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Városüzemeltetési Bizottság véleményezi

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság
véleményezi
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Kulturális, Civil, Nemzetiségi, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi
Bizottság véleményezi
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városüzemeltetési Bizottság, valamint a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

I. Tényállás és döntések tartalmának részletes ismertetése
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 649/2021. (XII. 16.) számú 
határozatának 10. pontjában úgy döntött, hogy az Önkormányzat a Budapesti Rendőr
főkapitánysággal a közterület térfigyelő kamerarendszer működésére, valamint a rendőri 
túlszolgálat finanszírozására 2021. évre megkötött támogatási szerződéssel azonos tartalommal 
2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig támogatási szerződéseket köt, ez alapján a 
Budapesti Rendőr-főkapitányág (a továbbiakban: BRFK) és a Budapest Főváros VIII. kerület
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Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) között 2022. január 18. napján 
„közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére” című megállapodás jött létre.

A BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság vezetője kezdeményezte a fent hivatkozott 
megállapodás módosítását. A módosítási kérelem az 1 fő szervező feladatot ellátó megbízott 
díjazásának havi bruttó 80.000- forintról, havi bruttó 150.000- forintra történő emelését 
tartalmazza. A díj emelésére 2022. október 01. napjától a megállapodás végéig, azaz 2022. 
december 31. napjáig terjedő időszakra kerülne sor. A szervezői díj emelésének indoka, hogy a 
2022. január 18-án BRFK és az Önkormányzat között létrejött megállapodásban 
feladatvállalásra meghatározott havi bruttó 80.000,- Ft összeg a bekövetkezett gazdasági 
folyamatok következtében nem fedezi tovább a feladatvállalással kapcsolatos terheket.

IL A beterjesztés indoka

Jelen előterjesztés szerinti megállapodás módosítás hatályba lépéséhez szükséges, hogy a 
képviselő-testület a döntését a 2022. szeptemberi ülésén meghozza.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja, a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság tevékenységének támogatása, a 
kerület közrendjének, közbiztonságának javítására irányuló 2022. évi célkitűzések elérése.

A „közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére” kötött megállapodás költségvetési fedezetét 
az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésről szóló, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet alapján biztosította. A feladat 
ellátásához szükséges forrás a 2022. évre 65.000.000- forint keretösszeg. A döntés 
többletpénzügyi fedezetet nem igényel, tekintettel arra, hogy a 65.000.000- forint keretösszeg 
a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság által küldött beválási kimutatás alapján elegendő.

IV. Jogszabályi környezet

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 41. § (3) bekezdése szerint Önkormányzati döntést a képviselő-testület (...) hozhat.

A Képviselő-testület döntése az Mötv. , 23. § (5) bekezdés 18. pontján alapul, amely szerint 
kerületi önkormányzat feladata különösen közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában.

Az Mötv. 41. § (6) bekezdés alapján a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó 
közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési szervet, a 
polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetet (a továbbiakban: 
gazdálkodó szervezet), nonprofit szervezetetés egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt: 
intézmény) alapíthat, továbbá szerződést köthet természetes és jogi személlyel vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettel.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2014. 
(XI.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 5.2.1. pontja alapján a 
Városüzemeltetési Bizottság feladat- és hatásköre különösen: véleményezi a közrendet, 
közbiztonságot érintő kérdéseket.

Az SZMSZ 7. melléklet 1.1.1. pontja alapján bármely önkormányzati szerződés módosítása a 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság hatáskörébe tartozik.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése és az SZMSZ 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést 
nyilvános ülésen kell tárgyalni. Az SZMSZ 30. § (1) bekezdése alapján a határozati javaslat 
elfogadásához egyszerű többség kell.

