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Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjeszt és 

'l JS. . számú előterjesztés 

Bizalmas az előterjesztés 2. melléklete! 

a Képviselő-testület részére 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére 

lakbér-hozzájárulás nyújtására vonatkozó pályázat elbírálásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
107/2019. (IV. 18.) határozatával a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére a 
2019. évben lakbér-hozzájárulás nyújtására pályázatot írt ki. 

A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pont 3. során 
15 OOO OOO Ft összeget, a 4. melléklet 2. pont 3. során 2 925 OOO Ft összeget biztosított a 
rendőrállomány lakhatásának támogatására, amely a 2019. évben - a hozzájárulás összegének 
alapulvételével-25 fő részére teszi lehetővé támogatás nyújtását 2019. június 1. napjától 2020. 
május 31 . napjáig terjedő támogatási időszakban akként, hogy a támogatás összege bruttó 
50 OOO Ft/hó/fő. 

A pályázati felhívásra 25 pályázati kérelem érkezett be a BRFK X. kerületi 
Rendőrkapitánysághoz, melyek megfeleltek a kiírásban foglaltaknak. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy kapitányságvezető úr levelében írt sorrend szerint 
szíveskedjék elfogadni a támogatottak körét. 

A korábbi gyakorlatnak megfelelően bármely támogatási szerződés megszunese esetén 
lehetőség van - a 25 nyertes pályázón felül - új pályázóval szerződést kötni, erre javasolom a 
polgármestert felhatalmazni . 

Kapitányságvezető Úr levele és a benyújtott pályázatok az előterjesztés 2. mellékletét képezik. 

II. Hatásvizsgálat 

A támogatási rendszer fenntartásával is erősíthető a rendőrállomány stabilitása, a Kőbányához 
való kötődés. Ezáltal eredményesebben valósítható meg a kerület közrendjének, 
közbiztonságának fenntartása, javítása. 

A lakbértámogatás nyújtása - a munkaerő-áramlás gyorsasagara figyelemmel - komoly 
visszatartó erő a rendőri állomány körében. Bizonyítja ezt az is, hogy a támogatottak közül 21 
fő évek óta a X. kerületi Rendőrkapitányság munkatársa. 
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A 2018. évben támogatottak közül azokat, akik 2019. évben is benyújtottak pályázatot (15 fő), 
kapitányságvezető úr továbbra is támogatja, figyelemmel arra, hogy színvonalas munkájukra 
továbbra is számít. A 2019. évben 10 új pályázó jelentkezett. 

A pályázatok elbírálásánál elsődleges szempont volt a pályázók által végzett munka minősége, 
illetve a kiírt feltételeknek való megfelelés. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat által biztosított támogatási forma 
hozzájárult a rendőrségi állomány megtartásához, a létszámhelyzet javulásához. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pont 3. során 15 OOO OOO Ft összeg, a 
4. melléklet 2. pont 3. során 2 925 OOO Ft összeg a rendőrállomány lakhatásának támogatására 
rendelkezésre áll. 

Az előterjesztés 2. melléklete személyes adatot tartalmaz, ezért nem tehető közzé a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése alapján 
figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésére is. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2019. május ,,/({) " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Szab~ sztián 
jegyző ( ~\Jv-, ~ 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2019. ( ...... ) határozata 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére 

lakbér-hozzájárulás nyújtására vonatkozó pályázat elbírálásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a BRFK X. 
kerületi Rendőrkapitányság állománya részére a 2019. évben lakbér-hozzájárulás nyújtására 
vonatkozó pályázat alapján az alábbi sorrendben 

1.1. Bata-Mohammad Gina r. őrm. 
1.2. Bíró Gábor r. tőrm., 
1.3. Boós Bence r. tőrm., 
1.4. Boros Anita r. hdgy. 
1.5. Csó Sándor r. ftőrm. , 

1.6. Csorba Szandra e. r. tőrm. 
1. 7. Damu Dániel r. őrm. 
1.8. Faddi Rita c. r. tőrm. 
1.9. Gacsal Levente r. tzls., 
1.1 O.Kovács Orsolya Klaudia r. ftőrm., 
1.11.Kozma Gábor r. hdgy. 
1.12. Lauter Péter r. tőrm., 
1.13. László Ferenc r. tzls. , 
1.14. Máté András Attila r. ftőrm. , 

1.15. Orosz Ádám r. őrm., 
1.16. Pados Józsefr. tzls., 
1.17. Sikes Bálint r. hdgy., 
1.18. Sótér Barbara r. őrm., 

1.19. Sólyom Gábor r. f.tőrm. 
1.20. Streit Siegfried r. ftőrm. 
1.21. Szabó Balázs r. ftőrm., 
1.22. Szénási-Kocsis Kitti r.őrm., 
1.23. Tóth Tamás r. zls., 
1.24. Varga István r. hdgy., valamint 
1.25. Végh Adrián r. tőrm. 

