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VáľosgazdálkodásÍ és Pénzĺiryĺ Bĺzottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi tr
Hatfu ozati j av aslat a bizottséĘ, szźÍľrźlt a:

A VĺírosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés
megfátgya|ását.

Tĺsztelt Képviselő.testület!

I. Előzmény

2013. januáľ 18-án fogadta ęl a Józsefulĺrosi Kijzbinonsági Polgarőrség és
Katasztľófavédelmi onkéntes Tťizoltő Egyesiilet (továbbiakban: Polgĺáľőrség) az
a|apszabá|yát.
A Polgĺárőrséget a Fővárosi Törvényszék 2013. február l3-an vette nyilvántaľtásba, majd
mĺĺködését 20|3. április 01-jén kezdte meg a Budapest Rendőr.főkapitánysággal megkötött
egyĹittműködési megállapodás alapjan.

A Képviselő.testĹilet |l2l20|3, (III.27.) szźtmú'hatźrozatźlban felkéľte a Polgáľmesteľt, hogy
kĺisstin együttmfütĺdési megállapodást a Polgárőrséggel, melyet a Felek 20|3. április |2-én
írtak a|á. Az EgyĹittműködési megállapodás 6. pontja értelmében a Polgarőľség munkájáľól
íľásban köteles beszĺímolni a Képviselő-testiilet felé.
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A Polgĺĺľőrség 2013. évi mfüödésével kapcsolatos 2013. évi szakmai beszámolóját a
Képviselő.testiilet elé terjesĺette, melyet a Képviselő-testiilet a 483l20I3.(X[.18.) szźĺrÍl
hatétrozatá'val elfogadott. A Képviselő-testület l80l20I3. (V.08.) szárlű hatáľozatával a
Polgáĺőrség részére 8.000,0 e Ft tiĺmogatást nyújtott közfeladat e||źttźsra és felkéľte a
polgármesteľt a kötendő támogatási szerződés a|áírására.

A támogatásról nýjtasaľól szóló képviselő-testtileti dĺintés, valamint a felek kcjzĺjtt létrejött
Támogatási szerződés 9. pontja a|apjźn a Támogatott köteles a tétmogatźts felhasználásáról
tételes pénzngyi beszámolót készíteni a Képviselő-testiilet sztlmźlrazDl4. május 31-ig.

il. A beterjesztés ĺndoka

Az Együttműktldési megállapodás 6. pontja éľtelmében a Polgaľőrség minden év április 30.
napjźlig kdteles az elmúlt évi munkájaľól, valamint a támogatás felhaszná|ásárő| írásban
beszĺĺmolni a Képviselő-testÍilet felé.
A Polgaľőrség tételes pénnigyi beszámolót köteles készíteni 2014. május 3l-ig a 8.000,0 e Ft
támogatás felhasználásaról a Képviselő-testület szźlmźra.

A Möfu. 106. $ (2) bekezđése szerint a helyi önkormányzat vagyona a tulajdonábő| és az
önkoľmányzatot i|Ietó vagyoni éľtékű jogokból áll, amelyek az önkoľmanyzati feladatok és
célok e||átását szolgáljfü. Tekintettel alľa, hogy a Polgríľőrség önkoľmźnyzati feladatot Iát el,
indokolt 20|4. évi tevékenységének is az erkölcsi, szakmai és anyagi támogatasa.

ilI. Tényállás

A Magyarországhelyi ĺinkormźnyzatairól szóló 20lI. évi CL)oo(IX. törvény (továbbiakban
Mötv.) 13. $ (l) bekezdés 17. pontja szeľint helyben biztosítható kĺizfeladatok köľében
ellátandó helyi önkotmźnyzati feladat a település kĺĺzbiztonságanak biztosításában töľténő
közremfüĺidés.

