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Bu dapest Józsefvá ľosi on koľm ányzat

Ké pvĺselő.testĺĺlet e számár a

Tisztelt Képvĺselő-testĺilet!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy 20|2. július 19-én tartotta alakuló ülését a
Józsefvórosi Közbiztonsági Polgórőrség és Katasztrófavédelmi Egłesiilet. A kĺizbiztonság
megszilárdításában fontos szeľepet betöltő önkéntes tiĺrsadalmi szerveződés hatékony

működésének biztosítasa, valamint e szerveződéseknek a rendőrséggel, az
önkoľmĺĺnyzatokkal, a rendészeti szervekkel és a lakossággal való egyĹittműködése kiemelten
fontos feladat.

Az egyesület megalapítástĺt k<ivetően kéľni kell annak nyilvantartásban vételét. A szervezet
törvényszéki nyilvántaľtásba vétele iľĺnti kérelmének - egyéb törvényi taľtalmi elemek mellett
- tarta|mazĺĺa kell a szeÍvezet székhelyét, sztikséges a Képviselő-testület engeđélye a

,,Józsefvórosi,' ĺéy haszĺá|atźůloz és csatolni kell a székhelyhaszná|atjogcímét igazo|ő okirat
máso1atát.

Előterjesztő: Kaiser József képviselő

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: f}|Z.július 31. . sz. napirend

Táľry: Javaslat 
^ 

Józsefuárosĺ Kłizbiztonsági Polgáľőľség és Katasztrófavédelmĺ
Eryesület ľészére n.év., és székhelyhasználati hozzá'járalás megadásáľa

A napiľendet nyílt tilésen kell targyalni, a hataľozat elfogadá.sźůloz egyszerű szavazattöbbség
sziikséges
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Az egyesület leendő elnökeként az előterjesztéshezmellékelt kérelmekkel fordultam a Hivataljegyzójéhez és a T. Képviselő-testtilethez, melyekben kéľtem, hogy a törvényszéki
nyi|vántartásba vétel előtt álló Egyesület részére a Képviselő-testiilet

- engedé|yezze ,Józsefvárosŕ,' név felvételét és használatát (I. sz.melléklet), valamint
- járuljon hozzá a Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuĺĺrosi onkormányzat

fuIajdonában á||ő Budapest VIII. kerület 35235 hľsz.-ú, teľmészetben a |O82
Budapest, Baross u. 63-67. szźtm a|atti ingatlan vonatkozásában (Polgáľmesteri
Hivatal) a székhelybejegyzéshez (2. sz. melléklet).

A polgáľőtség az egyesülési jog alapjĺĺn létrejött civil szervezet. A polgárőr mozgalom
alapvető cé|ja a kĺizrend védelme, a bíĺncselekmények szźmźnakcsĺĺkkentése, a kozbiaonság
javítása a lehető legnagyobb méľtékű jetenléttel a terĹileten. A kozbinonság és a k<jzrend
fenntartásában ńszt venni kívlínó, a k<imyezetük biztonságáért felelőssége t érző
állampolgárok szźlmźlta a polgráľőrség cselekvési lehetőséget nyujt. E tiszteletre méltó
tevékenység elismerése és megbecsiilése fejeződik ki á poigarőľtik védelmének és
támogatásának állam á|ta|i garantźllásával. A polgaľőt mozga|om összefogia a fenti cél
érdekében tenni akaľó állampolgĺĺrokat, igyekszik megteremteni a szewezett és céliľĺnyos
cselekvés feltételeit és annak tĺĺrsadalmi hátterét a bíínmege|őzés, a bíĺnĺĺzés elleni fellépés, a
gyeľmek és iĘúságvédelem, akábítőszer fogyasztás visszaszorítása,a kciľnyezetvédęlem és a
közlekedésbiztonság javítása terén. A polgárőr mozgalom fĺĺbb jellemzői:

- ĺinkéntesség és töľvényesség
- az emberi jogok tiszteletben tartása
- ellenszolgáltatás nélkiil végzetttevékenység
- politikai semlegesség (,Á polgárőr szervezetek politikai tevékenységet nem

folytathatnak, míÍkôdésuk a polttikai pártoktóI fi)ggetten', (20|l. évi CL1V. tĺirvénv
2. $ (2) bekezdés)

