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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatát ozati j av aslat a bizottság számtr a:

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselo-testületnek az e|őterjesztés
meglźlrgya|ását.

Budapest Józsefváľosi Onkormá nyzat
Kénviselő.testĺilete számźr a

Tisztelt Képvĺselő.testiilet!

A BRFK VIII. kerĹileti Rendőľkapitanyság vezetőjének, a Kapitanyság 201rI. évi
tevékenységéről szóló beszámolójának IIV3. fejezete,,Önkormányzati ađományok'' cím alatt
tarta|mazza, hogy az á||omtny munka- és életköriilményeinek javítása érdekében Józsefuáľos
Önkoľmány zata a 20 12. évben j elentő s segítséget nyúj tott.

A kerületi Rendőrkapitányság részére onkoľmányzatunk segítséget nyújtott híradástechnikai,
számitástechnikai és egyéb technikai eszközĺik beszerzéséte (gépjáľműveket szerzętt be, az
informatika munkaíllomások lecserélése érdekében közbeszerzési eljĺíľást folytatott le).

A Kapitanyság éprilete és technikai felszereltsége tekintetében azonban továbbra is jelentős
hiányosságok mutatkoznak, ajelenlegi épület máľ nem képes egy minden igényt kielégítő
Rendőrség múködtetésére. A folyamatos munkavégzést az alapvető komfort hiánya is
nehezíti.

A Magyarország helyi <inkoľmanyzatairő| szóló 20II. évi CLxXXx. toľvény (a
továbbiakban: MötV.) 13. $ (1) bekezdés 17. pontja szerint a helyben biztosítható
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közfeladatok körében ellátandó helyi önkoľmányzati fe|adat kĹil<jnĺjsen a település
közbiaons áganak biztosításában töľténő közremrĺködés.

Mindezek aLapján Jőzsefvźĺros j<ivőbeli stabil, eros közbiztonságaÍIak megteremtése
érdekében, valamint hogy a kerĹileti Rendőrkapitanyság folyamatos és egyenletes
teljesítményt tudjon biztosítani, javaslom adomtnyozási szerzódés megkötését az előterjesztés
1. számú mellékletét képezo taľtalommal'
Az Önkormtnyzat aZ egyszeÍi, vissza nem térítendő, 6 millió Ft összeget a BRFK-n keresztiil
nyr4jtaná a VIII. kerĹileti Rendőrkapitĺĺnyság mfü ödési költségeire.
A BM utasítás és azorszägos Rendőľ.fókapitányságYezetőjének utasításaa|apján a rendőrségnekaz
önkoľmányzat á|ta| felajánlott pénzügyi támogatást 2012, januźtr 28. őta adománynak kell tekinteni.
Az eloteqesztés melléklete szerinti ađományozási szęrzóđést az ORFK Jogi Főosztálya
elfogadta.

Tájékońatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a2013, évi k<iltségvetésről szőIő 9l20I3.
(II,fz.) önkormányzati renđe|etben a 1 1 105 címen a fenti összeg teľvezésľe került' de jelenleg
zźlro|ás a|att á||. Feloldása sztikséges, egyben javasoljuk ugyan ezen összeggel a 11107-01
címen tervezętt üdülőhelyi feladatok tźlnogatása központosított źil'ami támogatás
e|őit áĺy zatát zár oIni.

A Képviselő-testület hatáskore azMotv. 13. $ (1) bekezdés 17. pontjtn' valamint 23. $ (5)
bekezdés 18. pontján alapul.

Mindezek a|apj án kérem az alábbi hatar ozati javas 1 at e l fo gadás át.

Határozati javaslat

A Képvĺselő.testület úgy dönt' hogy

l. egyszeń, adományozási szeľződést köt az előterjesztés mellékletét képezo
tartalommal - a Budapesti Rendőr-Íőkapiĺínysággal (székhely. 1139 Buđapest, Teve u.

4-6.), vissza nem téľítendő 6'000.000,. Ft összegben, azza|, hogy az ađományozott
<isszeg a BRFK VIII. keľtileti Rendőrkapitanyság műkodésének (személyi juttatásának,

do l o gi k i ad ás án ak) ťlnanszir o zás i kci ltsé gei rc haszná|ható fe l.

2, az I, pontban foglaltak érdekében a 1 1 105 cím - <jnként vállalt feladat _ mrĺködési célú
támogatás áI|anháZtartáson belülre előirányzatból 6.000 e Ft-ot a záro|ás alól felold,
ezzel egyidejűleg a 11107-01 cím mfüödési cél és általĺínos taľtalékon beliil az
üdiilőhelyi feladatok tźtmogatása központosított állami tźlmogatás előirźnyzatábő|
6.000 e Ft-ot zátol.

felkéri a polgáľmesteľt, hogy a határozatban foglaltakat az ónkormányzat
koltségvetéséről szóló rendelet következő móđosításánál vegye fi gyelembe.

felkéri a polgármestert az 1. pont szeľinti adomźnyozási szerzodés aláirására.
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Felelős:

Hataridő:

polgármester

l-2. pont esetén 2012' ápľilis 17.

