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Hattr o zati j av as|at a bízottság szźtmźr a:

A Városgazdálkodási és Pénziigtĺi Bizottsáď Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az előteriesztés mestársy a|ását.

Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Kénviselő.testület e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

Az 1998-ban keriilt kiépítésľe a térfigye|ó kamera központ, amely a mai napig Józsefuáros
k<izbiztonságának egyik fontos alappilléľe. 201I. nyarźig napszakonkéit, megbizási díj a|apján 7 fő
rendőr látott el kamera figyelői szolgálatot a térfigyeló kĺizpontban, és 4 fő rendőr pedig kĺizterületi
szolgálatot. 2011. augusztus 01-jétől a BRFK Yezetoje utasításban az összes budapesti térfigyelő
központban megtiltotta a másodállásos rendőrök részére a közterületi szolgálatot. A téľfigyelő
központokb an megbízási szęrzódés a|apján a továbbiakban csak kamera megfigyelői szo|gá|at ell'źúźsź,ŕ.

engedélyezte. Ennek következtében napszakonként 4 fő rendőrľel csökkent a közterületi rendőľi
szo|gá|at|étszźtmaJózsefuárosban. Ráadásul koľábban ez a szo|gźilati forma kizárő|ag csak a térfigyelő
központ á|ta| ész|e|t eseményekľe reagálni volt hivatott, így ennek a |étszämnak a hiźnya jelentős
pľoblémákat okoz a közterületi szo|gźĺ|at ellátásában.

2011. július 01. óta a Józsefuáľosi K<jĺeľiilet-felügyelet feladata atérfigye|ő kĺizpont tizemeltetése,
működtetése. Az eltelt időszak bebizonyitotta, hogy a kdzterĺiletek rendjét séltő cselekmények
megelőzése, megszűntetése éľdekében a köZteľĹilet-felügyelők most sokkal hatékonyabban fudnak
reagáini a kamera rendszer segítségével, mint a korábbi években. Azonban a köztertile!łfelügyelők
hatásköľe jóval korlátozottabb, mint a rendőröké, így ók teljesen onállóan nem képesek a
bűncselekmények megelőzésére, megszakításźlra, az elkövetőkkel szembeni érdemi intézkedésre. Ą -ÉRKEZETT nł|o
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A Képviselő-testiilet 101120|2. (m.zf.) szźtmű hatźĺrozat 2. pontjĺínak megfelelően a Közterület-
feltigyelet megvizsgálta a térťlgyelő központ źthe|yezésének, vagy egy új digiĺális platfoľmon műkĺjdő
kĺizpont létesítésének jogszabályi, technikai és anyagi feltételeit' valamint ennek megtériilési mutatóit.

Á. vizsgált alternatívák:
1. A jelenlegi központ źńhe|yezése a BRFK VIII. kerĺileti Rendőrkapitányságról.
2. Uj digitális platfoľmon működő központ létesítésének jogszabá|yi' technikai és anyagi

feltételei.
3. A jelenlegi központ áúhe|yezése, egy új digitális kcizpont-vezérléssel kiegészíwe.

1. A jelenleg míĺkodő, Víg u. 36. (BRFK VIII. Kapitanyság) kdzpontú ľendszer átköltöztetése
többfazisú folyamat:

- Kábe|hźůőzatáta|akitźsa:
Kiiltségek: 15 optikai csatolópár 8 M Ft + ÁFA a kameľahelyek át-
szeľelvényezése,va|amint az optikai kábelek kiépítése 5 M Ft + AFA.

. Ú: térmegfrgyelő k<izpont kialakítása:
Ktiltségek ro nĺ rt + Áľĺ'
Költségek összesen: 23 M Ft + Áľ,ł.

2. Kamerarendszer áta|akitása digitális IP és/vagy vezeték nélküli rendszerré:
Kevesebb adatátviteli kábel, igy sokkal alacsonyabb T-Com költséggel jáľ, könnyebb
bővÍthetőséget jelent, illetve biztosítható a kamerák igény szerinti új helyľe áttelepítése. A
modern W (azaz internet) alapú technológia biztosítja a flexibilis távoli elérés lehetőségét, a
biztosított kép minősége magasabb felbontásri, íry pontosabb.

- IP vezeték nélküli rendszeľ kiépítése a jelenlegi térfigyelő helyiségben (a BRFK
ingatlanában):

Kiiltségek 105 M Ft + AFA

3. A jelenlegi térľlgyelő kozpont áthelyezése a Víg utcából a Feliigyelet épületébe, digitális vezér|ő
központ szoftverrel kiegészítve.