A polgĺírőľségľől és a polgĺĺľőri tevékenység szabáIyairő| szőIő 20|I. évi CLXV. törvény
éľtelmében a polgárór...egyesiilet alapfeladatkćnt a hetyi közrend és kĺizbiaonság védelme,
valamint a bűnmegelőzésben való kĺizremfüödés érđekében kdzteľületi jarőrszo|gá|atot,
figyelőszolgźůatot, a kózílti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvođa, általiínos és
kĺizépiskola közvetlen-ktizelében je|zőőritevékenységet lát eI.Ezenpolgaľőľi tevékenységen
tulmenően kie gészítő feladatként cjnkéntesen kĺĺzremfüödhet

a) a katasztrőfá|<ľa Kjrténő felkészülés, a katasnrőfák elleni véđekezés és a helyr eá||itás,,tljjáépítés feladataiban, valamint a polgáľi védelmi szervezetek tevékenységében, iovábbá' aköľnyezet veszé|yeztetésének, kĺíľosításának megelőzésében és e|hźritásában,
következményeinek felszrĺmolásában,

b) a baleset-megelőzési, az á|dozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, źi|at-, kĺirnyezet- és
teľmészetvédelmi tevékenység tźtmogatásátban, a lakosság és az o-nĹormányzatoŔ közötti
kapcsolat erősítésében,

c) az otĺhonában élő fogyatékos személy védelmében, a polgáľok és javaik véde|mében, az
á||ani és önkoľmán y zati v agy on me góvás áb an,

d) a k1neruleten kĺĺzbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett
képfelvevő á|ta| r ö gzített fe l vételek me gfigyelésében,

e) a rendezvények helyszínének biaosításában,
fl aRendőrségről szóló törvény a|apjána rendőľkapitźny, a megyék (fĺĺvĺíros) tekintetében a

rendőľfőkapitĺány és a polgrĺľőľ szewezet mfüödési teľĺĺeten ĺĺltetes helyi ĺinkormĺínyzat
álta| |étrehozott bűnmegelőzési és közbinonsági, valamint baleset-me gőla,e,i bizottság
munkájában,



g) az onáI|ó, valamint közös feladat- vagy szolgálateLlátás tftjźn az egyiittmúködő szervek
szakmai tevékenységének segítésében,

h) a polgarőr egyesület felađataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő
tevékenységben, valamint

i) akorozotttárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában.

A polgaľőr egyesület a fentiekben meghatározott alapfeladatait akkoľ kezdheti meg, valamint
végezhetí,ha

a) a miiködési teľĹiletén illetékes megyei (fővarosi) rendőr-főkapitánysággal íľásbeli
együttműködési megállapodást kötött, valamint

b) azországos Polgarőľ Szövetség tagsa.

A polgárőľségről és a polgárőľi tevékenységszabźiyairól szóló 20|1. évi CLXV. törvény
4. $ (3) bekezdése szerint: A polgárőr eglesület műĺúdési területe annak a településnet

fővárosi kertiletnek, valamint az azoklral kometlenül határos telepiilés Jbldrajzi területe,

amelyet a polgárőr egłesület székhelyelaźnt meýelak. A polgĺźrőr egłesület működési teriilete

- az alapfeladata ellátásával összefüggésben, indokolt esetben _ a jővárosi kertjlet, valamint
az azzal lanetlenül határos kerület kozigazgatási területén túl a főváros teljes közigazgatási
területére is kiterjedhet.

5. s O A polgárőr egłesiłlet a helyi rendőri szervnél lcezdeményezi a 4. $ Q)
belrezdés a) pontja szerinti egłtittműlôdési megállapodás megkłtését. A helyi rendőri szerv az
egłüttműkódési megállapodás meglôtésére irányuló kźrelmet _ a kézhemételt k1vető _ 30
napon belÍil, javaslatóval egłütt lrĺjteles felterjeszteni a megłei (fővárosi) rendőr-

Jőlrapitánysĺźgra. A megłei (ővárosi) rendőr-főknpitányság az egłiittműkÓdési megállapodást
a kérelem és a helyi rendőri szerv javaslatának kézhezvételét kovető j0 napon belal la;ti meg.

