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Képviselő-testület e számár a

Tisztelt Képvĺselő.testület!

Budapest Fővaľos VIII. Kerület Józsefuaľos onkotmtnyzattnak kiemelt céIja a bűn- és
balesetmegelőzésben, kĺirnyezetvédelemben, gyeľmek- és ifiúságvédelemben, a k<izrend és a
kĺizbiztons ág javitásában való tevékeny közľemfüödés.

E célok hatékonyabb megvalósítása érdekében polgaľi kezdeményezésre létrejött a Jőzsefvá-
rosi Közbiztonsźąi Polgárőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tiizo|tő Egyestilet, amelyet
- mint társadalmi szęrvezetet _ a Fővaľosi Törvényszék 20t3. február 13. napjĺín kelt
I 4 .Pk. 60 . 49 9 l 20 12 l 4 . száľ.'ru vé gzé sével j o geľő s en ĺy i|v ántartásba vett.

A Magyaľoľszág helyi önkormanyzatairő| sző|ő 2011. évi CL)C(xx' törvény (továbbiakban
Mötv.) 13. $ (1) bekezdés 17. pontja szeľint helyben biztosítható közfeladatok ktjrében ellá-
tandó helyi önkormźnyzati feladat a település közbiztonstĺgának biztosításában tĺjrténő köz-
ľemiĺködés. Annak érdekében, hogy a Józsefuaĺosban élő és dolgozó polgárok biztonságérze-
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képvĺselő.testületi ülés ĺdőpontjaz 2013, mfuciusZ7. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Jőzsefválľosĺ Ktizbiztonsági Polgáľőľség és KatasztrőÍavédelmi on.
kéntes TtÍzo|tő Egyesület ľészéľe kiizfeladat ellátása céljábĺí,l helyĺség és feladatellátás.
hoz szükséges eszkiiziik biztosítńsára, valamint együttműktidési megállapodás megköté.
sére
A napirendet nyílt tilésen kell tárgyalni, a hataľozat e|fogađástůloz egyszeru szavazattobbség
szükséses
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VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási BwottságvéIeményezi tr

Hatát ozati jav as|at a bízottság szźlmáĺa:
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiilętnek az e|őterjesztés meg-
tźtrwa|tsźlt.
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te, valamint az éIethez, testi épséghez és vagyonbiaonsághoz va|ojoga minél szélesebb kör-
ben érvényesülhessen, indokolt, hogy a kerĹilet polgráĺainak, taľsadalmi szervezeteinek és az
önkoľmanyzatnak egyĹittmúkĺjđésén alapuló cselekvő kĺizremfüödés valósuljon meg.
Az egyesület e közfeladat e||źftásában vállď majd jelentős szerepet, erősítve ezze| abiza|mat
és együttmúködést a lakosság, valamint a bűnüldöző és rendvédelmi szervek kĺjzött.

A polgaľőľségről és a polgaľőri tevékenység szabćůyaiľól szőIő 20|1. évi CLXV. tĺiľvény 6.$
(l) bekezdés szerint a polgarőr szervezet tevékenysége soľán egyĹittmúködik az általanos
ľendőrségi feladatok e|Látásaru létrehozott szeľwelo a hivatásos katasztrőfavédelmi szervek-
kel, továbbá együttmfüĺjdhet az egyéb rendvédelmi szervekkel, az önkotmźnyzati tuzoltó-
ságokkal és az önkéntes tűzoltó egyesületekkel, az á||ani és önkormźnyzati szervekkel, a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal viímszervéve|, a k<jzlekedési hatósággal, a kĺimyezet- és termé-
szetvédelmi szervekkel, a mezei és természetvédelmi őrszo|gá|atokkal, az erdészeti szaksze-
méIyzette|, valamint a hivatásos vadászokkal. Az együttműködés taľtalmát a felek írásbeli
együttműködési megállapodásban rcigzíthetik, 

^ 
(2) bekezdés szerint az egyiittmúködés kü-

lönösen a tevékenységek közös el\átását, a sza]<ĺnai tevékenység segítését, a kölcsöncis tájé-
koztatást, a tevékenység osszehangolását, a képzési progľamokban való részvétel elosegíté-
sét, valamint az oĺlkéntesen vállalt feladatok támogatásátjelenti' A 26. $ (4) bekezdés szeľint
az á||aĺni, önkormányzatí szervęk - ktilcinösen az önkoľmányzatok, a rendvédelmi szervek,
valamint a kĺlzlekedési, a kcimyezet- és teľmészetvédelmi hatóságok - apo|garór szervezetek
miiködését és tevékenységét lehetőség szerint anyagi források biztosításával, technikai és
egyéb eszközök átadásáva|, feleslegessé váIt vagyontĺĺľgy ingyenes átruhźľzásaval vagy más
módon támogathatjźk.

