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Budapest Józsefváľosi on koľmá nyzat

Képviselő.testület e számár a

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Előzmények

Budapest-Józsefuaľos VIII. keľĹileti onkormémyzat és a Budapesti Rendőr-főkapitanyság
kcizött 20|3. április 11. napjan a ,,BudapesrJózsefváros, Magdolna Negyed Program III,,.
megvalósításához kapcsolódóan a szabadtdős kazbiztonsági tevékenység finanszírozásárą
kotott, a BkFK-n 0]000-]29/49/20]3. EMÜ. számon iktątott Szerződés (a továbbiakban:
Szerződés) jcĺtt létre.

ASzerzőđés III/8. pontjában a Felek kikötötték, hogy többletszolgálat jogcímén elszámolandó
2.747,- Ftlőralfő átlagos bruttó összeget biĺosít. Az összeget a BRFK VIII. keriileti
Rendőrkapítźnysággal (a továbbiakban: Rendőľkapitrĺnyság) előzetesen egyeztetve kenilt
megllatźtrozásra.

il. A beterjesztés indokolása

A Szerződés havi átlagos bruttó őrabért al|apit meg (2.747,- Foľint), azza| a megjegyzéssel,
hogy csak utólag a vezéĺy|ési ľend figyelembe vételével lehet a pontos órabéreket
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Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté polgármester, Egry Attila alpolgrĺľmester, Kaiser József
képviselő, és Bďogh István Szilveszter képviselő

A képviselő-testĹileti tilés időpon tj a: 20 | 3 . szeptembeľ 1 8. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Magdolna Negyed Program III keretén beltil, a BRFK-val megkötött
me gbízási szer ző đés mó đo sításara

A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni, a döntés elfogadásźthoz minősített szavazattöbbség
sztikséges.
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VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság vile{ényezi X
Hu mán szolgáltatásĺ Blzottság véleményezi

Határozati javaslat abizottság szźlmźra: a Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja
a Képviselő-testtiletnek az előterj es ztés meglttgya|ását.
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meghatíáľomi. A szolgálati idő, a beosztás és a ľendfokozat befolyásolj a abruttő óradíjakat. A
program soĺán cél, hogy tapasńaIt rendőrök is szolgálatot teljesítsenek, ezért fontos a bruttó
átlagos óradíj megemelése. Ezt mutatja az előtet1esztés III. Tényállás részében kifejtettek
szerint, hogy a Rendőrkapitanyság mtr az első hónapban meghaladta ahaví źú|agos órabért,
amely a következő hónapokban tovább emelkedett. A tendencia a|apjźn nem varhatő vźitozts
a közeljövőben, és ez szĹikségessé teszi az őradijak emelését, és aSzerződés módosítását.

ilI. Tényállás

A Szeľződés a|apjźn a Rendőrkapitányság május hónapban megkezdte a váI|alt
kcitelezettségeinek teljesítését. Az a|ábbi tábLźzat aztmutatja, hogy az e||enszolgáltatási igény
hogyan alakult azelmtúthónapokban (szabadidős szolgálatszervezési díj nélkül).

A táb|źuatból egyéľtelmúen megállapítható, hogy hónapľól hónapľa emelkedik az źi|agos
őrabér.

Iv. Jogszabályĺktiľnyezetĺsmertetése

Magyarorsztryhe|ý önkormáľryzatairő| szőIő 2011. évi CLXXXX. töľvény (a továbbiakban
Mcĺtv.) 13. $ 17. pontja értelmében a helý közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok ktĺľében ellátanđó helý önkormányzati feladatok egýke a közremiiködés a
telepiilés közbiztonságźnak biztosításában. Az Mcitv. 23. $ (5) bekezdés 18. pontja szeint,f
kerüIeti önkormányzat feladata kiilonösen: kozreműkadés a helyi lôzbiztonsóg
biztosításában; ,,

A Rendőrségről szóló 1994' évi X)oilV. törvény 9. $ (1) bekezdésének éľtelmében a keľiileti
önkormányzat szerzódést köthet a kozigazgatási illetékességi területén műkĺidő
rendőrkapitányság vezetojével - rendőľségi kötelezettségvállalás esetén a rendőrfőkapitrány
előzetes egyetéľtésével -, kiilönĺisen a helyi kĺizbiztonságot érintő feladatok e||źúása, a
ľendőrség és az önkoľményzati szervek tevékenységének összehangolása, va|aĺrint az
illetékességi teľĹĺletén műkc'dĺí rendőľi szerv létesítésének, bővítésének és fejlesztésének
elősegítése érdekében.

v. Dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A módosított és a mellékletben csato|t szerződés átlagos havi átlagos bruttó óľabdíjként
3.400,- Ft-ot állapít meg, azért, hogy a vezénylési rend figyelembe vételével, és a szolgálati
időre, a beosztásra és a fokozatra való tekintettel megfelelőek legyenek a bruttó óradíjak. A
program soľán cél, hogy tapasńa|t rendőrök is szolgálatot teljesítsenek, ezért fontos a bruttó
havi átlagos óradíj emelésę.

vI. A döntés cé|ja' pénzĺigyi hatása

A döntés cé|ja az MNPIII projektben vállalt páIytuati kötelezettség teljesítése. A módosított
és a mellékletben csatolt szerzőđés teljesítése érdekében a programban rendelkezésľe álló
46.808.880,- Forint összeget 4.25l.960,- Forint összeggel 51.060.840,- Forintra kell
megemelni, így a Szerzódés időtatama nem csökken. A szerződés bruttó 51.060.840,-

Teljesítési hónap osszes teljesített
őraszám

Havi átlagos óľabéľ
jáľulékokkal egyiitt

Ellenszolgáltatási
igény

2013. május 600 óľa 3.103,7,- Ft 1,.862.211,-Ft

20|3.június 600 óra 3.243,1,-Ft 1.945.868,7,- Ft

20|3.július 620 őra 3.253,7,-Ft 2.017.292,8,-Ft



fedezete az MNPIII költségvetésében rendelkezésľe áll, a Tarsadalmi alprogramok 529 soron.
Az emelés fedezete a fel nem haszná|t forľásokból Íinanszírozhatő a fenti alprogram teľhére.
A szerződés teljesítése során keletkező költségek a program terhére 100%-ban elszárnolható.

Kérem az alábbj hatáĺ o zati j avasl at elfo gadás át.

HłľÁnozłTI JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dłint' hogy

l. a Magdolna Negyed Program III. projekt keretében 2013. április 11. napjan megkötött
a,,Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III,'. megvalósításához
kapcsolódóan a szabadidős kĺzbiztonsági tevékenység finanszírozósáľa kotött, a
BkFK-n 01000-129/49/20]3. EMÜ. számon iktatott Szerződés IIV8. pontját
visszamenőlegesen _ 2013. május 2. napjátő| - bruttó 2.747,- Ftlfőlóra haví źttlag
óradíjról bruttó 3.400,- Ft]főlőra havi át|ag őradijra módosítja a Magdolna Negyed
Program III. Társadalmi alprogramok kciltségeinek terhére.

Felelős: Polgármester

Hatándő: 2013. szeptembeľ 18.

2. felkéľi a polgármestert a hatźrozat 1. pontja szeľinti szerzódésmódosítás a|áírástna.

Felelős: Polgármester

Hatĺáridő: aszeruődés módosításánaka|áírási hatarideje 2013.szeptember25.

A döntés végľehajtását végző szervezetí egység: 1. pont esetén Józsefuárosi
Városĺĺzeme|tetésĺ Szolgálat, 2. pont esetén Pénzügyi Ügyosztály.

Budapest, 2013. szeptember 9.

polgármester

Törvényességi ellenőrzés :

Riman Edina
jegyző

nevében és megbízásából
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SZERZODES
- 20] 3.04.] I. napján a ,,Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.,, (azonosító
szám: KMOP-ĺ.1.1/B-12-k-20] 2-0001) megvalósításához kapcsolódóan köttjtt szerződés - |.

számri módosítása

amely létrejott egyrésztő| a
Budapesti Rendőľ-főkapitányság
szókhcly: 1139 Budapcst, Tcve utca 4-6.
adőszéĺm: 1 57 203 88 -2- 5 1

képviseli: dr. Tóth Tamás r. dandáľtáboľnok, ľendőrségi tanácsos, Budapest rendĺĺrfokapitźnya
(a továbbiakban: BRFK)'

másrészről
Budapest Főváľos VIII. keľü let Józs efvárosi Onkoľm ányzat
széküelye: 1082 Budapest, Baľoss ll. 63-67 .;

ađőszáma: I 57 3 57 | 5 -2-42;
torzsszáma: 7357151'
bankszáml aszźlma: HU93 1 4 1 00000- 1 02139 49 -60000009 ;

statisztikai szttma; L 57 3 57 1 5 -841 l -321 -01)
képviseletében eljar: dr. Kocsis Máté polgáľmester
(a továbbiakban: onkor mányzat)

(a továbbiakban együtt: Felek) kcjzcitt az a|u|irott helyen és napon az a|ábbiakban részletezetĺ
feltételek mellett.