A Polglĺľőrség elkészítette a 2013. évi támogatások
beszámolój át az a|źlbbiak szerint:

- iľoda felszerelés és biztonsági ľendszer kiépítése:

- autók mtíszaki á||apotának folyamatos kaĺbantaľtása,

egységes megj elenés kialakítása:

- éves benzinkĺiltség:

. iroda fenntaľtása:

- ľendezvények:

- egyenľuhfü:

. speciális eszkĺizök

összesen:

felhaszná|źlsáról készített pénzügyi

2 millió foľint

700 ezer forint

1 millió forint

l,8 millió forint

500 ezeľ foľint

1 millió forint

l millió forint

8.000.000 forint



A beszámoló alapjźn megállapítható, hogy Polgaľőrség a részérę nyujtott támogatást
mfüĺĺdésére, tevékenysége gyakoľlása céljából a helyi kozbiztonság megteremtése,
folyamatos javítása éľdekében hasznźt|ta fel. A Polgĺĺľőrség részletes beszámolója a Jegyzói
Kabinetben megtekinthető.

Annak érdekében, hogy a Józsefuáľosban é1ő és dolgozó polgáľok biztonságérzete, valamint
az é|ethez, testi épséghez és vagyonbiztonsághoz való joga minél szélesebb körben
éľvényesülhessen, indokolt a keľĹilet polgrĺľainak, társadalmi szervezeteinek és az
ĺinkoľmrĺnyzat együttműkodésén alapuló cselekvő kĺjzľemfüödése. A Polgáľőrség e
kdzfeladat ellátásában vállal jelentős szerepet, eľősítve ezze| abiza|mat és egyĹittmĺĺködést a
lakosság, valamint a biĺnüldĺiző és rendvédelmi szeľvek kĺizött.

A polgarőrségľől és a polgaľőľi tevékenység szabályairóI sző|ő f}I|. évi CLXV. torvény 26.

$ (4) bekezdés szerint az á||ami, ĺinkoľmányzati szervek - kiilönösen az ĺinkoľmźtnyzatok, a
rendvédelmi szervek, valamint a közlekedési, a ktĺmyezet- és teľmészetvédelmi hatóságok - a
polgĺĺľőr szervezetek mfüödését és tevékenységét lehetőség szerint anyagi forľások
biztosításával, technikai és egyéb eszközĺik źúadásélval, feleslegessévá|tvagyontĺĺrgy ingyenes
átrvházźsáv al v agy mas módon támogathatj fü .

Iv. Dtintéstaľtalmánakľészletesismeľtetése

Javasolom a Józsefuarosi Kĺjzbiztonsági Polgarőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tűzoltó
Egyesiilet részére nyújtott támogatás fe|haszná|álsaľól szóló pérzngyi beszĺĺmolónak az
elfogadását.

A közfeladat zavarta|an napi e||átásźůloz elengedhetetlentil szfüséges a péľzbeni tĺĺmogatás
biztosítasa, ezért javaslom, hogy az Önkoľmányzat nffitson a Józsefuĺĺľosi Kcizbizonsági
Polgĺĺľőľség és Katasz!őfavédelmi onkéntes Túzoltó Egyesiilet tészére 5.000.000.-Ft, azaz
ötmillió foľint összegú támogatást mfüödési és felhalmozási cé|ra' A támogatás fedezetét
javaslom a 11107-01 cím mfüödési cél és általanos tĺľta|ékźn beltil a varosmaľketing
céltaľtalék _ <inként vállalt feladat - elóirźnvzatétrő| biztosítani.

v. A döntés célja' pénzüryĺ hatása

A Képviselő-testtilet döntésével elfogadja a társadalmi szervezetnek a közbiztonság javitása,
fenntaľtasa érdekében kifejtett eddigi tevékenységéhez nyujtott tĺlmogatások felhasználásĺĺľól
sző|óbeszárlolóját' A Képviselő.testtilet d<int továbbáaPo|gáĺőrség pénzbeni tamogatĺĺsaľól,
mely döntés költségvetési fedezetet igényel 5.000.000.-Ft' azaz ötmillió fońnt összegben
(3.700'0 e Ft működési, l.300,0 e Ft felhalmozási).

vI. Jogszabályiktiľnyezetismeľtetése

A Képviselő-testiilet dtintését a Magyarország helyi cinkormrĺnyzatairő| szőIő 2011. évi
CDooilx. töľvény 4l. $ (3) bekezdése és a 107. $-a alapjĺĺn hozzameg.



Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dö'nt, hogy

1.) elfogadja a Jőzsefuáľosi Kĺlzbizonsági Polgárőrség és Katasztrőfavédelmi onkéntes
Tiĺzoltó Egyesület elnökének péľzugyi beszámolój át a Polgźlrőrség részére nffitott 20|3. évi
tĺĺmo gatás feLhasznáLéts aról.

2.) a Józsefuarosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavéđelmi onkéntes Tűzoltó
Egyesület tészére2014. évre 5.000,0 e Ft támogatiíst nyujt közfe|adat e||átására.

3.) elfogadja az e|őterjesztés 1. sz. mellékletét képező, a Jőzsefvźtrosi Közbiztonsági
Polgĺáľőrség és Katasztľófavédelmi onkéntes Trĺzoltó Egyesülettel kötendő támogatási
szerzőďés tartalmi elemeit, és felkéri a polgáľmestert annak a|źirásáľa.

4.) a 2. pontban foglaltak mĺatt az Önkoľmanyzat kjadás 11107-01 cím működési cél és
általĺínos taľtalékon belül a vaĺosmaĺketing cé|taÍta|ék ĺjnként vá|Ia|t feladat
előirányzataról 5.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11105 cím - tinként vállalt feladat - mfüĺidési
célú támogatasok á|IanháztartźLson kívĹilre előirźnyzatára 3.700,0 e Ft-ot, fe|ha|mozźlsi célú
támogatások államháztartáson kívülre e|őirźnyzataľa 1 .300,0 e Ft.ot.

5.) felkéľi a polgármesteľt, hogy a hatźnozatban foglaltakat a kĺiltségvetésről szóló rendelet
kovetkező módosításanál vegye figyelembe'

6) a Józsefuarosi Közbiztonsági Polglĺľőrség és Katasztľófavédelmi onkéntes Tílzo|tő
Egyesült Elnöke 2015. május 31-ig tételes pénzügyi beszlímolót kĺitelesek benyújtari az
5.000,0 e Ft üĺmogatás felhasználásaról a Képviselő-testtilet szźtmźra.

Felelős: 1-5 pont esetén: polgáľmester
6. pont esetén: Polgárőrség Elnöke

Hatríľidő: |-2. pont esetében 201_4. május 14.

3-4. pont esetében 20|4. május 30.
5. pont esetében a kĺiltségvetés következő módosítása
6. pont esetén 20|5. május 31.

A dłintés végľehajtásátvégző szenłezeti erység: JegĺzőiKabĺnet, Pénzüryĺ Üryosztáty

Budapest, 20|4. május l 3.

Töľvényességi ellenőľzés:
Rĺmán Edĺna

jegző
nevébpn és megbizjlsából:

t**#kL
aljegyziS
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ľÁľroca.ľÁsI szľnzooÉs

amely létrej ött egyrészrőI
Budapest Főváľos VIII. kerület Jĺízsefo árosi onko rmńny zat
székhely: 1082 Budapest, Baľoss tl.63-67.
képviseli: dľ. Kocsis Máté polgáľmester,
adő szőtm.. I 57 3 5 7 | 5 -2 - 42
tĺiľzsszám: 7357|5
bankszíml aszźĺn: l 4 1 003 09- | 02| 3 9 49 -01 000006
statisztikai szźlm: I 57 357 | 5 -84| I -32I -0I
mint támogató (továbbiakban: Támogató),
Kormányzati funkció száma..

