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Képvis elő.testĺi lete számár a
1,

Tisztelt Képvĺselő-testĺĺlet!

Előzmény

Az |998.ban kiépített térfigyelő kamera központ a mai napig Józsefvĺĺros közbiaonsĘĺának egyik
fontos alappillére. 20|1 nyaĺáig napszakonként, megbízĺĺsi díj alapján 7 fő rendőr látott el kamera

figyelői szolgálatot a térfigyelő központban, és 4 fő rendőr pedig közteľiileti szolgálatot. f01|.
augusztus 01-jétól a BRFK Vezetője utasítĺásban az összes budapesti térfigyelő központban megtiltotta

a másodállásos rendőľök részére a kĺjztęrületi szolgálatot. A térfigyelő központokban megbízási
szerzodés alapjrán a továbbiakban csak kamera megfigyelői szollgáiat ellátását engedé|yezte. Ennek
körvetkeztében napszakonként 4 .fó rendőrrel csökkent a közteľĺileti rendőri sza|gá|at |étszőma

Józsefoárosban.

A Képviselo-testülęt a 365t20||. (x.15.) számű haÍározatźnak 3. pontjában döntött térfigyelő
központ műktidtetéséről, melynek a|apján az onkoľmányzat és a BRFK hatźrozat|arl időtaľtamra

,,Ktzterĺ)leti térfigłelő rendszer üzemeltetésére,, taÍgw megríllapodást kötött 2011. november 7-én. Az
eloterjesĺés 1.1 melléklete.

A fent hivatkozott szerződés II. 13. c) pontját, kĆiltségvonzata miatt javasolt felülvizsgálni.
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Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képvi se|ő-testĹileti ü lés időpontj az 20 12. december 06. . sz. napirend

Tárgy: Javas|at a téľÍigyelő ktizpont további működtetéséľe

A napirendet nyílt Ĺilésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.

EloxÉszÍro sZERvEZETI EGYSÉG: JTzsBľ.vÁnoSI KoZTERÜLET-FELÜGYELET
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi E
Humánszolgáttatásĺ Bizottság véleményezi n
Határ ozati j av as|at a bizottsilg szátmár a:

A Váľosgazdálkodĺási és Pénzügvi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiletnek az e|őteriesztés megtĺírgyalását.



Tekintettel aną hogy a jogszabáIyi háttér továbbra is hiányos, illetve módosítrás alatt áll, a Képviselĺĺ-
testület a f04ĺ20t2. (vl.2l.) számű határozatában döntött a téľfigyelő központ további
miiködtetéséľól.

A hivatkozott képviselő.testĺileti hatálrozat 2. pontjában elfogadta a Budapesti Rendőr-
főkapitányságga| a ,,Kozterületi térťrgyelő rendszeľ üzemeltetésére'' vonatkozó - 365/20| l. (x. l5.)
szźtmű hatźrozatban foglalt, 201l. november 7-én a|áírt - a kciztertilęti térfigyelo rendszer
üzęmeltętésérę vonatkozó megállapodrís 20l2. július ||-én a|áírt módosítósát, me|y az elĺíterjesztés
l.2 számú melléklete.

A megá||apoĺlás a|apján a BRFK a BRFK VTIT' kęrÍileÍi Rcnrlőrkapitányság kŕĺzľęmÍĺktĺrĺésével |átja e|

fe|adatait, legfeljebb 6 fővel, napi maximum 72 órában, további a feladatellátással kapcsolatban
felmerülő informatikai tevékenység e|végzésére havi 25 őralťove| 2 fót maximum 6 havi l80 órďfó
biztosításával.

E megállapodás szeľinti rendelkezésľe á|ló' a 20|3. évi kö|tségvetésben terĺezendő iisszeg
łisszesen 34.7f4 eFt.
A hivatkozott képviselő-tęstülęti hat,źlrozat 4. pontjában elfogađta a Budapesti Rendőr-főkapitányság
és az onkormźnyzat között, 2012. július 0|-tó|. 201f. december 3l-ig tartó, ttĺ|szo|gá|at
ťlnanszírozásiíra vonatkoző megá||apodĺíst, mely a térťlgyelő rendszeľhęz szęrvesęn kapcsolódó
kivonuló rendőń köztertilęti szolgálatnak a rendĺír kőzbiztonsági tevékenységének túlszolgálat
keretében történő díjazźsára vonatkozik. Ezen megállapodás hatttrozott időtartamú, 2012. július 1-től
20|2. december 3l-ig taľtó.