3. pont esetén a költségvetési ręndelet következő módosítása,
4. pont esetén az adomźnyozási szeruođés BRFK á|ta| történő a|áításź./-

követően



A diintés végľehajtásátvégző szervezetiegység: JegyzóíKabinet, PénzngyiÜgyosztály

Budapest, 2013, április 9.
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az előterj esztés melléklete

ADoMÁNYozAsI szBp{zoDÉs
ameLy létrejött egytészről, a

Budapest Főváľos VIII. keríit et ! őzsefv árosi onkor mányzat
(székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u' 63-67.; adőszáma: 15508009-24-2; tötzsszámaz 73571'5;

bankszámlaszáma: 14100309-1021'3949-01'00000ó; statisztikai száma I573571'5-8471'-321'-01';
képviseletében eljáĺ: Dĺ. I{ocsis Máté polgármesteĺ)
mint ,łdom ányozó (a tová,bbiakban: Adományoző),

másrészrő| a

Budapesti Rendőľ-főkapitánys ág
(székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 4.6,; adőszáma: 1'5720388-2-57;

kęviseletébeĺr đjaf dÍ. Tóth Tamas r. dandÁtźhomot rerrdőrsęi tanácsos

T'Ťľľ.,;:*ťÍx7,,::łľ(?,"vábbiakban:I{edvezményezett),

- a továbbiakban együttesen: Felek - között az alullrott napon és helyen az a|ábbi tartalommal:

1'. Adományozó kijelenti, hogy 6.000.000,-Ft azaz Hatmillió forint támogatást nyújt l(edvezményezett
részéte, mely klzfuőIag a Budapesti Rendőľ-főkapitányság VIII. keľüleĺ
Rendőrkapitányság működésének (személyi juttatásának, dologi l<ladásának) ťĺnanszfuozási céIjára

fordítható'

2. Adományozó kijelenti, hogy a szerződés a|apján biztosított pénzösszeg tekintetében ľendelkezési joga

nem korlátozott.

3' I(edvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét az 1. pontban meghatátozott
célrahasználja fel oly módon, hogy az fedezetet nyujtson a|<lťlzetőt teĺhelő közterhekĺe is.

4. Adományoző nyl|atkozik' hogy a szerződés a|áfuásának időpontjában adóhatóságná|, vámhatőságná|,

táľsadalombiztosítási szervnél esedékessé vá|t, nyi|vántaftott koztartozása nincs, melyľe voflatkoző
ny Llatko z at j elen s z etz ődé s elv ál as z th atatlan r és z ét kép ezi.

5. A támogatás biztosítása átutaLá'ssal töĺténik a l(edvezményezett Magyar Á[amkincstát'ná| vezętett

1OO230O2-OI451'43O-OOO00000 számíl számlájára, melyet Adományoző a szerződés hatályba Iépését

követó 15 napon belül folyósít.

6, A támogatás teljes összege 2013. decembeĺ 31 .íghasznáIhatő fel.

7. I(edvezményezett köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitő| elkülönítetten kezelni, illewe
nyi|vántatani arta figyelemmel, hogy a támogatás felhaszná|ásáĺak mértékétő| Adományoző
megkeĺesésé re naprakész infoĺmációkk a| szo|gáljon'

8. Adományozó jogosult a tárnogatás felhasznäIását eI\ęnőrizni, ennek soľán

I{e dvezmén y ez ettő| az el|enőrz és hez s züks éges adatokat b ekérni.

g. Atámogatás elszámolásánakhatáideje:201'4, januát 31. (adottévenbelülihatáddő/évvége)

A támogatás felhasznáI ásáta voĺatkozőaĺ l{edvezményezett köteles Adomínyoző felé szám|amásolatokkal,

s z ámviteli biz onylatok más olataiv al téteIes en els zámolni.



lO.Á.mennyiben l(edvezményezett nem a jelen szerzőđésbeĺ meghatározott céka
hasznáIja fel a támogatás összegét, illetőleg aĺnak egy részét, vagy 

^ 
jeleĺ szeruődésben váIIaLt

elszámolási kötelezettségét eknu|asztja köteles a támogatás összegét, illetőleg aĺnak a cé||a| ellentétes
módon fe\haszná|t tészét ^z eÍÍe vonatkozó Íe|sző|itás kézhezvéteLétő| számitott 8 napon beIüI

visszafĺzetni.

11.Jelen szerződés mindennemíí módosítása és kiegészítése |<lzátőlag íĺásos f'otmában - a Felek előzetes
egyeztetésével és kölcsönös egyetéĺtésével - töÍténhet.

12.Á jelen szerződésben meghatározott adomáĺy elÍogadására jogosult jővähagyását a tfugyi szerződés
e|v áIaszthatatlan mellékl etét kép ező külön nyilatkozat tartalmazza.

13.Ádományoző je\eĺ szetződés aláírásáva| hozzájáru| nevének és székhelye címének keze!éséhez, a

Rendőľség honlapj án tótténő kozzététeIéhez.

14.Je1en szerződésben nem szabáIyozott kéĺdésekben a Polgári Torvénykönyvĺől sző(ő 1'959. évi IV'
törvény tendelkezései az kányadók' Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szetződésből eĺedő
j o gvitá1kat els ő s oľban b ékés úton, egyez teté s utján klv áĺjátk m egoldani.

1S.Jelen szerződés a Felek kölcsönös aláĺräsänak ĺapjän, amennyiben a szerződést a Felek nem ugyanazon
a napon itjákaIá,ugy az a későbbi aláirás időpontjában|éphatá|yba.

16.Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akatarukkal mindenben megegyezőt,
jőváhagyőIag a|átják.

Budapest, 2013' äprilis'. ' Budapest, 2073. ápńlls. '.

dĺ. Kocsis Máté
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