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Budapest Józsefvá rosĺ onko ľm á nyzat

Képvĺselő.testiilete számára

Tisztelt Képvĺselő-testĺilet!

Budapest Főváros VIII. Keľiilet Józsefuĺĺros onkormányzatźnak kiemęlt cé|ja a btín- és

balesetmegelőzésben, köľnyezetvédelemben, gyeľmek- és ifiriságvédelemben, a közrend és a
kdzbiztons ág javításában való tevékeny közľemúktjdés.

E célok hatékonyabb megvalósítása éľdekében polgĺíri kezdeményezésre létrejĺltt a Jőzsefvár
rosi Kĺjzbiztonsági Polgaľőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tuzohtő Egyesiilet, amelyet

- mint taľsadalmi szervezetet a Fővárosi Törvényszék 2013. februar l3-an kelt
I 4.Pk.60 .499 l f0 t2 l 4. számű végzésével j o gerősen nyilvantaľtásba vett.

A Magyarország helyi ĺinkormányzatairő|szőIő2011. évi CLXXXIX. töľvény (továbbiakban
Möfu.) 13. $ (1) bekezdés 17. pontja szerint helyben biztosítható kcjzfeladatok körében ellá-
tandó helyi önkotményzati feladat a teleptilés közbiztonságánakbiztosításában történő köz.
remúködés' Annak érdekében, hogy a Józsefuĺárosban élő és dolgozó polgaľok biztonstą&ze-
te, valamint az éIethez, testi épséghez és vagyonbiztonsághoz való joga minél szélesebb kör-
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Előterj esztő: Dr. Kocsis Máté polgĺáľmester

A képviselő.testůĺleti ülés ĺdőpontjaz 2013. május 8. . sz. napiľend

Tárgy: Javaslat a JónseÍvźlľosÍ Ktizbiztonsági Polgáľőľség és KatasztrőfavédelmÍ on.
kéntes T ilzolltő EwesüIettel tám osatási szeľző dés meskiités ére
A napiľendet nyílt tilésen kell targyalni, ahatáłozat e|fogađásához minősített szavazattobb-
ség sziikséges

EĺorÉsziroszppvązĺrlBcysÉc:JEGYZIIKABINET

KÉszÍrEľľE : DR. HpľpI-l.p-BÉnps TĺtrĺBe'
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Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság vé|eményezi x
Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság véleményezi tr

Hatélr o zati j av asIat a bizottság szźtmáĺ a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az e|óterjesztés meg-
táľwa|ását.



ben éľvényesiilhessen, indokolt, hogy a keľület polgráľainak, ttłtsada\mi szewezeteinek és az

önkormányzatnakegyüttmfüodésén alapuló cselekvő közreműkĺjdés valósuljon meg.

Az egyestilet e közfel adat elltĺtásábarl váI|aI majd jelentős szerepet, erősítve ezze| abiza|mat

es egytittműködést a lakosság, valamint a bűntildöző és rendvédelmi szervek között.

A polgarőrségĺől és a polgaľőľi tevékenységszabźiyaiľól szóló 20II, évi CLXV. törvény 6.$

(r) uekezdés szeľint á pótgłĺ. szeľvezet tevékenysége soľán cgyĹittmúködik az általanos

ieíaoľsegi felađatok ellátásara létrehozott szeľwel, a hivatásos kataszttőfavédelmi szeľvek-

kel, tovďbbá egyĹittmiiködhet az egyéb rendvédelmi szervekkel, az önkormźnyzati tűzoltó-

ságokkal os ai ĺinkéntes ttízoltó egyesületekkel, az tůIarri és önkormźnyzati szervekkel, a

Nemzeti Adó- és Vámhivatalvámszervével, a közlekedési hatósággal, a kömyezęt- és teľmé-

szetvédelmi szeľvekke|, amezei és teľmészetvédelmi &szo|gźiatokkal, az erdészeti szaksze-

méIyzettel, valamint a hivatásos vadászokkď. Az egyiittműködés taľtalmát a felek írásbeli

"gyíitt-.ĺl..idési 
megállapodásban rĺigzíthetik . 

