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Budapest Józsefvárosĺ Onkoľmá nyzat
tiilete számára

Tisztelt Képvisető.testület!

I. Előzmények
Az l998-ban Józsefuárosban kiépített köĺeľületi téďlgyelő-rendszer a kerület közrend-és
közbiztonságának egyik legfontosabb eszköze. 2O||. év nyaráigazonos időszakokban 7 fĺł szabadidős
rendőr látott eI kamera ťrgyelői tevékenységet atérfigyelő központban, illetve ezzel pérbuzamosan 4
fő szabadidős rendőr a köĺerĹileten. Az ORFK jogi állásfog|a|ásźú követően 201í. augusztus 0l.
napjźúő| a BRFK Yezetője utasítiásban tiltotta meg a térfigye|ő központokb an a szabadidős rendőľök
megbízási szerzi5dés a|apjźn töľténő közterületi szo|gá,|atettfiáśft. A továbbiakban megbízási
szerződések a|apján csak kamera figyelői tevékenységet, a közterületi szolgálatellátást tutszólgĺlat
keretében engedé|yezték. A döntés hatiására Józsefuárosban cs<ikkent a köaěľületi szolgálatot J161ó
rendőrök |étszáma.

I.t
A Képviselő-testület a 430/20|2. (KI.06.) szźműhatfuozatának2. pontjában elfogadta a BRFK és az
o1\oryĺny zat 

^között, 
2013 . januáĺ |-tő|t 2013. december 3 l -ig tartó időszak ."ňdő,i állományának

,,túlszolgźlat finanszírozdsára,, vonatkoző megá'|lapodást, mely a térfigyelő rendszerhez szorosan
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E|őteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testiileti tilés időpontj az 2013. decembeľ 18. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Józsefváľosi Ktizteľü|et-fe|ĺigyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat feladataiva|
kapcsolatos diintések meghozataláľa
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Váľos gazdálko dásĺ és Pénzüryi B izotts ág v é|emény ezi

Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi

Hatfu ozati jav as|at a bizottság számáĺ a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
meg!źrgya|ásźú.

javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őterjesztés
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kapcsolódó kivonuló rendőri k<izeriileti szolgálatnak, a rendőr kozbiztonsági tevékenységének
ttilszolgálat keretében tĺjľténő dijazás támogatźsáravonatkozott.

A megá|lapodásban szerint max. 26 281 munkaó rára 53 40 1,0 e Ft keľetösszeg került meghatározásra.
A megállapodás az e|őteľjesztés 1.3 számú me|léklete.

Lf
A téľfigyelő ľetldszęľ iizellleltetését biaosító ľendőľi létszám vál|tozźsa miatt a Képviselo-testület a
36512011. (Ix.lq) számű határozatźnak 3. pontjában döntött a térfigyelő közponf műkö,dtetéséről,
mely alapján az onkormányzat és a BRFK határozat|an időtaľtamra, ,,ka,rc,uitt térfigłető rendszei
üzemeltetésére,, tźtrgyű megállapodást kötött 201l. november 7-én. A megállapodas alapján a
rendőrség napszakonként 8 főt biaosított a téľfigyelő rendszer üzemeltetésére- Á. megátlapodás az
előteľjesztés 1.1 számú melléklete.

Ezen megállapodás módosítását fogadta el a Képviselő.testtilet a 20412012. (W.21.) számtl
határozatának 2. pontjában, melyet a megállapodás feleit képviselők 2012. július t 1. napján 

.irtźk 
a|á.

A megállapodás módosítás alapján 2012. jútius 0l. napjától a rendőrség 3 f(it biztosit atérfigye|('
rendszer kamera képeinek központban történő ťlgyeléséhez. A megáIlapodás az e|őterje."tď l.z
számű melléklete.

Fentieken tű| az időközben eltelt idő a|att a Képviselő-testiilet a 34712013. (D(.18.) számtl
hatźrozatźnak l.a pontjában döntött a térfigyelő kamerarendszer miĺködtetési feladatainak a
Józsefuáľosi Közterület-felüryelettől a Józsefuárosi Közterület-feliigyelet és Viárosüzemeltetési
Szo|gáúatrészére 2013. november 01. napjától történő átadásźrőL.

I.3
A Képviselő.testület a 26|/20|2. (VII.I9.) számű határozatźtban az intézménynek engedélyezte és
ťlnanszírozta |2 fő keľület gondnoki tevékenység megbizźsi szerződés formźĄźtban töľténő
a|ka|mazásźú.

il. A beteľjesztés ĺndoka

il.1
A BRFK VIII. keľületi Rendőrkapitánysága je|ezte, hogy az onkormányzat és a BRFK kozött a
,,tí|szo|gá.|at ťlnanszírozálsárď' tárgyban kötött megállapodásában meghatáľozott zo|3.január 01-tőI
2013. december 31-ig terjedő időszakľa biztosított 53 4oI,O e Ft tĺámogatási keretet 2013. október
hónap végén kimerítette, illetve ezen összeget túllépte.
A Kapitrányságvezeto kéľte annak a lehetőségnek a vizsgálatáú, me|y a|apjźn a 2013. évben még
hźúra|évó november és december hónapok tekintetében a téďlgyelő iendszer üzemeltetésével
összefüggésben teljesített rendőľi ttl|szo|gá|ati órák ellentételezésének önkoľmányzati tźlmogatása
biĺosítható legyen. Ennek érdekében a megállapodás kiegészítése szükséges.

ÍI.2
Az onkoľmźnyzat és a BRFK között 2011. november Ol-én,hatfuozat|an időre kotött,,Közterületi
térfigyelő ľendszer iizemeltetésére,, ttrgyű megáI|apodás taľtalmi és szźtmszaki felülvizsgźiata
sztikséges. A fe|ülvizsgáIat eredményeként javasolt a hatfuozatlan időtartamú megá|lapodás
megszüntetése és új határozott időtartamú megállapodás megkötése.

II.3
Az onkoľmányzat és a BRFK között 2013. febru ár }l-énkelt, ,,Túlszo|gźůat flnanszirozźtsźra,' tźrgyil
megállapodás tartalmi és szímszaki felÍilvizsgálata szükséges. A feltilvizsgáiateredményeként javasolt
rij, továbbra is hatźrozott időtartamú megál|apodás megkötése.



TI.4

A Józsefuárosi köĺerületi térťrgyelő-rendszer 1998. év óta működő rendszer. Jelenleg 112 darab
kozterÍileti kameľából és a VIII. kerületi rendőrkapitányság épületében kialakított térťlgyelő
központból áů|.Ezen felüI a meglévő rendszerhez szorosan kapcsolódik a20|3. évben átadoÍt 4 darab
,,hangos'' kamera, illetve a keľület két helyszínén telepített és a közlekedési szabályséľtések elkövetőit
közigazgatási bírság szankcionálásának mega|apozottšt,gá,tbi,onyíto kamera rendsžerek.

Az eltelt évek soľárt - figyelellullę|.az évek alatt végľehajtott bővÍtésekre _ a tulnyomó többségében
analóg kamerák és a jelenlegi központ a folyamatos működtetéséből adódóan nagyméľtékű technikai
fejlesztést igényel.
A közeljövőben szintén meg kell oldani a térfigyelő rendszerhez kapcsolódó Diószegi S. utcai
rendőrségi objektumban telepített _ és 16 darab kamera jelének beérkezését biztosító _ alkĺizpont
kiváltását, tekintettel a Ludovika Campus projektre.
A je|enlegi 1|2 darab kamerán tul újabb 70 _ 75 daľab kamera telepítésével véglegesen biztosítható
lenne Józsefuárosban a lakott területek 100%-os lefedettségben töľténő ellenőrizhetősege.
A rendęlkezésľe álló információk a|apján2}I4. évben lehetőség nyílik arra, hogy a meglévő téľfigyelő
rendszer teljes mértékĹĺ miĺszaki korszeríĺsítése, bővítése, a je|zetl alközpont kiváltása, valamint a
téďrgyelő központ fejlesztése megtĺiľténjen.
Ezen esetleges műszaki, technikai kivitelezéseket meg kell előznie a tervezési dokumentációk
elkészítésének, mely speciális szakmai, miĺszaki szakértői ismereteket igényel.

u.5
A kerület gondnoki tevékenység maximálisan beváltotta a veliik szemben tźlmasztottkövetelményeke,
ezért20|4. évben továbbľa is indokolt.

II.6
A Józsefuárosban miĺködő közteŕületi térfigyelő ľendszer műszaki, technikai üzemeltetése során
merült fel az utóbbi időszakban több egyszeľľe jelentkező hiba és pľobléma.
Ezen hibák okainak fe|tárása sorián megállapítható, hogy eg1ľészt a térfigyelő rendszer közteľületi
kamerái köZĺil több mint 20 darab már hét évet meghaladó időinteľvallumban üzemel folyamatosan,
mely óhatatlanul is ezen kamerák ľendszeres meghibásodásźthoz, vagy végleges tönkremenete|éhez
vezetet.
Ezen felül a térťtgyeló központban a folyamatos működés egyik feltételét biztosító szünetmęntes
energia ellátást biztosída az a tápegsĺség, melynek akkumulátorai köziil több cseĘét soron kívtil
szükséges elvégezni.
A felsoľoltakon kíviil szükséges még egyes kamerák tekintetében a jeltovábbítást biztosító hźiőzatok
soron kívüli javitźsa, esetleges egyes eszközök tekintetében cseĘe, annak érdekében, hog;ĺ az egyes
kamerák képei ismételten megjeleníthetőek legyenek atérfigye|ó központban telepített monitorokoń.

III. Tényá|lási adatok

ilL1
A Budapesti Rendőr-főkapitĺányság és az Önkormányzat 2013. január 01-tő| 2013. december 3l-ig
tartő idĺĺsza|<ra ,,ttl|szolgáiatťlnanszirozźlsfua., tárgytl megállapodást kötött 2013. február 07-én.
A megállapodás foglaltak alapján a je|zett időszakra az onkormźnyzat a téľľlgyelő rendszer
működtetésével összefiiggő közterületi tevékenységet végzo rendőri állomány részéte f628I
túlszolgálati munkaóra ťlnanszírozását biztosítja 53 40| 000 Ft összegben.
Ez aztje|enti, hogy l600 Ft + járulékai,,lfülórában biztosítja atű|szo|gá|at keretében teljesített rendőri
tevékenysé g tátmo gatásátt.
A tźmogatás keretében a Jőzsefvźtrosi Közterĺilet-felügyelet havonta a BRFK VIII. kerületi
Rendőrkapitányság á,|tal készitett kimutatiásban szeľepeltetett megbizási órák és tulszolgá|ati őrá11-
alapjánuta|taahavitźmogatátsiösszegetaBRFKfelé.