A fenti rendelkezések alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
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Mellékletek:
1. sz. melléklet: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete 649/2021. (XII.16.) 
számú határozata
2. sz. melléklet: Megállapodás „közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére”
3. sz. melléklet: BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének levele
4. sz. melléklet: Megállapodás I. számú módosításának tervezete

Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének........./2022. (....... ) számú
határozata

a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a „közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetése” 
tárgyában kötött megállapodás módosításának elfogadásáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy

1. a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és 
Pénzügyi Bizottsága a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önk. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 7. 
melléklet 1.1.1. pontjában foglalt hatásköre gyakorlásának magához vonásával módosítja 
a Budapesti Rendör-fökapitánysággal 2022. január 18. napján kötött megállapodást az 
előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti megállapodás 
módosítás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2022. szeptember 22., 2. pont esetében: 2022. szeptember 29.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Közterület-felügyeleti Ügyosztály

Budapest, 2022. szeptember..^.

Pikó András 
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
649/2021. (XII. 16.) határozatának 10. pontja

a 2022-2023. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalásokról

(11 igen, 5 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

10. az Önkormányzat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a közterület térfigyelő 
kamerarendszer működésére, valamint a rendőri túlszolgálat finanszírozására 2021. évre 
megkötött támogatási szerződéssel azonos tartalommal 2022. január 1. napjától 2022. december 
31. napjáig támogatási szerződéseket köt azzal, hogy a 2022. év vonatkozásában a támogatási 
szerződések pénzügyi fedezetére a térfigyelő kamerarendszer működésére 65.000.000 Ft, a 
rendőri túlszolgálat finanszírozására 55.000.000 Ft, összesen 120.000.000 Ft támogatást 
biztosít;

Felelős: polgármester
Határidő: az 1-11. pontok esetében 2021. december 16.; a 12. pont esetében az Önkormányzat 
2022. és 2023. évi költségvetéseinek elfogadása, a 13. pont tekintetében 2021. december 31.



Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Érkezeti: Szám:

MEGÁLLAPODÁS Melléklet: Úgyinicző: 
K xb ,« •

Előzmény

Közterületi térfigyelő rendszer üzemeltéTesere

Amely létrejött egyrészről a
Budapesti Rendőr-főkapitányság
székhely: 1139 Budapest, Teveutca4-6. Ç)
adószám: 15720388-2-51
képviseli: Dr. Terdik Tamás r. vezérőrnagy, rendőrségi tanácsos, Budapest rendőrfőkapitánya 
(a továbbiakban: BRFK) 

másrészről

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószám: 15735715-2-42
törzsszám: 735715
bankszámlaszám: 11784009-15508009-00000000
statisztikai szám: 15735715-8411-321-01
képviseli: Pikó András polgármester
(a továbbiakban: Önkormányzat),
(továbbiakban együttesen Felek) között alulírott helyen és napon az alábbiakban részletezett 
feltételek mellett.

Felek a jelen megállapodást a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: 
Rtv.) 9. § (1) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésében foglaltak, továbbá az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXIL 
törvényben foglalt rendelkezések alapján kötik.

Jelen megállapodás célja az Rtv.-ben és a Mötv.-ben foglaltak alapján az Önkormányzat 
tulajdonát képező és - a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság (továbbiakban: 
Rendőrkapitányság) objektumában - a Budapest VIII. kerület Víg utca 36. szám alatt 
üzemeltetett közterület felügyeleti rendszer (a továbbiakban: térfigyelő) rendőrségi 
működtetésével Budapest VIII. kerület közrendjének, közbiztonságának fenntartása, javítása.

I. A BRFK vállalásai a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: 
Rendőrkapitányság) közreműködésével
1. A BRFK vállalja, hogy a térfigyelő által közvetített képek megfigyelését - az 

Önkormányzat által biztosított keret terhére - szabadidős rendőri állománnyal, 
elsősorban a Rendőrkapitányság személyi állományával megbízási szerződés alapján 
biztosítja.

2. A térfigyelőben szolgálatot teljesítők részére a feladat ellátásához szükséges oktatást 
megszervezi, jogosultságaikat és kötelezettségeiket megbízási szerződésben, írásban 
rögzíti.

3. A BRFK vállalja, hogy az Önkormányzat tájékoztatása mellett a térfigyelőben rögzített 
felvételekhez az arra jogszabály alapján feljogosított szervek és személyek részéről 
történő hozzáférés módjára, az adatszolgáltatás rendjére, a kezelő helyiségbe történő 
belépés és bent tartózkodás szabályainak kidolgozására intézkedik, és annak 
betartásáról gondoskodik.



