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Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

A BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 1201 Budapest, Török Flóris utca 78-82. 

szám alatti épületnek IV. emeletén a rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő, 

Budapesten lakhatással nem rendelkező rendőrök részére legénységi szállót üzemeltetünk.  

 

A szálló felújítására – önkormányzati finanszírozással –  a 2014. évben került sor, azonban az 

eltelt időszak alatt szükségessé vált annak felújítása, modernizálása.  

 

A felújítás keretei között 18 darab szoba festését, nyílászárók mázolását, szigetelését szeretnénk 

megvalósítani, melynek tervezett költsége lakóegységenként 200 000 Ft.  

 

Szükségessé vált a meglévő fürdőegységek felújítása, valamint 1 db saját fürdőblokkal 

rendelkező szoba kialakítása, mely várható költsége az előzetes felmérés alapján 3 600 000 Ft. 

 

A felújítás munkálatokon túl szeretnénk a szobákat modern, a fiatalok ízlésének megfelelően 

bútorokkal berendezni, szobánként hozzávetőlegesen 400 000 Ft értékben.  

 

A tervezett felújítás költsége a fentiek alapján összesen 14 400 000 Ft. 

 

Jelen pillanatban a 18 szoba kifestését és lakhatóvá tételét, a fürdőblokk felújítását, és ezt 

követően 5 szoba teljes berendezését tervezzük, mely tartalmazná az alapvető berendezési 

bútorokat, lakástextiliát, valamint egy kisméretű hűtőszekrényt.   

A maradék 13 szoba berendezését akkor kívánjuk végrehajtani, amikor a jelentkezések 

függvényében szükségessé válik.  

 



A legénységi szálló felújításával azon fiatal rendőrök budapesti munkavállalását szeretnénk 

elősegíteni, akik azért nem vállalnak Budapesten munkát, mert a fővárosban lakhatással nem 

rendelkeznek, és a fizetésből aránytalanul magas lenne albérlet fenntartása. 

A fővárosi és a vidéki megélhetési költségek közötti jelentős különbség miatt a fővárosi 

szolgálat vállalása kevésbé vonzó a fiatalok számára, ezen szeretnénk segíteni olcsó, komfortos 

szállás biztosításával.  

A szállásköltségek megtakarításával a fiataloknak lehetőséget biztosítunk jövőjük 

megalapozására, esetlegesen önálló lakás megszerzésére. A szálló üzemeltetését a fiatalok 

számára ugródeszkának tekintjük, így látjuk biztosítottnak az állomány folyamatos 

utánpótlását.  

 

A szálló felújítása és berendezése készített tervek megvalósításához, annak finanszírozásához 

kérem polgármester urak támogatását.  

 

 

Budapest, „időbélyegző szerint” 
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    Dávid László r. alezredes  
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