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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS 

 

 

 

Javaslat támogatás nyújtására a BRKF XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 

Budapest XX. kerület Török Flóris utca 78-82. szám alatti épületének IV. emeletén 

található legénységi szálló felújítása céljára 

 

Előterjesztő:      Bese Ferenc polgármester 

       
Az előterjesztést készítette:   dr. Török-Gábeli Katalin 

      osztályvezető-helyettes 

      Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 

 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:  Polonkai Zoltánné osztályvezető 

  Pénzügyi Osztály 

 

Az előterjesztést megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 

 

Képviselő-testületi ülés időpontja:  2022. szeptember 01. 

 

Ellenjegyzők: Vittmanné Gerencsér Judit 

      osztályvezető-helyettes 

      Jogi és Személyügyi Osztály 

 

 

Jogi szempontból ellenőrizte:  dr. Szabó Tibor jegyző 

  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

D. L. rendőr alezredes úr, a Budapesti Rendőrfőkapitányság XX. és XXIII. kerületi 

Rendőrkapitányságának (a továbbiakban: Rendőrkapitányság) megbízott Kapitányságvezetője 

azzal a kéréssel fordult Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatához (a 

továbbiakban: Önkormányzat), hogy az Önkormányzat nyújtson pénzügyi támogatást a 

Rendőrkapitányságnak helyt adó 171376 hrsz.-ú, természetben Budapest XX. kerület Török 

Flóris utca 78-82. szám alatt található épületének IV. emeletén található, a 

Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő, Budapesten lakhatással nem rendelkező 

rendőrök részére üzemeltettet legénységi szálló felújításához. 

 

A tervezett felújítás (18 db szoba festése, nyílászárók mázolása, szigetelése, meglévő 

fürdőegységek felújítása valamint 1 db saját fürdőblokkal rendelkező szoba kialakítása, szobák 

modernebb bútorokkal történő berendezése) becsült költsége 14.400.000,-Ft. 

 

Jelen pillanatban 18 szoba festését és lakhatóvá tételét, a fürdőblokk felújítását és 5 szoba teljes 

berendezését tervezik, a fennmaradó szobák berendezését akkor kívánják végrehajtani, amikor 

a jelentkezések függvényében az szükségessé válik. 

 

D. L. Kapitányságvezető úr írásban biztosította az Önkormányzatot arról, hogy a legénységi 

szálló kizárólag azon rendőrök számára áll majd rendelkezésre, akik a 

Rendőrkapitányságon, a XX. és XXIII. kerület illetékességi területein teljesítenek 

szolgálatot, illetve kerülnek majd a jövőben állományba ezen területen. 

 

Javaslom, hogy az Önkormányzat lakosságarányosan támogassa a legénységi szálló 

felújítását. 

 

A XXIII. kerület lakosságszáma a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős 

Helyettes Államtikársága honlapján elérhető, 2022. január 1-jére vonatkozó adatok szerint 22 

467 fő, a XX. kerületé 61 204 fő. Ennek alapján a lakosságarányos támogatás az 

Önkormányzat részéről a teljes összeg 27 %-a, azaz 3.888.000,-Ft lenne. 

 

A támogatást az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „céltartalék – egyéb tartalék” 

sora terhére javaslom biztosítani. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az az előterjesztésben foglaltak 

alapján szíveskedjék döntését meghozni. 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2022. (IX. 01.) határozata támogatás nyújtásáról a BRKF XX. és XXIII. kerületi 

Rendőrkapitányság Budapest XX. kerület Török Flóris utca 78-82. szám alatt található 

épületének IV. emeletén található legénységi szálló felújításához 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 3.888.000,-Ft vissza nem 

térítendő támogatást nyújt a BRKF XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság Budapest XX. 

kerület, Török Flóris utca 78-82. szám alatt található IV. emeletén található legénységi szálló 



felújításához, azzal a felétellel, hogy a támogatással a támogatottnak tételesen el kell 

számolnia. A támogatást az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „céltartalék – egyéb 

tartalék” sora terhére biztosítja. 

 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kérelmező döntésről történő értesítéséről, és 

kösse meg az I. pontnak, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő támogatási 

szerződést. 

 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2022. december 31. 

 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörében, döntési joggal tárgyalja, a határozati 

javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

Budapest, 2022. augusztus 22. 

 

 

 

 dr. Török-Gábeli Katalin Bese Ferenc 

 osztályvezető-helyettes polgármester 

 az előterjesztés készítője előterjesztő 

 

 

Mellékletek: 

 