^ 
(2) bekezdés szerint az egyĹittmúködés kü-

loňĺisen a tevékenyřg.t. közös e||átását, a szakmai tevékenység segítését, a kölcsönös tájé.

końat615t, a tevékenyseg <isszehaĺgo\ásźú', a képzési progľamokban való részvéte| elősegíté-

sét, valamint az önkéntesen vállalt feladatok támogatźsátjelenti. Af6. $ (4) bekezdés szerint

az źilaĺni, önkormanyzati szewek - különösęÍL az cinkoľmanyzatok, a rendvédelmi szeľvek,

valamint a közlekedési, a köľnyezet- és természetvédelmi hatóságok - a po|gtrőr szervezetęk

mfüödését és tevékenységét lehetőség szerint aĺyagi forľások biztosításával, technikai és

egyéb eszköz<jk ataďźLšáv;L, feleslegessé váIt vagyontáľgy ingyenes źftruházásźĺval vagy más

módon tamogathatják.

A Mötv. 106. $ (f) bekezđése szerint a helyi ĺinkormányzat vagyona a tulajdoĺäbő| és az

önkoľmányzatoi iileto vagyoni értékű jogokból ál1, amelyek az önkormźnyzati feladatok és

célok elaiását szolgáljak. Tekintette| arra, hogy a JózsefuaľosiKozbiztonsági Polgaľőrség és

KatasztrőfaveaemiÖnkenbs Tűzoltó Egyesület önkormányzati feladatot|źi el, indokolt te-

vékenységének eľkölcsi, szakmai és anyagi tźmlogatása.

A Képviselő-testiilet II312O13. (III.27.) és Il4l20I3. (I|I,27.) szárl,ilhattrozatávaI afe|adat-

e[atas céljából ĺinkormányzati tn|ajđonban lévő helyiséget és berendezési taryyakat biztosí.

tott azEgýesiilet részére, a 1t5l20|3. (III.27.) számíhatfuozattaIpedig két gépjármiĺvet ađott

az E gye sül et hasznźllatáb a.

A közfeladat zavarta|an ĺapí eI|átá.49' elengedhetetleniil sztikséges a péluberu trĺmogatás

biztosítása, ezértjavaslom, hogy az..onkormanyzat nyújtson a Józsefuáľosi Közbiztonsági

Polgaľőrség és Kátasztľófavédelmi onkéntes Tuzo|tő Egyesiilet részére 8.000.000.-Ft, azaz

Nyo.lcmi|lió foľint összegű támogatást. A támogatás fedezetét javaslom al1107-01 cím mű.

tóoesi cél és általanos taľtalékon b elül azáltalĺĺnos taľtalék előitźnyzataĺól biĺosítani.

A Képviselő-testĺilet hatáskö,ľe a Mötv. 13. $ (1) bekezdés 17. pontjan, 106. $ (2) bekezdésén,

valamint 107. $-an alapul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testtilettől a hattrozati j avaslat elfogadását.



Hatáľozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a Jtizsefual.osi Kĺjzbiztonsági Polgáľőrsóg és Katosztrófavédglmi onkéntes Ttĺzoltó Egye-

sületet részére 8.000,0 e Ft támogatást nýjt kozfeLadat eI|átásra,

2.) elfogadj a az e|oterjesztés mellékletét képező a Jőzsefvárosi K<jzbiĺonsági Polgaľőrség és

Kaasmőfavédelmi onké''t.' Trízoltó Egyesülettel k<jtendő támogatási szeruődés tartalmi

elemeit, és felkéri a polgrĺľmestert annak alźńtásźra.

3.) az 1. pontban foglaltak miaÍl az onkormányzatkiadás 11 107-01 cím múködési cél és álta-

lános taľtalékon belül az źita|źnos tartalék előfuányzatáról 8.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a

11105 cím - önként vá|lalt feladat - működési célú átadott pénzeszkoz eLőkányzatfua.