Az időarátnyos felhasználás szerint az9nban 20|3. január 01-től 2013. október 3l-ig terjedő
időszakban összesen 19 911 túlszolgálati óra teljesítése alapján 58 961 276Fttámogatási ossžeg kórült
felhasználásra.
Ez az összeg 5 560 282 Ft-al tobb mint a 2013. évben a megállapodásban rögzített felhasznáIható
támogatási keret.
Az idoarányos támogatási'összeg tullépését az okozta, hogy a 2013. október 3l-ig felhasznált |g 9I|
túlszolgálati órából |7 276 óľa a rendőrök részére f}}%.oš megváltású dijazássařkerült e|rendelésre,
mcly intózkedés időalányospúlzügyi teljesítéséľe az | 600 Ft + járuléVfó/ora keret nem elegendő.A 2013. november |-jétól 2013. december 3l-ig terjedő időszakban a túlóra finanšzirozásźra
vélelmezhetően felhasznźůásrakertilő összeg 8.074.7|8 Ft. A két összeg összesen 13.635.000 Ft.

A térfigyelő kamerarendszer f0I3. évi működtetési feladatainak flnanszirozására, a Józsefuárosi
Paľkolás-üzemeltetési Szolgálattól a Józsefuárosí Közterü|et-felügyelet és VárosĹizemeltetési Szolgálat
részére 2013. november l-től 2013. december 31-ig terjedő idBszakľa 22366,0 e Ft finanszírozási
e|oir ány zat átadźsr a kerii lt.
A fenti e|őirányzat a BRFK VIII keriileti Rendőrkapitányság vezetőjéveltörténő egyeztetések alapján
a októbeľtől december hónapig elegendő |esz a ttl|szo|gźt|aĺ ťlnanszírozźlsára és a terfigye|ő rends"ze.
tizemeltetésére.

Fentiekre tekintettel azonban szükséges a Képviselő-testület d<intése a BRFK és az Önko rmányzat
között a ,,ttl|szo|gźllat finanszírozástra,, tárgyű megál|apodás kiegészítése, melyet előteľjesztés 2.
számű melléklete tartalmaz.

III.2
Az Önkormźnyzat és a BRFK közötti-,,Közteľ[i|eti térfig7ĺe|ő rendszer üzemeltetésére,, tźrgy(l
hatźrozat|an időtartamú megállapodás közös megegyezéšśel történő megszüntetése és ezzę|
egyidejűleg 2014. januźtr 01-től 20t4. december 3l-iđtaľtó időszakra ĺi melellapodás megkötése
indokolt, melyet az e|őtetjesztés 3. számú mellékletekén t tarta|maz.
Továbbľa is vźitozat|an maradt a térfigye|ő kö'zpontban feladatot ellátó megb izottak díjazása, mely a
kiťlzetőt teľhelő járulékokkal együtt I 243 Ft/fő/óľa.
A megállapodás tervezetben vá|tonatásra javasolt az informatikai tevékenységet ellátók megbízási
óraszttmźnak és megbízási összegének a météke.
A 20|4. évben az informatikai tevékenység megbízźsi óraszáma 300 őrďťo maximáIásra keľült,
valamint az őránkénti támogatás méľtéke átřnzet{tterhelő jrárulékkal eryiitt 1 243 Ft/fő/őrában került
megJlatározźsra.

Ezen felül a kialakult tulszolgálati óľák felhasználása miatti anomźůiálkmegelőzése érdekében a VIII.
keľtileti Rendőrkapitźnyságvezetóje kijelöl egy 

''szervezĺ3 
tisztet'',aki a tuňzo|gá|atiórák teljesítésére

meghatározott szabadidős rendőľök beosztását tervezi és a végrehajtást řeliigyeli' va-lamint a
havonkénti megbizási és túlszolgálati órák teljesítésének igazo]tźsét' đ'.""šíté,é t kesłĺti e|ő az a|áirásrajogosult rendőri vezeto fe|é.
Fentieken tul előkészÍti és koordinźl|ja a térfigyelő központban kamerafigyelést végľehajtó ľendőrök
megbízási szerződéseivel összefüggő dokumentációkat.
EzenkizárőIagszabadidőben történő tevékenység végľehajtłásaľa havontą akifizetótterhelő járulékkal
egyutt 40 000 FtJťo/hő támogatásban ľészesülne a ľendőrségi szervező tiszt.

A 3 . szálmű mellékletben szerepeltetett megállapodásľa tisszes en 2OI4. évben 3 5.065,8 e Ft biztosítása
szükséges előzetes kötelezettsé gvá||a|ás keretébin.

III.4.
Az előterjesztés 4, számű mellék|eteként szerepeltetett és 2014. január 01-tő| 2014. december 3l-ig
tartő 

',tű|szolgźůat ťlnanszirozźtsárď, tźrgyŕl megállapodás új tartalmakkal történő elkészítése ii
indokolt volt.



A 2013. évre vonatkoző eziráłnyű megállapodásban foglaltak végrehajtásának gyakorlata azt mutatta,
hogy a térfiryelő rendszeľ hatékony üzeméltetés éhez fěItét|entil sztikséges n<ĺvJni atil|szo|gźiati órák
tálmogatására biztosított eg1ĺ őrźraeső összeg méľtékét.
A 2013. évben ez az ósszeg 1600 Ft + járulékailťo/őra volt, melynek |798 Ft + jĺáľu|ékai/fő/óra
összegre történő emelésével vélelmezhetően biztosítható lenne a 20|4. évre vonatkozó ľendőri
állomány által teljesített túlszolgá|ati óra támogatási fedezete, 2013. évhez képest vá|tozat|an
óraszámra.
Ezen módosított összeg aZ}I4.január 01-től 2014. december 3l-ig terjedő időszakra 60.000,0 e Ft
keretösszeg binosításźúteszi indokolttá, melyre a2O|4. évre előzetes köielezettségváIlalás szĺikséges.
Ezen összeg esetén a fe|hasznźtlás ütemezése a BRFK részére történő havonkénti azonos méľtékű
5.000,0 e Ft/hó utalással tĺjľténne.
Az igy biztosított éves keretĺisszeg felhasználásának túllépése esetén az onkorm źnyzat további
támogatási kötelezettséget nem vá||a|.

m.5
A kamerarendszer fejlesztése a II. A beterjesztés indoka II.4 pontban foglaltak szerinti mődon, azzal,hogy a fe|adate||átźs maradéktalan teljesítésének műizaki 

",uí,e,tĺs 
megbízással töľténő

foglalkoztatásáthoz - a 9 hónap tekintetében - bruttó 2286,0 e Ft fedezet binosításaJ,tk.ég",.

III.6
A kerület gondnoki tevékenység további fenntartásfua és finanszírozźtsźtaa II. A beterjesztés indoka
II.5 pontban foglaltak azirányadők. A Képviselő-testiilet a261/20|2. (VII.19.) számú hatźrozatźtban
ąz intézménynek engedé|yezte és finanszíľozta |2 tłi kerületgondnoki tevékeńység _ önként vállalt
feladat - megbízási szerződés foľmájában töľténő a|ka|mazźnáí havi bľuttó 50,0; r"ara + munkáItatót
terhelőjárulékok összegben. 20|3. évi kĺiltségvetés elfogadásával e tevékenyśeg ĺotytatĺsáról döntött
201 3. december 3 l -ig havi 70,0 e Ft/fi5+munktt|tatőtterhělő járulékok osszegĹenl
A keriiletgondnoki tevékenység és megbízások fenntartásą řrnanszírozása iňdokolt és szükség es 2014.
évre. Az előzetes kö'telezettségvállalás összege 12.529,4 eFt.

TII.7
A.kamerák jelenlegi műszaki jeláfuiteli megoldásai is több visszatérő jellegű hibát generáInak, annak
ellenére, hogy a hibae|hárítźlshoz szüksé Ees ,,azonnalos'' intézkedések megtštele szĹik"séges.
Idokolt míĺszaki állapotokľa figyelemmel összeállítĺásra került 

"gy 
a,oi,alos intézkďésľe irányuló

műszaki javitźsi,beszerzési és kaľbantartásibesorolás, mely egyresł ajelenleg nem működő kameľák
és ajelátviteli problémákkal éľintett miĺszaki egységek cseĘéiě, javítášźravoňatkozik.
A soron kívüli javításokrą eszközök cseréiľe indokoit biuttó 3.238,5 e Ft biaosítása az
előterjesztéshez csatolt 5. szźtmű mellékletben meghatĺározottak szerint. Ezen összeg felhasználásával
|ehet eléľni azt, hogy a térfigye|ó ľendszer kameľáinak jóval kevesebb mint lďN-a legyen csak
üzemen kívül. Ezen összeg fedezetétjavaslom az intézmény költségvetésében az általános tarta1ék
e|őir ány zatľ: ől bizo sítan i.

Iv. A döntés tarta|mńnak részletes ismeľtetése
2013. évre vonatkozó ttl|szolgźiat ťlnanszírozása tárgyri megállapodás kiegészítéséról szükséges a
döntéshozatal.
A Képviselő-testiilet döntése szĹikséges ahatározatlan időtartamú megállapodás megszüntetéséľől és a
térťlgye|i5 ľendszeľ üzemeltetésró|, a tulszolgálat ťlnanszírozźlsero| zoią. év jaíuár 0|-tő| 2o|4.
december 3l-ig teľjedő idosza}ľa.
Döntés sziikséges a térfigye|ő kamerarendszpr 2OI4. évi fejlesztésének előkészítéséhez l fő
biĺonságtechnikai, mĺĺszaki szakértő megblzátsáról.
A kerületgondnokok 20|4. évi megbizźsźnak fenntaľt.ásĺáról, valamint fedezetet kell biztosítani a
térfigyelő kamerarend szer 2013. évi karbantaľtasáról.



v. A diintés céIja, pénzügyĺ hatása
A20|3. évre vonatkozóttl|szo|gźiatfiĺnnszirozásatárgytl megállapodás kiegészítésére 13.635,0 e Ft
biaosítása szükséges, melynek fedezete azintézmény költségvetésében rendelkezésre áll.

A térťrgyelő rendszer 2014. évi üzemeltetése és túlszo|gźtlrat ťlnanszírozásźra vonatkozó megállapodás
mcgkötéséhez szükséges előzetes kötelezettségvállalĺás.
2014. évi előzetes kötelezettségvái|a| a kerületgondnokok megbízási szerzódés fenntaľtiására és 1 fő
b i aon ságtechn ikai, mű szaki szakérto me gb ízźsár a.

Összegezve a}O|4.évrevonatkozőe|őzeteskötelezettségvállalások pénzťigyihatása azďlźŕlbiak:
,,Közteriileti téďrgyelő rendszer üzemeltetésére,, tárgyű megállapodás alapján: 35 065,8 e Ft
,,Túlszolgálat finanszírozásttrď, tárgyű megállapodás alapján: 60 000,0 e Ft
Térfigyelő rendszer fejlesztését biaosító dologi kiadás:
Keľület gondnokok me gbizása:

Kiadások összesen:

2 286,0 eFt
lf 5f9,4 eFt

109 881,2 e Ft

Az e|ózetes kötelezettségvállalás az intézmény költségvetésében fog megjelenni a hatźrozatijavaslat
szerinti önként vźú|a|t és k<jtelező feladatok szerinti bontásban. Az e|őzetes k<jtelezettségvállalások az
onkormány zat sajátbevételei terhére történnek.

