
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

2- ;s:( '. számú előterjesztés 

a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állománya részére 
nyújtandó lakbér-hozzájárulás iránti pályázatról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Horváth Lajos tűzoltó őrnagy, a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka 
kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz, amelyben kezdeményezte, hogy a 
Tűzoltóparancsnokság állományába tartozó tűzoltók közül 2 főt az Önkormányzat - a 
költségvetési lehetőségeire tekintettel - lakásbérleti támogatásban részesítsen. 

Ez a támogatási forma ismert az Önkormányzat számára, mivel a Képviselő-testület 2008-tól 
albérletidíj-hozzájárulásban, 2015 óta lakbér-hozzájárulásban részesíti a BRFK X. kerületi 
Rendőrkapitányság állományát, amelynek a megítélése pályázati úton történik. 
Javasolom, hogy a Képviselő-testület pályázat formájában biztosítson támogatást a X. kerületi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állománya részére is. 

A támogatás célja a tűzoltóállomány stabilitásának elősegítése, a Kőbányához kötöttség 
erősítése. A szolgálatot teljesítő tűzoltóállomány lakhatási gondjainak enyhítésével az 
Önkormányzat hozzájárul Kőbánya katasztrófavédelmének javításához, a katasztrófahelyzetek 
elhárításának eredményesebb megoldásához. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet a támogatás tervezett összegét nem tartalmazza, ezért 
javasolom, hogy a 2 fő részére 2019. június hónaptól biztosítandó 700 OOO Ft támogatást és a 
136 500 Ft járulékot a Képviselő-testület a 2019-es költségvetés 12. melléklet 7. soráról, a 
polgármester általános tartalékából biztosítsa. 

A pályázatot pályázati adatlapon lehet benyújtani a X. kerületi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokságon 2019. május 7-én 10 ora1g. A pályázati adatlapon a 
Tűzoltóparancsnokság igazolja a szolgálati viszonyban állással kapcsolatos adatokat, valamint 
az adatlap tartalmazza a parancsnok úr javaslatát a támogatás nyújtásáról. A pályázati felhívást 
a határozattervezet melléklete tartalmazza. 

A pályázat elbírálására a Képviselő-testület 2019. májusi ülésén kerül sor. Az elbírálás során 
előnyt jelent 

a) a katasztrófavédelem állományában történő szolgálat, 
b) az időben frissebb állományba kerülés, 
e) a tiszthelyettesi állományba tartozás, 
d) a Kőbányán igénybe vett bérlet, albérlet. 



A nyertes pályázóval az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatás időtartama 
2019. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig tart. A támogatás összege bruttó 
50 OOO Ft/fő/hó. 

II. llatásvizsgálat 

A támogatási rendszerrel erősíthető a tűzoltói állomány stabilitása, a Kőbányához kötődés. A 
lakbér-hozzájárulás biztosításával az Önkormányzat a katasztrófahelyzetek gyors, magasabb 
szakmai színvonalon történő megoldását segíti elő. 

III. A végrehajtás feltételei 

A pályázati felhívás a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon kerül közzétételre. 

A pályázat fedezetére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. ev1 
költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. során 
(polgármester általános tartaléka) 700 OOO Ft támogatás és a járulékai fedezetére 136 500 Ft 
biztosított. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2019. április J L ' ? 

_y~ 
D. ~ ó~ert Antal 

pontból ellenjegyzem: 

2 



1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2019. (IV. 18.) határozata 
a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állománya részére 

nyújtandó lakbér-hozzájárulás iránti pályázatról 

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. melléklet 
szerinti tartalommal pályázatot ír ki a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állománya 
részére 2019. június hónaptól lakbér-hozzájárulás nyújtására. 

2. A Képviselő-testület a pályázat fedezetére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 7. soráról (polgármester általános tartaléka) 836 500 Ft összeget biztosít, egyben 
felkéri a polgármestert a szerződés 2020. évi költségvetésben történő tervezésére 597 500 Ft 
(500 OOO Ft személyi juttatás és 97 500 Ft szociális hozzájárulási adó) összegben. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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1. melléklet a . ../2019. ( .... .. .. ) KÖKT határozathoz 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő-testülete pályázatot ír ki a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állománya 
részére lakbér-hozzájárulás nyújtására. 

1. A pályázat célja 

A X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állománya lakhatásának támogatása, a kőbányai 
kötődés elősegítése, ezáltal a kerületben előforduló katasztrófahelyzetek szakszerű, gyors 
megoldása. 

2. A pályázatra rendelkezésre álló keret 836 500 Ft (szociális hozzájárulási adóval együtt). 

3. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás 

3.1. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás bruttó 50 OOO Ft/hó, amelyből levonásra kerül 
15% szja-előleg, a nettó támogatási összeg 42 500 Ft/hó. 

3.2. A támogatás időtartama 2019. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig tart, de legfeljebb 
a szolgálati viszonynak a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksággal történő megszűnéséig. 

4. A pályázat benyújtásának feltételei: 

4.1 Pályázatot nyújthat be a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományának a tagja, aki 
a saját lakhatása biztosítása céljából lakást vagy lakásban szobát bérel, ide értve az albérletet is. 

4.2 A pályázatot kizárólag a pályázati adatlap nyomtatványon lehet benyújtani, amelyen az 
alábbi adatokat kell kitölteni: 

a) a pályázó neve, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele, 
bankszámlaszáma, 

b) a pályázó családi körülményei, 
e) a lakásbérlet, albérlet címe, 
d) a lakbér, albérleti díj összege, a rezsi összege. 

4.3 A pályázati adatlapon a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság igazolja 
a) a pályázó rendfokozatát, beosztását, 
b) a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományába kerülés időpontját, 
e) a jogviszony jellegét, 
d) a tiszthelyettesi állományba tanozást. 

4.4 A pályázathoz csatolni kell az érvényes lakásbérleti, albérleti szerződést eredetben vagy annak 
a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság által hitelesített másolatát. 
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5. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje: 

5.1. A pályázatot egy példányban, papír alapon személyesen 2019. május 7-én 10.00 óráig lehet 
benyújtani a X. kerületi Hivatásos Túzoltóparancsnokságon. 
5.2. A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Jegyzői Főosztály Jogi Osztályon 
dr. Nagy Jolán jogtanácsostól (tel.: 06 1 4338-171 ). A pályázati adatlap igényelhető a X. kerületi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon. 

5.3. A X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a benyújtott pályázatokat a határidő leteltét 
követő 5 munkanapon belül a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetőjének javaslatával 
együtt adja át a Hivatal részére. 

6. A pályázat elbírálásának menete 

6.1. A pályázatokat a Hivatal készíti elő döntésre. A pályázati eljárás során hiánypótlásra nincs 
lehetőség, a hiányos, illetve a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen. 

6.2. Az elbírálás során előnyt jelent 
a) a katasztrófavédelem állományában történő szolgálat, 
b) a tiszthelyettesi állományba tartozás, 
e) az időben frissebb állományba kerülés, 
d) a Kőbányán igénybe vett bérlet, albérlet. 

6.3. A pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 16-ai ülésén bírálja el. 

6.4. A nyertes pályázókat a Hivatal értesíti a döntésről. 

6.5. A nyertes pályázóval az Önkormányzat támogatási szerződést köt. 

6.6. A támogatási szerződés támogatási időn belüli megszűnése esetén a támogatás időtartamából 
hátralévő időtartamra a polgármester dönt a támogatásra jogosult személyéről a X. kerületi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetőjének javaslata alapján. 

7. A támogatás folyósítása, a támogatási szerződés megszűnése 

7 .1. A támogatás folyósítására a támogatási szerződés alapján havonta a tárgyhó 15-éig kerül 
sor a pályázó bankszámlájára történő átutalással. 

7.2. Megszűnik a támogatási szerződés 
a) ha a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetője javasolja a támogatási szerződés 

megszüntetését, 
b) a szolgálati viszonynak a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságnál történő 

megszűnésekor, 

e) a lakásbérleti, albérleti szerződés megszűnésekor, másik lakásbérleti, albérleti szerződés 
megkötése kivételével. 
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PÁLYÁZATI ADATLAP 
a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állománya részére lakbér-hozzájárulás 

nyújtására kiírt pályázati felhíváshoz 

1. A pályázó személyes adatai 

a) neve: 

b) születési helye, ideje: 

e) anyja neve: 

d) lakcíme: 

e) adóazonosító jele: 

j) TAJ: 

g) bankszámlaszáma: 

h) családi körülményei: 

2. A lakásbérletre vonatkozó adatok 

a) a bérlet, albérlet címe: 

b) a lakbér, albérleti díj összege: 

e) a rezsi összege: 

3. A pályázat indokolása: 

Budapest, 2019. .. .......... .. 

a pályázó aláírása 

A X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tölti ki 

1. A pályázó szolgálati viszonyban állására vonatkozó adatok 

a) rendfokozata: 

b) beosztása: 

e) szolgálati viszonyba kerülésének időpontja, a jogviszony jellege: 

2. A X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetőjének javaslata: 

támogatom - nem támogatom 

Budapest, 2019 ............. .. 

aláírás 
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