masľészľől a
Józsefvárosi Kiizbiztonságĺ Polgáľőľség és Katasztrőfavédelmi onkéntes Tűzoltó
Eryesĺilet
székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
képviseli: Kaiser József elntik
Megyei nyilvĺĺntaľt źsí szźlm: Fővĺĺľosi Tĺirvényszék 1 5.04 1 .

hatźr ozat szám: I 4.Pk.60.499 120|2 / 4.
adő szźlm: 1 83 9 85 62 - | - 42
bankszáml aszám: I 4|00309 -2| 53 6| 49 -01 000008
mint tĺímogatott (továbbiakban: Támogatott)

- a továbbiakban egyiittesen Felek - közĺitt az a|źlbbí feltételek mellett:

1. Támogatott kijelenti, hogy a civil szeľvezetek nyilvántartásátő| és az ezze| összefüggő
eljaľási szabályokľól szóló 20||. évi CLX)O(I. töľvény szeľint nyilvĺántartásba vett
egyestilet.

2. Támogatott kijelenti, hogy célja a bűncselekmények megelőzése, a bűn- és baleset-
megelőzés, a környezetvédelem, a gyeľmek- és ifiúságvédelem éľdekében önkéntes
tevékenység kifejtése a tĺĺľsszervekkel. szervezętekkel és más taľsadalmi
szervezętekkel egyĹittműk<idvę. Célkéĺt foga|mazta meg továbbá a bűnalkalmak
kor|átozźsát' az ismeľtté vźit bűncselekmények szźmának csökkentését, a
közbiztonság javításáft, a lakosság és a btĺntildtiző, valamint a rendvédelmi
szeľvezetek kĺizötti bizalom és egyĹittmfüödés erősítését, a közľend és aközbiúonság
védelmét, az oĺlkéĺtes hĺzoltást, mentést, katasztrőfa elhárítást.

3. Támogató kijelenti azonl szőnďékét, miszerint annak érdekében, hogy a
Józsefuarosban élő és dolgozó polgarok biĺonságétzete, valamint az é|ethez, a testi
épséghez és a vagyonbiztonsághoz való joga minél szélesebb körben
éľvényestilhessen, kívánatos, hogy a keriilet valamennyi polgaranak, állami,
táľsadalmi szervezetének, gazdálkodó egységének, vállďkozőjźnak, valamint a civil
szervezodéseknek az egytittmúködésén alapuló cselekvő közreműktĺdése valósuljon
meg.



4.

{

6.

A közbiztonsági koncepció céljainak megvalósulása érdekében minden olyan
szewezet és személy tźtmogatásétra sziikség vaÍl' aki tenni akar a kerület
kö'zbiĺonsźryának javitásáértésmegszilardítasáért.

Je|en szerződés célja _ Felek 2. és 3. pont szeľinti tevékenységi köľe és célkitiĺzései
a|apján Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuaĺos közrendjének,
ktizbiztonságanak, valamint köz- és lakossági javai védelmének fokozasa. A
megállapodás megkĺitésével Felek eľősíteni kívanjrák a lakosság bizalmźft a
rendfenntaľtó szervek munkáj ában.

A jelen szerződés 3. pontja szerinti célok eléľése éľdekében Támogató a
Tlĺmogatottnak a Képviselő-testiilet ...120|4. (.........) szĺmú hatátozata a|apjarl
5.000.000.-Ft, azaz otmillĺo forint <isszegű trĺmogatást nyújt, melyből 3.700.000,- Ft
működési célú, 1 .3 00.000,- Ft felhalmo zási cé|ű.

A Támogatott fudomásul veszi, hogy a támogatas összege mfüĺjdési (személyi
juttatásanak, dologi kiadásanak) ťtnanszirozási célra, képzésľe és felhalmozási cé|ra

foľdítható.

7. A Támogató atźlmogatźtst a jelen szerződés a|áírásátő| számitott 8 napon belĺil átutalja
a Támogatott 1 4 1 003 0 9 -21 53 6| 49.0 1 000008. sz. szĺĺm|źĄára.