A döntés cé|ja a Józsefuárosi Közterület-feltigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat źůta| készített, a
Józsefuáľosi köztertileti térfigyelő rcndszer 2013. év hátralevő időszakálban töľténő egyszeri
karbantaľtĺásra fedezet biĺosítĺĺsa 3.238,5 e Ft-ban, melynek fedezetét az źt|talrános tartalék
e|őir ány zattró l j avasolom b i ao s ítani az intézmény kö ltsé gvetés éb en.

vI. Jogszabá|yiköľnyezetismeľtetése
A Képviselő-testi'ilet döntése a Magyarországhe|yi önkormányzataiľól szőlrő f}|l. évi CLXXxx.
törvény 41. $ (3) bekezdése és a 107. $-a a|apján hozzameg.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testÍilet úgy dtint, hogy

1. az onkormźnyzat és a Budapesti Rendőr-főkapiüányság ki)zijtt 2013' évre vonatkozó
tí|szo|gźůat flnanszirozźlsa tárgyú megál|apodást kiegészíti , me|yhez |3 .635,0 e Ft-ot biztosít a
Józsefuárosi Közterület-feliigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésében tervezett
térťlgy e|ó kamerarendszer működtetése előiľányzat terhére.

Felelős: Polgármester
Hatźridő: 2013. december 18.

2. a hatttrozat 1. pontja a|apjźn elfogadja az e|őterjesztés 2. számű mellékletét képező,
megállapodás kiegészítését és felkéri a Polgármestert annak a|áírására.

Felelős: Polgáľmester
Hatráridő: 2013. december l8.

3. kezdeményezi a Budapesti Rendőľ-f<ikapitányság és az onkormźnyzat között a köaerĺileti
téďlgyelő rendszer Ĺizemeltetés ére térgyű,201 1 . november 07-én ke|t, határozatlan időre kötött
megállapodásnak közös megegyezéssel tönénő megszĹintetését 2013. december 31. napjával és
felkéri a Polgármestert annak a|áírására'

Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. december 31.



4. a) e.lfogadja az elóterjesztés 3. számú mellékletét képezó, a Budapesti Rendőľ-főkapitányság és
az onkormányzatközott,zoI4.január 01-től 20|4. december 3l-ig tartőkoztertiletĺ terľlýlo
rendszer tizemeltetésére vonatkoző megái|apodást, melyhez35 065,8 e Ft-ot biztosít előzetes
kötelezettségĺěú|a|ás keretében _ kötelező feladat - az Önkormányzat saját bevételeinek
teľhére.

b) az a) pont a|apjźtn felkéri a Polgármestert a megá|lapodás a|áirásźra.

Felelős: Polgármester
Hatáľidő: 2014. január 0|.

a) elfogadja az e|óterjesztés 4. számli mel|ékletét képezo, a Budapesti Rendőr-főkapitĺányság és
az onkormányzat között 2014. januźLr oI-ó| ż0|4. decemLer 3I-ig tartő' 

.tulszolg7lat

ťlnanszirozására vonatkozó megállapodást, melyhez 60.000,0 e Ft-ot biĺosít előzetes
kötelezettségvállalás keretében _ kötelező feladat _ az onkormźnyzat saját bevételeinek
terhéľe.

b) az a) pont a|apjźn felkéri a Polgármesteľt a megállapodás a|áírására,

Felelős: Polgáľmester
Határidő: f0I4. januźr 01.

a Jőzsefvárosi Kö'zterület-feliigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 20|4. januźlľ Ol-től
szeptember 30.ig teľjedő időszakľa, a térfigyelő rendszeľ 2014. évi fejlesztéséhez szükséges
biztonságtechnikai, műszaki szakértíSi tevékenység e||átásźra 1 fő biztonság-technikai műszaki
szakérto megbízási szeľződés keretében foglalkoztathat, melyhez 2.286,0 e Ft-ot biztosít
előzetes kĺjtelezettségvállalás keľetében _ önként vállalt feladat - az Önkormänyzat saját
bevételeinek terhére.

Fele|ős: Józsefuárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat igazgatőja
Határidő: 2014. január 0I.

a Józsefuárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 2014. január 01-től
december 31-ig teľjedő időszakra, 12 fo keľiilet gondnokot megbízási szerződés keretében
foglalkoztathat, me|yhez 12.529,4 e Ft-ot biĺosít előzetes kötelezettségvállalás keretében _
önként vá||a|t feladat - az onkormźnyzat saját bevételeinek terhéľe.

Felelős: Józsefuárosi Közteľiilet-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat igazgatőja
Határidő: 20|4. január 0|.

a Jőzsefvźrosi közterületi térľrgyelő ľendszer jelenlegi meghibásodásainak megszüntetésére
irányuló soľon kívüli miĺszaki, technikai intéZkedések végrehajtásához 3,238,5 e Ft-ot biĺosít
az źńtalános tartalék terhéľe _ kötelező feladat -.

Felelős: Polgáľmester
Határidő: 2013. december 18.

ahatározat 8. pontjában foglaltak miatt
a) az Önkormáĺyzat kiadás l l1o7-01 cím műkĺjdési cél és általános tartalékon be|ül az

áItalános tarta|ék előlrányzatából - kötelező fe|adat _ 3.238,5 e Ft-ot átcsoportosít a l l 108-
02 cím _ köte|ezo önkormányzati feladat - finanszírozási működési kiadásokon beltil az
irźnyítőszervi támogatásként folyósított tĺámogatás kiutalása e|oirányzatára'

b) a Jőzsefvźrosi Közterület-feliigyelet és Viáľosüzemeltetési Szolgálat 8ol09 cím - kötelező
feladat - bevétel működési ťlnarlszirozási bevételeken beltil az iránvító szeľvi

5.

6.

7.

8.

9.



támogatásként folyósított tĺímogatás fizetési szźtmlrźn történo jóváírás e|őirźnyzatát és a
dologi kiadĺĺsi e|őirányzatátt 3.238,5 e Ft-tal megemeli a térfigye|ő-kamera rendszeľ
karbantartĺása címén.

Felelős: Polgármester
Hatĺáridő: 20l3. december l8.

l0. felkéri a Polgármestert, hogy a 20|3. évi költségvetésről szóló rendelet következő
módosításánái és a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotásáná| a hatfuozatban
foglaltakat verye ťrgyelembe.

Felelős: Polgáľmesteľ
Határidő: a 20|3. évi költségvetés kĺivetkező módosíüása, a 2OI4. évi kö|tségvetés

készítése

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: PénztigyÍ Ügyosztátyo Józsefváľosi Ktizteľĺilet-
felügyelet és Váľosĺizemeltetési Szo|gá|at,Yagyongazdálkodási és t]ŕemeltetési Ügygsztáty

Budapest, 2013. december 10.

Töľvényességi ellenőrzés:
Rĺmán Edina

jegyző

i_
dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ
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Buŕtapcsĺi Rcnđ6r-fĺökapÍľányság
székleĺy: l I39 Budapest, Teve ur"" ą-e .

adószám: l 572038 8.2.5 l

ľmľj;; ľiffi ľ 
r' dan diáĺá b oľnok, ľend ćiľsé gí taľl ácso s. ľcn d örÍóliapitán',

másrésaiĺJ
Budap cst ř.6vá ros \'III. kerĺiteĺ Józsefváľosi Ön trorrnányzataszélĺhely: l082 Budapest, Baross utca ó3-67.
adószám: | 5508009-2-42
képr'iselĺ: dr. Kocsis Máté, polgármesĺeľ
(a továbbiakban: onkormányzat)

,:1.ľ,Jľ-1"ľľä.e'yiltt 
Felek) J<özön az alu|hoľt belyen és napon az alábbiakban Tész|Etezen

ł1élj':l1'í:.ii1ľ..ľľ,1ŕ'"ł:ľ"Jäľ*ä..';,Jäĺ;.!]i"ľľryĺô'vényben(aalapján az Önkonnaĺl'zat tulnjłłonĺ, ľeo-oJ es a Budape,,, um;#'"ľľ'ľľľľ*:';ł.jalatt ĺjzcmel'cten köäeľÚlet fetťlgyeteii rendszeľ (a továbbiakbal
müködtetéséve| Budapcsĺ vĺtr. ľeľoieľ tozralo.ĺeľret, t."ul"Ĺ",ne;:u'ff",,,,ilŁ,:"i1äľ:'
Fe]ck rógzítĺk, ho? 

1 j.€'en Megátlapodásbao az ÖnkormánJ'ózsefváľosi KözterÜJet.FeJĺisyurc, (='eń..Ĺ: ] 084 Budapest, Né)o". 
kłiÍelezeľtségeit a

lĺt'zremükt'dö teljesĺti, amc|ybez az Ö*oľľnany"ut uĺ"tosit].;;ilLä1.ll.:'*"[ľ
költség:vetésí íntézményc ľészére a szilkséges köl*épetés; ľ"'","ľ".

i.í ľ"ffi.uli,ľ L|TL].:ffi[.H; 
kerĺi |cĺ j Rcn dőrt<ap itánysá g (o lor,ń bb ia llb a n :

l. A BIgrK vállalja, hogy a térfigyetö ź]ĺa]. kizveĺ:.ĺeĺĺ ltépelĺ megfigyelcsét - 92-""ľľHľ,.''::':ŕ.ĺ,",T.ľn*i*ľm:{k,'"j.'ľ1u1"'i"-."ĺ,.,ä^sľ,*
személyi ál|ományával rncgbízásí,,.,,il.. alapjan biztosítja. 

a Renđôrkapi'rłnyság

2, Á térfigyelőben szotgá|alol ĺeljesĺĺók reszéľe íľul.a"t .li,ĺti.ĺl,o" szÍlkséges oklatást

ä:ř:**', 
jogosuJtságaikat és kötelezetlségeĺket megbízisi,..noaesben, 

irásban

3. A téĺfrgyelöben rögzíten felr,ételc}ĺliez az arr. a jogszabáty alĘan feljogosíton szervck ésszeméIyek reszérôl történö hozzáférés 
Tuo,.i. u 

";^.,;őgä!tau, ľ.ndJe, a kezelőhe|yis égekb e történĺj bel épé.s és ben' rarrózko jas s*bá|y;;"kj;
És annak betartásáľói gondoskodik. 

