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Tiszte|t Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának részletes ismertetése

Budapesti Rendőr-főkapitźnyság VIII. kerületi Rendőrkapítánysága kérelemmel foľdult
onkoľmányzatun|<hoz, amelyben a ,,Kerékpár Regisztráiiós Pňgľam'' (továbbiakban
Progľam) bevezetéséhez kéľi a Budapest Józsefvarosi onkormányzat támogatását.
Tájékońatásuk éľtelmében a tapasztalatok azt bizonyitják, hogy a Program megvalósítása
nagy hatékonyságot mutat a kerékpáľlopások megelőzése teľületén.

A Rendőľkapítánystlg tájékoztatása értelmében a Pľogľam bevezetéséhez az a|ábbiak
beszeľzése szükséges:

- 2 db Samsung T10 Galaxy Tablet,
- 1 db Nikon coolpix L340 ťényképezőgép
- 1000 db regisztrációs matrica
- 5 db UV lámpa
- 2 db pecsétnyomó
- 1 db UV pecsétnyomópáma, tinta és higító
- promóciós anyagok (plakát, szórólap)

A fentiek becsült összéĺtéke 300.000,-Ft, amelyeket az onkoľmźnyzat adomźnyozás jogcímén
a Budapest Rendőr-fokapítányság tulajdonába ad adományozási szeruődés keretében, azzal a
kikötéssel, hogy azok kizfuő|ag a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. keľĹileti
Rendőrkapitánysága áItaI bevezetésre keľülő ,,Kerékpár Regisztľációs Program''-hoz
haszná|hatók fęl.

il. A beteľjesztés indoka
Az ađomźnyozási szerzoďés megk<itésérőI va|ő döntés a Bizottság hatáskĺjľébe tartozik, Az
e|őterjesztés süľgősségét inđokolja a Pľogľam mielőbbi, 2015. július hónapban tĺjľténő
bevezetése.
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III. A diĺntés célja, pénzügyi hatása
A d<jntés cé|ja az adomźnyozási szerzodés megk<itése a közbiztonság biztosításában való
közremúködés érdekében.

A döntés pénzngyi fedezetet igényel. Az eszközok beszerzésének fedezetét a polgĺírmesteľ a
saját keretének teľhéľe biztosította a 2015, évi költségvetésről szóló 6120|5. (II.20.)
önkormányzati renđe|et 77. $-ában foglaltak ťrgyelembevételével és a 22. $ (1) bekezdés g)
porlĺj ábalr kapo t|. fe|hatalmazás alapj án.

IV. Jogszabályi kłiľnyezet
A Magyarország helyi ĺinkormányzatairő| szőIő f0I1. évi CLxXxX. tv.23. $ (5) bekezdés
18. pontja éľtelmében a helyi önkormányzat felaďata a helyi közbiztonság bíztosításában
való k<jzreműködés. A nemzeti vagyonĺól sző|ő 2011. évi CXCM. tv. 13. $ (13) bekezdése
értelmében: ,'Nemzeti vagyon ingyenesen kizfuő|ag kozfe|adat e||átása, a lakosság
közszolgáltatásokkal valő e||átása, valamint e fęladatok e|látésź*loz szükséges infrastruktúľá
biztosítása céljából az aL.lhoz sziikséges mértékben hasznosítható, valamint adható
vagyonkezelésbe.''

A Tisztelt bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkoľmanyzatvagyonĺíľól és a vagyon
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6612012 (XII.13.) önkormányzati rendeIet 16.$
bh) valamint a 17, $ (2) bekezdésén alapul.

A fentieknek megfelelően kérem ahattrozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a Budapest Józsefvaľosi onkoľmányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról szóló 6612012 (XII.13')
ĺinkormányzati rendelet 17. $ (2) bekezdése alapjánúgy dönt, hogy

1. a Buđapest Józsefuaľosi onkormanyzat a ,,Kerékpaľ Regisztrációs Program''
bevezetése érdekében a Budapesti Rendőr-fókapitĺínysággal adomtnyozási szerzodést
köt, amelynek értelmében a Budapesti Rendőľ-fokapitányság tulajdonába adja az
a|źlbbiakat
- 2 db Samsung T10 Galaxy Tablet,
- 1 db Nikon coolpix L340 fenyképezőgép
- 1000 db ľegisztrációs matľica
- 5 db UV lĺímpa
- 2 db pecsétnyomó
- 1 db UV pecsétnyomópárna,tintaés higító
- promóciós anyagok (plakát, szőrő|ap)

Felelős: polgármesteľ
Határidő 20L5.június29.

2. ahatározat 1. pontja a|apjánfelkéri apolgáľmestertaze|őteqesztés mellékletétképező
adomány ozásí szer zó dés a|źtír ását a.

Felelős: polgĺírmesteľ
Hatáľidő: 2015.július 10.