A Mötv. 106. $ (2) bekezdése szerint a helyi önkoľmanyzat vagyona a tulajdonábő| és az
önkoľmányzatot i|Ieto vagyoni éľtéktĺ jogokból áll, amelyek az önkormźnyzati feladatok és
célok e||átásźlt szo|ga|jźk. Tekintettel ana,hogy a Jőzsefvźxosi Kcĺzbiztonsági Polgáľőľség és
Katasztőfavédelmi onkéntes Ttizo|tő Egyesület önkoľmányzati felađatot |źÍ e|, indokolt te-
vékenységének erkölcsi, szal<rnai és anyagi támogatása.

Az egyiittmúkĺjdés tźrgyábanjavaslom együttműködési megállapodás megkcitését, amelyben
rogzitésre keľülnek az Egyesĺilet á|tal. ellátandó közfeladatok, valamint az onkorm źnyzat és
az Egyesület kĺizötti egytittműködés főbb céljai és irányvonalai.

A tĺámogatás keretében javaslom, hogy az onkormrányzat a Magdolna utca 33. szźm a|atti
52,I9nm+38,48nm alapteľĹilettĺ cinkoľmĺĺnyzati tulajdonú _ jelenleg kihasznźiatlan_ helyisé-
get ingyenesen adja a Jőzsefváĺosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi o*en-
tes Ttízoltó EgyesĹilet hasznźt|atába, és bocsássa a rendelkezésére a feladatellźúáshoz sztiksé-
ges' a helyiséghaszná|athoz kapcsolódó beľendezési tźxgyakat, az előterjesztés mellékletét
képez(5leltĺĺľi lista szerint. Az ingatlannal kapcsolatos közüzemi és egyéb költségek, valamint
az eszkozok kaľbantaľtási kĺiltségei ahasznźllat időtaľtama aIatt az Egyesiiletet terhelik.

A ttmogatás keľetében javaslom, hogy a jelenleg a Jőzsęfvźtosi Kcjzteľület-feliigyelet hasz-
nźiatában lévő Suzuki Ignis 1.3 típusú KHT-790 foľgalmi rendszámú, valamint Volkswagen
Boľa típusú IxK-950 forgalmi ľendszámú személygépjármúveket a KöZterület-felügyelettől
va|ő átvételt követően az onkormźnyzat ingyenesen ađja a Józsefuaľosi Közbiĺonsági Pol-
garőrségésKatasztrófavédelmionkéntesTuzo|tőEgyesĺilethaszná]atába.



Tekintettel aľľa, hogy akozfe|ađat zavarta|an ellátása érdekében elengedhetetlenül szükséges
az Egyesiilethasznźůatában lévő önkormányzatí, va|arĺlint saját gépjáľmtivek parkolásanak

megoldása, javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testĺilet biztosítson a Jőzsefvźrosi Közbiz-
tonsági Polgaľőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes TuzoItő Egyesület tészéte ahaszná|atra
részben átađoÍt VIII. keriilet Magdolna u. 33. szám a|atti ingatlan udvaľán haľom darab par-

kolóhelyet téľítésmentes használatb a adtĺsta,

A közfeladat gördülékeny ellátásźűloz e|engedhetetlenül sziikséges az a|apvető informatikai
berendezéseken tulmenoen az elektľonikus elérhetőség biztosítása' eľTe tekintettel javaslom a

JózsefuaľosiKözbínonsági Polgfuőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tuzo|tő Egyesület
részér e a po l garoľs eg@j ozsefvaľos. hu e-mail címet bizto sítani.

A Képviselő-testület hatásköre a Mcjtv. 13. $ (1) bekezdés |7. pontjan, 23. $ (5) bekezdés 18.

pontján, 106. $ (2)bekezdésén, valamint 107. $-án alapul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati j avaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy azMötv. 23. $ (5) bekezdés 18. pontja alapjźn

1.) felkéri a polgáľmesteľt a Józsefuárosi Közbiztonsági Polgáľőrség és Katasztľófavédelmi
onkéntes Tuzo|tő Egyesülettel egyĹittműkodési szerződés megkötésére, az előterjesztés 1.

szźlmí mellékletét képező taľtalmi elemeknek megfelelően.