---*ug.ö üzaoa|yalJ]afi Hdolgozásán intézkcdik,

4. Á téľfigyelőben szolgálaĺot ĺeljesĺtök részére külön vezényJési ter.vet készít.
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5. Á téľÍigyeló kezetö he|yisége es a RendörkapÍtanytág |ĺözrendvéđelnri ĺigyetete közöttÍe]efonos ąs EDR ôsszektittetést biztosít.
6, A mcgállapodásban váIlaltak tetjesítésére naPo'ta legľeljebb 16 Íôt, nĺpi maximum197. órában, továbbá a fe]adate]]átássJ kp.,äl.tĹ- Llm"rolo informatikai

;;ľ,ľ"* 
e|végzésére hovi 25 órában 2 f{it, maximuľn 6 havonta I80 órn/fö

1' A2 Önkormányzat részére _ a Józsefvárosi Köztertlet-felEgye|et kłi|lségvetésiintézménye úsán . 
ľfod:: hónap ĺárg1,hĺit křir.ďô to s'""pŕĺg bavonta tcimutatástkijld a megbízás kereľében napi tJjesiten óraszámouJĹ'. *"ly., a Józsefuärosj

[::::ľ]"*.ltigyelet 
összevet zz I.Ą. iont szeľinri vezénylési terwel és a teljesĺtést

8. A BRFI( az J.I pont szerint a téľfigyelö rendszeľ mĺiködtetésj Jĺöltségeine,k biztos.tĺásáraátutalt péra6ssze8et cllclllönitetten kezeli, azt kizáró)ag * in 
'..l"*czett 

köItségekkĺÍizetésÉre basználja fe| es a szcrnétyi kifizetések tekintetében felel a mindenkoriadózrási es járu| éltÍizetési szabá |yok u.taĺasee't'

*'iifiäl;::i1T'"", 
vätlďásai a Józsefvĺírosi Közleľĺltetĺ. és Parko|ási RendészeÍ

9. Az tnkormánpat a Józseń,árosj KÔzlerĺilet.Fetĺlgyelet úq.áĺ váIlalja. bogy a tuląidonńtképezti lérĺigyelö ľendszer és eEléb cszkö.ok, uo.naezések tetjes fenntartásĺ,üzemeltelési, miiködtetesi ktĺhségeit a lI.l3. pontban fog|altak szerint finanszfrona.l0. A térÍigye|ô mĺiköđteteséhez kapcsolódó egyéb feiađaroú.-i'o*,,ges javí!ĺsok,felújítúsot |ĺaňantartások, amortizációs cserc, stb.) sajáĺ költségén etlrňtja.l}.A megfigyelt ĺerületeken a kamerák észlelhetösége éľdekebei a iogszabályban elöÍrt
j,ľ.*"ilffiĽ"3:lákat el|rclycá, idószakonkéni ellenöľzi a meg|ernket és triányuk

12. Á térEgyelö techni|i.i ĺizemeltetésében rész*evö, á]ta!a biztosj'ott személyektöl a

ľ:::::::. 
nyilvántaĺásokban ĺörténó e|lenöľzéséhez szulséges írásos ho'zdárulást

]3.Á BI.FI( által mcgküldött L?. pont szerinÍi kirnutatás alapján a megátlapodás I.l.pontjában meghatáĺozotl térfigyelós tevékenység Íinanszíľozásaĺa a kövekezöösszegeket mindeĺ ĺárg.vhót követći hónap 20.-n+jáig támoeatJs iogcímen átutalja aBÍtFI( l\{agyar ÁJ|arntđncstáľnál vezetcti I0023002-0lłĺłg0;ĺ*ú szÍmlájáľa:a) a térfigyelö kö4ontban feladatot eltáĺó megbÍzonał a5az;sáľa a kifizerötter]:e]ó jaľulékoklĺal eEyÍitt |2,4g,- r??a 
_ewezerketröszáznegpenbárom

FUfô,l6ra összeget;
b) az informarikai szotgá|atot ellátó t 6 havi 25 óra munlĺaora te|jesĺĺeséig akifizelôt terlle|ö jÉn:lékoklcal eg)'iitĺ 6835ą- a?Áz hatvannyolcezer-báronsziieötvenöt FÍ/hó ĺisszege| továbbá a 25 munkaóľán felilti tďjcsÍtÉsért akifizetöt terhelö jáľulékokkal eg}'Ett 7243,- Azzzegyezeľkeť'öszázlegyrĺenhaľom Fťóra osszegef iltetve l ftj baü 25 óramunJcaón tcljesíteséÍg a kífizetłir teľIrelö iłulelĺotlĺĺ egyĺin 99.44 Ął- A?.nzkilencvenkilenezeľ-ĺégysziáznegyľennegy itn,ĺ ossz-e|it, továbbá a 2,5



J

munkaóľar' feliili teljesÍtésért a kiÍjzetöĺ 1erhelö járuIěkolĺkal egyĺitt 12d3,-azaz egy ezłrkeE<íszáalegyvenbárom Ft/óľa o'.""gĹic) a jelen megáltapodás idötartarna alatt a nzňn' ünnepnapokon végzenĺevékenység e|lenéľtékekénĺ a 
'í.fi=töt 

te'l'.lo 5ł.,leľokkď egyr.tl 2,Ą86,- azlzkettôezernégyszĺialyolcvan}at Fťfô1óra oss".gel
d) ĺz a}c) pontokban rneghatáro.zon 

!ĺi^eaásoř 
a megłllapodás batálya alanesetlegesen bekövetlĺezö kiÍizetôt terheltĺ járuleJ. .''i,'y"l. vá|rozása cseténautoÍnatikusan módosulna|c ałza.|., hogy a ń"ealhpol], a|áĺrásakoľ énľényben

l.##ľľJ".to1'*j* 
kallĺu]ált . 'unt"ňll.lii ',gĺll.ĺo bruttó dĺjazás

lą. Áz Ônkormányzat tu. domásul veszi' hogy a II. ]-2. pontban szcrepló e|]enörzest köve|öen

l""l"TľľL'ilffi:ffffi:n**.* személy(ek) be|épéséi a Rendôrkapi'á"ň;

III. I(íizŁis ľende|kezéselt
I5. Jelen megállapodlĹs az ďáírás napjáról kezdr,e hatarozat|an iđötal

o lelek ttldolnásul yesElł ds ai-,",i,.- l,o,,, o BRFK , ,i,i,#o" ľł/,ffi;ľiinapjńĺöl Joljnnatoson le.IJesífi. Á leljesítetl ülligłetős ,*it",yste ellenénékěl rlnegbízás kel.etéhell ĺeljełített óľaszánih.ót szótó kllnwatds kéilesvglelétő|sztźmÍloll J5,;?:,:;,,?.,o, kell az Önlormán1zarnak a BR'.K ]],]3.,o,,ii*-,,"Bi'löIł r'ámláJa jdvá,a

l6' Jclcn mcgállapodást bárme|yik Fél a másjk Fé|bez intézett írásbeli nýlatkozotával - 30(harmÍnc) nalos felnonđási idiĺvel a megállapodás tanama alatt bármikoľfelrnondbatja.
l7. Jelen mcgá|lapodást brármelyik FéJ iogosuJt ľendkívii]i fe]mondássa], amnnalibatállyal Jrásban felm.on.dan|. amennýben a másĺk Fél a mcgá|tapodásban szabályozonvalamely krtelezettségét nityosan megszegi és rnagataĺtárór a mĺsit Fél kifejezenĺľásbeli felszóJí1ása ellenéľe sem sztinteti meg. a felszólítás kéďrezvételét ktivetô 15(tizenöt) napon belĺil.

''.i;l.ä#ľállapodás 
módosJrása kizárólag ĺrásban a Felek közös megegyezésével

19' A megállapodás megsztlnletése esetén a Felek łötelesek egmással elszámo|ni' amegáJlapodás negsainését J<övetô 30 (harminc) napon belül.
20. Á Fe]ek ĺájékoaatjak e$rmóst azokban az esetekben, amikoľ azt a másik Fé|szeľvezeti milködése. vagy fe|adate|IáIása szükségessé teszi. Az esetleges jogvitákaĺelózetesen egyeäetésscl oldjáJ< meg'
2l ' A Felek a megállapodás leljesütésćt, eredĺnényÉt és tapasztal atai| él,enként, a ttźľgllyę1kcileĺő év núrcřus 3I' napjáig áttekintik és íľásbon értéketik.
22, A Fe|ek által nem szabályozoB kérdésekben a Polgári Töľvényktinp,rrĺ| szoló lörvény,a fegyveľes szervek hĺt'atĺisos állományl tagiainak szoiiĺlati vjszonyĺárót szóJótön,ény, a Rendörség Szo|galati Szabátpara és az Rtv. rende]-kezései az irányadók.23.Fe|ęk a térfigye]ös ĺevékcnység sorÉn szÜkségessé vátó intézkedések r,égrehajtására

ffil,.fl:n*. 
ĺeagáló eró nllszolgá]atának 

'nanszíĺozására 
hi|ön megálJapodást



I

i.

24' Felek a jelcn megáJ|aPodást - amely négy számozott olda|ból áll és ot cgymással
nlegegyező erędeti pélđanyban készĺitt - elotvasás után, mint akaľafukka| mindenben
cgyezöt' jóváhagyólag írjak a|á.

Budapest, 20l l. X|. ľł .

dr' Tótb Tamás r. daudartábor.nok
rendörségi tanácsos

Budapest Rendőrfi kapitánya

pÉnzĺlgyi
ORFK GF KM

RopjóL:

l. pld. BRFK
2' pld. BRFK Vlll. kcľłllcli Rcndôrkĺpitĺn1,sig
3. pld. 0BFK Gazdĺsůgi Fl5igĺr4ĺtósóg KM GEl Koz-slztJcsśEi oztĺi|y
{. pld. Önkorrrĺin5zol
5. pld. Jriĺr&Írosi Közleńt|cli- ós ľarľolgsi RcndĚszcr

Budapest, 201 I,
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ME'G/ł]jIÁloDÁs
mrídosíĺáĺa

Közĺerületĺ térÍigyeló rendszer ĺizemelteté s 61ę

Ámely lérejtin e5ľeszröJ a
Budapes ti Relđőľ.Íókapitfu yság
székhaly: | ) 39 Budape4 Teve utca 4.6.
aüszámz l57203E8-2-5l
képviselí: dĺ. Tót}r TamĹs r. dandÉĺtábornot rendőľségi tanácsos, rendö&pjtály_
(&továbbÍakban:BRFIQ --

mÉsrészöl a
Budapes t Fôr'áros VIII. kerület Józs efvárosi Önkormányzat
szekhely: l 082 Buđapest Baľoss utca 63-67.
adószÁm: |550E009-24f
képvise|i: dr. Kocsis Mríté polgírmester
(a továbbiakban: önkoľmánpat)

(a továbbiakbau cĚńitt: Felek) közŕitt az alulĺľott helyen és napon az etaoorąI(oan ľasaetezett tettěte|ek
rnellctŁ

Felek kija|entit hory.a közöttĺik fonnálló, 201l. novcmber ?4ĺ kötĹitt küztertĺleti ĺérfiryel6 rcndszer
ĺlzcmeltetésére vonatkozó megállapodňs 6' pontját közös megeryezćssel az aHĺbíak szeńur
módosÍ$ák:

6' A megallapodasban vá|lgltak teljeďtésérc naPonta tegÍeljebb 6 főt, napi maximum 72
órábĺn. továbbá a fcladatellátássa| lĺapcsolarban felnrerü|ö infoľmatikai ĺevékcnyséieruegzcsere haú
25 óľńban 2 Ítit maximum 6 havontĺ t80 óralÍ'ö bĺaosít.

