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Tisztelt Képviselő-testüIet !

I. Tényál|ás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Molnár Gáboľ ľ. alezľedes, a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság (továbbiakban:
Rendőľkapitányság) vezetője a közrend és közbiztonság fenntartása és fejlesztése, valamint a
lakosságga| való kapcso|aĹÍartás érdekében azza| a kérelemmęl foľdult az onkoľmányzaÍ' fe|é, hogy a
Budapest VIII. kerü|et, Gutenbergtér 3. (hrsz.: 36657l0lAl44) szám a|at1 ta|ál|lató önkoľmányzati
tulajdonban lévő földszinti hetyiséget korzeti megbízotti iroda kialakítása érdekében aztnkormányzat
téríté sm ente sen adj a át a Ren d őrkap itány s ág haszná,|atáb a.

A jelenleg üľes' felťljítáSt nem igénylő 34,52 m2 alapteľĹiletű helyiség a Budapest, VIII. Gutenbeľg tér
3. szźlm a|atti társasház kapujától ba|ra fekvő utcafr.onti bejáľattal ľende|kező helyiség. Az iroda
tobbek között bűnnrege|őzési célokat is szo|gálna, hiszen bizonyított, hogy aho| ľendőrségi objektum
ta|á|hatő, ott jelentősen visszaesik a bĹĺnözés' a ,,látható rendőľség'' a bűnelkövetok tekintetében
visszataftó erejĺĺ.

A Kapitányságvezeto szaknrai javaslata alapján a Palotanegyedben kia|akítandó köľzeti nregbízotti
irodábal.l az 1. és f . körzet, késobbiekben pedig a szonrszédos köľzetek köľzeti nlegbízottjai
teljesítenének szoIgálatot.
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselo-testtileti ü|és idópontj a:20|,1. április 13. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat ktiľzeti megbízotti i ľoda kialakítására, m íĺködtetéséľe

A napirendet nvílt ülésen kell táľgyalni, a határozat e|fogadästthoz minősített szavazattöbbség
szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi X
Hatźr ozati j av aslat a bizottság számár a:

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság és az Emberi Eroforrás Bizottság javasolja a Képviselo-
testtiletnek az e|őterjesztés megtáľgy a|ását.



Az előzetęs piackutatás a|Ąán a helyiség berendęzési tttrgyainak becsült beszęrzési énéke 1.468,0 e
Ft. Az onkormányzat ęzen túlmenően vá||a|ná a helyiség közműfogyasztásának (víz- és csatornadíj,
szemétdíj, elektromos- és gázfogyasztás) koltségeit, mely éves szinten a Józsefuárosi Gazdálkodási
Kozpont Zrt. (a továbbiakban: JGK Zrt.) tźýékoztatása szerint 360,0 e Ft.

A kialakítást követően - tervezetten 2011. június hónaptól - a helyiség határozatlan időre,
téľítésmentesen a BRFK haszná|atába kerülne.

II. A beteľjesztés indoka

A Magyarország helyi onkormányzataiľól szőlő f0I1.
bekezdés 18. pontja a|apjźtn a keľĺileti onkormányzat
kozbiztonság biztosításában.
A körzeti megbízotti iroda kijeloléséhez és annak kialakításához, va|amint a közműfogyasztás
költségeinek éves finanszírozásához' melyben előzetes kötelezettség vállalás sztikséges, indokolt a
Képv i s e l ő-te st[i l ęt dönté s ének me gho zata|a.

III. A diintés célja' pénzügyi hatása

A dontés célja Józsefuáros közbiĺonságának javitása, új korzeti megbízotti iroda kialakítása és

ingyenes haszná'|atba aďása a Budapesti Rendor-főkapitányság részére, illetoleg az iroda működésének
biztosítása.

A dontés pénzugyi hatása: az iroda berendezési tźtrglainak költsége összesen l.468,0 e Ft, melynek
fedezetét j avaso l om az źita|ános tartal ékró l biztos ítan i.

A korzeti megbízotti iroda közműfogyaszÍásának koltségeit az Önkormányzat előzetes
kotelezettségvállalással a következő évek költségvetésének terhéľe vá|Ia|ja önként vállalt
feladatként, melynek költsége évente tervezetten 360,0 ę Ft,fII]. évretervezetten 210,0 e Ft. A 20l7.
évi költségek fedezete a 1,I60f címen biztosított.

IV. Jogszabályi köľnyezet

A Képviselő-testület döntését az Mötv. 23. $ (5) bekezdés l8. pontja és a4|. s (3) bekęzdése a|apján
hozzameg.
F enti ek a|apj án kérem az alább i batár ozati j av as l at e l fo gad ás át.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület rĺgy dönt' hogy

1. a Budapest VIII. kertilet, Gutenbeľg tér 3. (hrsz. 36651l0lV44) szám alatti foldszinti
helyiségben körzeti rnegbízott irodát alakít ki, melynek berendezési eszközeiľe és Íárgyaira
1.468'0 e Ft-ot biztosít az źita|ános tartalék terhére, valamint a helyiség 2011 . évi közĹizemi
költségeiľe f70,0 e Ft-ot biztosít a 11602 címen tervezętt dologi kiadások teľhére.

Felelős: poIgármester
Határidő: f017 . ápri|is |3 '

2, az l. pontban foglalt helyiség kozuzemi koltségeinek fedezetéľe - önként vá|lalt feladat -
20]8-tól tartóS köte|ezettséget vállal határozat|an idore évente 360,0 e Ft összegben az
önkormányz at saját bevéteIei terhéľe.

Fele|ős: polgármester
Hatáľidő: 2018. évtől atáľgyévi költségvetés készítése

3. a) az 1. pontban foglaltak miatÍ. az onkoľniányzat kiadás 11107-01 cím mĹiködési cél és

általános taltalékon beIĹil az általános tartalćk _ kötc|czo fcladat - eloiľányzatáró| l.4ó8,0 e

Ft-ot átcsopońosít a kiadás l 160l cím - önként vál|alt feladat - fellralmozási e|őirárryzatára.

b) felkéľi a poIgárIlresteft' hogy a 201]. évi költségvetésľől szóló ľendelet következo
nlóclosításánál, vaIallriI.lÍ. 2018-tól a tárgyévi kö|tségvetések készítésénél a |laÍ.ározatbarl

foglaltakat vegye fi gyelembe.

évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 23. $ (5)
fe|adata ktilönösen közreműködés a helyi



Felelős: polgármester
Határiđő: a) pont esetében f017. źĺprllis 13., b) pont esetében a 2017. évi költségvetés

következő módosítása, valamint a mindenkoritźrgyévi koltségvetés készítése

4. ahatározat 1. pontja szerint kialakított helyiséget és a berendezési, felszerelési tárgyakat
(1.468'0 e Ft összegben) hattrozatlan időre, ingyenesen, mely egyben kozvetett támogatás, a

Budapesti Rendor-főkapitányság hasznź]atába adja és felkéri a polgármesterI. az erre

vo n atkozó haszná|ati me gál l ap o d ás a|áír ás źtr a.

Felelős: polgármester
Határido: 2017. június 01.

A diintés végľehajtás átvýFző szervezeti egység: Városvezetési Ügyosztá|y, Jegyzői Kabinet Belső
Ellátási Iľoda, Pénzĺigyi Ugyosztály, GazdáIkodási Ugyosztály

Budapest, 2017 . ápri|is 03.

Töľvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző
l ĺ/^|. ldr{ M)PIr

dr. Mészár Erika
a|jegyző
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