Felelős : polgĺíľmester
Hatánďő: 2013 . április 5.

2.) aJőzsefuaľosi KözbizonságíPo|gátőľség és Katasńľőfavédelmi onkéntes Tuzo|tő Egye-
siilet részére kĺizfeladat e||átása céljából határozat|an időľe térítésmentesen haszná|atba adja

az onkoľmányzat tulajdonában Iévő,35469l0lV29 helyrajzi számu, természetben a VIII.
kerület Magdolna utca 33. szám a\atti Íiildszinti 349 ĺm alapteľiiletű helyiségbő| 52,|9 ĺm
alapterülehi elkültinített tészt, va|arĺint a35469l0lV30 helyrajzi szźlmű, természetben ugya-

nott található 197 nm-es alapterülettĺ pincehelyiségből elkiilĺjnített 38,48nm alapteľületti ľészt

azza|, hogy a helyiségek kozrtzemi és egyéb költségeit ahasznźlat időtaľtama a|atthaszná|at-

ba vevő köteles megfizetni.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013. április 5.

3.) a Józsefuarosí KözbínonságiPolgárőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tuzo|tő Egye-

sület részére feladate||átása céljából határozat|an időre térítésmentesen hasznáIatba adja a2.
pontban megjelölt ingatlan hasznźiatźlhoz kapcsolódő, az előterjesztés 2. szźtmű mellékletét

képezó leltari lista szerinti berendezési tráľgyakat azzaI,hogy az eszközökkel kapcsolatos kaľ-

bantaľtás i kö ltsé gek a hasznźt|atba vevőt terhelik.



Felelős : polgĺĺľmester
Hatĺíridő: 20|3. április 5.

4) a Jőzsefuárosi Polgárőrség és Katasztrőfavéđelmi tnkéntes Tűzoltó Egyesület ľészére
feladatellátása érđekében hatáľozatlan időľe térítésmentesen hasznźtlatba adja a KHT-790
forgalmi rendszámú Suzuki Ignis 1.3 típusú, valamint IxK-950 forgalmi rendszámú Volks-
wagen Bora típusú személygépjráľmúveket akként, hogy felkéri a Józsefuaľosi KözteľĹilet-
feliigyelet vezetőjét, hogy a Józsefvaľosi Kozbiztonsági Polgźlrorség és Katasztrófavédelmi
onkéntes Tíjzo|tő Egyesület részére közvetlenüI átađja a gépjármuveket. A gépjáľmíĺvek
tizemeltetési és biĺosítasi kĺjltségeit, a gépjárművekkel kapcsolatos adókat és adó jellegÍĺ

kiadásokat ahaszntiat idotartarna a|att a JózsefuaľosiKózbíztonsági Polgáľőľség és Kataszt-
rófavédelmi onkéntes Tuzo|tő Egyesület köteles megfizetni.

Felelős: polgármesteľ, Józsefuarosi Közteriilet-felügy elet igazgatőja
Hataľidő: 20|3. április 5.

5.) felkéľi a polgármesteľt, a Józsefuaĺosi Közteriilet-felügyelet vezetőjét, valamint a József-
varosi K<jzbiztonságiPo\garoľség és Katasztrőfavédetmi onkéntes Tuzoltó Egyesület vezetó-
jét, hogy gondoskodj on a 4, pontban megnevezett gépjĺĺľművek forgalmi engedélyeiben a
változáso k átv ezetés ér őI.

Felelős: polgármester, Józsefuaĺosi KözteľĹilet-felügyeletigazgatőja, Jőzsefvátosi Közbizton-
sági Polgáľőľség és Katasztrófavédelmi onkéntes Ttĺzoltó Egyesiilet elnöke
Hataľidő: az átadástőI számitotttizęĺłĺt napon belül

6') felkéri a Kisfalu Kft.-t, hogy a JózsefuaľosiKozbińonsági Polgaľőrség és Katasztrőfavé-
delmi onkéntes Tűzoltó Egyesület részétehaszná|atra részben átadott35469 hĺsz-ú, termé-

szetben a Budapest VIII. keľĹilet Magdolna u. 33. száľ;l alaÍtí ingat|arhoz kapcsolódó harom
daľab gépkocsi-beálló haszná|atźft biztosítsa a Jőzsefvárosi Kozbinonsági Polgarőrség és

Katasztrőfavédelmi onkéntes Tilzo|tő Egyesület részére térítésmentesen. Jelen hatźrozat a
Képviselő-testiilet 58/2008. (II.06.) szźmlűhatźrozatát éľtelemszeníen módositjaazza|,hogy
jelen hatáľozatvégtehajtása során aháziowosok parkolásanak biztosításźra is figyelemmel
kell lenni.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hataľidő: 20|3. ápľilis 25.

