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Előteľjesztő: Dr. Kocsis N{.áté polgáľmesteľ

A képviselő-testületi ülés időpontj a:20| I. szeptember 1 5. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Budapesti Rendőľ.főkapitánysággal ^ 
ktizteľületi térfigyelő

ľendszer üzemeltetéséľe vonatkozó Megállapodás elfogadására.

A napiľendet nyílt tilésen kell táľgyalni, a döntés elfogadásához egyszenĺfuqi!9s'!9Í
szav azattobb s é s s ziiks é g e s.

ElonÉszÍľo szpRvpzerI pcy sÉc : G ĺzo ĺtroo,q's I Ücvo szrÁly

KÉszÍrpľľe (ÜcvnĺrÉzo Neve) :

,ą, ĺecyzor HELYETTESĺIó ĺuncyzo

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eméĺyezi xE
Humánszolgáttatási Bizottság véleményezi tr

Hatźrozati iav as|at a bizottság számźr a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzüeyi Bizottsáď Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő.
te stti letnek az e|oteri esztés me gtárgy a|ásźń.

Tisztelt Képvĺselő.testület!

Képviselő-testiilet f34lf0|1.(V.19.) sz, hatfuozatttban úgy döntött, hogy a közľend,
közbiztonsággal kapcsolatos feladatait a Jőzsefvárosi Kĺjzteľület-felügyelet önkormźnyzati
fenntaľtású költségvetési szerv keretében kívanja ellátni 201I.július 1-jétől.

A térfigyelo ľendszer kiépítésére és működtetésére 2000. máľcius I3-aÍL a Józsefuĺírosi
onkormányzat, a Józsefuĺáľos Ktĺzbiztonságáért Koza|apítvtny, a Budapesti Rendőr.
főkapitrínyság és a Belügyminisztéľium négyoldalú megállapodást kĺjtöttek közéľdekű
kĺjtelezettségvállalás keretében. A feladat végrehajtásanak változása miatt a Megállapodás
felülvizs gál ata és új Me gállapodás me gkötése vált szĹikségessé.

A Budapesti Rendőr-főkapitanysággal történt egyeztetések alapjan a kclĺerĹileti térfigyelő
rendszer üzemeltetésére vonatkoző Megtĺ|lapodás tewezet elkészült. A Megállapodásban
szabáIyozásta kertilnek a BRFK vá||a\źsaí a VIII keľületi Rendőľkapitĺányság
közremúködésével és az onkormanyzat vá|Ia|ásai a Jőzsęfvárosi KözterĹileti- és Parkolási
Rendészet közľemfüödésével.
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A megállapodásban vá|Ia|t kĺjtelezettségek20Il. évben pénzforga|mi szemléletben 38.081'8
eFt, ebből a Képviselő-testület a 279lf0I1. (VI. |6.) számil határozatáva| a Końerület-
felĹigyelet költségvetésében 37.795,0 eFt-ot biztosított. A szfüséges 286,8 eFt kĹilönbozetet
j avas o lom az źl|ta|źnos múkö dé si taľtalékĺó l bi ĺo s ítani.

Kéľem a hattn o zati I avaslat elfo gadását.

Ha,ľÁnoz.ł.u JAvASLAT

Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1. A téľfigyelő ľendszer kiépítésére és műkĺjdtetéséľe 2000. március I3-źln a Józsefuaľosi
onkormányzat, a Józsefuaľos Közbiztonságáért Koza|apífrźny, a Budapesti Rendőľ-
fokapitanyság és a Belügyminisztérium által létrejött Megállapodást a hattrozat 3.

pontja szerinti Megállapodás a|áírásánaknapjáva| közös megegyezéssel megsziĺnteti.

2. Felkéri aJőzsefvtttos KözbiztonságáértKozalapítvĺíny kuratóriumát, hogy az 1. pont
szeľinti Megállapodás me gszűntetés elfo ga đásfu a.

3. Elfogadja az előterjesĺés 2 sz. melléklete szerint a Budapesti Rendőr-
főkapitanysággal a kĺjzterĹilęti térfigyelő rendszer Ĺizemeltetéséľe vonatkozó
Megállapodást.

4. Felkéri a Polgármesteľt a Megállapodás aláirására.

5. Felkéľi a Józsefuaľosi Kĺizteľület-felügyelet ígazgatőját a 2. pont szerinti
Megállapodásban foglalt jogok és kötelezettségek teljesítésére.