Á téľfirycló ľendster hetékonysĺgrłnak növe|ése éľdekében a Józscfuáĺosi Köztęríilęĺfelüwelet
fogadjabe a je|entkezéseket a térfipelö kamerakezelöi szabadid6s tevékcnység c|Iáíására, És ]átjí ei a
térfigĺeló kanera központ szolgálatánalĺ tervezrisét és szcrvezéséL

Jeleĺ módosítás ae eredcti megáIlapodás egéb ĺade|kezśseit nem érintik, azok változat|anul
éľvényesek.

Fe|ek a jclen megál|apodást - amely 2 szárnozott 
^olda|ból 

ál| és 7 erymással megegyezô eredeti
példanyban készĹilt * e|olvasás után, minl alcaľaĺulľ}at mindcnben eryezö! jóváfiaryĺlft ĺ5a* ala.

Budapest, 20l2. jriníus .-. Budapest 2012. jrinius ....

ilil iĺl

rendőrségi
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EllĘegĺcae:

jogi ellenjegrzes

Kapjŕik:
l. pld. BRřK
2. pld. EREKMII. kariilďi ReodörkapitÁnyság
3. pld. BREK Gazdasági lgazgatđság
4. pld. tnkoľmónyat
5. pld. Józsefuárosí Közterületi. és Paĺko|ási Reodészet

Fedezete:.Ít..}.il.l.ęŕ.#...: ł u l, t7 ű,,t-

Pénzílryileg elleajepezem:

dr. Mészár Erika
a|ie5zó

tĄ. k
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MEGÁLLÁPoDÁs
Tú|s zoIgá'la t íinans zirozásár a

Amely létrejötĺ egyľészrőI a

Budapesti Rendőr.fôkapitá nyság

szék|ęly; l l 39 Budapest, Teve utca 4-ó'

adószam: l 5720388.2-5 l

képviseli; dr' Tóth Tamás ľ' dandáĺábomot rendőrségi tanácsos, Budapest Rendőrfőkapiĺánya
(a továbbiakban: BRFK),

nrásrészrcĺ| a

B u ciapest Fővđ ros VIII. kerii let Józsefvárosi onkormá n5za t

székhely: l082 Budapesl, Baross utca 63-67.

adószam: l 5508009.2-42

lornszÁm: ?35,I|5
banksámjas zÁm: | Ąt 00309-l 02 l 3949-0 ] 00000ó
sĺatisáikai szám 15735,1 l 5.84 l l.32l -01

képviseli: dr. Kocsis Máté, po|gármester

(a továbbjaki]ali: olrlcol'lrrányzat)

(a továbbiakban egyĺitt: Fe|ek) közöĺĺ azalutĺrotĺ helyen és napon az alábbiakban részlctezelt feltéte]ek

mellett.

Felek a jelen megá|lapodást kcizszolgálĺatási feladat ellátására a Rendörségről szóló I994' évi XX)ilV.
|örvényben (a továbbiakban: Rtv.) és a helyi cinkormányzatokról szó|ó 1990' évi LXV. törvényben

fog)altak alapján kötik, annak érdekében, hogy Budapąst VIII. kerület JóHcfiyáros közľendje és

közbiaonsága jawljon.

xz oĺ*ormänyzat kijelcnĺi, hogy fontosnak taĺĺja Budapest vIlI. kerület Józsefoáros közbiĺonságát,

ezét1 a 430l?ol2. (xll.Oó.) szäm:ó képviselőĺestületi határozatában úgy döntötĺ, hogy a BRFI( részére

a ktĺaerületek és nyilvános helyek el]en{iľzćséĺ szo|gáIó közbiaonságí tevékenység tútszolgátatának

dijazásáĺa, Józsefuáros il|etékességi ĺerülelén a közbiaolrság erősí|ésére, időszakos rendôri jelenJéĺ

(mjndenkori egyeztetést követően) bíaosítására, továbbá a |éĺfigye|ć5 szo|gá|at á]ta| e.szlelt jogséńő

cse)eknlények visszaszorítására, il|etve a térfigycl{ís tevékenység során sztikségessé váló tú|szolgálat

Ílnanszírozására változó cisszegben (személyenkén| | óráĺa jutó távol|éĺi díj bóvítve a délutáni- es

éjszakai pótlékJ<a| és a 27 százalék adóva| növeJĺ bruttó összeg{i) havonla vá|tozó összcgtĺ támogatást

biaosít a jelen Megá|Iapodásban meghatározottak szeńnt.

Fe|ek rögzítik, hogy a megállapodásban foglalt feladatok végĺeha.;tására max, ?.6'28a munkaórára,

max' 53'40l .000,. Fĺ kereĺcisszeg áll rendelkezésre'

|. h BRFK vá|lalásai a BRFK vtn. kerü|eti Rcndőrkapitán3'ság (a továbbiakbanl

ľłendörkapít á nyság) közremĺi ködésével

1. A BRFK a jutlalásl elfogadja - az onkormányzat álĺal, a Józsefvárosi Köaenjiel - ÍelügyeJet

úqán bĺaosítotĺ pénzügyi keľeĺ terhére -, és kłite|ezetĺséget vá'|la| arľa, hogy a kĺĺzbiaonsági

ter,ékenysćg lúlszolgálaĺ keretében lönénő dijazásáĺa, ilIetve a köaerhek ľedezetérc

I



rendelkezésre bocsáĺott összeget ęlkijlönítve kezeli, és aa kizarólag Budapest VIII.
kerĺiletében ĺeljesíteľt, az állományilletékes parancsnok áltat etrendelt es igazolt tú|szo|gálat
kifizetésére használja fel.

2. Az onkormĺnyzz| tészé,re a 2013. év január hónap 01. nap és 20l3. év decembeľ hónap 3t.
nap között túlszolgálat során ĺe|jesĺtett óraszámokľól 2014' év január hónap 3l. napjáig
elszamolásĺ kĺild.

II. Az Önkoľmányzat vál|a|ásei a Józsefvárosi Közterĺileti- és Parko|ási Rendészet
ktizreműködésével

3. Az olůormány?n| a Józsefoárosi Köäerület-felügyelet útján vátlalja, hogy a közbíaonsági
tevékenység soľán szükségessé váló túlszolgálatot az 4, pontban foglalt]ak szerint
flnaĺľ,zkoĺaa.

4. Az állomrányilletékes paľancsnok á|ĺď elrende|t és igazolt túlszolgálat finanszírozásáľa
havonta utóIag, a teljesítés igazolasát követő 8 napon beltil (a kifizetőt terhe|ő járulékokaĺ ís
tartalmazó) havonta változó összeget álutal a BRFK Mag5lar Át|amkincĺáľnál vezetett
I 0023002.01451 430 számli szłńml{jára.

Ill. Kiizös rendeĺkezések

5. Felek jeien megállapodást határozotĺ ídôtaĺamľa kötik, 2013. janurłľ hónap 01-tôl 2013'
decemberhónap 31.ig.

6. Jelen ľnegáIlapodást bármetyik Fél a másik FéIhez intézett írásbeli nýlatkozatávď _ 30
(harminc) napos felmondási idtivel - a megátlapodás tartama alatl bánnikor felmondhatja.

7. Jelen megállapodást bármelýk Fél jogosult rendkívĺili felmondással, azonnali hatá|tyal
írásban felmondani, amennyiben a másik Fél a megállapodräsban szabályozott valamely
kötelezcttségét srllyosan megszegi és magataĺását a másik Fél kifejezett ĺrásbeli felszólítása
e]|enére sem szünteĺí meB,.a felszólĺuás kézhezvéĺelét követő l5 (tizenöt) napon beltil.

8. Felek jelen megállapodása alapján Budapest VIII. kerületébeu az állománýlletékes
parancsnok a Józsefoárosi Köaerület-feliigyelel |gazgatljával elózetesen eryeztetve a

közbiáonság eriĺsítósére biaosĺtj a az i dősza}os rendőri j eleĺrlétet.
9. Je|en megłllapodás módosítása, kizáľólag íľásban, a Felek közłis rnegegyezésével töíénhet'
l0. A megállapodás megszĺintetése esęĺén a Felek kötelesek egynrríssal elsámolni. a

megállapodás megszüntetését követő 30 (harminc) napon beltil.
ll. A Felek tájékoaatják egymást azokban az esetekben, anrikor aa a másik Fél szervezeti

működése, vagy feladatellátása szükségessé teszi' Az esetleges jogviĺérkat előze|esen
egyeaetessel oldják meg'

12. A Fe|ek a megál|apodás teljesü|ését, eľedlnényét és tapasaalatail 2014. marcius 30-ig
áĺekintík és íľásban értékelik.

13. A Felek rĺltal nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a fegyveres szervek
hívatásos állománytl tagiainak szolgáIati viszonyłĺró| szóló ĺörvény, a Rendőrség Szolgálati
SzabäIyzata és az Rtv. rendelkezései az irányadók.

14' Felek a jelen mega|lapodás| _ ame|y 3 számozo|| oldalból áll és 7 egynással megegyezćĺ
eredeti pé|dányban készü|t _ elolvasás uÍán, minĺ akaratukkal mindenben egyező1,
jóváharyólag lrják aIá'



Lludapesl, 20 I 2. december .... Budapest, 2012. december ...
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Buĺlapest Főváros VIII. ĺĺerĺi|eÍ

ĺ\
ll

JĺĺzseíVá rosi o nko rmányzat
dľ. Kocsis Máté
polgármester 

h

Fedezete: a 430l201f ' Kt. határozat

szeri nt előzeles kötelezettség vál |alas 20 t 3.

évre. Budapesĺ, 20 l 3. január l l .

Pénzii5lil eg el lenj egyzem :

.1.1.:...... J:..... r.............
Páris Gyl|ĺáné

pénzügyi ĺi gyosztá l}nĺezrtó
2,,\ ,rt!,

Jogi szempontból ellenj egyezem :

Rimán Edina
jegyzć

nevében és megbízásából
',

ĺ
.......-:..... .',.'.,,ł,..,,.. ŕ,

dr, Mészár Erika
a|jegzÍl

pénzĹigyi e l lenje61Ę' Ą 
i 1uÚ\

Kapják:

.l-2. pld. BRFK
{. 3)ptd. BRFK Vl|I. kerületi Rendörkapitányság

Yo. pla. Budapest Főváľos V|II' kerĹileĺ Józsefoárosi Önkormányzat

7. pld. Józsefváĺosi Kłjaeriileti. és Parkolási Rendészeĺ



előterjesztés 2. számú melléklete

MEG aĺĺAPoDÁs
kiegészítés

a Túlszol gá|at finanszírozásáľa vonatkozó megálIapodásnak

Amely létrej ött agyrészrő| a
Budapesti Rendőľ.főkapĺtányság
székhely: 1139 Budapest, Teve utca4-6.
adő szám: | 5 7 203 88 -2 - 5 |

képviseli: dr. Tóth Tamás r. dandĺĺnáboľnok, rendőrségi tanácsos, Budapest

Rendőrfőkapitźnya
(a továbbiakban: BRFK),

másľészről a
Budapest Főváros VIII. kerĺĺlet Józs efváľosi onko rmányzat
székhely: 1082 Budapest, Baľoss utca63-67.
adő szálm: l 5 5 080 09 -2 - 42

tclrzsszĺĺm: 7357|5
bankszáml aszásl: 1 4 1 003 09- 1 02|39 49 -01 000006
statisztikai szám: 1 57 3 57 I 5 -84|l -3fI -0I
képviseli: dr. Kocsis i|ĺdźLté, polgáľmester

(a továb biakban : onkoľm tny zat)

(a továbbiakban együtĺ Felek) ktizĺĺtt az alu|irott helyen és napon az a|źbbíakban részlletęzeĺI

feltételek mellett.