4. A térfigyelőben szolgálatot teljesítők részére külön szolgálattervet készít.

5. A térfigyelő kezelő helyisége és a Rendőrkapitányság csoportvezető (készenléti) között 
telefonos és EDR összeköttetést biztosít.

6. A megállapodásban vállaltak teljesítésére naponta legfeljebb 10 főt, napi maximum 120 
órában, valamint a feladatellátással kapcsolatban felmerülő havonkénti adminisztratív 
tevékenység szabadidőben történő teljesítésére, a szolgálatterv, a megbízási 
szerződések, a pénzügyi elszámolások elkészítésére 1 fő szervezőt megbízási díj alapján 
biztosít.

7. Az Önkormányzat részére minden tárgyhót követő 5. napjáig havonta kimutatást készít 
a megbízás keretében teljesített óraszámokról, összefoglaló jelentést készít a tett 
intézkedésekről.

8. A BRFK az 1.1. pont szerint a térfigyelő rendszer működtetési költségeinek biztosítására 
átutalt pénzösszeget elkülönítetten kezeli, azt kizárólag az itt keletkezett költségek 
kifizetésére használja fel és a személyi kifizetések tekintetesében felel a mindenkori 
adózási és járulékfizetési szabályok betartásáért.

9. A térfigyelő rendszer által rögzített felvételeket az adatvédelemre vonatkozó normatív 
rendelkezések figyelembevételével használja fel.

10. A képfelvevők elhelyezését és a megfigyelt területre vonatkozó adatokat honlapján 
közzé teszi.

11. Vállalja, hogy a rendszer meghibásodásáról, a karbantartás szükségessé válásáról 
tájékoztatja az Önkormányzat által kijelölt kapcsolattartót.

II. Az Önkormányzat vállalásai

12. Az Önkormányzat vállalja, hogy a tulajdonát képező térfigyelő rendszer és egyéb 
eszközök, berendezések teljes fenntartási, üzemeltetési, működtetési költségeit a 11.16. 
pontban foglaltak szerint finanszírozza.

13. A térfigyelő működtetéséhez kapcsolódó egyéb feladatokat (szükséges javítások, 
felújítások, karbantartások, amortizációs csere, stb.) saját költségén ellátja.

14. A megfigyelt területeken a kamerák észlelhetösége érdekében a jogszabályban előírt 
figyelemfelhívó táblákat elhelyezi, időszakonként ellenőrzi a meglétüket és hiányuk 
esetén pótolja azokat.

15. A térfigyelő technikai üzemeltetésében résztvevő, általa biztosított személyektől a 
különböző nyilvántartásokban történő ellenőrzéséhez szükséges írásos hozzájárulást 
beszerzi.

16. A BRFK által megküldött 1.7. pont szerinti kimutatás alapján a megállapodás Ll. 
pontjában meghatározott térfigyelő rendszerrel kapcsolatos feladatok finanszírozására 
minden tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig támogatás jogcímén átutalja a teljesítés 
igazolását követően a BRFK Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451430 
számú számlájára összesen legfeljebb 65.000.000.- Forintot, azaz hatvanötmillió 
forintot, alábbi részletezés szerint:

a) a térfigyelő központban feladatot ellátó megbízottak díjazására a 111 17. pontban



forint/óra+járulékok figyelembe vétele alapján 2234 forint azaz kettőezer 
kétszázharmincnégy forint díjazásnak felel meg óránként.

b) az 1 fő szervező feladatot ellátó megbízott díjazására a HL 17. pontban foglalt 
időtartamra bruttó 960.000 forint, azaz kilencszázhatvanezer forint keretösszeg 
erejéig, a kifizetőt terhelő járulékkal együtt 80.000 forint/hó, azaz nyolcvanezer 
forint/hó összeget.

c) a jelen megállapodás időtartama alatt az a) pontban feladatot teljesítők részére a 
fizetett ünnepnapokon végzett tevékenység .ellenértékeként az a) pontban 
meghatározott összegen felül, további 2000 forint/fő/óra, azaz kettőezer 
forint/fő/óra fjárulékai, azaz 2234forint/fő/óra, azaz kettőezer kétszázharmincnégy 
forint/fő/óra összeget. 2022. év fizetett ünnepnapjait tekintve 2.251.872forint, azaz 
kettőmillió-kétszázötvenegyezer nyolcszázhetvenkettő forint összeget.

