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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2010. november 17.

Az előterjesztés előkészítője és leírója: Polgármesteri Titkárság, Pénzügyi Ügyosztály

A határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Képviselő-testület  2008.  évben  és  2009.  évben  is  10  millió  forint  támogatást  biztosított  a  Józsefváros  
Fejlődéséért  Egyesületnek,  mely  támogatás  a  kerületben  szolgálatot  teljesítő  rendőrök  és  tűzoltók  közcélú 
támogatásaként  került  kifizetésre.  Azonban  a  személyi  jövedelemadóról  szóló  törvény  2010.  januári 
módosításának következtében az Önkormányzat által nyújtott támogatás csak a szükséges közterhek számfejtése 
és  megfizetése  mellett  használható  fel,  mely  tevékenységhez  szükséges  megfelelő  szakértelemmel  bíró 
apparátussal az Egyesület nem rendelkezik.

Fentiekre  tekintettel  idén  a  szakmailag  kimagasló  teljesítményt  nyújtó  hivatásos  rendőrök  és  tűzoltók 
jutalmazását a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közreműködésével javaslom. A 
jutalmazottak  névsora  a  VIII.  kerületi  Rendőrkapitány  és  a  Józsefvárosi  Tűzőrség  parancsnokának  javaslata 
alapján kerülne összeállításra. A jutalmazás fedezetére 10.000,0 e Ft-ot javaslok átcsoportosítani a Polgármesteri 
Hivatal bérmegtakarításából. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek értelmében az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a józsefvárosi  szakmailag kimagasló teljesítményt  nyújtó hivatásos rendőrök és tűzoltók munkáját – 
2010. december 31-ig történő felhasználással – a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának közreműködésével jutalmazza, oly módon, hogy a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 
részére 8.000 e Ft, a Józsefvárosi Tűzőrség részére 2.000 e Ft – összesen 10.000 e Ft - költségvetési  
fedezetet biztosít.

Felelős: polgármester, kerületi rendőrkapitány, Józsefvárosi Tűzőrség parancsnoka
Határidő: folyamatos 2010. december 31-ig

2. az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 12202 cím személyi juttatás előirányzatát 7.874,0 e 
Ft-tal  és  a  munkáltatót  terhelő  járulék  előirányzatát  2.126,0 e Ft-tal  csökkenti,  ezzel  egyidejűleg  a  
11104  cím  személyi  juttatás  előirányzatát  7.874,0  e  Ft-tal  és  a  munkáltatót  terhelő  járulékok 
előirányzatát 2.216,0 e Ft-tal megemeli a határozat 1. pontjában foglalt jutalmak kifizetése címén.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3. felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  kerületi  rendőrkapitány  és  a  Józsefvárosi  Tűzőrség 
parancsnokának javaslatára a szakmailag kimagasló teljesítményt nyújtó hivatásos rendőrök és tűzoltók 
részére a Polgármesteri Hivatal házipénztárán keresztül a jutalom kifizetéséről intézkedjen.

Felelős: polgármester, kerületi rendőrkapitány. Józsefvárosi Tűzőrség parancsnoka
Határidő: 2010. december 31.

4. felkéri  a  polgármestert,  hogy a 2010. évi  költségvetésről  és végrehajtási  szabályairól  szóló rendelet 
következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.



Felelős: polgármester
Határidő: a költségvetés következő módosítása

Budapest, 2010. november 11.

Dr. Kocsis Máté
   polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

           Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Bizottsági előterjesztés és határozati javaslat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé



Tárgy: Javaslat a VIII. kerületi Rendőrkapitányság és a Józsefvárosi Tűzőrség állományában 
lévő rendőrök és tűzoltók jutalmazására és a fedezetének biztosítására

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

Határozati javaslat

A  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  a  Javaslat  a  VIII.  kerületi  Rendőrkapitányság  és  a 
Józsefvárosi Tűzőrség állományában lévő rendőrök és tűzoltók jutalmazására és a fedezetének 
biztosítására című  előterjesztést  és  határozati  javaslatot  megtárgyalta  és  javasolja  a  képviselő-testületnek 
elfogadásra.

Felelős: Polgármester
Határidő: képviselő-testület 2010. november 17.-i ülése

Dr. Kocsis Máté
   polgármester

Láttam:

           Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző
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