A döntés végrehajtásatvégzó szervezetí egység: Jegyzői Kabinet

A lakosság széles kĺjrét érintő dontések esetén javaslata a kozzététel módjaľa (megfelelő
alahúzandó!):
indokolt hirdetőtáblan

Rttĺĺapest, 201 5'jlinius 26.
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ADoMÁNYoZÁSI szERZoDEs

amely létľejĺitt egyrészró|, a név: Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosĺ Onkoľmányzat
székhely: l082 Budapest, Baľoss u. 63-6,7 ,

képviseletében eljár: Dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ
adő száma: | 5 5 0 80 09 -2 4 -2
törzsszáma: 735715
statisztikai száma: 1 57 3 57 1 5 -84|1 -321 -01
bankszámla száma.. l 4 1 003 0 9- 1 021 3 9 49 -0 1000006

mint Adom ány oző (a továbbiakban : Adomány oző),

másľészről a név: Budapestĺ Rendőľ-főkapitányság
székhely: 1139 Budapest, Teve utca4-6'
képüseleteben eljaľ: Bucsek Gábor r. danđárüábomot ľendőnégi ňtanácsos
Budapest ľendőrfőkap itźny a
adő száma: 1 57 203 88 -f - 5 1

m i nt Kedve zmény ezett (a további akb an : Kedve zményezett),

a továbbiakban együttesen: Felek

kozött az alu|írott napon és helyen az alábbi tartalommal:

1' Adományozó kijelenti, hogy Kedvezményezett részére térítésmentesen az alábbi eszközöket
tulajdonába adja:

- 2 db Samsung Tl0 Galaxy Tablet,
. 1 db Nikon coolpix L340 ťenyképezogép
- 1000 db regisztľációs matrica
- 5 db UV lámpa
- 2 db pecsétnyomó
- 1 db UV pecsétnyomópárna, tinta és higító
- promóciós anyagok (plakát, szórólap)

Az eszközijk éľtéke összesen 300.000 Ft.

Je|en pontban foglalt eszközök kizźrő|ag Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi
Rendőľkapitányság ,,Kerékpár Regisztľációs Progľam'' elnevezésű biztonsági eljárás
b evezetés éh ez hasznźilhatók fe l.

2, Adományozó kijelenti, hogy a szerzođés a|apján biztosított eszközök tekintetében rendelkezési
joga nem koľlátozott.

3. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy az 7. pontban meghatáľozott eszközoket az |.
pontban meghatározott célra haszná|ja fel.

4. Adományozó nyilatkozik, hogy a szerződés aláíľásának idopontjában adóhatóságnál,
vámhatóságná|, tźlrsadalombiztosítási szervnél esedékessé váIt, nyi|vántartott köztartozása nincs,
melyľe vonatkozó nyi|atkozat jelenszerzódés elválaszthatatlan részétképezi.

5. Felek rögzítik, hogy azeszközokátadásźtről áĺtadás.átvételijegyzőkönyvet Vesznek fel.

6. Je|en szerzódés mindennemü módosítása és kiegészítése kizáróIag írásos formában . a



Felek elozetes egyeztetésével és kölcsönös egyetértésével - töľténhet.

7. A jelen szerződésben meghatározott adomány elfogadására jogosult jóváhagyását a Íárgyi
szerződés elvá|aszthatatlan mel|ékletét képező külön nyilatkozattartalmazza.

8. Adományozó jelen szerzodés a|áírásáva| hozzájárul nevének és székhelye címének
keze l és éhez, a Rendors é g honlapj án töľténő közzététe|éhez.

9' Je|en szeľzodésberr nerrr szabá|yozott kéľdésekl-'erl a Po|gáľi Ttiľvéllyköllyvrĺll szóló 2013.
évi V. IV. törvény, valamint a nemzeti vagyonľól szó|ő 2011. évi CXCVI' tĺĺrvény ľendelkezései
azirányadók' Felek megállapodnak abban, hogy ajelen szerződésbol eredő jogvitáikat elsősorban
békés úton' egyeztetés útján kívánják megoldani'

l0' JeIen szerz(jdés a Felek kölcsĺinĺjs a|áírásának napjćtn, amennyiben a szerződést a Felek
nem ugyanazon a napon irják a|á, űgy az a későbbi aláirás időpontjában lép hatályba.

1 1. Jelen szerzodést a Felek elolvasás és értelmezés után. mint akaratukkal mindenben
me ge gye zőt, j őv áhagy ő|ag a|áírják.

lf. Jelen szerzodés a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefvárosi tnkoľmányzat Képviselő-
testĺilet Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának ... ..''..12015. (vl.fg.) számű hattrozata
alapj án keľtilt megkötésre.

Budapest, 2015. ... Budapest, 2015. ...

dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Budapest Főváľos VIII. keľtilet
Józsefváľosi onkormá nvzat

Adományozó

Fedezete:..

dátum: Budapest, 20l5.

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páris Gyuláné
p énzugy i ugy o s ztá|y v e zeto

Jogi szempontból ellenje gyzem:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr' Kovács Gabľiella
aljegyzó

Bucsek Gábor r. dandártáboľnok
rendőľségi főtanácsos

Budapest rendőrfőka pitánya
Kedvezménvezett

Jogi szempontból ellenj e Ey zem:

Budapest, 2015. ...

Pénzügyi sZempontból ellenjegyzem:

Budapest, 2015. .....