részére lakbér-hozzájárulást biztosít az 1. melléklet szerinti tartalommal megkötött szerződés 
alapján. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti támogatott 
szerződésének megszunese esetén a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi 
Rendőrkapitányság vezetője által javasolt személlyel szerződést kössön. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 
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1. melléklet a . ../2019. (. .. .. .) KÖKT határozathoz 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
(mintaszerződés) 

„a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére 
lakbér-hozzájárulás nyújtására" című pályázat alapján 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. , PIR-törzsszáma: 735737, bankszámlaszáma: 
OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000, adószáma: 15735739-2-42) képviseletében D. Kovács 
Róbert Antal polgármester, mint támogató (a továbbiakban: Támogató), 

másrészről 
Név: 
Anyja neve: 
Születési hely, idő: 
Lakcíme: 
Tartózkodási helye: 
TAJ száma: 
Adóazonosító jele: 
Bankszámlaszáma: 

támogatott (a továbbiakban: Támogatott), együttesen Felek 
között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

1. A Támogató a 107/2019. (IV. 18.) határozatával aBRFKX. kerületi Rendőrkapitányság 
állománya részére a 2019. évben lakbér-hozzájárulás nyújtására pályázatot írt ki. 

2. A Képviselő-testület a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére a 2019. 
évben lakbér-hozzájárulás nyújtására vonatkozó pályázat elbírálásáról szóló ... /2019. 
( ...... . ) határozata alapján a Támogatottat- egyéni pályázata alapján- 2019. június 1. 
napjától 2020. május 31. napjáig terjedő támogatási időszakban 50 OOO Ft/hó bérletidíj
hozzájárulásban részesíti. 

3. A Támogató rögzíti, hogy a támogatás célja az, hogy a BRFK X. kerületi 
Rendőrkapitányságán szolgálatot teljesítő rendőri állomány a tevékenységét magas 
színvonalon lássa el, ezért a támogatást a Támogatott részére kizárólag a BRFK X. 
kerületi Rendőrkapitányság állományába tartozásának idejére biztosítja. 

4. A Támogatott kötelezi magát arra, hogy amennyiben a támogatás folyósításának 
időtartama alatt a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányságával létrejött jogviszonya 
megszűnik, vagy más Rendőrkapitányság állományába kerül, illetve lakásbérleti, 
albérleti szerződése megszűnik, azt haladéktalanul bejelenti a Támogatónak a támogatás 
megszüntetése érdekében. 

5. A Támogató a 2. pontban meghatározott összeget havonta, a tárgyhónap 15-éig - első 

alkalommal 2019. június 15. napjáig - utalja át a Támogatott bankszámlájára a 
támogatást terhelő levonások érvényesítését követően. 
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6. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény alapján összevonandó jövedelem, amelyet az érintett évek adóbevallásaiban 
szerepeltetnie kell a kifizető által kiadott igazolásnak megfelelően. A Támogatott a 
szerződés aláírásával kijelenti, hogy a támogatást elfogadja. 

7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy ha a 4. pontban foglaltakat neki felróható okból 
nem teljesíti, a kifizetett összegeket haladéktalanul köteles visszafizetni a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 11784009-15510000 számú költségvetési 
elszámolási számlájára. 

8. A Támogatott tudomásul veszi továbbá, hogy a 2. pontban meghatározott támogatás 
folyósítását a rendőrkapitányság vezetőjének írásbeli javaslatára a Támogató jogosult 
bármikor megszüntetni. 

9. A Támogatott a szerződésben foglaltak teljesítése céljából aláírásával hozzájárul, hogy 
a Támogató a személyes adatait a szerződésben meghatározottak szerint kezelje. A 
kezelt adatok köre minden olyan adatra kiterjed, amelyet a Támogatott a pályázati 
dokumentációban, a támogatási szerződésben a Támogató rendelkezésére bocsátott. 

10. Az adatokhoz hozzáférhetnek az adatbevitelt végzők, a Támogató feladatkörrel 
rendelkező munkatársai, a bírálati és monitoring folyamat szereplői, az ellenőrzésre 
jogosultak és a felügyeleti szervek. 

11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

A Felek a szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt 
aláírták. 

Készült négy eredeti, egymással egyező példányban. 

Budapest, 2019. május „ " 

D. Kovács Róbert Antal polgármester 
Támogató 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Nagyné Berecz Györgyi 
osztályvezető 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 

Dr. Szüts Korinna 
föosztál yvezető 

Dr. Nagy Jolán 
jogtanácsos 

Budapest, 2019. május „ " 

Támogatott 
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