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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állománya részére nyújtandó lakbér-

hozzájárulás iránti pályázatról 

 

 

I. Tartalmi összefoglaló 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 

Képviselő-testülete a 2019. évben részesítette első ízben pályázati úton lakbér-hozzájárulásban 

a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományának két tagját. A támogatás a 2019. 

június 1. napjától 2020. május 31. napjáig terjedő időben, majd a 2020. június 1. napjától 2021. 

május 31. napjáig terjedő időben bruttó 50 000 Ft/fő/hó volt. 

 

A támogatás célja a tűzoltóállomány stabilitásának elősegítése, a Kőbányához kötődés 

erősítése. A szolgálatot teljesítő tűzoltóállomány lakhatási gondjainak enyhítésével az 

Önkormányzat hozzájárul Kőbánya katasztrófavédelmének javításához, a katasztrófahelyzetek 

elhárításának eredményesebb megoldásához, amelyhez a veszélyhelyzet miatt jelenleg további 

feladatok ellátása is kapcsolódik. 

 

A pályázat fedezetére 50 000 Ft/hó/fő hozzájárulással számolva 2 fő részére a Budapest 

Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 4. melléklet 1. pont 3. során 

1 200 000 Ft személyi juttatás, a 4. melléklet 2. pont 3. során 186 000 Ft munkaadói járulék áll 

rendelkezésre. 

A pályázók körét további 1 fő tűzoltó lakhatásának támogatásával javasolom bővíteni, 

amelyhez a szükséges 693 000 Ft összegű többletforrást (600 000 Ft személyi juttatás, 93 000 

Ft munkaadói járulék) a költségvetési rendelet 12. melléklet 4. sora terhére (Képviselő-testület 

általános tartaléka) javasolom biztosítani a 2021. június 1. napjától 2022. május 31. napjáig 

terjedő támogatási időszakban. 

 

A pályázatot pályázati adatlapon lehet benyújtani a X. kerületi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokságon 2021. május 3-án 11 óráig. A pályázati adatlapon a 

Tűzoltóparancsnokság igazolja a szolgálati viszonyban állással kapcsolatos adatokat, valamint 

az adatlap tartalmazza a parancsnok javaslatát a támogatás nyújtásáról. A pályázati felhívást a 

határozattervezet melléklete tartalmazza. 

 

A pályázat elbírálására a Képviselő-testület 2021. májusi ülésén kerül sor. Az elbírálás során 

előnyt jelent 

a) a katasztrófavédelem állományában történő szolgálat, 

b) az időben frissebb állományba kerülés, 

c) a tiszthelyettesi állományba tartozás, 

d) a Kőbányán igénybe vett bérlet, albérlet. 
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A nyertes pályázóval az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatás időtartama 

2021. június 1. napjától 2022. május 31. napjáig tart. A támogatás összege bruttó 

50 000 Ft/fő/hó. 

 

II. Hatásvizsgálat  

 

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 2 fő részére a költségvetési rendelet 4. melléklet 1. pont 3. során 

1 200 000 Ft személyi juttatás, a 4. melléklet 2. pont 3. során 186 000 Ft munkaadói járulék 

rendelkezésre áll, míg további 1 fő tűzoltó lakhatásának támogatására a 12. melléklet 4. sora 

terhére (Képviselő-testület általános tartaléka) 600 000 Ft személyi juttatás és 93 000 Ft 

munkaadói járulék biztosítása szükséges. 

 

IV. Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 

előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

 

Budapest, időbélyegző szerint 

 

 

 

 

 

 Mustó Géza Zoltán 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

 

 

 

 

Dr. Szabó Krisztián 

jegyző 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2021. (…. ....) határozata 

a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állománya részére nyújtandó lakbér-

hozzájárulás iránti pályázatról 

 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. melléklet 

szerinti tartalommal pályázatot ír ki a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állománya 

részére 2021. június hónaptól lakbér-hozzájárulás nyújtására. 

2. A Képviselő-testület a pályázat fedezetére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: költségvetési rendelet) 4. melléklet 1. pont 3. során 1 200 000 Ft-ot, a 4. 

melléklet 2. pont 3. során 186 000 Ft-ot, valamint a 12. melléklet 4. sora (Képviselő-testület 

általános tartaléka) terhére 693 000 Ft-ot biztosít. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, a 

költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére, 

valamint a pályázat kiírására. 

 

Határidő:   azonnal 

Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

 a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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1. melléklet a …/2021. (…. ….) 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 2 079 000 Ft (egészségügyi hozzájárulással együtt). 

 

3. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás 

 

3.1. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás bruttó 50 000 Ft/hó, amelyből levonásra kerül 

15% szja-előleg, a nettó támogatási összeg 42 500 Ft/hó. 

 

3.2. A támogatás időtartama 2021. június 1. napjától 2022. május 31. napjáig, de legfeljebb a 

szolgálati viszonynak a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságnál történő megszűnéséig tart. 

 

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, ideértve 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, 

c) 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, 

c) a jogviszony jellegét,  

d) a tiszthelyettesi állományba tartozást. 

 

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 2021. május 3-án 11.00 óráig lehet 

benyújtani a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon. 

 

5.2. A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Jegyzői Főosztály Jogi Osztályán 

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, 

c) az időben frissebb állományba kerülés, 

d) a Kőbányán igénybe vett bérlet, albérlet. 

 

6.3. A pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. májusi 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, 

c) 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: 

c) anyja neve: 

d) lakcíme: 

e) adóazonosító jele: 

f) TAJ: 

g) bankszámlaszáma: 

h) családi körülményei: 

2. A lakásbérletre vonatkozó adatok 

a) a bérlet, albérlet címe: 

b) a lakbér, albérleti díj összege: 

c) a rezsi összege: 

3. A pályázat indokolása: 

 

Budapest, 2021. ………….. 

a pályázó aláírása 

 

A X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tölti ki 

1. A pályázó szolgálati viszonyban állására vonatkozó adatok 

a) rendfokozata: 

b) beosztása: 

c) szolgálati viszonyba kerülésének időpontja, a jogviszony jellege: 

2. A X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetőjének javaslata: 

támogatom – nem támogatom 

 

 

Budapest, 2021. ……….…. 

 

aláírás 
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