6. a.l a Közterület feliigyelet 30001 cím kiadás személyi juttatás megbízási díj
e|őirźtnyzatát 18.600,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok e|óírényzatát 5.022,0 e

Ft-tal, a 30004 cím kiadás személyi juttatás megbízási díj előirányzatát T1.160,0 e Ft-
tal, munkáltatót teľhelő járulékok előirányzatát 3.013,0 e Ft-tal csĺjkkenti és ezzel
egyidejűleg a 30001 cím kiadás támogatáséľtékĺĺ műkcjdési kiadás eIóirźnyzatát
37.795,0 e Ft-tal megemeli.

b.l az onkormĺányzat és a Polgĺíľmesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési
általĺĺnos és céltaĺalék előiranyzatan beltil az áItaLénos taľtalék e|őiráĺyzatát 286,8 ę

Ft-tal csökkenti és ezze\' egyidejiĺleg a kiadás 11l08 cím feliigyeleti szervi működési
tiímogatás e|őirźnyzatát, ugyan ezen összęggel megemeli téľfigyelő kamararendszeľ
műkĺj dé si tźmo gatása címén.

c.l aKozteriilet-felügyelet 30001 cím bevételi felügyeleti szervi működési támogatás
és kiadási' mfüöđési tźtmogatásértékű kiađás előirányzatát 286,8 e Ft-tal megemeli
térfi gyelő kamaľarendszer mfü ĺjdési támo gatása címén.

đ.l felkéľi a Polgáľmestert, hogy a költségvetés kĺjvetkező módosításanál a
hatźr ozatb an fo gl altakat ve gye fi gyelemb e.



Felelős: 1 ., 3., 4. 6.pontok esetén polgármesteľ

2. pont esetén Józsefuaros Kĺjzbizto nságáért Kozalapitvany Kuratóľiuma

5 . p ont e s etén Kciztenilet-feliigye 1 et i gazgatőj a
Hatáľidő: f}II. szeptembeľ 30., illetve folyamatos

A dtintés végľehajtását
Ugyosztály

végző szervezeti egység: Gazdálkodási

Budapest,201 1. szeptember 8.

Pénziigyi

Töľvénvessési ellenőľzés: r
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MEGÁLLAPoDÁs
Közterü|eti térfigye|ő ľendszeľ ĺizemeltetéséľe

Amely létrejött egyrésnő| a
Budapesti Rendőľ-főkapĺtányság
székhely: l139 Budapest, Teve utca4-6.
adőszźlm: | 57 203 88 -2- 5 1

képviseli: dľ. Tóth Tamás ľ. dandráľtábomok, rendőrségi tanácsos, rendőrfőkapitĺány

(atovábbiakban: BRFK)

miísrészľől
Budapest Fővá ros VIII. keľü|et Józsefvá rosi Onko rmá ny zata

székhely: 1082 Budapest, Baross utca63-67.

adőszźlm: 1 5 508009.2-42

képviseli: dr. Kocsis Máté, polgĺáľmester

(a továbbiakban: onkoľm źny zat)

(a továbbiakban együtt: Felek) ktizött az alulírott helyen és napon az alábbiakban rész|etezett feltételek

mellett.

Jelen megállapodás cé|jaa Rendőrségľől szóló |994. évi XxxN. töľvényben (a továbbiakban: Rtv.)

és a helyi önkormányzatokľól szőlrő |990. évi LXV. törvényben foglaltak alapján az Oĺkormźnyzat

tulajdonát képezo és a Budapest, VIII. keriilet Víg utca 36. szźtm alatt tizemeltetett közteľĺilet

felügyeleti rendszer (a továbbiakban: térfigyelő) ľendőrségi mfüödtetésével Budapest VIII. kerület

ktizrendj ének, közbiztonsĘának fenntart ása" javítása.

Felek riigzítik, hogy a jelen Megállapodĺásban az onkoľmĺányzat kötelezettségeit a Józsefvárosi

Közterület-Felügyelet (székhely: 1084 Budapest, Német utca |7-|9.), mint közreműködő teljesíti,

amelyhez az onkoľmĺínyzatbiztositja az onkormźnyzati ferrntaľtĺású kö|tségvetési intézménye részére

a sziikséges költségvetési forrasokat.