A Józsefvĺírosi Közteľület-felügyelet - az onkormányzaÍ. źůta| a térfigyelő központ működtetésére
biztosított pénzügyi keret terhére - vállal kötelezettséget aľrą hogy a közbiĺonsĘi tevékenység
túlszolgálat keretében történĺĺ đijazásźtra, illetve a köaeľhek fedezetére rendelkezésre bocsátott
iisszeget elktilönítve kezeli, és azt klzaró|ag a Józsefuárosban a BRFK VIII. keriileti
Rendőrkapitĺányság közterĹileti źi|omźnya által teljesített, az állomrányilletékes parancsnok által
elrendelt, és igazolt közteľiileti túlszolgálat kifizetésére hasná|ja fe|.

A megállapodás a|apján 2012. július 0l. . decembęr 31. között napszakonként 2-2 fő renďőr teljesít
kt'Zteľiileti szo|gá|atot közterület-felügyelővel közösen. Ez a szo|gálati forma kizáről.ag csak a
térfigyelő központ á|ta| ész|e|t eseményekľe reagálni hivatott' így a korábban tapasztalható krónikus
közterĹileti rendori jelenlét hiánya cscikkent, nagyban javítva a reagálĺási időt, a bűncselekmények
elkövetőinek elfogĺását, hatékonyan javírvaakiizteľtileti szolgálatellátrást.

A 2012.július 01.-től működ<í téľfigyelő kiizteľtileti szolgálat bevezetésével több, mint kétszeresére
nőlí az intézkedések szźtma az e|ijző félévihez képest. A kiizteľület-felügyelőkkel közös játrőrpár
jelentős szĺĺmú intézkedést folytatott le a tiltott közösségellenes magataľtrĺs elkövetőivel szemben is. A
lakosság źt|ta| je|zett legpľoblémásabb területeken - a lakosságot leginkább initáló szabályszegések
megelozéséľe és szankcioná|ásáĺrajelentősen lehetett növelni a rendőrség és a közterület-felügyelet
közteriileti j elenlétét.

Atapaszta|atok pozitívak, a20|2. januĺĺľ 01. - 20|f. június 30. köztitti időszakhoz viszonyítva a
lakossági panaszok csökkentek, az źt||ampo|grári bejelentésekkel kapcsolatos . sokszor jogosan
kifográsolt - elkésett reagálrások visszaestek.

A kĺjzterÍilet-'feliigyelet, valamint a kertileti ľendorkapitĺínyság állríspontja szerint a keľiileti
közbiĺonság javitásźůloz napszakonként az eddigi létszámon túl l-l fő rendőľ biztosítĺása sziikséges,
amellyel íey napszakonként 3-3 fő ľendőr teljesíthetne köztertileti szolgálatot túlszolgálat
finanszírozĺsával.

A fenti javaslatban foglalt közbiztonság he|yzetét javitő intézkędések megvalósítĺása érdekében
javasolt az |.|. szám,ő mellékletben foglalt megállapodás fenntaľtása vźitozat|an formában és ezze|
egyidejűleg a tű|szo|gá|at ťlnanszírozźsára vonatkozóan szükséges, hogy az onkoľmĺínyzat a BRFK-
val kötött megállapodás meghosszabbitasa, a 20|3. januźĺr 0|-tő| 20|3. decembeľ 31.ig terjedĺí
időszakľa.



A trilszolgálat finanszírozására vonatkozó megállapodás az előterj esztés 2. szómú melléklete.

A ,;rendőľ kiizbiztonsági tevékenységének trÍ|szo|gálat keľetében ttiľténő díjazása',
Íinanszíľozásához 53.401. e Ft támogatás biztosítása szükséges 2013. évre vonatkozőan.

A f012. évben 73.600,0 e Ft a téľfigyelő szo|gźiat ťlnuszírozźlsĺáľa biaosított tĺámogatásértéktj
működési kiadás' e|oirźtnyzatą pely összeg a BRFK részére, a ľendőrök térfigyelőben teljesített
szo\gá|atára fizetendő megbízási díjakat, a 20|f.07. 01.-től ťlnanszírozoĺt rendőri tulszolgálatot,
valamint a téľfigyelo informatikusainak díjazźlsćtt tarta|mazza. 2012. évben a tu|szo|géůat dijazása
1 .0 0 O..Ft/oľa díj azásr ó| 1 . 6 0 0. - F t / díj azźLsÍ a v éitázott.

A 2013. évben 88.125 e Ft-ot jelent, amelyľe előzetes ktitelezettségvá||alás sziĺkséges. A
88.125 e Ft, fedezi a téľfigyelő szo|gá|at BRFK részére, a rendőrök térťrgyelőben teljesített
szo|gáúatátra fizetendő megbizősi díjakat, a rendőri túlszolgálatot, valamint a térfigyelő
informatikusainak díjaz6sát" mely támogatáséľtékiĺ működési 

.kiadás a két fél á|ta|
kötött/köten dő szeruodés alapján.