A polgaľőľ szewezet tevékenysége során együttműkodik az általĺĺnos ľendőrségi feladatok
el|átásfua létrehozott szerwel, a hivatásos katasztrőfavédelmi szeľvekkel, továbbá
egyĹittmrikĺidhet az egyéb rendvédelmi szervekkel, az önkoľmźnyzati tűzoltóságokkal és az
önkéntes t|;z;o|tő egyestiletekkel, az źi|ami és önkormányzati szervekkel, a Nemzeti Adó- és

Vámhivatal vámszeľvével, a koz|ekedési hatósággal, a kĺimyezet- és teľmészetvédelmi
szervekkel, a mezei és tęrmészetvédelmi őrszo|gá|atokka1, az erdészeti szakszemé|yzettel,
valamint a hivatásos vadászokkal. Az együttmfüödés tarta|mát a felek írásbeli
egyĹittműködési megállapodásban rögzíthetik.

A polgĺĺľőr a polgaľori szo|gálat ellátása soľán hatósági jogkönel nem rende|kezik, a
Rendőrségĺől szóló törvényben (1994. évi X)oilV. ttirvény) meghatźrozott kényszerítő
eszkon' _ a polgaľőrségről és a polgaľőri tevékenység szabźlyairől szóló töľvényben
meghatźrozottak kivételével _ nem a|ka|mazflat, valamint köteles az eljźnźsa á|tal érintett
személyek emberi méltóságát és alapvető jogait tiszteletben taľtani. A polgaľőr a polgáľőri
szo\gáIat ellźtása soľán formaľuhát visel, melyen jól |áthatőan fel kell ttintetni a

,,polgárőrs ég,,, va|amint a polgárőr egyesület székhelyének megj elölését.

A civil szeĺvezetek bíľósági nyilvántaľtásáról és az ezze| összefiiggő eljarási szabályokľól
sző|ő20|1. évi CLX)oil. törvény 21. $-a alapjźn'ha:

- a szervezet neve jogi személy, más szervęzet vagy természetes szeméLy nevét
tarta|mazza, a kérelemhez csatolni kell a jogosultnak, illetve örtikĺisének vagy
jogutódjánakanévhaszná|athozhozzźĄźtrulőnyíLatkozatát,

- a szeÍvezet neve olyan elnevezést taĺta|maz, ame|yhez másnak jogi éľdeke ťuződik, a
kérelemhez csatolni kell a jogosu|thozzájźru|ásáttarta|maző nyi|atkozatot,



- a szeÍvezet neve vagy nevének valame|y része olyan elemet tarta|maz, amelynek
névként való szerepeltetése külĺin jogszabályban meghataľozottakszeľint engedélyhez
kötött, a kéľelemhez csatolni keII az engedély megadását igazo|ő okiratot.

A Józsefuarosi Önkormanyzat a ,,Józsefváro.ĺ'' név felvételéről és haszná|atárő| sző|ő
43/2007. (Vil.l6.) ĺinkoľmlínyzatirendeLetben foga|maztameg, kik használhatják nevfüben a
Józsefuaros elnevezést. A név hasznéiata a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi
onkormanyzat Képviselő-testiilete engedélyéhez kötött. A rendeletben meghatározott
megjelölés vagy név felvételét és használatát csak azok kéľhetik, akiknek székhelye, illetve
telephelye Budapest VIII. kerĹilet terĹiletén van.

A Józsefulĺľosi onkotmźnyzat 4l20O7. (VII.16.) ľendelet 3. $ (1) bekezdése a|apjźn az
engedély iľanti kérelemnek tarta|maznia kell :

a) a kére|mező megneve zését, székhelyét,
b) kérelmező tevékenységi körét,
c) a hasznáIat céIját és módj át,

d) hasznźtIat időtaľtamát.

- a kérelmező megnevezése, kert székhelye:
Józsefuiíľosi Kĺizbiztonsági Polgarőrség és Katasztrófavédelmi Egyesület, l082

Buđapest, Baross u. 63-67.