L A BRFK válla|ásai a BRFK vlil. keľÍi|eti Rendćiľkapĺtányság (a továbbiakban:

Rendőľkapitányság) kiizľemĺĺkiid ésével

l. A BRFK vźt||a|ja, hogy a térfigyelő źita|kötvetített képek megfigyelését - az onkormźnyzat

tůta|, a Józsefuiíľosi K<izteľiilet-Feliigyelet útjĺín biztosított pénzĺjgyi keret terhéľe _ szabadidős

ľendőri állománnyal, elsősorban a Rendórkapitányság személyi őů|ományával megbízási

szer ző dés a|apjźn b izto s ítj a.

2. A téľfigyelőben szolgálatot teljesítok részére a fe|adat e||źltásźůloz szükséges oktatast

megszervezi' jogosultságaikat és kötelezettségeiket megbízási szerződésben' írĺísban rogziti.

3. A térfigyelőben rögzitett felvételekhez az a;ÍÍa jogszabá|y alapján feljogosított szervek és

személyek ńszérő|történő hozzźtférésmődjź/-,azadatsm|gáitatás renđje, akeze|ő helyiségekbe

töľténo belépés és bent taľtózkodás szabályainak kidolgozásĺíra intézkedik, és annak betaľtásaľól

gondoskodik.
4. A térfiryelőben szolgálatot teljesítok részére kĺiliin vezénylési teľvet készít.

5. A térfigyelo keze|o helyisége és a Rendoľkapitányság kĺizrendvédelmi ügyelete kĺizött telefonos

és EDR összeköttetést biĺosít.
6. A megállapodrásban vállaltak teljesítésére naponta legfeljebb 16 Íőt, napĺ maximum 192

ĺíľában, továbbá a feladatellátlĺssal kapcsolatban felmerülő infoľmatikai tevékenység

elvégzésére havĺ 25 őraĺÍőve|2 főt, maximum 6 havi 180 óľalfő biztosit.
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7. Az onkormányzat részére - a Józsefuĺĺrosi Közterület-felügyelet költségvetési intézĺrénye útján

- minden hónap tárgyhót kĺjvető hó 5. napjáig havonta kimutatrást kĹild a megbíás keretében

napi teljesített óľaszámokĺól, melyet a Józsefváľosi KözterĹilet.feliigyelet összevet az I.4. pont

szeľinti vezénylési tervvel és a teljesítést igazolja.

8. A BRFK az |.| pont szeľint a térfigyelő rendszer miĺködtetési költségeinek binosítźsfua źftutalrt

pénzösszeget elkiilönítetten kezeli, azt kizźrő|ag az itt keletkezett költsegek kifizetéséľe

használja fel és a személyi kifizetések tekintetében fele a mindenkori adóási és jáľulékfizetési

szabályok betartásáéľt.

III. 
^z 

onkoľmányzat vá|latásaÍ a Józsefvárosi KtizteľtiletĹ és Parkolásĺ Rendészet

közreműktidéséve|
9. Az onkoľmrányzat a Jőzsefváľosi Kiizterület-Felügyelet útján vállalją hogy a tulajdonát képem

térťlgyelő rendszeľ és egyéb eszközök, berendezések teljes fenntartasi, tizemeltetési,

műktjdtetési költségeit a 13. pontban foglaltak szerint ťlnanszírozza.
l0. A térfigyelő mtiködtetéséhez kapcsolódó egyéb feladatokat (szükséges javítások, felújíüások'

kaľbantaľtasok, amortizÁciós csere, stb.) saját költségén ellátja.

1 1. A megfigyelt tertileteken a kamęrák észlelhetósége éľdekében a jogszabźiyban eloírt

figyelemfelhívő táh|ákat elhelyezi, időszakonként ellenőrzi a meglétĺiket és hiĺínyuk esetén

pótolja azokat'
|f. A térfigyelo technikai Ĺizemeltetésében résztvevő, á|ta|a biztosított személyektól a különböző

nyilvrántartásokban töľténo ellenőrzéséhez szükséges írásos hozzźljáru|ástbeszerzi.

13. A BRFK által megHildött 7. pont szerinti kimutaĺás a|apjén a megállapodás l. pontjában

meghatáĺozott térťrgyelős tevékenység finanszíroztsára a ktivetkezo összegeket minden

táľgyhtót kłivető hónap 20. napjáig támogatás iogcímén źúUta|ja a BRFK Magyaľ
Áila mkin cs t ár ná| v ezetett 1 0023 002 -0 1 45 1 43 0 számű számllájár a z

a) a térfigyelő központban feladatot ellátó megbizottak dijazźsára a kiťlzptt5t terhelő

jĺárulékokkal egyůtt |243,-Bt ĺőra összeget;

b) az informatikai szolgálatot el|átó l fő havi 25 őra munkaóra teljesítéséig akiťlzętot
terhelo járulékokkal egyutt 68.355,- Ft /hó összeget, tovźbbá a 25 munkaórán felüli

teljesítéséľt akifizetot terhelo jĺlrulékokkal egyutt 1243,.Ftlőra iisszeget, illetve l fó

havi 25 óľa munkaóra teljesítéséig akifizetót terhelő járulékokkal egyutt 99.444,-

Ft/hĺí összeget, továbbá a 25 munkaóľĺán feltili teljesítéséľt a kifizetot terhelő
jáľulékokkal egyutt t243,- Ft/óľa ö'sszeget ;

c) a jelen megállapodás időtaľtama a|aĺt a fizeteÍt ünnepnapokon végzstt tevékenység

ellenértékeként a kifizetĺjt terhelő járulékokkal együtt 2486,- Ft/óra összeget.

d) Az a)-c) pontokban meghataľozott dijazźsok a megállapodás hatálya alatt esetlegesen

bekövetkező kifizetőt terhelő jĺíľulék szabályok vźl|tozÁsa esetén automatikusan

módosulnak azza|,hogy a megállapodás aláíľrísakor érvényben |évó szabáiyok alapján

kalkulált a munkavállalót megillető bruttő dijazźls változatlan marad.

|4. Az onkoľmányzat tudomiísul veszi, hogy a 12. pontban szereplo ellenőrzést követően a

technikai üzemeltetésben résztvevő személy(ek) belépését a Rendorkapitányság indokolrís

nélkĺil megtagadhatj a.

III. Köztis ľendelkezések
15. Jelen megállapodĺás az a|źlírás napjáltő| kezdve hatźlrozat|an időtartamra sző| azza|, hogy a felek

tudomósul veszik és elismerik, hogł a BRFK a vállalósait 20I 1 . július 0I . napjĺźtól folyamatosan
teljesíti, A teljesített térfigłelős tevékenység ellenértékét a megbízĺźs keretében teljesíteu

óraszámolĺrót szóló kimutatás kezhezvételétől számított l5 napon belul kell az onkormdnyzatnak

a BRFK I3. pontban megjelah szdmlája javára átutalni.
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16. Jelen megállapodást bráĺmelyik Fél a mĺásik Fé|hez intézett íľásbeli nyi|atkozatával - 30

(harminc) napos felmondási iđővel - a megállapodás taľtama alatt báľmikor felmondhada.

|7, Jelen megállapodást báľmelyik Fél jogosult rendkívtili felmondĺĺssa|, azonna|i hatállyal íľasban

felmondani, amennyiben a másik Fél a megállapodrásban szabáiyozott valamely kötelezettségét

súlyosarr megszegi és magatartiását a masik Fél kifejezett íĺásbeli felszólítrása ellenére sem

szünteti meg' a felszólítas kézhenéte|étkiivető 15 (tizenöt) napon belül.

18. Jelen megállapodás módosítrásą kizfuő|ag írásban a Felek köziis megegyezésével töľténhet.

19. A megállapodás megszüntetése esetén a Felek kötelesek egymiíssal elszámolni, a megállapodás

megszÍínését követő 30 (haľminc) napon belül.

fo. A Felek tájékoztatják. egymást azokban az esetekben, amikor azt a másik Fél szeľvezeti

mĺĺködése, vagy feladatellátasa szükségessé teszi. Az esetleges jogvitrákat előzetesen

egyeztetéssel oldj ĺák meg.

21. A Felek a megállapodĺás teljesiilését, eredményét és tapaszta|atait évenként / a tárgłévet követő

év március 31. napjáig áttekintik és íľásban éľtékelik.

22. A Felek által nem szabályozott kéľdésekben a Polgĺári Törvénykönyvról szóló 1959. évi IV.

törvény, a fegyveres szervek hivatĺĺsos állomĺĺnyu tagjainak szolgálati viszonyáról sm|ő |996.