A20|2 és 2013 év finanszírozísi ttibblet igénye |4.525.e Ft, mely a napi plusz egy fő tulszolgálatot
teljesítő rendĺír.finanszírozása 365 napban, valamint a2012. év közben megemelt túlszolgálati díjak
éves összege indokol.

A helyi önkormányzatokľól szóló 1990. évi I.XV. töľvény (a továbbiakban: ow.) 8. $ (l) bekezdése
alapján a települési önkoľmányzat feladata a helyi közsmlgáltatások körében külĺinösen a
ktizbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás. A Képviselő-testĺilet dĺjntése az Otv. 2. $ (2)
bekezdésén és a 8. $ (l) bekezdésén, a 10. $ (l) bekezdés d) pontjĺán alapul.

Józsefuĺáľos közbiztonsága kiemelt feladata az onkoľmĺányzatnak, ezéľt kérem a Tisztelt Képviselő-
testiiletet, támogassa aze|óterjesztésben foglaltakat, és kérem aza|źlbbihatározati javaslat elfogadását.

HłrÁnozĺľI JÁVASLAT

A Képvise|ő-testii|et úgy dönt' hogy

1. fenntaľtja a365l20|l. (x.15.) számű és a204l20|z. (vI.Z|.) szttmíbatfuozatźhan elfogadott
a Budapesti Rendőr-főkapitrányság és az onkormányzatköziett kötött, az e|őterjesnés l.l és

|.2 számű mellékletét képező, köZteľüIeti térfigyel<ĺ rendszer üzemeltetéséľe vonatkozó

megállapodast, egyben felkéri a polgáľmesteľt, hogy az előteľjesztés I. sz. mellékletét
képezó. megállapodás II. 13. c) pontja tekintetében folytasson eweztetéseket a BRFK
vezetőjével.

2. elfogadja az eloterjesztés 2. szźmí mellékletét képezo, a Budapesti Rendőľ-főkapitĺányság és
az onkormanyzat között, f0|3. januéĺr 01-től 2013. december 3|-ig tartó, ttilszo|gźiat
ťlnanszir ozásáľa vonatkozó megállapo dĺást.

3. ahattrozat2. pontjaa|apjan felkéľi a Polgáľmestert a megállapodás aláíľasĺára.

4. a.l ahatźrozatban foglaltak a|apji,źn a 3 fo kamerakezelő ľendőr tészéte 32.666'0 e Ft, a 2
'ft.ľendszergazdarészére 2.058l'0 e Ft, a tulszolgálat ťnanszírozźtsáľa (3 fő) 53'40|'0 e

Ft,20|3. évre összesen 88.125. e Ft-ot biztosít a Jőzsefuárosi Közteľület.feliiryelet
30102 cím részére, és egyben előzetes kötelezettséget vállal a 20|3. évi költségvetés
teľhére, melynek fedezetéül az adőbev ételeket jelöli meg.

b./ felkéri a Polgáľmesteľt, hogy a f0I3. évi költségvetésről szóló ľendelet
me galkotás źná| a hatér ozatban fo glaltakat ve gye fi gye lemb e



Felelős: Polgĺĺľmesteľ
Határidĺĺ: l. pont esetén20|f. december 06.,egyeztetésektękintetében20l3. januĺáľ3l.

2.,3.pont esetén 2013. január 0l.
4. a./ pont esetén20|2. december 06.
4. /. pont esetén a20|3. évi ktiltségvetés tervezése
5. pont esetében 20l3.január 3l.

A diintés végľehajtását végzłĺ ..szenĺezeti egység:
Gazdálkodási Ugyosztály' Pénzĺigyi Ugyosztály

Budapest, 2012. november 28.

Józsefvárosi Kiizteľiilet-felügye|et'

Töľvényességi ellenőľzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

fu,r,,P'rzar a2
a|jegyzó ,/

iil.l i'a li ž:. .l
Lii,t ir,.: L' J"



meIléklet

Józsefvárosi Kiizteľület-felügyelet
Téľfigyelő ktizpont mĺikiidtetése
BRFK részé,re átadolt pénzeszkőz. 2013. év

sorszäm Osszes (Ft)

I

3 tö jan. l .-dec.3 l . 1 .000 Fťóra ł
j ráľulék megbízási díj, kameľakezelő
ręndőr részśre ( 3 fö * |f43 Ft/őra*
365 nao + 24 őra ) 32 666 040

2

3 fü jan.l.-dec.3 l. 1.600
Ft.,,közbiztonsógi tevékenységének
ttůsmtgá|aÍ' keretében történő díiaz^ď,
/ 3 fr* 1600 Ft/óra * 365 nap * 24 őra
+ 27 % iárulék / s3 400 960

a
J

20|2. évi költségvetés szerinti eredeti
e|őirźny zat, f fr r endszg gazÁa r észśr e
ťlzptendó mesbízĺsi d íi 2 058 000