III. Közös rendelkezések
17. Jelen megállapodás határozott időtartamra 2022. január 1. napjától 2022. december 31. 

napjáig szól. Amennyiben a BRFK a fenti időszak támogatásnak megfelelő 
keretösszegnél többet használ fel, abban az esetben - a HL 20. pontban foglaltak 
kivételével - a túllépés mértékére az Önkormányzat további kötelezettséget nem vállal.

18. Jelen megállapodást bármelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozatával - 30 
(harminc) napos felmondási idővel - a megállapodás tartama alatt bármikor 
felmondhatja.

19. Jelen megállapodást bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal 
írásban felmondani, amennyiben a másik Fél a megállapodásban szabályozott valamely 
kötelezettségét súlyosan megszegi cs magatartását a másik Fél kifejezett írásbeli 
felszólítása ellenére sem szünteti meg, a felszólítás kézhezvételét követő 15 (tizenöt) 
napon belül.

20. Felek jelen megállapodás alapján a Budapest VIII. kerületében az állományilletékes 
parancsnok az Önkormányzat képviselőjével előzetesen egyeztetve az Önkormányzat 
közbiztonsági helyzetének javítása érdekében a következőkben állapodnak meg: az 
Önkormányzat részéről a Polgármester jogosult meghatározni azokat az eseti vagy 
időszakos prioritásokat, amelyek indokolhatják a feladatok vagy azok végrehajtásának 
módosítását is. Ezen pont teljesítése érdekében Felek rögzítik, hogy 2022. évre 
vonatkozóan a közbiztonsági tevékenység túlszolgálatának díjazására, időszakos 
rendőri jelenlét biztosítására, illetve a térfigyelős tevékenység során szükségessé váló 
túlszolgálat finanszírozására megállapodást kötöttek, és amennyiben az indokolt a jelen 
megállapodás és az előzőekben hivatkozott megállapodás szerinti keretösszegek 
egymás között átcsoportosíthatóak, azzal, hogy a két megállapodásban foglalt 
keretösszeg együttes összege nem változhat. Az átcsoportosításra az Önkormányzat 
részéről a Polgármester jogosult.

21. Jelen megállapodás módosítása, kizárólag írásban, a Felek közös megegyezésével 
történhet.

22. A megállapodás megszüntetése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni, a 
megállapodás megszüntetését követő 30 (harminc) napon belül.

23. A Felek tájékoztatják egymást azokban az esetekben, amikor azt a másik Fél szervezeti 
működése, vagy feladatellátása szükségessé teszi. Az esetleges jogvitákat előzetesen 
egyeztetéssel oldják meg.



24. A Felek a megállapodás teljesülését, eredményét és tapasztalatait negyedévente 
áttekintik és írásban értékelik.

25. A Felek által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény, valamint a Rendőrség Szolgálati 
Szabályzatáról szóló 30/2011. (IX.22.) BM rendelet és az Rtv. rendelkezései az 
irányadók.

26. A térfigyelő rendszer tekintetében kapcsolattartók:
- a Rendőrkapitányság részéről: Szili-Nemes Noémi r. főtörzsőrmester
- az Önkormányzat részéről: Mácsai Erzsébet

27. Felek a jelen megállapodást -- amely 4 számozott oldalból áll és 6 egymással megegyező 
eredeti példányban készült - elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag írják alá.

IV. Adatkezelés, adattovábbítás
28. Jelen együttműködés keretein belül a Felek nem adhatnak át, nem közölhetnek olyan 

adatot, információt, amelynek átadása, közlése jogszabályba ütközik, vagy amelynek 
átadásával bármelyik Fél valamely vállalt szerződéses, vagy jogszabályi kötelezettségét 
megszegné, vagy egyéb törvény által védett adatot, információt sértene.