E|őzményz

Felek rögzítik, hogy 2013, februáľ 07-éĺ túlszolgálat ťlnanszírozására vonatkozó

megállapodást kötöttekhatfuozott időtaľtamra,20|3. januĺĺľ hónap Ol-től 2013. decembeľ

hónap 31-ig.
A Felek a megá||apodásban foglalt feladatok végrehajtására max.26280 munkaóraľa max.

53 40t 000 Ft keretĺisszeget biztosítottak.

Felek amegá||apodźst az alábbi ręndelkezésekkel egészítik ki:

A Felek rogzitík, hogy a BRFK VIII. keľületi Rendőrkapitanyság vezetője ahtfl|20|3.január

01-től 20|3. olĺ:tóber 31-ig elľendelt tu|szo|gá|atra kifizetett összeg meghaladta a

megállapodásban foglalt maximum kerettisszeget.

Az Önkormĺínyzat vá|Ia\ja, hogy a megállapodásban foglalt maximum munkaóra

mennyiségének változatlanu| Ingyásával a BRFK részére, a 20|3. október, novembeľ és



z

december hónapolĺľa vonatkozó tttlszolrgéllat ťtnanszítozásiíra ĺĺsszesen a megállapodásban

tisgzítettkeretösszegen felül 13 635 000 Ft keľettĺsszeget biaosít.

Felek ĺogzítik, hogy amennyiben a BRFK a 13 635 000 Ft keretösszeg felhasznźůétsát nem a

megállapodásban és a megállapodás kiegészítésében meghatátozoÍt módon haszná|ja fel, úgy
azehtérésméľtékére az onkormźnyzatťlnanszirozási kĺitelezettséget nem vállal.

Jelen megállapodás az eľedeti megállapođás egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok
v á|tozat|anul éľvényesek.
Jelen megállapodás az eredeti megállapodás elvá|aszthatat|an részét képezi, azzal egyíitt
érvényes.

Felek a jelen megállapodást _ amely 2 szánozott oldalból á1l és 7 egymással megegyezo
eredeti példanyban készült elolvasás után, mint akaľatukkal mindenben egyezőt,
j óvĺáhagyó|ag irj źů< a|á.

Budapest,2013. december.... Budapest,2013. decembeľ...

Budapesti Rendőr.főkapitányság
dr. Tóth Tamás r. đandźrtábornok

rendőrségi tanácsos
B udap est Rendő ľfők apitány a

Ellenjegyezte:

Budapest Főváľos VIII. keľůilet
Józsefu áľosi Onko ľm ányzat

dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Fedezete:

PénzĹigyileg ellenj egyzem :

p éľzligy i ell enj e gyzés Páris Gyuláné
pénnigyiigyosztáIyvezető

Jogi szempontból ellenjegyezem:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

jogi ellenjegyzés dr.Mészát Erika
aljegyzo

Kapjá.k:

l-2. pld. BRFK
3' pld' BRFK VIII. keriileti Rendőrkapitanyság

4-6. pld. Budapest Fĺivrĺľos VIII. kerĺilet JÓzsefuáľosi onkoľmányzat
7. pld. Józsefuárosi Közteriilet- feltigyelet és Vaĺosüzęmeltętési Szolgálat



előterjesztés 3. számú melléklete

MEGÁLLAPoDÁs
Közterületi téľfigyelő rend szer iizemeltetéséľe

Amely létrejött egyrészĺó| a
Budapesti Rendőľ.főkapĺtányság
székhely: 1139 Budapest, Teve utca4-6.
adő szźĺrl: I 57 203 88.2 - 5 I

képviseli: dľ. Tóth Tamás ľ. dandártáboľnok, rendőrségi tanácsos, Budapest ľendőrfokapitánya
(a továbbiakban: BRFK)

másrészrő1

Bu dapest Főváľos VIII. kerület Jĺízsefváľosi o nk ormány zat
székhely: 1082 Budapest, Baľoss utca63-67.
adő szám: | 5 5 08009 -2 - 42
törzsszám: 735715
bankszáml aszélm: 1 4 1 003 09- 1 02|39 49 -0 l 00000 6
statisztikai szám,. | 57 3 57 I 5 -84I I -32| -0|
képviseli: dr. Kocsis Máté polgríľmester
(a továbbiakban: onkorm ány zat)

(a továbbiakban együtt: Felek) kozott az a|ulított helyen és napon az a|ábbiakban tész|etezett

feltételek mellett.

Jelen megállapodás célja a Rendőľségľől szóló 1994. évi XXXN. töľvényben (a
továbbiakban: Rtv.) és a MagyarorszĘ helyi önkormáĺyzatairól szóló 20Il. évi CL)ooilX.
töľvényben foglaltak alapjĺín az onkormányzattulajdonát képező és a Budapest, VIII. kerĹilet

Víg utca 36. szám a|att iizemeltetett közteriilet felügyeleti ľendszer (a továbbiakban:

térťrgyelő) ľendőrségi mfüĺidtetésévelBudapest VIII. kerĹilet k<izľendjének'közbinonságának
fenntartása, jav ítása.

Felek rogzitik' hogy a jelen Megállapodásban az onkormanyzat kĺitelezettségeit a
Józsefuaľosi Közterület-felügyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat (széküely: 1084 Budapest,

Máýás tér 15., a továbbiakban JKFVSZ), mint közľemúkcidő teljesíti, ame|yhez az

onkormanyzatbiztosítjaa JKFVSZ tészére a szfüséges költségvetési forrásokat.

I. A BRľ'K váIlalásai a BRtr,K VIII. keľtiletĺ Rendőľkapĺtányság (a továbbiakban:
Rendőľkapitányság) ktizreműktidésével

1. A BRFK vá||a|ja, hogy a térfigyelő á|taI kozvetített képek megfigyelését _ az

onkoľmanyzat źL|taI, a JKFVSZ iĺjan bínosított péluügyi keret terhéľe _ szabadidős

rendőri állomĺĺnnyal, elsősorban a Rendőľkapitanyság személyi á||ományáva|megbízási
szer ző ďés a|apj źn biztosítj a.
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A térfigyelőben szolgálatot teljesítők részére a fe|adat e||átásźhoz szükséges oktatást

megszervezi, jogosultságaikat és kötelezettségeiket megbízási szerződésben, írásban

rogzíti.

A téľfigyelőben rogzített felvételekhez az arra jogszabáIy a|apjan feljogosított szervek és

személyek részéró| toľténő hozzáférés módját, az adatszo|gá|tatás rendje, a keze|ó

helyiségekbe tĺjľténő belépés és bent tartőzkodźls szabá|yainak kidolgozásźra intézkedik,
és annak betaľtásáľól gondoskodik.

4. A téľfigyelőben szolgźt|atotteljesítők részére külön vezénylési tervet készít.

5. A téľfigyelő keze|ő helyisége és a Rendőľkapitányság kĺizrendvéđelmi tigyelete ktizĺitt

telefonos és EDR összeköttetést biztosít.

A megállapodásban vállaltak teljesítésére naponta legfeljebb 6 Íőt, napi maximum 72

órában, valamint a feladatellátással kapcsolatban szfüséges infoľmatikai tevékenység

szabadidőben ttirténő teljesítéséľe legfeljebb 2 főt havĺ 50 óľában, maximum 6

havonta 150 őralfő, továbbá a feladatellátással kapcsolatban felmeľülő havonkénti

adminisztratív tevékenység szabadidőben ttjrténő teljesítésére, a vezéĺylési terv, a

megbízási szeľződések, a péľzĺJ;gyi e|szźtmolások elkészítésére 1 fő szervezőtisztet
megbízási díj a|apjan biztosít.

Az onkoľmáĺyzatrészére _ a JKFVSZtftján _ minden hónap tárgyhőt követő hó 5.

napjáig havonta kimutatast ktild a megbízás keretében teljesített óraszĺĺmokľól, melyet a

JKFVSZ tisszevet azl.4. pont szerinti vezénylési terwel és a teljesítést igazolja.

8. A BRFK azl.|. pont szerint at&figyelo rendszer mtĺködtetési költségeinek biztosításara

átutalt pénzĺisszeget elkülönítetten kezel| azt k,.lzźltő|ag u itt keletkezett költségek
kifizetésére hasznźůja fel és a szemé|yi kifizetések tekintetében felel a mindenkori

adőzási és j árulékfi zetési szabályok betartźsáért.

il. Az, Onkoľmányzat vállalásai a Jĺízsefuáľosi KözteľĺiletĹfelügyelet és

Váľosůizemeltetési Szolgálat kiizreműkiidésével

9. Az onkoľmźnyzat a JI(FVSZ tltjan vá|Ialja, hogy a tulajdonát képező térfigyelő
rendszer és egyéb eszközĺĺk' beľendezések teljes fenntaľtási, iizemeltetési, míiködtetési
kciltségeit a II.13. pontban foglaltak szeńnt ťtnanszitoz-za.

10. A térfigyelő mfüödtetéséhez kapcsolódó egyéb feladatokat (szfüséges javítások,

felújítások,karbantartások, amoľtizáciős cseľe' stb.) saját költségén e||átja.

3.

6.

7.
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11. A megfrgyelt teľületeken a kameľfü észlelhetősége érdekében a jogszabályban előírt
figyelemfelhívó tablakat e|helyezi, időszakonként el|enorzi a meglétüket és hiányuk
esetén pótolja azokat.

12. A térfigyelő technikai iizemeltetésében résztvevő, á|ta|a biztosított személyektől a
különbĺiző nyilvlĺntaľtásokban töľténő ellenőrzéséhez szfüséges írásos hozztĺjźn:Jást
beszerui.