4.) fe1kéri a Polgármesteľt, hogy ahatźrozatban foglaltakat a költségvetésről szóló rendelet

következő módosításĺĺnál vegye flrgyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: 1-3. pont esetében a szerzođés alźirásatő| szźĺnitott nyolc napon beliil, 4. pont ese-

tében a költségvetés következő módosítása.

Budapest, 2013. źlpri|is 29.

Törvényességi ellenőľzés :
Rimán Edĺna

jegyző
nevébep és mesízásából:

/ ĺ/,ł lĺ - ĺ/ĺ ĺlą,l//]ĺr. trU*
"Dr. Mészaľ Eľika

aljegyzo



melléklet

TÁMoGATÁsr szľnzŐnÉs

amely létrej ött egyrészĺő|
Budapest Főváľos VIII. keľü|et Józsefoáľosi onkoľmányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ,
adósztlm: | 57 3 57 I 5 -2-42
törzsszám: 7357|5
bankszámla szám: 1 41003 09 -10213949-0 1 000006
statisztikai szttm: 1 57 3 57 15-841 1 -321 -0I
mint tĺámogató (továbbiakban: Támogató),

másrészről a
Józsefváľosi Közbiztonságĺ Polgáľőľség és Katasztľĺófavédelmi onkéntes Tuzo|tő Egyesĺilet
székhelye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
képviseli: Kaiser József elnök
Megyei nyilvántaľtási szám: Főváľosi Törvényszék 1 5.04 1 .

hatźrozat szrám: 1 4'Pk,60.499 l20Ifĺ 4.

adőszám : | 83 9 8 5 62 - | - 42
bankszttm|aszám:
mint támogatott (továbbiakban: Támogatott)

- a továbbiakban együttesen Felek - között az a|ábbi feltételek mellett:

1. Támogatott kijelenti, hogy a civil szervezetek nyilvántaľtásaľól és az ezzę| összefiiggő eljaľási

szabályokľól szóló 20II. éviCLxXK. töľvény szerint nyilvántaltásba vett egyesület.

2' Támogatott kijelenti, hogy célja a bűncselekmények megelőzése, a bűn- és baleset-

megelőzés, a környezetvédelem, a gyeľmek- és ifiúságvédelem érdekében önkéntes tevékeny-

ség.kifejtése a társszervekkel. szeľvezetekkel és más taľsadalmi szervezetekkel egyĹittmiĺköd-

u". Célké''t foga|maztameg továbbá a bűnalkalmak koľlátozźsźń, az ismeľtté vált bíĺncselek-

mények szźlmźnakcsökkentését, aközbiztonság javítását, a lakosság és a biĺnüldöző, valamint

a ľendvédelmi szervezetek közötti bizalom és egyiittmríkodés eľősítését, a közrend és a köz-

biaonság védelmét, az önkéntes tlizo|tást, mentést, katasztrőfa elhárítást.

3. Támogató kijelenti azon szándékát' miszeľint annak éľdekében, hogy a Józsefuárosban élő és

dolgozó polgárok biztonságérzete, va|amint az é|ethez, a testi épséghez és a vagyonbinon-
sághozvaló joga minél szélesebb körben éľvényesülhessen' kívánatos, hogy a keľiilet vala-

ménnyi po|gárának, źtl|ami,tarsadalmi szeruezetének, gazdálkodó egységének,vti|a|kozójá-
nak' valamint a civil szeľveződéseknek azegyittmllködésén alapuló cselekvő közremiĺk<jdése

valósuljon meg' A közbińonsági koncepció céljainak megvalósulása érdekében minden olyan

szervezetés személy tämogatásáraszükség van, aki tenni akar a keriilet közbiztonságának ja-

v ításáért és me gszil ár ditás áért.