8. Atźmogatás teljes összege 201-5. április 30-ig használható fel.

9. Jelen tlĺmogatási szerződés a|apjan a Támogató a Tlámogatott részére a 6. pontban
meghatfuozotĺ összeget céljelleggel biztosítja, mellyel Támogatott elszámolási
kötelezettségge|tartozik a Tĺĺmogató felé, atźlmogatźls jelen szeľződésben foglalt célja
szeľinti fe|haszná|źlsaról a számviteli tĺiľvénynek és a külön jogszabá|y szeľinti
megfelelő bizonylatok és számlfü bemutatásával.

l0. A tĺĺmogatás elszámolásźtnakhatźndeje: 2015. május 31.
Atámogatás felhasználásara vonatkozőan Támogatott kdteles Tĺĺmogató felé tételesen
elszámolni. Az e|szźlmoláshoz csatolni kell 50.000 Ft-nál magasabb összegú szánia
esetén a péĺlzngyi kifizetéseket igazoló dokumentumok hitelesítetett másolatźú, az
50.000 Ft-nál alacsonvabb szém|ćk,łől számla<iss zesitőt kell készíteni.

11. A Támogató jogosult bĺĺľmikor ellenőrizni a tźtmogatéts felhasználását és jogosult
kémi az ezzel osszefiiggő szĺímadást.

|Z.Tánogatott jelen szerződés a|źitásźtva| egyidejiĺleg kijelenti, hogy 60 napon tuli
koztartozása, illetve a Tiĺmogatóval szemben lejáľt tartozása nincs, nem áll vele
szemben a közpénzekből nffitott támogatások źtláthatőságźnő| sző|ő 2007. évi
CL)ooil. ttiľvény 6. $-ban meghatźnozott kizĺĺľó ok.

13. A Tĺĺmogató egyoldalú ny7latkozattaljogosult elállni és a támogatast visszavonni, ha
azalábbiakban foglalt feltételek köziil legalább egy bekövetkezik:

f



- ha hitelt éľdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott az igénylés szakmai,
pénztigyi tartalmát éľdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgá|tatott az
igénylés benffitásakor,

- amennyiben a tamogatott progÍam meghiúsulását vagy taľtós akadźůyonaÉsźú
eLőiđéző körülmény a Támogatottnak felróható okbólkcivetkezik be,

- ha a Támogatott bármely, jelen szerzőđésbe foglalt nyilatkozata valótlan.

|4. A Támogatott tudomásul veszi, hogy _ legfeljebb öt évre _ I<lzźtrhatő a támogatasok
rendszeréből, ha az alábbiakban meghatźrozott feltételekből legalább egy
bekĺivetkezik:

- a jelen szerződésben rogzített kötelezettség teljesítése egyáltalĺín nem vagy csak
részben valósul meg,

- a Tĺĺmogatott az elfogadott céltól eltéľő feladatot valósít meg,
- a Tĺámogatott az elszźlmolási kötelezettségének az ęIőírthatźndóíg nem tett eleget.

15. A jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben az egyesülési jogról, a
kĺjzhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mfüödéséről és támogatásźrő|
sző|ő 2011. évi CL)o(v. törvény, Polgráľi Törvénykönywől szőIő 2013. évi V.
ttiľvény, valamint a polgrĺrőrségről szóló 20I|. évi CLXV. töľvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.

16. A felek a szerzoďéstelolvastak, és mint akaratukkal mindenben egyezót elfogadjfü és
jóvahagyóIag aláíqek.

Budapest,2014.

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefu arosi Önkoľmlĺnyzat

képviseletében
Dľ. Kocsis Máté

polglírmester
Támogató

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Paris Gyulané
pénn1gy i ügyo sztályvezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Riman Edina

jegyzí5
nevében és megbízásából

dľ. Mészar Eńka
a|jegyző

Józsefuárosi Közbiztonsági Polgĺĺľőľség és
Katasztľófavédelmi onkéntes Tĺ;lzoltő

Egyesület
képviseletében
Kaiser József

elnök
Támogatott