13. A BRFK által megkiildött I.7. pont szerinti kimutatás a|apjźn a megźi|apodás I.1.

pontjában meghatźrozott térfigyelő ľendszerrel kapcsolatos feladatok finanszíľozására a

következő összegeket minden tárryhót ktivető hĺínap 20. napjáig tĺímogatás jogcímén

áEÍalrja a BRľ.K Magyar Áilamkincstárnál vezetett 10023002-01451430 számú
számlläjára az a|źtbbiak szeńnt:

a) a térfigyelő ktizpontban feladatot ellátó megbizottak dijazására, a III.15.

pontban foglalt időtaĺamľa bruttó 3f .666,0 e Ft keretĺjsszeg eĘéig, akiťtzetőt
terhelő j aľuléktal egyĺitt 1243 Ftl fő l őra, azaz ezerkettős zź.znegn enháľom
foľint lfől őra ĺisszeget.

b) u infoľmatikai szolgálatot ellátó megbízottak díjazásáľa, a III.15. pontban

foglalt időtaľtamľa bruttó 745,8 e Ft keretösszeg erejéig, a kjfizďőt terhelő
jaĺulékkal egyutt |243 Ftlfőlő'ľa, azaz ezerkettőszáznegĺvenhárom
forintĺ fő l őľa összeget.

c) az I fo szervezotiszt fe|adatot el|átő megbízott díjazásźna, a III'15. pontban

foglalt időtartałĺlta bruttó 480,0 e Ft keretösszeg erejéig, a kiťĺzetőt terhelő
jrĺľulékkal egyiitt 40 000 Ft/hó' azaznegryenezet foľĺnt/hó ĺisszeget.

d) a jelen megállapodás időtaľtama alatt az a)-b) pontokban feladatot teljesítők

tészére a ťlzetet1iinnepnapokon végzett tevékenység ellenéľtékeként az a)-b)
pontban meghatáxozott összegen felül _ a kiťlzetőt terhelő jrĺrulékkal egyĹitt

1243 Ftlfől őra, azaz eryezerkett őszáznegnenhárom Íorintĺfől őľa összeget.

14. Az Önkormanyzatturďomźtsul veszi, hogy a II.12. pontban szereplő ellenőľzést kĺivetően

a technikai üzemeltetésben ľésztvevő személy(ek) belépését a Rendőrkapittnyság
indokolás nélkül megtagadhatj a.

III. Köziis ľendelkezések

15. Jelen megállapodás 20|4. év janurír |. napjźtőI 2014. év december 31. napjźig'
határ o zott i dőtaĺtamĺa szól.

|6. A Felek rogzitik, hogy a közöttÍtk 20||. év november 7. napjźn hatźtrozat|:an időre a

KözteľĹileti téďrgyelő ľendszer üzemeltetésére létrejött Megállapodással kapcsolatosan

az e|számo|äst 20|4. év januaľ 37. napjáig elvégzik' amely elszámolást kĺivetően

egymással szemben kĺivetelésĺik nincs.
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17. Jelen megállapodást báľmelyik Fél a másik Fé|hez |ntézett íľásbeli nyilatkozatźpal _

30 (haľminc) napos felmondási idővel _ a megállapodás tartaIna alatt báľmikor

felmonđhatja.

l8. Jelen megállapodást bármelyik Fél jogosult rendkívtili felmondással, azonrnIi hatállyal

írásban felmondani, amennyiben a másik Fél a megállapodásban szabźiyozott valamely

kĺjtelezettségét súlyosan megszegi és magataľtáséi a másik Fél kifejezett írásbeli

felszólítása ellenére sem sztinteti meg, a felsző|itźts kézhezvételét kĺjvető 15 (tizenöt)

napon belĹil.

19. Jelen megállapodás módosítása, kjzttrólag íľásban a Felek kĺlzös megegyezésével

tĺjľténhet.

20. A megállapođás megszĹintetése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni, a

megállapodás megszűnését kĺivető 30 (haľminc) napon belül.

2I. A Felek tájékoztatjzk egymást azokban az esetekben, amikor azt amásikFé| szewezeti

mfüĺĺdése, vagy feladate||átása szükségessé teszi. Az esetleges jogvitákat előzetesen

egyeztetéssel oldjak meg.

2f. A Felek amegźilapodásban foglaltak teljesülését, eredményét és tapaszta|atait20|4. év

november |5. napjáíg áttekintik és íľásban éľtékelik.

23. AFelek által nem szabźiyozott kéľdésekben a Polgári Tĺirvénykĺinyvről szóló 1959. évi
IV. törvény, a fegyveres szeľvek hivatasos állomĺínyu tagjainak szolgá|ati viszonyáľól

sző|ő |996. évi XLIII. ttirvény, a ľendőrség szo|gá|ati szabźiyzatarőI sző|ő 30120|1.

(IX.22.) BM ľendeletés az Rtv. rendelkezései azfuźnyadők.

Z4.Felek a térfigyelős tevékenység soľán szĹikségessé váIő intézkedések végrehajtźsźra

szolgáló tn. reagá|ő erő túlszolgá|atánakťlnanszírozasára külön megállapodást k<jtnek.

25. Felek a jelen megállapodást _ amely
megegyezó eredeti példányban készült _

egy ezőt, j őv ehagy őIag írj źk a|á.

Budapest, 2013. decembeľ

5 szźtmozott oldalból á11 és hét egymással

elolvasás után. mint akaĺatukkal mindenben

Budapest, 2013. decembeľ . .. . . .

Budapestĺ Rendőr.főkapitányság
dr. Tóth Tamás r. dandáľtáboľnok

rendőrségi tanácsos

Budape st Rendőrfőkap ítány a

Budapest F.őváľos VIII. kerület
JĺĎzsefváľosĺ onkoľm ány zat

đr. Kocsis Máté
polgĺĺrmesteľ



Ellenjegyezte: Fedezete:

Pénzügyileg ellenj egyzem:

pénzügyi ellenjegyzés Paľis Gyulane
pénzngy í ü gyo sztályvezető

Jogi szempontból ellenjegyezem:
Riman Edina

jegyző
nevében és megbízásából

jogi ellenjegyzés

Kapják:
l-2. pld. BRFK

3. pld. BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitanyság

4-6. pld. Budapest Fővĺíros VIII. kerĺilet Józseforárosi Önkormĺĺnyzat

7. pld. Józsefrfuosi Közteriilet- felügyelet és Vaĺosüzemeltetési szolgálat

dr. Mészár Erika
aljegyzo



előterjesztés 4. számú melléklete

MEG LrĺAPooÁs
Tű ls zo|gálat finans zír ozásár a

Amely létrejott egyrészro| a
Brrĺ| apesti Renc|őr.főknpitánysá g

székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
ađó szźtm: | 5 7 203 88 -2 - 5 |

képviseli: dľ. Tóth Tamás r. dandánáboľnok, rendőrségi tanácsos, Budapest

Rendőrfőkapitźnya
(a továbbiakban: BRFK),

másľészről a
B udapest Főváľos VIII. keľület Jĺízsefu áľosi O n ko rmányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross utca63-67.
ađőszám 1 5 5 08009 -2-42

torzsszám..735715
bankszáml aszźrn: l 4 l 003 09- 1 02t3949-01 000006
statisztikai szźtrn: | 57 3 57 I 5 -84| | -321 -0l
képviseli: dr. Kocsis Máté, polgáľmester
(a továbbiakban : onkoľm ány zat)

(a továbbiakban egyĹitt: Felek) kĺjzött az a|ulirott helyen és napon az a|ábbiakban rész|ętezęÍt

feltételek mellett.

Felek a jelen megállapodást kĺjzszolgźitatási feladat e|Iátásfua a Rendőrségről szóló |994. évi
)o(XN. tĺĺľvényben (a továbbiakban: Rtv.) és a Magyarorszźtg helyi ĺĺnkormányzatairól szóló
20II. évi CDoo(IX. tĺirvényben foglaltak alapjĺĺn k<itik, annak érdekében, hogy Budapest

VIII. kerület Józsefuáros kĺizrendj e és kozbiztonsága j avuljon.

Az onkormányzat kijelenti, hogy fontosnak taľtja Budapest VIII. keľiilet Józsefuaros

kĺizbiĺonságát, ezért a ....l20I3. (...) szźlmű képviselő-testĹileti hatáĺozatźlban úgy döntött,

hogy a BRFK tészére a k<lzterületek és nyilviĺnos helyek ellenőrzését szolgáló kozbiztonsági
tevékenység tulszolgáIatának díjazásźra, Józsefuaľos illetékességi teľtiletén a közbinonság
eľősítésére, időszakos ľendőri jelenlét (mindenkori egyeztetést kĺivetően) bíztosításáĺa,
továbbá a téľťrgyelő szo|gá|at źt|tal észle|t jogsértő cselekmények visszaszorítására, illetve a
térľrgyelős tevékenység során szükségessé váIő ttl|szolgźt|at ťĺnaĺszírozásara (személyenként

l oréna jutó távolléti díj bővítve a délutáni- és éjszakai pótlékkal és a 27 szźaa|ék adóval

növelt bruttó cisszegú) havonta azonos összegiĺ támogatást biĺosít a jelen Megállapodásban
meghataľo zottak szeľi nt.

Felek rogzítik, hogy a megállapodásban foglalt feladatok végľehajtásőra max. 26 280
munkaórára'max,60 000 000 Ft, azazhatrałwtillió foľint keľetösszeg áll ľendelkezésre.

1
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I. A BRF.K vállalásaĺ a BRFK YIII. keľületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban:
Rendőľkapitányság) kiizreműködésével

1. A BRFK a juttatást elfogadja - az Önkormźnyzat áIta|, a Józsefuárosi K<jzteľiilet_

felügyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgá|at tftjźlnbiztosított pénziigyi keret terhéľe -, és

kĺitelezettséget vállal arra, hogy a kozbinonsági tevékenysége soriĺn a térfigyelős

tevékenységgel kapcsolatos tulszolgálat keretében töľténő dijazásźtra, illetve a

k<ĺaeľhek fedezetére rendelkezésre bocsátott ĺisszeget elkülĺinítve kezeli, és azt

kizźrő|ag Budapest VIII. kerĹiletében teljesített, az á||omźnyilletékes paľancsnok által

elľendelt és igazolt túlszolgálat kifizetésére használja fel.

2. A megállapodásban vállaltak teljesítésére naponta 2x1f őrás váltásban legfeljebb
3 főt biztosít.

3. Az onkoľmáĺyzat részéte minden negyedévet kĺivetően részletes éľtékelést készit a
térfigyelő tevékenységgel összefüggő és tulszolgálattal teljesített intézkedésekľől.

4. Az onkormanyzat tészéte minden hónap 15. napjáig kimutatást készit a
tulszolgáIat keretében, a taľgyhónapot megelózó hónap végéig teljesített

óraszámokról.

5. A BRFK vá||a|ja,hogy az onkoľmanyzatrészére a2014. év januar I. napjátő|2014.

év decembeľ 31. napjáig terjedő időszakban túlszolgálat sorlán teljesített óraszámokľól
és a támogatás tényleges felhasznáIásěttő| 20|5. év január 3I. napjáig elszámolást
kiild, és az 1. pontban meghatáľozott cé|rafel nem hasznáItösszeget az onkormtnyzat
r észét e 20 I 5 . év februaľ I 5 . napj áig vi s szafizeti.