A meglévő kamera és kábelhálózatmaradna a jelenlegi formában, és néhány eszköz és szoftver
(a Panasonic saját termékei, tehát teljesen kompatibilis) beszerzéséve| megoldható, hory a
mÍĺködő hardver eszköz<jkhöz sem ke|| hozzźtnytllni, és a rendszeľ bővíthető akár IP-s vezeték
nélküli kameľákkal, valamint a meglévő központból erységes felületen kezelhetők
- Kábelháůőzatáttelepítése aYigutcáből + digitális vezérlőegységek kiépítése:

Kö|tségek: 40 M Ft + AFA

A térťrgyelő tevékenység e||źúásźthoz kapcsolódó jogszabályok vizsgáiata a|apjźn kijelenthető, hogy
mind a három fent leíľt megoldás kivitelezhető lenne.
Figyelembe véve azonban az Önkormányzat anyagi lehetőségeit' valamint a megtériilési mutatókat - a
KĺjzterĹilet-felügyelet jelenleg nem látja indokoltnak a térfigye|ő központ źúhe|yezését a kerületi
kapitányság épiiletéből más (akár önkormányzati) obj ektumba.

A térfigyelő ľendszer hatékonyságának növelése éľdekében a Józsefvźtrosi Közteľület-felügyeletfDtf .

ápľilis 01-jétől átvette a helyi kapitányságtól a téďlgyelő kamera központ szo|gá|atźtnak tervezését és

szervezését. A FelĹigyelet fogadja be a jelentkezéseket, és szigorú normák szerint válogatja ki a
jelentkező rendőrök kozül a feladatot ellátókat (kiemelten helyi közĺendvédelmi rendőrĺjkből, akiknek
eredményességéről, munkavégzésĺik minőségéről pontos információkkal rendelkezik).

A Közterület-felĹigyelet álláspontja szeľint atérfigye|o szo|gáiat hatékonysága jelentősen növekedne,
ha a ľendőľ . ktizteľület-felügyelő . keľĺiletőľ kĺizös gépkocsizó szo|gá|at a kameľarendszeľ
kizárólagos küldéseire reagáiv a működhetne a továbbiakban.

Tekintettel ana, hogy a jogszabá|yi hźtttér továbbra is hiányos, illetve módosítás alatt á||, a BRFK-val
töľtént egyeztetések során javasolható megoldás a ľendőr ,,közbiztonsági tevékenységének
tűlszolgálat keľetében töľténő díjazása', jelenti, melynek a|apján szükséges megállapodást kötni a
BRFK és a Józsefuárosi Önkorm tłnvzat közolt.



A Józsefuárosi Közteriilet-felügyelet _ az onkormányzat által a térfigye|ó központ működtetéséľe
biztosított pénnigyi keľet teľhére _ vállal kötelezettséget arra, hogy a közbiztonsági tevékenység
tulszolgálat keretében történő díjazásźtra, illetve a közterhek fedezetere rendelkezésre bocsátott
tisszeget elktilönítve kezeli, és azt. kizźlrő|ag a Jőzsefvźrosban a BRFK VIII. kertileti
Rendőrkapitźnyság közterĺ.ileti állománya által teljesített, az állományilletékes paľancsnok által
elrendelt, és igazoĺt közteri.ileti tí|szo|gtiat kifizetésére használja fel.

A javaslatban foglaltak megvalósítása a ryakorlatban azt jelenti, Ilogy a jelenleg a térfigyelő
központban kamerafigye|ő szo|gźiatot teljesító 5 fó rendőrből a továbbiakban 3 fő látna el
kamerakezelői szolgálatot, és napszakonként 2-2 fő rendőľ _ kiegészü|ve közteľület-felüryelővel és
kerület őľľel _ k<jfertileti szolgálatot látna el a fent leÍrt tulszolgálat keľetében.

A térfrgyelő központban a kamerafigyelői szolgźńat zavarta|an el|átására a Közterĺ.ilet-felügyelet
szervęzetén beltil belső átszervezéssel növelheti a könerület-felügyelők |étszźmát a Képviselő-
testiilet, amennyiben a tulszolgálat jövőre is megmarad.

A Képviselő-testi'ilet a365/f0|l. (IX. 15.) számú határozatźtnak 3. pontjában e|fogadta a Budapesti
Rendőr-főkapitánysággal a közteľületi térfrgyelő rendszer üzemeltetésére vonatkoző Megźů|apodást. A
Felek által, 20l 1 . november 

.I 
-én a|áirt megá|lapodás az e|óterjesztés l ' számú melléklete.

A megállapodás alapján a BRFK a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság közreműködésével |átja e|

fe|adatait, legfeljebb 16 fővel, napi maximum I92 őrźlban, további a feladatellátással kapcsolatban
felmerülő infoľmatikai tevékenység elvégzéséľe havi f5 őra/főve|2 főt maximum 6 havi 180 órďfő
biztosításával. E megállapodás szerinti rendelkezésre álló, a20|2. évi költségvetésben rendelkezésľe
álló összeg összesen 58.000, 0 e Ft.