4
Szĺikséges támogatĺĺs 20 13. jan. 1.-
dec.31-ip 88.125.000
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KłizteľületÍ Úéľfĺgyelő ľendszer ĺlzemeltetéséľe

Amely létľejött egyrészľől a
Budapesti Rendőr-főkapitányság
székhely: l139 Budapest, Teve utca4-6.
adő szttm: | 57 203 88 -2. 5 I

képviseli: dr. Tóth Tamás r' dandĺĺľtábomok, ľendőrségi tanácsos, ľendőľfőkapitany
(a továbbiakban: BRFK)

masrészľő1

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosĺ onkoľ mányzata
széküely: l082 Budapest, Baross lftca 63-67.
adószám: 155080a9-2-42
képv-iseli : dr. Koesis Máté, polgármester
(a továbbiakban : Ónkorľl ányzat)
(a továbtiakban egytĺtt: Felek) kozott az alulíľott helyen és napon az alábbiakban részletezett

fettételek mellett.

Jelen megállapodás célja a Rendőrségľől szóló 1994. évi )ooilv. törvényben (a

továbbiakban: Rtv.) és a helý önkoľmányzatokľól szóló 1990. évi LXV. tĺirvényben foglaltak
alapján az onkormtnyzattulajdonát képezo és a Budapest, VIII. keľület Víg utca 36. szám
alatt tizemeltetett kĺĺzterĺilet feltigyeleti rendszeľ (a továbbiakban: térfigyelő) renđőľségi
mfüodtetésével Budapest VIII" kerĺĺlet kĺizľendjénetközbíztonságának fenntaĺtása, javitása.

Felek rölgzítit hogy a jelen Megállapodásban az onkormĺányzat kötelezettségeit a

Józsefuárosi Koĺerĺilet-Felügyelet (székhely: 1084 Budapest, Német utca 17-19.)' mint
közręmtĺköđő teljesíti, ame|yhez az. ontormźnyzat biztosítja az ĺĺnkormányzati fenntaľ.tasú

költségvetési intézmén ye részére a sziikséges költségvetési fomásokat

I. A BRI.T( vállalásaĺ a BRFK VIII. keľiiteti RendőľkapÍtányság (a továbbiakban:
Rendőrkapitányság) ktizľemíÍkiidésével
I. A BRIK |lĺźĺ]lla|j4 hogy a téľľrgyelő áItzr| közvetített képek megfigyelését _ az

ontormrĺny'złt {!1zJ, a Józsefu.,árQsi KciztęÍiłet.Feltigyelet ritján biaosított péĺnigý
kęret tłľĺere - szabadidős ľendöľi áltomąnňyal; elsősorban a Rendőiľkapiüányság
személý állomĺányával megbízási szerzőđés alapj ĺín biztosítj a.

2. A téľfigyelőben szolgĺálatot teljesítők ľészére.a fďadat ę|lźitäsiúloz szüks.oges oktatast

megszewezi' jogosults,źryaikat és kötelezettségeiket megbízási szerződésben, írásban
rögzíti.

3. A térfigyelőbe.n rögzített felvételekhe z az arra jogszabaly alapjan feljogosított szervek és

személyek részéről történő bozzźférés módját, az adatszolgáltatás ľendje, a kezelő
helyiségekbe töľténő belépés és bent tartózkodrís szabźt|yanak kidolgozására intézkedik,
és annak betaľtásáról gondoskodik.

4. A térfigyelőbén szolgálatot teljesítőkrészére k{ilon vezénylési tervet készít.

ĺ
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5. A téľťlgyelő kezelő helyisége és a Rendőľkapitányság közľendvédelmi Ílgyelete között
te|efonos és EDR összekcittetést biztosít.

6. A megállapodásban vállaltak teljesítésére naponta legfeljebb t6 főt, napl maxlmum
tgf óľában, továbbá a feladatellátással kapcsolatban felmeľĺtló infoľmatikai
tevékenység e|végzésére havi 25 óľában f Íöt, maxĺmum 6 havonta 180 óľĺ/fő
biztosít.

7. Az Önkoľmanyzat részére a Józsefuárosi Közteľület-feliigyelet költségvetési
intézménye útján - minden hónap táľryhót követő hó 5. napjáig havonta kimutatást
ktitd a megbízźls keľetében napi teljesített óraszámokró|, melyet a Józsefváľosi
Közteľĺilet-felĹigyelet cisszevet az I.4. pont szeľinti vezénylési terwel és a teljesítést

ígwo|ja.
8' A BRFK az I.l pont szeľint a térfigyeló rendszer működtetési költségeinek biztosításáľa

átutalt pénzösszeget elkÍilĺinítetten kezeli, azt Y'lzárőLag az itt keletkezett ktiltségek

kifizetésére használja fel és a személý kifizetések tekintetében felel a mindenkoľi
adőzÁsi és járulékfi zetési szabályok betaruásáért.

l'. Äz Onkormányzat vá|la|ásaĺ a Józsefváľosĺ Kiizteľĺiletĺ. és Paľkolási Rendészet
ktĺzreműkiidésével
9. Az onkormźnyzat a Józsefuaľosi Ktizteľulet-Felügyelet útján vállalja, hogy a tulajdonát

képező térfigyelő rendszer és egyéb eszkĺĺzök, berendezések teljes fenntaľtási,

ĺizemeltetési, mfüĺidtetési költségeit a II.13. pontban foglaltak szerint finanszirorza.
l0. A térÍigyelő mfüödtetéséhez kapcsolódó egyéb feladatokat (sztikséges javítások,

felújítások, karbantarĺísok, amoľtizációs cseľ€' stb') saját ktiltségén ellátja.
11. A megfigyelt tertileteken a kamerák észielhetősége érdekében a jogszabályban előíľt

figyelemfelhívó tablátat elhelyezi, időszakonként ellenőrzi a meglétÍiket és hiĺĺnyuk

esetén pótolja azokat.
|2. A térfigyelő technikai tizemeltetésében ľésztvevő, áltďa biztosított személyektől a

kiilönböző nyilvantartłísokban töľténő ellenőrzéséhez szfüséges íľásos hozzájźrulźst

beszerzi.
13. A BRFK által megkĺildött I.7. pont szeńnti kimutatás a|apjtn a megá|tapodás I.l.

pontjában meghaüĺrozott téľÍigyelos tevékenység finanszíÍgzáséra a következó

összegeket minden tárryhĺót ktivető hónap 20. napjáĺg támoeatás ioecímén źľiutairja a

BRFK Maryar Áilamkincstáľnál vezetett 10023002.01451430.sżálnú számlájára:
a) a térfigyelő kĺizpontban feladatot ellátó megbízottak dijazásara a klfizetőt

terhelő jaľuléko'kkal egyiitt 1f43f alaz egyezerkettőszĺäżuegyvenhĺáľom

', 
ľiltääl.TľlŁ*u*.. ellátó l fó havi 25 őramunkaóra teljesítéséig a
kifizetőt terhelő ;aruleton<a egyĺitt 68.35i,. azaz hatvannyolcezer-

hĺĺromszázötven<it Ft/hó <isszeget, továbbá a 25 munkaónĺn feltili teljesítésért a

kifizetőt terhelő jaľulékokkal egyutt 12,43,- azaz

egyezerkettőszźtnegyvenhĺáľom Ft/óľa összeget illetve 1 fti havi 25 őra

munkaóra teljesítéséig a kifizetőt terhelő jĺírulékoklcď egylltt 99.444,. azaz

kilencvenkilenezer-négyszźnnegyvennégy Ft/hó ĺisszeget, továbbá a 25
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munkaórán feliili teljesítésért a kifizetőt terlrelő jáľulékokkal együtt tf43,-
azazegyezerkettősz.áznegyvenháľomFtĺőraösszeget;

c) a jelen megállapodás időtaľtama alatt a ťtzetett itnnepnapokon végzett
tevékenység ellenértékeként a kifizetőt terhelő járulékokkal együtt 2486,- azaz
kettőezemé gy szźnrry o|cvanhat Ftt fő l őra összeget.

d) Az a)-c) pontokban meghatározott díjazások a megállapodás hatálya alatt

esetlegesen bekĺĺvetkęző kifizetőt terhelő járulék szabályok változása esetén

aütomatikusan módosulnak ar.za|, hogy a megállapodás aláíľásakoľ érvényben
|évł5 szabälyok alapján kalkulált a munkavállalót megilletö bľuttó díjazćs
változatlan maľad.

|4. Az onkormanyzat tudomásul veszi, hogy a II.12. pontban szereplő ellenőľzést követően
a. technikai tizemeltetésben résztvevő személy(ek) belépését a Rendőrkapitányság
indokolas nélktil megtagadhatja.

III. Kłiziis ľenđelkezések
l 5' Jelen megállapod źs az a|źśrás napjától kezdve hatarozatlan ĺdőtartamľa szó| arza|, hogy

a felek tudomásul veszik és elismerik, hogł a BRFK a vállalásait 20II, júIius 0I.

nąpjátóI folyamatosan teljesíĺi. A teljesített térfigłelős ĺevékenység ellenértéket a
megbízás keretében teljesíteĺ óraszámolłól szóló kilnutatás Mzhenételétől számított I5
napôn beliłl kell az onkormányzatnak a BRFK II.I3, pontban megielöIt számlája javára
ó,tutalni.

ló' Jelen megállapodást bármelyik Fél a másik Fé|hez intézett írásbeli nýlatkozatźpa| _ 30

(haľminc) napos felmondási idövel a megállapodás tartama alatt bármikor
felmondhatja.

17. Jelen megállapodást bárme|yik Fél jogosult ľendkívüli felmondással, azonnali

batźi||ya| írásban felmondani, amennyiben a másik Fél a megállapodásban szabá|yozott

valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és magatartását a másik Fél kifejezett

ínáśbeli felszóIÍtása ellenéľe sem szĹinteJi meg, a félszólítas kézhenłételét követő 15

(tizenöt) napon belül.
t8. Jelen megáIlapodás módosítása kizźrőląg írásban a Felek kozös megegyezésével

tĺirténhet.

19.A megátrlapodás rnegsziintetése esetén a Fęlek kötelesek egymással elszámolni, a

megĺíl-lapodás megsztĺnését kcivető 30 (haľminc) napoĺ beliil.
20' A Felek tájékoztatjiák egymást azokban az esetekben, amikor azt a másik Fél

szervezeti mfüödésez vagY feladatéllátása sżtiks.égessé teszi. Az esetleges jogvitákat

előzetesen egyeztetéssel oldjĺĺk meg.

21.A Felek a megállapodĺás teljestilését, e,ľędmęnyét és tapasztalatait évenként, a tárgłévet

lujvető év március 3I: napjáig áttekintik és írásban értékelik.

22. AFelek által nem szabtńyozon kérdésekben a Polgari Tcirvénykclnyvről szóló tcĺľvény,

a fegyveres szervek hivatásos áIlományri tagiainak szo|gźúati viszonyárót szóló

törvény, a Rendőrség SzolgálatiSzabáiyzataés az Rw. rendelkezései az irányadók.

23. Felek a térfigyelős tevékenység során sziikségessé váló intézkeđések végľehajtasríra

szolgáló ún. reagaló ęrő tulszolgálatanak finanszírozására kĹilon megállapodást

köthetnek.



24.Fę|ek a jelen megállapodást _
megegyező eľedeti példányban
egy ezőt, j óv é'ŕlragy ő|ag IĄák a|á'.

Budapest,20ll. 
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amely négy számozott oldalból áll és öt egymással
készÍilt - elolvasás után, mint akaratukkal mindenben

Budapest,20ll.
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előterJesztés 2. számú mellétdete

ĺizemeltotéséľe.

I

Amely lébejött egľészről a
Buđap esÚi Rendőr-főkapĺtánysĺĘ
székhely: l 139 BudapesĄ Teve utca 4-6.
adőszá : I 57 203 88.2-5 1

képviseli: dr. Tóth r. dandártábornot rendőľségi tanácsos, rondórfiókapitány
(atovábbiakban: BRFK)

mĺísrészröI a
Budapest Fővaľos VIIL lreľĺtlet Józsefvárosi Ônkoľmányzat
szélfiely: 1082 Budapest Baross lÍtca63.67.
ąĄ[5zÁm175508009-242
képviseli: dľ. Kocsis Máté polgármester
(a továbbiakban : Önkormán1zat)

(atovábbiakban egĄitü Felek) köż'tt az alulíľotthelyen és napon az alábbiakban rész]etmttfeltételek
melletĹ

Felek Ęjďentit hory a laözöttĺlk fennálló, 201l'. novembeľ 7-én kötött közteľületi térfiryeló rendszsr
ĺizemeltetéséľe vonatkozó megríllapođrás 6. pon1iát ktizös megeryezéssel az "lňbiak szerint
móđosífiák

6. Á megállapodásban vállaltak teljesítésére naponta legfetjebb 6 Íőt' nĺpi maxim lm 72
ónĺban, tovrábbá a feladatelláÍással kapcsolaĺban felmeriiló informatit<ai tevékenyséf elvégzésére havi
25 órában 2 főt' maximr'm 6 havontt t80 őralÍő biztosít.

Á térfiryel6 rendszer 
latékonJĺs-agának növelése érdekében a Józsefváľosi Köáeľĺitet.felüryelet

fogadja be ajelentkezeseket a térfiryelő kameľakezelői szabađiđős tevékenység elláÍásárą és lĄia el a
térfiryelö kameĺa központ szolgáIatának tervezését és szsnłezśséŁ

Jelen módosfitÄs az eredeti megálląpodás eryéb rendelkezéseit nem érintit azok váĺtozatlanul
érvényesek.

F9!9! a.jele1 megállapodást _ amely ? számozott oldalbol 
'álI 

és 7 e$mássď megegĺezś eredeti
peldányban készült _ elolvasás után" mint akaratulłđ<al mindenben egĺez'ő\ jővźhagolag Eĺt aĺ

Budapest, 2012. június ...
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MEGÁLLÁPoDÁs
módosĺtása

Kiĺzteriile ti térfigy eló rendszer

Budapest 2012. jrinius ....
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előterJesztés 2. szómú melléklete

MEGÁLLAPoDÁs
Túls zo|gálat fĺn an szíro záĺát l

Amely létrejiitt egyrésztó| a
Ruĺ|apesti R end őr-főknpitányság
székhely: 1139 Budapest, Teve utca4-6.
adő szźlm: | 57 203 88 -2- 5 l
képviseli: dr. Tóth Tamás r. daľrdáľtábomoŁ rendőľségi taĺrácsos, Budapest

RendőľfőkapitÁnya
(a továbbíakban: BRFK),

masreszről a

BudapesÚ ĺ'őváľos VIII. keľĺĺlet Józsefváľosĺ Ônkormányzat
székhely: 1082 Budapesto Baross atca63-67.
adősz.ám: t 5 508009.2-42
tötzsszÁm:7357t5
bankszáÍ'l aszáan: 1 4 1 00309- 1 0213949.01 000006
statisztikai széĺnl: l 57 3 57 | 5 -84| t.32t -0l
képviseli: dr. Kocsis Iľ'Íáté, polgáľmesteľ

(a továbbiakban : onkorm ány zat)

(a továbbiakban egyiitil Felek) közĺitt az ahflitott helyen és napon az aläbbiakbanrész|ętezętĺ
feltételek mellett.

Felek ajelen megĺáĺlapodást közszol galtatnífeladat e||átásáraa Rendőrségľől szótó 1gg4. évt
)ooilV. törvényben (a továbbiakban: Rtv.) és a helý önkoľmanyzatokľól szóló 1990. évi
LxV. töľvényben foglďtak atapján kötiŁ annak éľdekében, hogy Budapest VIil. keľiilet
Józsefráľos közrendje és közbiztonsĺága javuljon.

Az onkomlźnyzat kijelenti, hogy fontosnak taĺja Budapest.vm. keriilet Józsefuĺĺľos
közbiztonságźú, ezsrt a .,..l20t2. (...) számí képviselő.testiileti határoz"atában úgy döntött,

hogy a BRFK ľészére a kiizteriiletek és nyilvános helyek ellenőľzését szolgáló közbiztonsĺági

tevékenység tulszolgĺálatźnak đíjazasaĺa, Józsefyaľos illetékességi teľtiletén a kozbiztonsĘ
erősítésére, időszakos ľendőri jelenlét (mindenkon egyeztetést követően) biaosítrásfuą
továbbá a térfrgyehő szolgálat á|tal észle|t jogsértő cseleknrények visszaszoĺítnźra" illetve a
térfigyelős tevékenység során szĺikségessé váIő fulszolgĺílat finanszírozÁsfua vóitozó

<isszegben (személyenként 1 őrarajutó üĺvolléti díj bővítve a délutáni- és éjszakai pótlélĺkď
és a 27 szÁza|ék adóvď növelt bruttó összegiĺ) havonta vźltoző összegiĺ tátmogatźstbiztosít a
jelenMegĺĺllapodásbanmeýlatnozottakszennt.

Felek ňgzítk, hogy a megállapodásban foglalt feladatok végľehajüására max. 26.280

munkaórĺíra" max. 53.40 1.000,. Ft keretösszeg all ľendelkezésre.

7
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I. A BRF.K vállalásai a BRI'K VIII. keľületi Rendőrknpitánysńg (a tovńbblakban:
RendőľkapĺÚányság) kłizreműködésével

A BRFK a juttatást elfogadja - az Önkomlányzat áItal., a Józsefuáľosi Közteľttlet -
feltigyelet iltjánbirtosított pénziigyi kęľet terhéľe ., és kötelezettséget vállď aľľą hogy
a kijzbiztonsági tevékenység túlszolgálat keľetében töľténő d{iazásfuą illetve a
közteľhek fedezetéľe rendelkezésre bocsátott összeget elkĺtlönítve kezelí, és azt
klzárő|ag Budapest VIII. keriiletében teljesített az áIlománýllętékes paľancsnok által
elľendelt és igazolt tulszolgálat kifizetésére hasznátja fel.
Az onkorĺnanyzat tészśte a 20|3. év január hónap 01. nap és 20t3, év decembeľ
hónap 31. nap között tulszolgĺĺlat során teljesített óraszámolcról 20|4. év januáľ hónap
31. napjáig elszámolást kĺild.

II. Az Önkományzat vőItalásaĺ a Józsefvárosi Ktizteľü|eti- és Pĺľkolási Rendészet
kłĺzľemĺĺködésével

3. Az onkoľmányzat a Józsęfuĺírosí Köztęriilet-feltigyelet útján vállatją hogy a
közbiztonsági tevékenység soľĺĺn sztikségessé váLó tulszolgálatot az 5. poĺrtban

foglďtak szerint .,uo"7jroz ra.
4. Az źůlománýlletékes paľancsnok ĺáltal elľende|t és igazolt túlszolgálat finanszíľozásáÍa

havonta utólag, a teljesítés igazolasót követő 8 napon beliłl (a k'tfrzetót teľhelő
járutékokat is tartaĺmaző) havonta vá|tozó összeget átutal a BRFK Magyaľ
lłItamkĺncstáľnál v ezetett 10023002-01451430 számú számlájáľa.

III. Közös ľendelkezések

5. Felek jelen megállapodást batátozott időtartamĺa kötiŁ 2013. január hónap Ol.től
2013. december hónap 3 l.ig.

6, Jelen megáJlapodĺíst bárrľrelyik Fél a mĺásik Fé|hez lntézett írásbeli nyilatkozatávď -
30 (haľminc) napos felmondĺísi idővel _ a megállapodás taĺtama alatt bánľrikoľ
felmondhatja.

7. Jelen megĺíllapodĺást báľrrelyik Fél jogosult ľendkíviili felmondiássď, azonnali
Intallyal Íľrásban felnondani, amennyiben a másik Fél a megĺállapod.ásban szabá|yoz.ott

vďamely kötelezettségét sulyosan megszegi és magataĺÍasät a mĺísik Fél kifejezett
írísbeli felszólítása ellenéľe sem sziinteti meg a felsző|itźls kézhenĺétęlét ktivető 15

(izenät) napon beltil.
8. Felek jelen meglállapodása ďapjan Budapest VIII. keľĺiletében az állományilletékes

paľancsnok a Jőzsefvárosi Közteriilet.feltigyeletlgazgatójával elozptesen egyeztetve a

közbiztonság erősítésére bizosítj a az idoszakos rendőri j elenlétęt.

9, Jelen megállapodás módosítása' klzźaćiag íľásbaĺu a Felek közös megegyezésével

tłiľténhet.
10. A megĺállapodás megszĹintetése esetén a Felek kötelesek egymrással elsziámolni, a

megállapodás megszĹintetését követő 30 (harminc) napon beltil.

1.

2.



3

1l.A Felek tajékoztatjźk egymást azokban az esetekben, amikoĺ ażĺ a másik Fél
szęrvezeti miĺködése, vagy feladatellátása sz{tkségessé teszí, Aa esetleges jogvitákat
előzetesen egyeztetéssel oldják meg.

12. A Felek amegáilapodás teljesülését, eľedményét és tapasz1a|atait2013. novembef 15-
ig áttekintik és írĺĺsban énékelik.

13. A Felek által nem szabáiyozott kéľdésekben a Polgáľi Törvénykönyv, a fegyveres
szervek hívatasos rállomrányú tagiaínak szolgálati viszonyáľól szóló töľvény, a
Rendőľség Szolgálati Szaba|yzataés az Rtv. rendelkezéseí az iľáĺryadók.

14. Felek a jelen megállapodłíst - amely 3 szÁmozott oldďból áll és 7 egymással
megegyező eľedeti pélďányban készĺilt _ elolvasás utáľu mint akaľatukkal mindenben
egy ezót, j óv ahagy ólag íĄ ák alá.

Budapest 20|2. decembęr.... Budapest, 20|2. decembeľ ...

Budapesti Rendőr-főkapitányság
dr. Tóth Tamĺás r. dandárüíbomok

rendőrségi taĺlĺácsos
Budapest Rendőrf ókap itźny a

Ellenjegyezte:

péĺlztieYellenjegyzés

Budapest Főváľos YIII. keľiilet
Józsefvá ľosĺ Önko rm űny zat

dr. Kocsis lľ'ĺńté
polgĺármester

Fedezete:

P énziigyile g e|lenj egy zem:

Pĺĺris Gyuláné
pénztigyi iigyosztályvezető

Jogi szempontból ellenjegyezem:
Rimán Edina

jegYÍ'
nęvében és megbízásából

jogi ellenjegyzés dr. Mésaár Erika
aljegyző

Kapják:
1-2. pld. BRFK
3. pld. BRFK VIII. keriileti Rendőrkapitányság
4{' pld. Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi lnkonnányzat
7' pld. Józsefuáľosi Közterületi- és Paľkolási Reĺrdészet


