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Rimán Edina jegyző részére

Targy:kérelemnévhaszĺáIathozva|őhozzźiyaľuláshoz

Tiszelt Jegyzó Asszony!

ortjmmel ttĄékońatom' hogy 2012. július 19-én tartotta alakuló ülését a Józsefuaľosi

Kĺjzbinonsági Polgáľőľség és Katasńrőfavédelmi Egyesület, melynek leendő elnökeként - a

Józsefuárosi onkoľmányzat a ,,Józsefváro,s', név felvételéľől és haszrrálatfuő| sző|ő 4312007 .

(VII.16.) önkoľmiínyzatí rcnđe|et 2' $ (1) bekezdése alapjan - az a|ábbi kéľelmet terjesztem

elő.

A nyilvantartásba vétel előtt á1ló egyesület szeľetné a tevékenységi köľébe tartoző feladatok

teljes körű ellátása érdekében a nevében hivatalosan használni a ,,Józsefl,óľosi,, ęhevezést,

mely a Képviselő testület engedélyéhez kötott. A Jőzsefváĺosi Kcjzbiztonsági Polgarőrség és

Katasztrófavédelmi Egyestilet tevékenységi kore a polgárőľségľől és a polgáľőri tevékenység

szabá|yairőlszóló 2OII, évi CLXV. töľvényben meghatározottak szerinti feladatok ellátása.

Kéľem szíves közreműködését a tekintetben, hogy a Képviselő-testület engedé|yezze a

,,Józsefuárosi'' név felvételét és használatát a jőzsefvaľosi polgaĺőrség tészéľe, - az egyesület

a névhasznźiatot a tevékenység folytatásanak idejéľe kéľi.

Tájékonatom továbbá a Tisaelt Jegyző Asszonyt, hogy jelen kérelmemmel egyidejűleg

."ěkh"1yhusznáIati hozzájáruIás megadása iľánti kéľelemmel foľdultam a Képviselő-testület

felé abból a célból, hogy a 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67. szźtm alatti ingatlan

(Polgáľmesteri Hivatal) az egyesület székhelyeként bejegyzésre kerüljön'

Budapest, 2012.júlíus 27.

Tisztelettel:

Józsefuaľosi Kĺj
Ka

ęs



2. ĺ< ,*//ťur

Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet
Józsefu aĺosi onkormányzat
Képviselő-testülete részére

T ár gy : székhelyha sznáLati ho zzáj áru|ás me g adás a iránti kére l em

Tisztelt Képviselő-testrilet !

orĺjmmel ttjékońatom a Tisztelt Képviseloket, hogy 2012.július I9-éntartoIĺa alakuló ülését

a Jőzsefvárosi Kozbińonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Egyesiilet. A hivatalos

egyestileti nyilvántartásba vétel még hźĺra van, de az a|apok lefektetése megtörtént. A
jelentkezés folyamatos, két hét alatt már 44-énjelentkeztek a józsefuráľosi polgaľőrségbe, 70-

100 fó |enne az optimális |étszáma a keľületi polgaľőrségnek. A końisztasttg, akoz'rend, a

lakosság vagyonvédelme mellet még a tűzesetekben is segíteni tudunk.

A polgaĺőrség reményeink szeľint mege|őző szeľepet tölthęt be és visszataľtó eľő lehet.

Fontosnak taľtjuk a lakosság társadalmi bűnmegelőzésben va|ő résnĺéte|ét, az önkormányzat
és a lakosság kozötti biza|om erősítését, továbbá a helyi kĺjzbiztonság közösségi védelmét.

Kütĺjn telephelyünk és egységes megjelenésünk \esz, számos dologra fel tudjuk majd hívni a
rendőrség és az önkormányzat figyelmét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a törvényszéki nyilvántartźsba vétel előtt ál1ó

Egyesület részéte járuljon hozzá a székhelybejegyzéshez a Budapest Főváros VIII. kerĹilet

Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában á||ő Budapest VIII. kerület 35235 hrsz-ú,

természetben a 1082 Budapest, Baross u' 63-67, száĺrl alatti ingatlan (Polgáľmesteľi Hivatal)
vonatkozásában.

Az egyestilet a két székhelyet levelezési címként fogja használni, mely nem igényel külön
helyiséget. A székhelybejegyzés kánti hozzájaru\ás megadása nem jelenti an., hogy külön
iroda, szemé|yzet lenne sztikséges. A jőzsefvźlrosi polgárőrség iiléseihez a Hivatal teľmet

biztosít. Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet tovźlbbá, hogy a józsefuaľosi polgríľőrségnek

kültjn telephelye és egységes megjelenése lesz'

Budapest, z}Iz.július 27.

Tisztelettel:
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