- hźrelmező tevékenységi kÓre:

a polgrírőrségről és a polgárőľi tęvékenység szabtůyairől szóló 201I. évi CLXV.
törvényben meghatározottak szerinti feladatok ellátása

- a használat célja és módja:
ez Egyesület elnevezésében hivatalosan is használni szeretné a ,,Józsefuĺírosi''
elnevezést a tevékenységi ktirébe tartoző feladatok teljes kĺini e|Iátasaéľdekében

- használatidőtartama:
a tevékenység folytatásának ideje

Tájékoztatom a T. Képviselő-testĹiletet, hogy az egyesíilet a kéľt székhelyet levelezési
címként fogja használni, nem igényel külĺin helyiséget. A székhelybej egyzés irránti
hozzájáru|źts megadása nem jelenti azt, hogy külĺin iroda, szemé|yzet lenne sztikséges. A
j ő zsefv ár osi po l gárőrsé g ül é seih ez a Hiv ata| teľmet biĺosít.

Annak éľdekében' hogy a polgárőri tevékenység ellátása lőzsęfvźtos teľĹiletén a Józsefuaľosi
Közbiztonsági Polgaľőrség és Katasztrőfavédelmi Egyesület potgaľőri tevékenységéľe
vonatkozó 20I|. évi CLXV, töľvény 4. $ (1) bekezdés a) _ b) pontjában foglaltaknak
teljesüléséig is biztosítva legyen, javasolom, hogy a Józsefuĺíľosi onkormanyzat
kezdeményezzeÍL tárgyalásokat a Jőzsefvárossal közvetlen hatlíľos terĹiletek polglírőrségeivel
egyĹittmiiködési megállapodás megkötése érdekében.

A Képviselő-testület hatásköľe a ,,Józsefvóro,s,, név felvételéről és használattró| sző|ő
43/2007. (V[.16.) önkoľmiĺnyzati ľendelet 1. $ (2)bekezdésén, a helyi önkormányzatohő|
szóló tĺirvény 2. $ (2) és 8. $ (l) bekezdésén alapul.



Fedezetet nem igényel az Önkorm źnyzatkĺiltségvetéséből.

Fentiek a\apjźn kéľem a Tisztelt Képviselő-testiiletet az alábbi hatźrozati javaslat

elfogadásara.

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dont, hogy
1. engedélyezi a ,,Józsefuaĺosi'' név felvételét és haszná|atát a Józsefuarosi

Közbiztonsági Polgaľőrség és Katasztľófavédelmi Egyesület részéte

2. az engedé|y a tevékenység folytatásanak időtaľtamáig szól

3. a Budapest VIII. kerĹilet 35235 hľsz.-ú, teľmészetben a 1082 Budapest, Baross u. 63-

67. szźml aLatti ingatlan (Polgármesteri Hivatal) vonatkozásában a Józsefuaľosi

Közbiztoĺsági Polgaľőľség és Katasztľófavédelmi Egyesület székhelybej egyzéséhez

hozzájaru|
4. felkéri a polgáľmestert, hogy kezdeményezzen taľgyalásokat a Józsefuaľossal

közvetlen hataĺos tertiletek polgĺĺľőrségeivel egyĹittműködési megállapodás megkötése

céljából, annak érdekében, hogy a polgárőri tevékenysége||átźsaJózsefuaros területén

a Józsefuarosi Közbizonsági Polgráľőľség és Katasztrófavédelmi Egyesület polgĺírőri

tevékenységéľe vonatkoző 2011. évi CLXV. törvény 4. $ (1) bekezdés a) - b)

pontj ában foglaltaknak teljesĺiléséig is biztosíwa legyen

5. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a 4. pont szerinti taľgyalások eredményeként létľejött

egyĹittműkcidési megállapodás tervezetét jővthagyás céljából terjessze be a

Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság f0|2. augusztusi utolsó rendes ülésére,

amennyiben annak megkötése nem igényel ktiltségvetési fedezetet.

Felelős: polgáľmester

Hatáľidő: 1-3' pont esetén: zlIz.július 31.

4-5. pont esetén: a Yźrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 2012. augusztusi
utolsó rendes ülése

A végrehajtáséľt felelős szewezeti egység: Jegyzői Kabinet
Budapest, 2012.jú1ius 30.

Törvényességi ellenőrzés :

Rimĺĺn Edina
jegyzo

nevében és mesbízásából

/-,ľÚb- dľ. Mészar Erika
a\egyzó
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