29. A Felek vállalják, hogy a tevékenységük ellátása során az adatvédelmi előírások 
teljeskörü betartásával járnak el.

30. Az adattovábbításra jogosultak körét az Rtv. 42/A. §-a határozza meg.
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BUDAPESTI RENDÖR-FÖKAPITÁNYSÁG
VIII. Kerületi Rendőrkapitányság

Vezetője

Szám: 01080/28/2022. ált. Tárgy: szervezői díjazás
Hiv.szám:- 
Üi.: Szili-Nemes Noémi r. zls. 
Tel.:48-171

Pikó András úrnak, 
polgármester

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

Budapest

Tisztelt Polgármester Úr!

A 4117/1/2022. számon közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetéséről szóló megállapodás jött 
létre a Józsefvárosi Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között.

Javaslatot kívánok tenni a megállapodásban az 1 fő szervezői feladatot ellátó megbízott 
díjazásának megemelésére havi bruttó 80 000 forintról, havi bruttó 150 000 forint összegű 
ellentételezésre.

A szervezői díj növelésére azért is szükség lenne, mert az összeg megállapítása óta már olyan 
gazdasági folyamatokra került sor, mely nem tükrözi a feladatvállalással járó terheket.

Budapest, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Molnár Gábor r. alezredes 
kapitányságvezető

Cím: 1084 Budapest 1431 Bp.Pf.:161 
Telefon: 477-3700

e-mail: 08rk@budapest.police.hu

RZSNEOJ.90.200.235 (0l080-7140.6(l76-bumkai-693549295-4C52620CAFEC-7l40.6396)

mailto:08rk@budapest.police.hu


MEGÁLLAPODÁS

I. számú módosítása

amely létrejött egyrészről:

Budapesti Rendőr-főkapitányság
székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
adószám: 15720388-2-51
Képviseli: Dr. Terdik tamás r. vezérőrnagy, rendőrségi tanácsos, Budapest rendőrfőkapitánya 
(a továbbiakban: BRFK)

másrészről a

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószám: 15735715-2-42
törzsszám: 735715
bankszámlaszám: 11784009-15508009-00000000
statisztikai szám: 15735715-8411-321-01
képviseli: Pikó András polgármester
(a továbbiakban: Önkormányzat),

(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbiakban 
részletezett feltételek alapján

1. A Rendőrség kezdeményezésére a BRFK és az Önkormányzat között „közterületi 
térfigyelő rendszer üzemeltetésére” 2022. január 18. napján kötött 2022. évi 
Megállapodás (továbbiakban Megállapodás) II. 16. b) pontját 2022. október 01. 
napjával az alábbiak szerint módosítják:

az 1 fő szervező feladatot ellátó megbízott díjazására bruttó 450.000,- Ft, azaz 
négyszázötvenezer Forint keretösszeg erejéig, a kifizetőt terhelő járulékokkal együtt 
150.000,- Ft/hó, azaz százötvenezer Forint/hó kerül megállapításra.

2. A Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal 
hatályban maradnak.

3. Jelen megállapodás módosítást Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testülete ..../2022. (......) számú határozatával hagyta jóvá.

4. Jelen megállapodás módosítás hat eredeti példányban készült, melyből 2 példány a 
BRFK-t, 1 példány a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányságot, 3 példány az 
Önkormányzatot illeti meg.

5. A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás módosítást átolvasás és értelmezés után, 
mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag íiják alá.



Budapest, 2022. szeptember „

Budapest, 2022. szeptember „ Budapest, 2022 szeptember „

Budapesti Rendőr-főkapitányság 
Dr. Terdik Tamás r. vezérőrnagy 

rendőrségi tanácsos
Budapest rendőrfőkapitánya

Budapest Főváros VIII. 
kerület Önkormányzata 

PikóAndrás 
polgármester

Ellenjegyezte: Fedezete: 6/2022 (11.04.) önkormányzati rendelet 
alapján

Pénzügyileg ellenjegyzőm:

pénzügyi ellenjegyzés Hörich Szilvia 
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzőm:

dr. Sajtos Csilla 
jegyző 

nevében és megbízásából

előzetes jogi ellenőrzés dr. Székelyhídi Lívia
jogi irodavezető

Kapják:
l-2.pld.BRFK
3. pld. BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság
4-6. pld. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat


