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előteĘesztés 4. szómú melléklete

MEG LĺĺAPonÁs
Tt'ilszol gálat finanszíľo zásár a

Amely létrejött egyÉszto| a
Budapesti Rendőľ.főkapitányság
szélüely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6'

ađő szźtm: I 5 7 203 88 -2 - 5 I

%ľ._-*

képviseli: đr. Tóth Tamás r. dandáľtáboľnok, ľendőľségi tanácsos, Budapest

Rendőrf<íkapitźnya
(a továbbiakban: BRFK),

mástészrő| a

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkoľmányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross úca63-67.
adő sztĺm: 1 5 5 08009 -2 - 42

torzsszźlm: 7357t5
bankszámla szttm: 1 4100309 -|02|3949-0 1 000006
statisztikai szttm: 1 57 3 57 1 5 -841 I -32I -0I
képviseli: dr. Kocsis llĺĺźúé, polgármester
(a továbbiakban : onkorm źny zat)

(a továbbiakban együtt: Felek) között az a|u|kott helyen és napon az a|éhbíakban rész|etezett

feltételek mellett.

Felek a jelen megállapodást közszolgáltatási feladat e||áúźsálra a Rendőľségről szóló 1994. évi
xxxlv. tĺirvényben (a továbbiakban: Rtv.) és a Magyaĺországbelyi <inkorĺniányzatairől szőló
20|I. évi cDo(XIX. törvényben foglaltak a|apjtn k<itik, annak érdekében, hogy Budapest

MII. kerület Józsefuáros k<izľendje és k<jzbiztonsága javuljon.

Az onkormźnyzat kijelenti, hogy fontosnak taľ{a Budapest VIII. keĺťilet Józsefuaĺos
kőzbiztonsźtgźú, ezért a ..../2013, (...) számú képviselő-testiileti hatźrozatźlban úgy döntött'

hogy a BRFK részérę a közteľületek és nyilvános helyek ellenőrzését szo|gáiô közbiztonséęi
tevékenység tő|szo|géiattnak dijazástra, Józsefuiíros illetékességi tertiletén a kozbiztonsźry

erősítésére, időszakos ľendőľi jelenlét (mindenkoľi egyeztetést kö'vetően) biztositására,

továbbá a térfigyelő szo|gźůat á|ta| ész(e|tjogséľtő cselekmények visszaszorításźrą illetve a

térfigyelős tevékenység soľán szĺikségessé váló túlszolgálat finanszÍrozźsźtra (személyenként

| órára jutó távolléti díj bővítve a dé|utźnĹ és éjszakai pótlékkal és a 27 szźnalék adóval

növelt bľuttó összegű) havonta azonos összegű támogatźst biztosít a jelen Megállapodásban

meghatár ozottak szerint.

Felek rcgzítlk, hogy a megállapodásban foglalt feladatok végrehajtastra max. 26 280
munkaórára' max. ó0 000 000 Ft, azazhatvanmillió forint keretösszeg ál1rendelkezésre.
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I. A BRFK vá|lalásai a BRFK VIII. keľületi Rendőľkapitánysá,e @ továbbiakban:
Rendőľkapitányság) ktizľemíĺkiidésével

1'. A BRFK a jutüatast elfogadja _ az onkormźnyzat źůta|, a Józsefuárosi Közterület_
feIĺigyelet és VárosĹizemeltetési Szolgálat úf án biztositott pénzigyi keret terhére -, és

kötelezettséget vállal arra, hogy a kozhíztoĺsági tevékenysége soľán a térfiryelős
tevékenységgel kapcso|atos tulszolgálat keľetébęn töľténő díjazásáta, illętve a
közterhek fędezetére renđelkezésre bocsátott összeget elkiilönítve keze|i, és azt

kizárőtag Budapest VIII. kerületében teljesített, az állomanyilletékes parancsnok által

elĺendelt és igazolt tÚIszo|gćiat kifizetésére használja fel.

2. A megállapodásban vállaltak teljesítésére naponta fxll órás váltásban legfeljebb
3 főt biztosít.

Az onkoľmányzat részére minden negyedévet követően részletes éľtékelést készít a
térfigyelő tevékenységgel összefiiggő és túlszo|géúatta|teljesített intézkeđésekľől.

Az Onkomlányzat részére mĺnden hĺónap 15. napjáig kÍmutatást készít a
tű|szo|gźiat keretében, a táľgyhónapot mege|őzó hónap végéig teljesített

óraszámokró1.

5. A BRFK vá,||a|ja, hogy az onkormányzat részére a 2014. év januĺár I. napjttćń 2014.

év december 31. napjőig terjedő időszakban t6|szolgtĺ|at során teljesített óraszĺámokról

és a üámogatas tényleges felhasznźůásárő| 20|5. év januźr 31. napjáig elszámolást

kĹild, és az 1. pontban megýatározott célľa fel nem hasznźitösszeget azonkormźnyzat
részére 2015 , év február 1 5 . napj áig vísszafizeti.

il. 
^z 

onkormányzat váIlalásai a Józsefváľosi Kiizteľület. fetiigyelet és

Váľosĺizemeltetésĺ Szolgálat közľeműktidésével

6. Az onkomźnyzat a Jőzsefvárosi K<jzteriilet-feliigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat

ttjźnvá||a|ja, hogy akozbinonsági tevékenység során sziikségessé váló tulszolgźiatot
a 8. pontban foglaltak szerint ťlnanszltozza.

7. Az onkormányzat vő||a|ja, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi

onkormányzat 2OI4' év január l. napjától 2Ot4. év decembeľ 31. napjáig terjedő

időszakľa vonatkozóan, a BRFK részére a térÍigyelő tevékenység soľán végzett

tű|szoIgáIata 60 000 000 Ft, azazhatvanmillió forint keretösszegű támogatĺást biĺosít,
amely támogatási összeg akifizetőtterhelő jáľulékot is magźlba foglalja.

8. Az onkormányzat a tźrmogatási összeget oly módon binosit1a, hogy a jelen

megállapodás aláírásźtt követően' az á||omtnyilletékes parancsnok által elĺendelt és

igazo|t tű|szolgá|at támogatástlt utólag, a teljesítés igazoIását követő 8 napon beltil

4.



--első esetben 2014. év február hónapban- havonta źLzonos összegben, a kiťlzętot
terhelő jáľulékokat is taĺta|mazó 5 000 000 Ft, azaz otmj|lió forintot ttutal a BRľK
Ma gyar Államkĺncs táłr nái v ezetett 1 002 3 00 2.0 t 4 5 1' 430 számú számlráiár a.

III. Kiiziis ľendelkezések

9. A jelen megállapodas hatĺírozott időtartamľa 2814. év januáľ 1. napjátĺĎl 2014. év

decembeľ 31. napjáig szól. Amennyiben a BRFK a fenti időszak tĺĺmogatásnak

megfelelő tulóľakeľetnél több őtái használ fel, abban az esetben a túllépés méľtékére

az Onkormźnyzat további üámogatiási k<jtelezettséget nem vt,/.lIal.

10. Jelen megállapodĺást bármelyik Fél a másik Félhez iĺtézett írásbeli nyilatkozatźxa|
_ 30 (haľminc) napos felmondási idővel _ a megállapodás tartama alatt bármikor
felmondha{a.

11. Jelen megállapođast báľmelyik Fél jogosult rendkívĺili felmondással, azonna|i

hatźů|ya| írásban felĺnonđani, amennýben a másik Fél a megállapodásban szabźiyozott
valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és magatartźlsát a másik Fél kifejezett

írásbeli felszólítĺása ellenére sem sziinteti meg, a felszólítĺís kézhezvéte|ét követő 15

(tizenöQ napon beliil.

12. Felek jelen megállapođása a|apjtn Budapest VIII. kerületében az állománýlletékes
paľancsnok a Jőzsefvtrosi Köĺerület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat
Igazgatőjáxal előzetesen egyeztetve akijzbiztonság erősítésére bixosítja az idősľzakos

rendőľi jelenlétet.

13. Jelen megállapodás módosítasa, klzźrő|ag írásban, a Felek közös megegyezésével

történhet.

14. A megźlllapodás megsziintetése esetén a Felek k<itelesek egymással elszámolĺri, a
megállapodás megszi.intetését követő 30 (haľminc) napon belül.

15. A Felek tajékonaqák egymást azokbarl az esetekben, amikor azt a másik Fél
szervęzeti miĺködése, vagy feladatellátása szükségessé teszi, Az esetleges jogvitákat

előzetesen egyeztetéssel oldjak meg.

16. A Felek a megállapodás teljesülését, eredményét és tapaszta|ataít 2014. év december

3|' ĺapjáíg áttekintik és írásban értékelik.

17. A Felek által nem szabtiyozott kérđésekben a Polgári Törvénykönyv, a fegyveres

szervek hivatasos állományri tagjainak szoLgá|ati viszonyáľól szőIő törvény, a

rendőrség szolgá|ati szabźúyzata és az Rtv. rendelkezés ei az lĺány aďők.



18. Felek a jelen megállapodást - amely 4 szźtmozott oldalból á1l és 7 egymással

megegyező eredeti példányban késztilt _ elolvasás után' mint akaratukkal mindenben

egy ezot, j óváhagyól ag irjźk a|a.

Budapest, 2013. december .... Buđapest, 2013. december ...

Budapesti Rendőľ.főkapitányság
dr. Tóth Tamás r. daĺďártźbornok

rendőrségi tanácsos

B udape st Rendőrfőkap itanya

Ellenjegyezte:
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dr. Kocsis Máté
polgármester

Fedezete:

Pénzügýleg ellenj egyzem:

Páris Gyuláné
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Jo gi szempontból ellenj e gy ezem:
RimánEdina

jegyzó
nevében és megbízásából

jogi ellenjegyzés

Kapják:
l-2. pld. BRFK

3. pld. BRFK VtrI. kerületi Rendőrkapítáĺtyság

4.6. pld. Budapest Fővaros VIII' kerület Józsefvarosi onkormányzat

7. pld. Józsefuárosi Köztenilet- felrigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat

dr. Mészár Erika
aljegyzo