A fenti javaslatban foglalt közbiztonság he|yzetét javítő intézkedések megvalósítása érdekében
javasolt ezen megtúlapodás 6' pontjának módosítása, oly módon, hogy a 16 fő he|yett 6 fő keľĹiljön
foglalkoztatásľa, napi maximum 7f őrában (a módosítĺás az előterjesztés 2, számú melléklete) és ezze|
egyidejíĺleg a tulszolgálat finanszírozására vonatkozóan az onkormányzat a BRFK-val megállapodást
kössön, 2012. július 0 l -től f0I2. december 3 1-ig terjedő időszakľa.
A tulszolgálat ťĺnanszírozástra vonatkozó megállapodás az e|őterjesztés 3. szómú melléklete.

A Íinanszírozásńhoz 8.321'3 e Ft támogatás biztosítása szükséges, melynek fedezetéül a
ľendőľség támogatása működési céltaľtalékot javaslom megielöIni.
A téďlgyelő központban a kamera firyelői szo|gźiatot, valamint a közterületi szo|gáůatot ellátó
rendőrök anyagi elismeľésére a szerzódésben foglalt idótaĺtamra az önkormányzathavi bruttó 200.000
Ft-ot biztosít, melyet a kiváló szolgálatot ellátó rendőľök ľészére a Közteľület-felügyelet jutalom
formźĄźtban ťtzeti.

A helyi önkoľmányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: otv.; 8. $ (1) bekezdése
a|apján a települési önkormányzat feladata a helyi kozszo|gá|tatźtsok körében külĺjnösen a
közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás. A Képviselő-testĺilet döntése az otv. 2' s Q)
bekezdésén és a 8. $ (1) bekezdésén alapul.

Józsefuáros közbizonsága kiemelt feladata az Önkormányzatnak, ezértkérem a Tisztelt Képviselő-
testiiletet, támogassa aze|őterjesztésben foglaltakat, és kérem aza|źbbihatározati javaslat elfogadását.

HłľÁnozłTI JAvAsLAT

A Képviselő.testü|et űgy dönt' hogy

1. a téďlgyelő központ elhelyezését továbbra is a BRFK. VIII' kerületi Rendörkapitányság (1084
Budapest, Víg u. 36.) objektumában kívánja fenntaľtani.



2. elfogadja az előterjesztés 2. számű mellékletét képező' a Budapesti Rendőľ-főkapitanyság és

az Önkormányzat köZötti, 2011. november 7-én kötött' közteľületi térfigye|ó rendszer
üzemeltetéséľe vonatko ző megá||apodás módosítását.

3. ahatźĺozat2. pontja a|apjźnfelkéľi a Polgármes tert amegźilapodás módosításán ak a|áírására.

4. elfogadja az előterjesztés 3. szźtmí mellékletét képező, a Budapesti Rendőr-főkapiüányság és

az onkormźnyzat között, f\If, jtilius 01-től 20|f. december 31-ig tartő, tű|szolgálat
flnanszír ozźtsára vonatkozó me gáll ap o dást.

5. ahatźttozat4. pontja a|Ąźn felkéri a Polgáľmestert a megállapodás a|áirására'

6.a./ a hatfuozatban foglaltak ez évi 8.3f|,3 e Ft-os többletköltség biztositása érdekében az
onkoľmányzatkiadás 11107-0l cím mÍĺkodési általános és céltaľtalékán belül a ľendorség
támogatása e|őirányzatźĺt 832I,3 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejiĺleg a kiadás 1 1 108-02 cím
mrĺködésľe ätadott pénzeszkoz źi|aĺnhźztartáson belii|re, ezen belül saját költségvetési szervek
felügyeleti miĺködési üámogatás e|őlrányzatźfi' ugyan ezen összeggel megemeli.

b.l a Közterület-felügylet 30I0f cím bevételi támogatások saját költségvetési szeľvek miĺködési
felügyeleti támogatása e|óirźnyzatát 8.327,3 e Ft-tal és ezze| egyidejrĺleg a kiadás működési
célú támogatáséľtékű kiadás e|oirźnyzatát' ugyan ezen összeggel megemeli.

c.l felkéri a Polgáľmestert, hogy a kĺĺltségvetésről szóló rendelet következő módosításánál a
határ ozatban fo gl altakat ve gye f i gyelembe.

Felelős: Polgáľmester
Hatĺáridő: I.,2.,4. pont esetén 2012. jűnius2I.

3', 5. pont esetén a BRFK źúta|ia|áirźst kĺjvetően
6. a-bl pont esetén 2012. június 21., 6.c./ pont esetén 2012' szeptember 30.ig

A dtĺntés végľehajtását végző 
.. 
szeľvezeti egység: Józsefváľosi Ktizterĺĺlet.felügyelet'

Gazdálkodásĺ Ugyosztá|y' Pénzügyi Ugyosztály

Budapest, 2012. június 1 1.

