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BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI JOGKÖRBEN ELJÁRÓ ALPOLG

lkt.sz.: gJ5'e)~(J /2018.
Ktsz.: jJ~.~.: ..l.L /2018.
Ülés ideje: 2018. augusztus 28.

ELŐTERJESZTÉS

a BRFK részére

történő gépjármű-beszerzéshez

szükséges

döntésekről

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat 20 18. évi költségvetésében bruttó 7.800.000 Ft került jóváhagyásra
felhalmozási célú pénzeszköz átadásként a Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. kerületi
Rendőrkapitányság (a továbbiakban: Rendőrkapitányság) új gépj ármüvei beszerzésének
támogatására.
A támogatás tárgyában a Rendőrkapitányságga l folytatott egyeztetések eredményeképpen
végül az a kérés (melléklet) érkezett az Önkormányhoz dr. Balogh Róbert r. alezredes
kapitányságvezetőtől, hogy a beszerzés támogatása helyett az Önkormányzat bonyolítsa le a
gépjárművek beszerzését.
A Budapesti Rendőr-főkapitánysággal (a továbbiakban: BRFK) egyeztetetten az elj árás
keretében az Önkormányzat szerzi be a gépj árműveket, majd azokat befejezetlen
beruházásként egy megállapodás keretében térítésmentesen átadja a Budapesti Rendőr
fökap itányság részére.
Így a gépkocsik a Budapesti Rendőr-fökapitányságnál kerülnek aktiválásra, üzembe
helyezésre, állományba vételre, az üzembe helyezéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos
valamennyi költség a BRFK-t terheli.
Tekintettel arra, hogy az elkülönített forrás j elenleg támogatásként szerepel a költségvetésben,
az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításában a
forrás átcsopo11osítása szükséges a gépj árműbeszerzés, mint az Önkormányzat új beruházási
előirányzata pénzügyi fedezetének biztosításához.
A költségvetés soron következő módosítására a képviselő-testül et II. félévi ülésterve szerint
várhatóan 2018. október 9-én kerül sor, azonban a Rendő rkap itányság gépjárműparkjának
minél előbbi megújítása érdekében - fi gyelemmel a beszerzési eljárás lefolytatásához és a
szerződéskötéshez szükséges időtartamrn is - j avaslom, hogy a Képv i selő-testület az
el őterj esztéshez csatolt határozati j avaslatok szerint hozza meg szükséges döntéseit a
gépjárműbeszerzésről, valamint a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról. A döntés alapj án
a beszerzési eljárás megkezdhető , így lehetőség nyílik arra, hogy még az idei év során a
kerületi rendőrök használatba is vehessék az Önkonnányzat által beszerzett új gépjárműveket.
A br. 7.800.000 Ft (6.141.732 Ft+ÁFA) nem éri el az árubeszerzések tekintetében irányadó
közbeszerzési értékhatárt (15.000.000 Ft), ezért beszerzési eljárás kerülne lefolytatásra, a
műszaki paraméterek meghatározása tekintetében a Rendőrkapitán yság bevonásával

Kérem a ti sztelt Képvise l ő-testül e tet, hogy az
javaslatokat jóváhagyni szíveskedjen.
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~L A"1"lL,
Németh Angéla
alpolgármester
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Rendőrkapitán yság kapitányságvezető .

Határozati javas latok:
A

Képv i sel ő-testület

úgy dönt, hogy

( 1) a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére új gépjárművek beszerzésére bruttó 7.800.000
Ft összegben biztosít pénzügyi fedezetet a 20 18. évi költségvetésrő l szóló 6/20 18.
(II.28.) önkormányzati rendelet „rovat: 0518-11, fo rrás: 1, szervezeti egység: HF-143,

COFOG: 031060. megnevezés: XV. kerületi Rendőrkapitányság új gépjármű
beszerzésének támogatása'' el ő irányzat terhére. Felkéri a polgárrneste11, hogy az
Önkormányzat 20 18. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításában
vezesse át az új beruházási el ő irányzat jóváhagyásához és a pénzügyi fedezet
biztosításához szükséges el őirán yzat módosításokat.
Határidő :

Felelős:

2018. augusztus 28. (döntésre)
a 20 18. évi költségvetésrő l szó ló 6/2018. (H.28.) önkormányzati
rendelet soron következő módosítása (az előirányzatok módosítására)
polgármester

(2) felkéri a po lgármestert, hogy gondoskodjon az új
elj árás lefolytatásáról.
Ha tá ridő:

Felelős:

gépjárművek

beszerzéséhez szükséges

20 18. augusztus 28. (döntésre)
2018. novem ber l . (beszerzési eljárás lefo lytatására)
polgármester

(3) fe lhatalmazza a po lgármeste11, hogy a gépj á1m űvek térítésmentes átadásáró l szó ló
megállapodást a Budapesti Rendőr-főkap itányságga l kösse meg.
Határidő:

Felelős:

20 18. augusztus 28 . (döntésre)
20 18. december 3 1. (szerződés aláírására)
polgármester
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Az (1) határozat elfogadásához
szavazattöbbség szükséges.

minősített,

a (2)-(3) határozatok elfogadásához

egyszerű

A döntések alapjául szolgáló jogszabályhelyek:
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (3)
bekezdése,
- a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2812012. (V/l
2.) önkormányzati rendelet 57. §-a, 5. melléklet g) pontja.
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BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
XV. kerületi Rendőrkapitányság
Kapitányságvezető

Tárgy: adomány
Hiv. szám:9/27-77/2018.
Üi.: Urbán Györgyné r. alezredes
Tel. : 55- 104
E-mail: urbang@budapest.

Szám: 01150/2356-112018. ált.

Ném eth Angéla
A1polgármester

Budapest Főváros XV. kerületi
Polgármesteri Hivatal
Budap es t

Tisztelt Alpolgármester Asszony !

Kérem Alpolgái-mester Asszonyi , hog-1 a 0 11 50-2356/20 18. ált.
r

száiiiü li

k-Lildött levelünkb~n

fogl alt irodabútorok beszerzésére irányuló kérelmünket tekintse tárgytalannak.
A továbbiakban a Képvi selő-testület 6/2018.(II.28.) ök. számú rendeletével elfogadott támogatás
összegét a későbbi ekben gépjármű beszerzésére fordítani szíveskedjék, így az Önök költségvetési
rendelete sem igényel módosítást.

Budapest, 201 8. július 17.
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--Tisztelettel:

· dr. Balogf1- Róbert r. alezredes
kapi tán yságvezetií
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