4. Jelen szeľződés célja _ Felek 2, és 3, pont szerinti tevékenységi köre és célkitíizései alapján -
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľos kdzrendjének,közbiztonséętlnak, valamint köz-

és lakossági javai védelmének fokozása. A megállapodás megkötésével Felek erĺĺsíteni kíván-
jak a lakoss ágbiza|mät a rendfenntaľtó szervek munkájában.



A jelen szerződés 3. pontja szerinti célok elérése érdekében Támogató a Támogatottnak a

Kđpviselőtesttilet , '.ĺżoĺs. ([I. 20.) szźtműhatáĺozata alapjan 8.000.000.-Ft, azaz Nyolcmil.
lió forint összegű támogatást nýjt.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás összegét csak működésének (személyi jut-

tatástnak,dologikiadásának)ťlnanszirozttsicéljárafoľdítható.

A Támogató a támogatást a jelen szerződés a|źtirásátő| szźtmitott 8 napon belĺil átutalj a aTá-
mogatott .., , ' '.sz. szám|ájźtta'

Jelen támogatźsi szeruődés alapjan a Támogató a Támogatoltrészére a 6. pontban meghataľo-

zott összegit céljelleggel biztosítja, mellyel Támogatott elszámolási kötelezettségge| tntozik
a Támogĺó fe|é, a támogatás je|en szerződésben foglalt célja szerinti felhasználástrő| a

számviteli törvénynek és a külön jo gszabźĺ|y szerinti megfelelő bizonylatok és számlák bemu-

tatásźpa|'

Atźmogatás elszámolásának határideje: 2014. május 31.

Atźłmogatźls felhasználására vonatkozőan Támogatott köteles Támogató felé számlamásola-

tokkal, számviteli bizonylatok másolataival tételesen elszámolni.

A Támogató jogosult bármikor ellenőrizni atźtmogatás felhasználását és jogosu|tkérni azez-

zel összefüggő számadást.

A Támogató egyoldahi nyi|atkozattal jogosult elállni és a tamogatást visszavonni, ha az a|źh.

biakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:

- ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hory a Támogatott az igéĺy|és szak'nai, pénzugyi tar-

talmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott az igénylés benyújtásakor,

- amennyiben a támogatott program meghiúsulásźftvagy tartós akadá|yoztatźsáfi előidéző kö-

ľülmény a Támogatottnak felróható okból következik be'

- ha a Támogatott báľmely, jelen szeľződésbe foglalt nyi|atkozata valótlan.

12. ATźmogatott tudomásul veszi, hogy - legfeljebb öt évre _kizźtrhatő atźlmogatások rendsze-

rébo|,hiazalábbiakban meghatfuozott feltételekből legalább ery bekövetkezik:

- a jelen szerződésbenrögzitettkötelezettség teljesítése egyä|ta|án nem vagy csak részben va-

lósul meg,
- a Támo gatott az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg,

- a Támog atott az elszámolási kötelezettségének az e|oirt határidőig nem tett eleget.

l3. A jelen szerződésben nem szabá|yozott kéľdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II'

toň,ény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a polgárőrségľől

sző|ő 2071. évi CLXV' t<irvény ľendelkezéseit kell a|ka|mazni.

14. A felek aszerződést elolvasták, és mint akaľatukkal mindenben egyezót elfogadják és jóvá-

hagyólag a|źúrjttk.

Budapest,2013. ...

5.

7.

8.

9.

10.

11.

Budapest Főváros VIII. kertilet
Józsefu áľosi onkormányzat

Józsefuáľosi Polgárőľség és

Katasztr őfavéde lm i onkéntes Tűzo lto



képviseletében
Dr. Kocsis Máté

polgáľmester
Támogató

Fedezete: ..... dátum: Budapest,2013.

Pénzügyileg ellenj egyzem :

Páris Gyuláne
p énziigy i ü gyo s ztályvezető

Jogi szempontból ellenje gyzr-m:

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

dr. Mészár Eľika
aljegyzo

Egyesület
képviseletében
Kaiser József

elnök
Támogatott