Töľvényességi ellenőrzés:
Rimán Edĺna

jegyző
nevében és megbízásából:
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eńély létľejötľ egyľészľól a
Budapesti Rendőľ-főkap ifányság
székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4.6.
adlszbm: I 57203 88-2-5 I

képviseli: dľ' Tóth Tamás ľ. dandártáboľn,ok, ľe,n.dőľségi tanácsos, ľendőrfőkapitáĺry
(a továbbiakban: BRFK)

::

masresZľ0l

B ud a p es t Főváľos VIII. kcriilet Józsefvárosi onkor mźnyzata
sżéklrely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
adószám: l 5508009-2-42
képviseli: dľ. Kocsis Máté, polgármester
(a továbbiakban : onkoľm źnyzat)
(a továbbiakban egytitt: Felek) között aż a|uliľott helyen és napon az alábbiakban részletezett
feltételek mellett.

Jelen megáliapođás célja a Renđőĺségľól szóló 1994. évi xXxN. töľvény}en (a
továbbiakban: Rw.) és a helyi onkormányzatokľól szóló 1990. évi LXV,. törvényben foglaltak
alapján az onkormćnyzat tulajdonát képezo és a Budapest, VIII. kertilet VÍg uÍca 36. szźlm

alatt ĺizcnreltetett közteľiilet felügyeleti rendszer (a továbbiakban: térfigyelő) ľendőrségi
működtetésével Budapest VĺIJ. keĺiilet közrendjének;kozbiztonságának.fenntatása, javítása-

Felęk ľögzítik, hogy a jelen Megállapođásban az onkonnényzat kĺitelezeltségeit a
Józsefüáľosi Ktizteľtilet-Felügyelet (székliely: 1084 Budapest, Német utca 17.19.), mint
közremfüödő teljesíti; amelylrez az onkoľruŕľ:nyzat biztosĺtja az önkoľmtinyzati fenntartásri

kČiItségvetési intézménye ľészéľe a sziikséges kĺiltségvetési forrásokat

I. A BRFK váltalásai a BRFK VIII. keľĺileti Rendőľkapitányság (a továbbÍakban:
Rendőrkapĺtányság) kiizľemíĺködésével
l. A BRFK vállalją hogy a térÍigyelő áltď közveÍített képek rrregfigyelését _ az

onkoľmányz.at íůtal, a Józsefuárosi Közterület-Feliigyelet úťán biztosított pénzngyi
keret teilréľe _ szabadidős ľendöľi állománnyď. elsőisoľban a Rendőľkapitĺfuyság
személyi állományával megbízás,ĺ szęrződés a|apjánbiztosítja.

2. A térÍigye!őbęn szolgálaÍot teljesítők reszére a fe]'adat ęllátásribgz szĹikśé$es oktatást

lnegszerľezi, jogosultságaikat és kĺitelezeĺsé$eiket megbízlási szerződésben,' irásban
rögzíti.

3. A térÍigyelőben ľögzített felvétetekhez az alĺa jogs zabtiyalapján feljogosított szervek és

szenré1yek részéľől tĺjrténő hozzáfeľés módjáą az adatszqigĺáitatas ľendję' a kezęlő
helyiségekbe töfténő belépés és bęnt taľtózkodás szabályainak kidólgożására intézkedik,

és annak betaľtásáról gondoskodik.
4.. A téľfigyelőberr szolgálatot teljesítők ľészére külön vezénylési tervet készít.
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5' A térÍigyelo kezelő helyisége és a Rendő'rkapitányság kozrendvédelmi ĺigyelete k<izött

tęlefonos és EDR osszekÓttetést biztosít.
6. A megállapodásban vállaltak teljesítéséľe naponta legfeljebb 16 főt, napĺ maximum

,192 óľában. továbbá a fęladatellátassal kapcsolatbarr felmeľĹilő informatikai
tevékenység elvégzésére havi 25 órában 2 fót, maximum 6 havonta 180 óľa/fő
biaosít'

7, Az Önkormanyzat részére a Józsefuaľosi Köztertilet-feltigyelet költségvetési
intézménye úÍj'án . minden hónap táľryhĺít kłivetćĺ hó 5. napjáig havonta kinrutatást
küld a megbizás keľetében napi teljesített óľaszámokľól, 'melyei a Józsefuáľosi
KtĺzteľĹtlet"felügyeiet ĺlsszevet az.I. . pont szerinti vezénylési ten'vel és a teljesítést
igazolja.

8. A BRFK az I.1 pont szeľint a téľÍigyelő ľendszeľ nrťrködtetési költségeinek biz.tosítasara
átutalt pęnzosszeget elkülönítętten keze|i, azt kizfuó|ag az ítt keletkezeft költségek
kiÍ.iżetésére használja fel és a személyi kifizetések tekintetében felel a mindenkoľi
adózási és járulékfizetési szabályok be1artásáén.

ľ|.I. Az onkoľmányzat vállalásai a Józsefvárosi KtizteľĺiletĹ és Paľkolási Renđészet
kłĺzľemííkłiĺlésóvel

9, Az Önkon:iányzat a trőzsefvárosj Közterijlet-Felügyelet ütjálr v{ltalja, hogy a tulajdonát
képezö téľfigyelő 'rendszer és egyéb eszkĺlzök, berenđęzések teljes fenntaľtási,

ĺizenreltetési, miĺködtetési költségeit a II.13. pontban foglaltak szerint ťlnanszirozza.
l0" A térfig.yelo miík<jdtetéséhez kapcsolódó egyéb feladatokat (sztikséges javítasok,

felújítások, kaľbantaľtások', amortizációs csere, stb.) saját költségén ellátja'
ĺ 1. A megfigyelt teľĹileteken a kameľák észlelhetősége éľdekében a jogszabalyban eloíľt

figyelemfelhívó táblákat ellrelyezi, időszakonként ellenőrzi a meglétĹiket és lrianyuk
ssetén pótolja azokat.

12. A térfigyelő technikai üzemeltetésében résztvevo, éitala biztosított személyektől a
ktĺlönbĺjző nyilvártartásokbarr töľténő ellenőľzéséhez szrikséges íľásos hozztĺjáru|tst
beszerzi.

13.A BRFK által megktildött I.7. pont szerinti kimutatás alapján a megállapodás I.l'
ponÍjában meghataľozott térÍigyelos tevékenység finanszírozĺsĺĺľa a kĺjvetkező
összegeket minden táľgyhó't tĺiivető hónap 20. napjáĺg támoeatĺĺs ioecímén átuta'Ija a

BIrFKMagyaľÁIlamkincstáľnál vezetett 10023002-01451430 számú számláj.ára:
a) a térĺrgyelo központban feladatot ellátó qegbízotťak díjazásfua a kifiąetőt

teľhelö járutekol'kal együtt !f43,- azaz egyezeľkettősz(naegyvenhářom
Ftttłiĺłira osszeget;

b) az informatikai szolgálatot ellátó 1 fő havi 25 ôru munkaóľa teljesítéséig a
kifizetot teľhelő jaľulékoJ<kal együtt 68.355,- azaz hatvannyolcezer-
lláľomszázötvenöt F'ťh{ó ösŚzeget, továbbá a 25 munkaóľán feltili teljesítéséľt a

kiÍizetĺit teťlrelő jarulékokkal egyiiťĺ 7243,. azaz
egyezeľkettoszáznegyvęnharonr Ft/óľa összeget, illefue 1 fo havi 25 óra
munkaóľa teljesítéséig a kifizetot terhelő jaľulékokkal egyutt 99.444,- azaz
kilencvenkilenezer-négyszělznegyveĺnégy Ft/lró összeget, továbbá a f5





IJ

munkaóľán feliili teljesítéséľt a kifizetôt teľlrelő jáľulékołĺkal egyĺitt |243,-
azaz egy ezerkettő szĺáenegyvenlraľom Ft/ó ľ a ös sze ge t ;

c) a jelen nregáIlapodás iđötáĺtama alatt a fizeftn ünnepnapokon végzett
tevékenység el1enéfiéaęként a kifizętőt ĺeľhelö jríľulékokkď egyĺitt f486,- azaz
kettőezęmé gysztunyo|cvanhat Fťfő/óra összeget.

d) Ar a).c) porrtokban meghatáľozott díjazások a megállapođás hatálya aiatt
esetlegesen bekövetkező kitjzetót terhelő járulék szabályok változása esetén

autonratíkusan móđosulnak azża\, hogy a megállapodás al,áíľásakoľ érvényben
lévő szabályok alapján kalkulált a munkavállalót megillető bľuttó đljazás
viíltozatlan marad.

74. Az onkormányzat tudomásulveszi. hogy a II.12. pontban szeĺeplő ellenőľzést köveĺöen
a technikai iizenreltetésben ľész-tvevĺj személy(ek) belépését a Rendoľkapítanyság
indokolás nélkĺil nregtagadhatja.

IlI'. Kłizłis ľendelkez6sek
l5. Jelen megállapodĺ.s az al.ŕńtás napjától kezđve lratáľozatlan iđőtaľtąmľa szól azzal, hogy

a felek tuďomńsul veszik ás ełis.łnerib hogł a BRFK a váI,Ialásaiĺ 20lI. jtiĺius 0x'
napjđtóI falyĺłtnatosaĺz telĺesítí, Á łeljesítełt těrfigseĺős tevékenység elĺenértékét a
megbízás kereté.benteljesített órąszđmokról sĺóló ĺiimutatťłs kézhemételéĺőI szĺimítotĺ I5
iupo, beliit kett az onkorrnányzahťtk a BRFK II,]3. pontban megjelĺilt számlája javára
ánltalni,

16. Jelen rnegállapodást bármelýk FéI a másik Félhez ĺntézett írásbeli nýlatkozatáva] - 30
(haľminc) näpos felmondási Íđĺĺvel a megállapodás taľtama alaťt bármikor
felmondhatja.