3') felkéľi a Polgármesteri Hivatalt, hogy biĺosítsa aJőzsefvtrosi Közbiztonsági Polgráĺoľség

és Katasztľófavédelmi onkéntes Tuzo|tő Egyesület részére a polgaĺoľseg@jozsefvaľos'hu e-

mail cím hasznáIatźĺt.

Felelős: jegyző
Hatrĺľidő: 2013. április 5.



Budapest, 2013. március 25.

Tcirvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

"*"ä^'*^,}Đ:,v

a|jegyző 
2015 u,nÁn[ 2 5.



1. számúmelléklet
ncytiľľnĺÚrÖnÉsr MEGÁLLAPoDÁs

amely létrej ĺitt egrészrő|
Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi Ön koľm ányzat
székhely: l082 Budapest, Baross u.63-67.
képviseli: dľ. Kocsis Máté polgármesteľ,
adőszźtm: 1 57 3 57 1 5 -2-42
törzssztlm: 7357 |5
bankszámlaszám : 1 4 1 00 3 09 - | 0f 13949-0 l 000006
statisztikai szám'' 7 57 3 57 | 5 -84 I I -32| -0 |
mint támogató (továbbiakban: Támogató),

másrészrol a
Józsefvárosi Kiizbiztonsági Polgáľőľség és Katasztrőfavédelmi Onkéntes Tĺízoltó EgyesÍilet
székhelye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
képviseli: Kaiseľ József elnok
Megyei ny i|v źntartási szám : Fővráľosi Törvényszék 1 5. 04 1 .

hatźlrozat szám: 1 4'Pk .60.499 lZIIfl 4'
adőszám:
bankszám|aszám:
mint támogatott (továbbiakban: Támogatott)

- a továbbiakban együttesen Felek - kĺjzött az a|ábbi feltételek mellett:

1. Támogatott kijelenti, hogy a civil szervezetek nyilvĺántaľtásaĺó| és az ezze| összeftiggő eljárási
szabályokról szóló 20|I, évi CLXxxI. törvény szerint nyi|vántaftásba vett egyesület.

2. Tźłmogatott kijelenti, hogy cé|ja a bűncselekmények megelözése, a bűn- és baleset-megelőzés, a
környezetvédelem, a gyermek- és iĘúságvédelem érdekében önkéntes tevékenység kifejtése a
táľsszervekke|. szewezetekkel és más táľsadalmi szervezetekkel együttműködve. Célként foga|maztameg
továbbá a bűnalkalmak korlátozását, az ismerľté vált bűncselekmények szźtmźnak csĺjkkentését' a
közbiztonság javitástú, a lakosság és a bűnüldöző, va|amint a ľendvédelmi szervezetek közötti bizalom és
egytittmíĺködés eľősítésď, a közrend és a közbiztonság védelmét, az önkéntes tťizo|tást, mentést,
katasztr őfa e lhárítást.

3. Támogató kijelenti azon szźndékát, miszerint annak érdekében, hogy a Józsefuárosban élő és dolgozó
polgárok biztonságérzete, valamint az é|etheą a testi épséghez és a vagyonbizonsághoz va|őjoga minél
szélesebb körben érvényestilhessen' kívánatos, hogy a keľület valamennyi polgáľának, á||ami, taľsadalmi
szervezetének, gazdá|kodó egységének, vál|a|kozőjźnak, valamint a civil szeľveződéseknek az
együttmiĺködésén alapuló cselekvő közreműködése valósuljon meg' A közbiztonsági koncepció céljainak
megvalósulása éľdekében minden olyan szervezet és személy támagatásźlra szükség van, aki tenni akar a
kerület kĺjzbiztonsá gának javítźtsáét és megsziláľdít ásáér:t.