A Felek között 20|3. április 11. napjan a,,Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program
III,,. megvalósításához knpcsolódóan a szabadidős kozbiztonsági tevékenység

finanszírozására kotött, a BkFK-n 0]000-129/49/2013' EMÜ. számon ihatott Szerződés (a
továbbiakban: Szeľződés) alulírott napon' a Szerződés IV/16. pontjának fe|hata|maztsa
a|apjźn, a Felek kcizcis megegyezéséve| az alábbi feltételek szerint módosul:

1. ASzerződés II/3. pontja a kcjvetkezők szerint módosul:

,,3. Az Önkormanyzat k'lje|enti, hogy az MNP III. projekt ,,Bűnmegelőzési programok''
végrehajtásźra a ťlĺarlszírozási keret ľendelkezésre tů|, apéluosszeg tękintetében rendelkezési
joga nem korlátozott.
Az onkoľmányzat vá||a|ja, hogy a rendelkezésre áIlő Szomszédsági rendőr program
költségkeretéľe figyelemmel, a szerzoďés hatályba lépését követően 20t5. május 30.igo a
IIaB.-III|9. pontokban meghatáĺozott szabadidős kozbińonsági tevékenység díjazásźra bruttó
5] 060 840 Ft keretösszeg erejéig, _ a munkáltatói jáľulékot és az egyéb közterheket is
magtlban foglaló - tcibbletszolgźúat jogcímén elszámolandő 3400 Ft/óra/fő átlagos bruttó
összeget biztosít' Ennek megfelelően az egy főre jutó bruttó óradíj átlagos havi mértéke nem
haladhatja meg ą j400 forintot' A Felek egłmás k)zÓtt elismerik a jelen szerződésben
rögzített szabadidős kozbiztonsági tevékenység feladatok ellátását 20]3. május 02-tól
kezdődően, melynek ellátásáért a BRFK-I jelen szerződésmódosítás szerint, 20I3. szeptember
I8. napjától járó díjazás illeti meg.
Valamint a szabadidős szolgálatszęrvezoi feladatok díjazására bruttó 2.307.480 Ft keretcisszeg
erejéig _ a munkáltatói jaľulékot és az egyéb közteľheket is magában foglaló - 2747 Ftl&a/fó
bruttó összeget biztosít'

A táĺgyhavi összeget a Rendőľkapitźnysźg á|ta| kiá||itott _ a MNP III. projektmeneđzsere,
egyben a Rév8 Zrt. igazgatőséęi taga, Alföldi György ellenjegyzésével ellátott
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teljesítésigazo|ás a|apján a targyhót követő hónap 20. napjáig a BRFK Magyaĺ
Allamkincstárnál vezetett 10023002-0145|430-00000000 számil sztmiĺĄźrauta|ja tú.,,

2. A szeruődésnek a jelen módosítással nem érintett részeivźitozat|an tartalommal hatályban
maľadnak.

3. Jelen szerződésmódosítás az Szerződéssel együtt éľvényes' annak elvá|aszthatat|arl részét
képezí.

4- Felek a jelen szerzőđést - amely 2 szálmozott olcĺalból á]l és 8 egymássa| megegyez,ő

eredeti példanyban készült elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezíót,
j őv thagy óIag iÍJ źk a|á.

Budapest, 2013. (' " Buđapest,201'3. aa aa

dľ. Kocsĺs Máté
polgáľmester

Budapest Főváľos VIII. keľület
Józs efváľosi Onkoľm ánv zat

Fedezęte:

P énzngý|eg ell enj e gyz em :

dľ. Tóth Tamás ľ. dandártábornok
ľendőrségi tanácsos

Budapest ľendőrfőkapitánya

Pénzügýleg ellenj egyezte:

Paris Gyulané
pénzügyi o sztá|yv ezeto

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Riman Edina
jegyzó
nevében és megbízásából

Jogilag ellenj egyezte :

đr.Mészźĺr Erika
aljegyzo

Késztilt: 8 eredeti példányban
Kapják:
1. pld. BRFKHivatala
2. p|d. BRFK G azdasági Igazgatőság Kozgazdasźlgi o sńźůy
3. pld. BRFK VIII. keľĺileti Rendőrkapitányság
4-8. pld. Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Önkormányzat