,. t7,. Jelęn negállapođást bánnelyik Fél jogosult ľendkívtili felmondással,. azonnalj
hatáIlyal íľásban felmondani, amennyiben a másik Fél a rnegállapodásban szabályozott
valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és nragataľtását a másik Fól kifejezett
íľásbęli felszólítása ellenéľe sem szĺinteti meg, a felszilĺtás kézhezvételét kĺivet<ĺ t5
(tizenőĺt) napon beliil-

l8: Jelen mggalĺapodiás módosítása kizárólag íľásban a Felek közös mege,gyezésével

t{iľténhet.

19. A ĺn,ggállapodás megszi.inte.tése esetén a Felek kotďesek egymással elszámolni, a

megäliapodás megsziinését követő 30 (harminc) napon bettit.

20. A Felęk tájékoztatják egymást azokban az esetekben, anĺíkoľ azt a másik Fét
szęľvezeti nrĺikodése' vagy feladatellátása szĹikségessé teszi. Az esetleges jogvitákat

eJőzeteserr Bgyeztetéssel oldjak meg.
2tr. A Felek a megállapodás teljesiilését, eľe'dnrényét és tapasztalatait évenként, a tárg;éveĺ
. kÓveĺ'ő év múrcius 31' nĺ1pjĺźig áttekintit< és íľásban értékelik.

22' A Felek által nem szabályozott kérdésekben a Polggľi Töľvénykönywól szó]ó töľvény,

a fegyveľes szervek hivatásos állománý tagiainak szolgáIati viszoĺyáľól szóló
Íĺirĺény, a Rendőľség Szolgálati Szabái|yzata és áz Rw. rendelkezéséi az iľányadók.

23. Fęlek a térfigyelős tevékenység soľíĺ szĹikségessđ váló íntézkedéseł végľshajtásara
szolgáló ún. ľeagáló ęrĺĺ tulszolgálatának finanszíľozására 'trĺtilĺjn megállapodást
ktjthętnek'
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24. Felek a je}en megállapodást _ amelý négy számoiott oldalból áll és ĺ!t egymással
megegyező eredęti péIdányban készült - elolvasás után, mint akaratukkal mindenben
e gy ezót,j óváhagyól ag í4 ák a|á,.

Budapesq 2011. 

^ł. 
+. Budapest,201l.

l.' .. ľ... í.

ros VIII. kerület
\ ?..
nfonkormänyzat

ľęnd ocsis Máté
Budapest

dľ. Rízmąrur Anikó r. alezľedes

fĺĺosztłĺlyvezető

Kapják:
l. pld. RRFK
2. pld. BRFK VIII. keríiteti Rendőľkapitĺĺnyság
3. pld' O.RFK Gazdasági Főigazgatóstĺg KM GEl Közgazdaságĺ ośztály
4. pld. .Öni<ornĺá1ryzat

5. pld. Jórséfváŕosi l(özterĺiletĹ ćś ParkolásÍ Rendészet
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előterjesztés 2. számú melléklete
MEcÁr-r..łponÁs

módosítása
Ktizteľületi téľfigyelő ľendszeľ üzemeltetéséľe

Amely létrejött egyrészrłĺ| a
Budapesti Rendőľ-főkapitányság
székhely: l l39 Budapest, Teve utca 4-6'
adő szám: I 5 7 203 88 -2-5 |
képviseli: dr. Tóth Tamás r. dandźlrtálbornok, rendőrségi tanácsos, rendőrfőkapitány
(a továbbiakban: BRFK)

másľészről a
B ud apest Főváľos VIII. keľůi let Józsefvá ľosi onkorm ány zat
székhely: 1082 Budapest, Baľoss utca 63-67 .

adő szám: I 5 5 080 09 -f - 42
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester
(a továbbiakban : onkorm ány zat)

(a továbbiakban együtt: Felek) kcjzött az a|u|iroÍt helyen és napon az a|ábbiakbanrész|etezett feltételek
mellett.

Felek kij elentik, hogy a kĺjzötttik fennálló, 20 1 1 ' november 7 -én kötött közterĺileti térfigyelő rendszeľ
üzemeltetéséľe vonatkozó megállapodás 6. pontját közös megegyezéssel aZ alábbiak szerint
módosítják:

6, A megállapodásban vállaltak teljesítésére naponta legfeljebb 6 f(jt, napi maximam 72
őrában, továbbá a feladatellátással kapcsolatban felmeľülő infoľmatikai tevékenység ebégzésére havi
25 őrában2 ÍÍít,maximum 6 havonta l80 ćralÍ(j bizosít.

A térfigyelő rendszer hatékonyságának növelése érdekében a Jőzsefuárosi Közterület-felügyelet
fogadja be ajelentkezéseket a térfigyelő kamerakezelői szabadidős tevékenység ellátására, és|tĺtja e| a
téďr gye l ő kamera kö zp ont szo| gá'|attlnak terv ezé s ét é s szervezé s ét.