4. A Magyarország helyi önkormźtnyzatairő| sző|ő 201l ' évi CLXXXIX. töľvény (továbbiakban Mötv.) 13.

$ (l) bekezdés 17. pontja, valamint 23. $ (5) bekezdés 18' pontja szerint helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkoľmányzati feladat a település közbiztonságának biztosításában
történő közreműködés. Annak éľdekében, hogy a ĺőzsefvźtrosban é|ő és dolgozó polgárok
biúonságérzete, valamint az é|ęthez, testi épséghez és vagyonbiĺonsághoz va|ő joga minél széIesebb
körben érvényesülhessen' indokoĺt, hogy a keľület polgárainak, tĺáľsadalmi szervezeteinek és az
önkormányzatnak együttmrĺködésén alapuló cselekvő közreműködés valósuljon meg.
Támogatott e közfeladat e||túźsźtban kíván jelentős szeľepet váIlalni, erősítve ęzze| a bizalmat és
egyĺĺttmtíködést a lakosság, valamint a bűnüldöző és rendvédelmi szervek közott.
Felek rögzítik, hogy tekintettel aľra, hogy Támogatott önkormányzati feladatot |źt e|, indokolt
tevékenységének eľkölcsi, szakmai és anyagi tźmogatása.



5. Jelen szerződés célja - Felek 2, és3. pont szerinti tevékenységi köre és célkitiizései alapján _ Budapest
Fováros VIII. keľület Józsefuáros közrendjének, közbiztonságának, valamint köz. és lakossági javai
védelmének fokozása. A megállapodás megkötésével Felek erősíteni kívánjá{< a |akosság biza|mźń a
rendfenntaľtó szervek munkájában.

A je|en megállapodás 3. pontja szeľinti célok eléľése éľdekében Támogatott vállalja, hogy
a polgárőrségľől és a polgárőri tevékenység szabályairól sző|ő 2011. évi CLXV. törvény betartásáva|
kĺjzľeműködik Józsefuóľos lĺozrendje és közbiĺonsága fenntartásának segítésében, a környezet- és

természetvédelemben, a veszélyhe|yzetek megelőzésében és kezelésében, a társadalmi bűnmegelőzésben
való lakossági részvételben, illetve azÓnkormányzat és a lakosság közötti bizalom eľősítésében;
szo|gá|at tervezésének megfelelően megelozo járőrszo|gźůatot végez a kerület egész teľiiletén, annak
tervezettrendjéről atźrgyhőtmegelőző hónap utolsó nĄáigtźtjékoztatja az Ollkormźnyzatot;
közreműkĺjdik a bűnmegelőzéssel kapcsolatos lakossági és iskolai forumok szeľvezésében,
szakételmével segíti a fórumok eredményes lebonyolítĺását;
igény szerint, előzetes egyeztetés a|apjźn közreműköđik az onkormányzat vagy annak intézményei
ľendezvényeinek biaosításában;
minden év április 30. napjáig írásban beszámolót terjeszt az onkoľmányzat Képviselo-testtilete e|é az
elmúlt évi munkájáról, a támogatás felhasználásáról, a kertiletben működő egyéb rendvédelmi szervekkel
(pl' Rendőľség, Kerĺiletőrség) való együttműködésľől, valamint atźtrgyévi tervezett tevékenységéről.

7. Felek kijelentik, hogy azesetleges anyagi tźtmogatźs nýjtása tárgyábankülön megállapodást kĺjtnek.

8. A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben az egyesülésijogľól szóló 1989. évi II' torvény, a
Polgári Toľvénykönyvről szóló 1959' évi [V. torvény, valamint a polgárorségľől szóló 20l 1. évi CLXV.
törvény rendelkezéseit kel l a|ka|mazni.

9. A felek a szerzodést elolvasták, és mint akaľatukkal mindenben egyezot elfogadjak és jóváharyólag
a|áirják.

Budapest,20l3.

?
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2, szúmú melléklet
nyilv.tart.

megnevezésmegnevezés

barna asztal

barna konténer
Ügyfé|szék (vegyes)

barna polcos szekrény
barna kicsĺ po|cos szekrény
barna üveges szekrény

forgószék
zö|d páncé|szekrény

asztali számítógép
asztaIi számítógép
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].1.859 íróasztaI

35 937 Gorgős konténer
91'44 Szék Vegyes

26 447 Szekrény 2 ajtós

7 21.0 Szekrény a|só-fe|ső

10 000 Szekrény üveges

t8 496 Forgószék
26 624 Páncé|szekrény

81.840 Sz.g. comód office

99 000 Sz.g. comód office
0 Nyomtató JLHP1200