II. Az onkoľmányzat vállalásai a Józsefuáľosi Ktizteľĺilet. felügyelet és

Váľosĺizemeltetési Szolgálat kiizľeműktidésével

6. Az onkormźnyzataJozsefvźrosi Kĺizteľiilet-feltigyelet és Varosüzemeltetési Szolgálat

útjĺĺn vállalja, hogy akozbinonsági tevékenység során szĹikségessé vtiő tulszolgálatot

az 5. pontban foglaltak szeľint ťtnansziroz'za.

7. Az onkormányzat vá|Ia|ja, hogy a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuarosi

onkoľmlĺnyzat 2014. év januĺír 1. napjától 2014. év decembeľ 31. napjáig terjedő

időszakľa vonatkozóan, a BRFK részére a téďlgyelő tevékenység soriĺn végzett

túlszolgálatra 60 000 000 Ft, azazhaÝałmillió foľint keretĺisszegű tźlnogattĺst biztosít,

alrrely tanrogatási összeg akifizetot terhelő járulékot is magába foglalja.

8. Az Önkormanyzat a támogatási összeget oly módon binosítja, hogy a jelen

megállapodás a|áírásźi követően, az źi|oményilletékes paľancsnok által elľendelt és

igazo|ttúlszolgálat ttmogatását utólag, a teljesítés igazolását követő 8 napon belül



-első esetben 2014. év február hónapban- havonta azonos összegben, a kjťlzetot
terhelő járulékokat ís taftalmazó 5 000 000 Ft, azaz otmillió forintot źLt|ItA| a BRFK
Ma gy a r Álla m kin cstá ľn ál v ezetett 10023002.0 1 45 1 43 0 szá mú szálm|áj ár a.

III. Közös ľendelkezések

9. A jelen megállapodás hatáľozott időta.ľtamľa 2014. év január 1. napjátó| 2014. év

december 31. napjáĺg szĺól. Amennyiben a BRFK a fenti időszak támogatásnak

megfelelő tlilórakeretnél több őráthasznál fel, abban az esetben a túllépés méľtékére

az onkorm źnyzat további tĺĺmogatási kötelezettséget nem vá|IaI.

10. Jelen megállapodást brĺľmelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli nyiIatkozattwa|'
_ 30 (harminc) napos felmondási idővel _ a megźůlapodás tartaĺna alatt bármikor
felmondhatja.

l1. Jelen megállapodást bráľmelyik Fél jogosult rendkívĹili felmondással, azoľľla|i

hatáIlyal írásban felmondani, amennyiben a másik Fél a megállapodásban szabźtlyozott

valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és magatartását a másik Fél kifejezett
írásbeli felszólítása ellenére sem sztinteti meg, a fe|sző|ítás kézhezvételét követő 15

(tizenöt) napon belĺil.

12. Felek jelen megállapodása alapján Budapest VIII. keľiiletében az á||ományilletékes
parancsnok a Józsefuárosi Közteľület-felügyelet és Vĺírosiizemeltetési Szolgálat
Igazgatőjával előzetesen egyezteľve a közbiztonsĘ eľősítésére biztosítja az időszakos
rendőri jelenlétet.

13. Jelen megállapodás módosítása, kjzźrólag íľásban, a Felek közcis megegyezésével

történhet.

14. A megállapodás megsztintetése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni, a

megállapodás megsziintetését követő 30 (haľminc) napon belül.

15. A Felek tájékoztatjak egymást azokban az esetekben, amikot azt a másik Fél
szervezeti mfüĺjdése, vagy feladate||átása szĹikségessé teszi. Az esetleges jogvitákat

előzetesen egyeztetéssel oldják meg.

16. A Felek a megállapodas teljesülését, eredményét és tapasztalatut20|4. év novembeľ

l5-ig áttekintik és írásban értékelik.

17. A Felek által nem szabtůyozott kérdésekben a Polgári Tĺiľvénykönyv' a fegyveľes

szervek hivatásos állományu tagjainak szolrgáůati viszonyáról szóló tĺlľvény, a
rendőrség szolgáiati szabáIyzata és az Rtv. ľendelkezései az iľĺányadók.



18. Felek a jelen megállapodást _ amely 4 szźmozott oldalból áll és 7 egymással

megegyezó eredeti példanyban készĹilt _ elolvasás utĺín, mint akaratukkal mindenben

egy ezot, j óvahagyó 1 ag kj źk a|á.

Budapest, 20|3. clęcember .. .. Budapest, 2013. decęmber ...

Budapesti Rendőľ.főkapitányság
dr. Tóth Tamás ľ. dandáľtáboľnok

ľendőrségi tanácsos

Budape st Rendőrfők apitány a

Ellenjegyezte:

Budapest Főváros VIII. kerĺĺlet
Józsefváľo si Onkoľm ńnyzat

dľ. Kocsis Máté
polgármester

Fedezete:

Pénzügyileg ellenj egyzem:

pénnlgyi ellenjegyzés Páris Gyulané
pénzngyiugyosztá|yvezető

Jogi szempontból ellenjegyezem:
Riman Edina

jegyzo
nevében és megbízásából

jogi ellenjegyzés

Kapjak:
l-2. pld. BRFK

3. pld. BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitanyság

4-6. pld. Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi ÖnkormIíĺlyzat

7. pld. JózsefuaÍosi Közterĺileĺ felügyelet és Vĺárosüzemeltetési Szolgálat

dr. Mészar Erika
aljegyző



5 számú melléklet

Felťljí.tlÍsi terv
Józsefvórosi kąmerarendszer 2013 IV negledév

o Kameľaľendszeľ felújítás
Kameratípusok eloszlása a rendszeľben:

Kamera típus darabszám

Panasonic WV-CW 590 5

Panasonic WV-CW 960 61

Panasonic WV-CS 950 ZL

Panasonic WV-CS 570 L

Panasonic WV-CW 860 3

Panasonic WV-CS 854 4

Panasonic WV-CS 850 7L

Panasonic WV-CS 650 5

A tá:ŕ,1ré.z:atban szeľeplő kameľatípusok közül csak a felső 4 sor (960., 950.' 570. és 590.

típusok) aztĄabb generációs kamerfü, ezeknek đarabszétma összesen 88.

A maľadék 23 db kamera mind kifutott modell, aľ.,i |ega|ább hé(!) éve működik. Ezeknek a
kamerlĺknak több szempontbólis kifogásolható a működése, javítĺĺsuk nem megoldható.
Ezeknek a kameráknak a cseréje javasolt, kiemelten a kĺivetkező hibalistában szereplőké:

Aktuális hibalista:
Kameľa száma Eszlelt hiba Megiegyzés

2. 17 . Prélter u. _ Vajdahunyad u. Nem ad képet. 201'0.07.|I5. Kábel hiba (KoAx)

4. 24. Baross u.- Szigony u. Színtelen, fakó kép.
Régi elhasználódott

kamera.csere szükséges

5. 27.Dankő u. _ Magdolna u. Nem ad képet. 2012.05.09. Kábel hiba (KoAx)

6. 29. Teleki téľ _ Szerdahelvi u.
felújítás miatt körbe van kerítve.

2013-10-02.

8. 57 . F';átkőczi út - Múzeum krt.
Nem ad képet! Jelentve:2013-1l-

14.
hiba feltrárása
folvamatban

9.
66.
2.

Salétrom u.2la. _ Rákóczi tér Nem ad képet! Jelenfue:
2013.08.29.

nincs fent, szerviz
szĹikséges

10.
84. Rákóczi tń 29' _ Gvulai Pál
u. 1.

Nem ad képet! Jelentve: 2013-
09-20.

Kábel hiba (oPT)

ll 91. Üllői tlt 78lb' _ Koránvi u.
2la.

Nem ad képet! Jelentve: 2013-
rr-14.

hiba feltáľása
folvamatban

12. 92..Ü|lőit|t82. - Nagyvárad tér
Nem ad képet.

Jelentve:2012.10.09.
Betĺáp hiba

13.
93. Bótay J. u. 56. _ Apáthy I. u.

2. sarok
Nem, vagy nehezen vezérelhető.

Jelentue:2013.01.07.
Régi elhasználódott

kamera. csere sziikséses



15. 96.Prátter u. 65. - Lippa u. sarok Nem ad képet.:20l2. 1 0. 1 5. Kábel hiba (oPT)

16.
97. Körtźrsaság tér 17 - Kun
utca

Nem vezérelhető. Jelentve f0|2-
08-f7.

Nem vezéľelhető: 20 1 3.08. 1 2.

Régi elhasználódott
kamera' csere szükséges

17.
If9.Doboziu.23. - Masdolna u.

53. sarok
Színtelen, szemcsés, fakó kép.

Jelentve:2010.05.31 .

Régi elhasználódott
kamera. csere sziikséges

18. l39. Delej u.49. _ Vajda Péter u. Nem vezérelhető: 20 1 3.08. l 2.
Régi elhasználódott

kamera. csere szükséges

A tábLźaat szerint a kĺizeljövőben 5 kamera cseréje szfüséges, ęz a legntőbbi beszerzési arak
szerint daľabja nettó - 350.000.- Ft felszerelési és koĺuo|.źta|akítasi költséggel egyutt.

Tervezehtnettó költség a kameracserére: - 1.750.000.. MFt
(Megiegyzés: A teljes régi generációs lramerák lecserélésének költsége - 7 _ 8 MFt)

. optikai csatolók

A IV. és V fejlesztési ütemben telepített kamerák mindegyike optikai jelátvitellel műkÓdik, ami
azt je|enti, hogy összesen 30 optikai adó-vevő csatoló par is műkĺjdik a ľendszerben (60

berendezés plusz a Diószeghy alkiizpont video csatolói), ezekből nagyjából 20-25 db

cserélve az elmúlt években, a következőkben is számolni lehet néhány cseľévęl.

Tewezett nettó költség a csatolók cseréjéľe - 500.000.. MFt

. Egyéb kültéri és központi eszközök, átszerelések

A kamerfü és a kĺizpont kiegészító eszkozeinek (Tápegység, tľafó, villámvédő, oszlop, kábel,
védőcső, fütés, buľa) meghibásodása az edđígi tapaszta|atok szeľint évente tobb szźzęnes
nagyságrendű kiadást j elenthetnek.

Tervezett nettó költség kiegészítők cseĘére - 100.000.. MF.t

. Sztinetmentes tápegység

A Víg utcai központban mfüĺidő sziinetmentes tápegység 2013.-ban lett cserélve, viszont a
berendezés akkumulátoľai a régiek maradtak, melyeket mostanľa már siiľgősen cserélni kell.

TervezeĹInettó kĺiltség a szünetmentes tápegység akkumulátorainak cseĘére - 200.000.. F.t

osszes tervezett költsée: 2.550.000.- Ft + ÁFA. azaz bľuttó 3.238.500.- Ft

Megjeglzés: A lromerák karbantartósára és rendszeres tisztítására nincs szerződtjtt partnerünt
eseti javítósolrat teľm.észetesen lehet intézni l0-20e forintos árakon. Nagobb
probléma a,I,C)M kabel bérleti és fenntartósi szerződés hiánya.(4-5 lrłźbelhiba van
jelenleg is!)

2013. december 08.
Weisz Tamás

téľfigyelő rendszer infoľmatikus