Jelen módositäs az eredeti megállapodás egyéb rendelkezéseit nem érintik, azok vźitozatlanul
éľvényesek.

Felek a jelen megállapodást - amely 2 számozott oldalból á|| és 7 egymással megegyezó ęredeti
példányban készült - elolvasás után' mint akaľatukkal mindenben egyezőt, jővźthagyő|ag írjźtk alá.

Budapesti Rendőľ-főkapitányság
dr. Tóth Tamás ľ. dandártábornok

rendőrségi tanácsos
Budapest Rendőrfőkap itány a

Budapest Főváľos VIII. keľü|et
Józsefváľosi onkoľmányzat

Dľ. Kocsis Máté
polgármester



Ellenjegyezte: Fedezete:.

Pénziigyileg ellenj egyezem:

pénzld'gyi ellenjegyzés Páris Gyuláné
p énzngy i ugy o sztáiyv ezető

Jogi szempontból ellenje gy ezemi
Rimán Edina

jegyzó
nevében és mesbízásából

jogi ellenjeryzés

Kapják:
1. pld. BRFK
f . p|d' BRFK VIII' kerületi Rendőrkapitányság
3. pld. BRFK Gazdaságilgazgatőság
4. pld' onkormányzat
5. pld. JózsefuárosiKözterületi- és Parkolási Rendészet

dr' Mészáľ Eľika
a|jegyzó



előteľjesztés 3. számú mellékĺete

MEGÁLLAPoDÁs
Túls zo|gá|at fin an s zír ozá,sár a

Amely létrejött egyrészrő| a
Ruĺ|apesti Ren ĺl őr-főkapitányság
székhely: 1 139 Budapest, Teve ltca 4-6.

adő szám: | 57 203 88 -2- 5 |

képviseli: dr. Tóth Tamás r.

Rendőľfőkapitáĺya
(a továbbiakban: BRFK),

dandártábornok, ľendőrségi tanácsos, Buđapest

másrészrol a
Budapest Főváros VIII. keľĺĺlet Józsefváľosi Onk ormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67 .

adő szám: 1 5 5 08009 -f - 42
tötzsszám: 735715
bankszámlaszám : 1 4 1 003 09 -1 0213949-0 1 000006
statisztikai szám: I 57 3 57 I 5 -84I 1 -32I -0 |

képviseli: dr. Kocsis }dźúé, polgáľmester
(a továbbiakban : onkorm ány zat)

(a továbbiakban egyĹitt: Felek) közijtt az a|u|írotíhelyen és napon az alźlbbiakbanrészletezett
fęltételek mellett.

Felek a jelen megállapodást közszolgá|tatási feladat e||átására a Rendőrségró| sző|ő 1994. évi
XXXN. törvényben (a továbbiakban: Rtv.) és a helyi ĺinkoľmányzatokrő| szóló 1990. évi
LXV. törvényben foglaltak alapjźln kötik, annak éľdekében, hogy Budapest VIII. kerület
Józsefu áro s közrendj e és közbiĺonsága j avulj on.

Az onkoľmányzat kýelenti, hogy fontosnak tartja Budapest VIII. keľület Józsefuiáros

közbiztonságźń, ezért a ....12012. (. .) szźtmu képviselő-testtileti határozatában úgy döntött,

hogy a BRFK részére a közterületek és nyilvános helyek ellenőrzését szolgáló kozbiztonsági
tevékenység rő|szolgáIatának đijazásźra, Jőzsefváros illetékességi teľtiletéĺ a kozbíztonság
eľősítéséľe, iđőszakos rendőľi jelenlét (mindenkori egyeńetést követően) bíńosítására,
továbbá a térťĺgyeló szo|gá|at áIta| észle|t jogsértő cselekmények visszaszotítására, illetve a

térfigyelős tevékenység során szükségessé váIő túlszolgálat ťĺnanszírozástra vá|toző

összegben (személyenként I őráľajutó távolléti đíj bővítve a délutani- és éjszakai pótlékkal
és a f7 szźza|ék adóval nĺjvelt bľuttó összegiĺ) havonta vźtltoző összegiĺ támogatást biztosít a
j e l en Me gál lap o dásb an me ghatźlr o zottak s zerint.

Felek rögzítik, hogy a megáIlapodásban foglalt feladatok végrehajtásáľa max. 8.832
munkaórára) max. 14.|3I.200,- Ft keľetösszeg til rendelkezésre.



z

I. A BRFK válla|ásai a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban:
Rendőrkapitányság) ktizreműkiidésével

1. A BRFK a juttatást elfogadja _ az onkormtnyzat áIta|, a Józsefuarosi Kĺjzterület _

felügyelet tijánbiztosított péĺrzügyi keľet terhéľe -, és kötelezettségetvźů|a| aľra,hogy
a kozbińonsági tevékenység t,ű|szo|gźtlat keretében történő díjazásáta, illetve a
közteľhek fedezetére rendelkezésre bocsátott összeget elkülcjnítve kezeli, és azt
kizarő|ag Budapest VIII. kertiletében teljesített, az ći|ományilletékes parancsnok által
elrendelt és igazolt ťű|szolgáIat kifizetéséľe haszná|ja fe|.

