működési költségeihez- nyújtott
támogatási összeg felhasználása az alábbiak szerint alakult:
- közüzemi költségek
- telefon, internet költség
- GPS költség (rendszámfelismerő, BM
online kapcsolat)
- üzemanyag költség
- járőrszolgálati autók költségei
(biztosítás, gépjárműadó, javítási és
karbantartási költségek, vizsgáztatás,
eredetiség vizsgálat, autógumi, felni,
feliratozás)
- egyéb költségek
(irodaszer, postaköltség, könyvelési
költség)

45.827,- Ft
130.018,- Ft
69.383,- Ft
450.029,- Ft
460.643,- Ft

144.100,- Ft

A Ferencvárosi Polgárőr Egyesület elnöke a 2013. április 24. napján kelt levelében kéri a T.
Bizottságot, hogy a 2012. július 26. napján kelt támogatási szerződés 2.2 a.) pontjában
meghatározott célszerinti felosztástól eltérően, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
elfogadni szíveskedjen.

Mindezek alapján javaslom a T. Bizottság részére, hogy a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület
2012. évi működési költségeihez nyújtott támogatást a határozati javaslatban foglaltaknak
megfelelően fogadja el.

Budapest, 2013. május 2.
Martos Dániel s.k.
elnök
Határozati javaslat:
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési,
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 2012.
évi működési költségeihez nyújtott egyszeri pénzügyi támogatást az alábbiak szerint fogadja
el:
- közüzemi költségek
- telefon, internet költség
- GPS költség (rendszámfelismerő, BM
online kapcsolat)
- üzemanyag költség
- járőrszolgálati autók költségei
(biztosítás, gépjárműadó, javítási és
karbantartási költségek, vizsgáztatás,
eredetiség vizsgálat, autógumi, felni,
feliratozás)
- egyéb költségek
(irodaszer, postaköltség, könyvelési
költség)
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester
Határidő: 2013. május 08.

45.827,- Ft
130.018,- Ft
69.383,- Ft
450.029,- Ft
460.643,- Ft

144.100,- Ft