évi XLI[. töľvény, a Rendőľség Szolgálati Szabźiyzatáről szóló 6flf007. (XII.23.) IRM
rendelet és az Rtv. rendelkezései azirányaďćk.

23. Felek a térfigyelős tevékenység soriĺn szükségessé váló intézkedések végľehajĹísĺíra szolgáló ún.

reagáió ero tulszolgálatánakťlnanszírozźsĺíľa kiilön megállapodást köthetnek.

24. Felek a jelen megállapodĺást _ amely hĺáľom szźĺnozntt oldalból áll és öt egymĺással megegyező

eredeti példĺányban készült - elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezót, jőváhagyó|ag

í4źkal'á'.

Budapest,Z0ll. BudaPest,20ll.

Budapesti Rendőľ-főkapĺĹányság
dr. Tóth Tamĺás r. daĺrdártábornok

ľendőľségi tanácsos

Budapest Rendőrfókapitránya
Ellenjegyezte:

pénzügyi ellenjegyzés
ORFK GF KM GEI

Dr. Riznann Anikó r. alezredes

foosztá|yvezeto
Kapjĺĺk:

l. pld. BRFK
2. pld. BRFK VIĺI. kertileti Rendőrkapitányság

3' pld. ORFK GazdaságFőigazgatosĘKM GEI Közgazdasěęi osĺrĺly
4. pld. onkormárryzat
5. pld. Józseforĺrosi Köáeľületi- és Parko|rĺsi Rendészet

Budapest Főváľos VIII. keľü|et

Józsefvárosĺ onkoľmányzat
Dľ. Kocsis Máté

polgiírmester

Dr. Mészaľ Erika
jegy zőt helyettesítő a|j egy ző





MEGÁLLAPoDÁS

Amely létľejött
B u dapest Főváľos VIII. keľü let Józsefváľosĺ on ko ľm ány zat
székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67 .

képviseli: dľ. Kocsi: Máté, polgármester
(a továbbiakban: Onkoľmányzat)

a
Józsefváľos Kiizbiztons ágáért Közalapítvány
szókhcly: 1082 Budapcst' Baross úaa 63 67 .

képviseli: Pribelszki Szabolcs
(a továbbiakban: Közalapítvány)

a
Budapesti Rendőľ-főkapitányság
székhely: 1 139 Budapest, Teve utca 4-6.
képviseli: dľ. Tóth Tamás r. dandáľtábornok, rendőrségi tanácsos, Budapest Rendőrfőkapitánya
(a továbbiakban: BRFK)

a
Belĺigyminisztéľium
székhely: 1 05 1 Budapest, József Attila utca 2-4.

képviseli: dr. Pintér Sándor, belügyminiszter
(a továbbiakban: BM - a továbbiakban együtt: Fetek) közĺjtt az a|u|írott helyen és napon az

alábbiak szeľint.

Felek Budapesten, foo}, március 13. napján megállapodást kötöttek ktizérdekĺĺ

kötelezettségvállalásról (a továbbiakban: Megállapodás), melynek célja Józsefuáros közrendjének és

közbiztonságának megóvása és javítása érdekében Budapest VIII. keľületében térfigye|ő ľendszer

kiépítése és működtetése (üzemeltetése és karbantaľtása).

1. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük létrejt'tt Megállapodást _ beleér|ve a
módosításait is a jövőre nézve jelen megállapodás a|áirásának napjával közös

megegyezéssel megszüntetik, tekintettel arra, hogy a BRFK és az onkormányzat között a

közteriileti térfigyelő rendszer üzemeltetésére új megállapodás kerül megkötésre'

2' Felek ľögzítik, hogy a Megállapodással kapcsolatban egymással teljes köľiĺen elszámoltak, a

Megállapodás alapján létrejött jogviszonyukat a jelen megállapodás a|áirźsźna| |ezártnak
(megszűntnek) tekintik, egymással szemben fennálló k<jvetelésük nincs.

3. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Töľvénykönyvről szóló 1959'

évi IV. töľvény rendelkezései az irźnyadők.
A jelen megállapodást - amely kettő számozott o|dalból áll és hét, egymźlssal egyező eredeti

példányban készült - a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaľatukkal mindenben

egy ezőt, jóv áhagy ő|ag irják a|á.

Budapest, 2011. Budapest,2011. Budapest, 2011. Budapest, 2011
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Dľ. Mészár Erika
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