2. Az onkormáĺyzatrészére a2OI2. év jťllius hónap 01. nap és2012. év december hónap
31. nap között tiĺ|szoIgá|at során teljesített őtaszámokĺő| 2013. év január hónap 31.

napj áig elszámolást ktild.

II. Az Onkoľmányzat váll|l|álsai a Jĺĺzsefváľosi KiizteľületĹ és Parkolásĺ Rendészet
ktizľeműkiidésével

3. Az onkormányzat a Józsefuáľosi KözterüIet-felügyelet iftján vál'Ia|ja, hogy a
közbiztonsági tevékenység soľán szükségessé vźt|ő túlszolgálatot az 5. pontban

fo gl altak szeľint ťlnanszit o zza.
4, Az tiIomźnyilletékes paľancsnok által elľendelt és igazolt túlszolgálatťlnanszitozásźlra

havonta utólag, a teljesítés igazolásót kovető 8 napon belül (a kiťlzetót teľhelő
járulékokat is lmirtalmaző) havonta véitoző összeget átl:taI a BRFK Magyaľ
ÁIlamkin cstáľn ál v ezetett 1 0023 002.0 1 45 1 430 szám ú szám|ájár a.

III. Kiiztis ľendelkezések

Felek jelen megállapodźsthattrozott időtaĺamľa k<jtik, z}Iz.július hónap 01-től 2012.

decęmber hónap 3l-ig.
Jelen megállapodást bármelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozatéxal _

30 (haľminc) napos felmondási idővel _ a megtlllapodás tartama alatt báľmikoľ
felmondhatja.
Jelen megállapodást bĺíľmelyik Fél jogosult rendkívüli felmondással, azonna|i

hattlllyal írásban felmondani, amerĺryiben a másik Fél a megállapodásban szabá|yozott
valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és magatartását a másik Fél kifejezett
írásbeli felsző|ítźsa ellenére sem sztinteti meg, afe|sző|itáskézÁęzvételét kĺivętő 15

(tizenöt) napon beltil.
Felek jelen megállapodása alapjźln Budapest VIII. keľületében az á||omáĺyilletékes
paĺancsnok a Jőzsefvźtrosi Kĺizteriilet-felügyeletIgazgatőjáva| előzetesen egyeztetre a
közbiztonság erősíté séľe biztosítj a az iďő szakos rendőľi j elenlétet.

Jelen megállapodás módosítása, kizárőIag írásban, a Felek közös megegyezésével
töľténhet.

10' A megállapodás megszüntetése esetén a Felek kötelesek egymással e|számolni, a
megállapodás megsztintetését követő 30 (harminc) napon beltil.

5.

6.

7.

8.

9.
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11.A Felek tźjékoztať1ák egymást azokbaĺ az esetekben, amikot azt a másik Fél
szervezeti működése, vagy feladateI|étása sztikségessé teszi. Az esetleges jogvitákat

előzetesen egyeztetéssel oldj ák meg.

12. A Felek a megállapodás teljesülését, eredméĺyét és tapasńa|atait 2012. november 15-

ig áttekintik és írásban éľtékelik.
13. A Felek által nem szabá|yozott kéľdésekben a Polgiíľi Törvényk.i'yu, a fegyveľes

szervek hivatásos állományú tagjainak szo|gá|ati viszonyáról szóló törvény, a

Rendőrség Szolgálati Szabźiyzata és az Rtv. rendelkezései az irźlnyadők.
14. Felek a jelen megállapođást _ amely 3 számozott oldalból áll és 7 egymással

megegyezo eredeti példanyban készült - ęlolvasás után, mint akaratukkal mindenben
e gy ezőt, j őv áhagy ő|ag irj ák a|á.

Budapesti Rendőr.főkapitányság
dľ. Tóth Tamás r. dandtrtáboľnok

rendőrségi tanácsos
B udap e st Rendőľfők apitźny a

Ellenjegyezte:

péluugyi ellenjegyzés

Budapest Főváros VIII. keľÍilet
Jĺízs efvá ľosi Onkoľm ány zat

dr. Kocsis Nl.áté
poIgármester

Fedezete:

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Paľis Gyuláne
p énnlgy i ugy o sztá|yv ezető

Jogi szempontból ellenj egyezem:
Rimĺán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

jogi ellenjegyzés dr. Mészaľ Erika
a|jegyzó

Kapjak:
t-2. pld. BRFK
3. pld' BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitanyság
4-6. pld. Budapest Fováĺos VIII. kerület Józsefvarosi Önkormányzat
7' pld. Józsefvarosi Közterületi- és Paĺkolási Rendészet




