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Amely létľejött egyrészrő| a
Budapestĺ Rendőľ.főkapĺtányság
székhely: 1139 Buđapest, Teve utca4-6.
adószám: 1 5720388-2-51
képviseli: dr. Tóth Tamás r' dandfutáboľnok, rendőrségi tanácsos, Budapest rendőľfőkapitźnya

(a tovĺíbbiakban: BRFK)

másľészről a

Budapest Főváľos YIII. keľĺilet Józsefváľosi onkoľm ányzata
székhely: 1082 Budapest, Baľoss utca 63-67.

adó szźtm: 1 5 5 08009 -2 - 42

képviseli: dr. Kocsis Máté, polgámester
(a továbbiakban : onkonĺl ény zat)

(a tovĺábbiakban egytitt: Felek) között az aLlllkott helyen és napon az a|thbiakban részletezett

feltételek mellett.

Jelen megállapodĺás célja a Rendőľségről szóló 1994. évi xxXN. törvényben (a

továbbiakban: Rtv.) és a Magyarorszźęhe|yi önkoľmányzatakó| szóIő 201'1. évi CLXXXIX.
törvényben foglaltak alapjźn az Onkotmányzat tulajdonát képezo és a Budapest, VIII. keľület

Yig utca 36. szäm a|at1 üzemeltetett közteriilet felügyeleti rendszer (a továbbiakban:

térÍigyelő) rendőrségi működtetésével Budapest MII. kerület közrenđjének, közbiztonságának

fenrÍartása' j avítása.

Felek rogzitik, hogy a jelen Megállapodásban az oĺlkormźnyzat kötelezettségeit a

Józsefuarosi K<jzterület-feliigyelet és Városiizemeltetési Szo|gźiat (székhely: 1084 Buđapest,

Mátyás tér 15, továbbiakban JKFVSZ), mint közremíĺktidő teljesíti, amelyhez az

Ónkonnányzat biztosítja azilltézmény részére a szfüséges költségvetési forrásokat.

I. A BRFK vállalásaĺ a BRFK VIII. keľĺileti Rendőľkapitánysá,g (a továbbĺakban:
Rendőľkapĺtányság) ktizremĺĺktidésével

1. A BRFK vá||a|ja, hogy a térfigyelő á|ta| kijzvetített képek megfigyelését _ az

onkormányzatźita|, a Józsefuárosi Közterület-felügyelet és VárosĺŁemeltetési Szo|géiat

útjan biztositott pénzllgyi keret terhére _ szabadidős rendőľi állománnyal, elsősoľban a

Rendőľkapitányságszemélyiállományáva|megbizttsiszeľződésa|apjőnb|ztosítja.
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2. A térfigyelőben szolgálatot teljesítók részérę a feladat e||tlÍźsźůioz szĹikséges oktatast

megszervezi, jogosultságalkat és kötelezettségeiket megbizási szeľződésben, íľásban

rögziti.

3. A térfigyelőben ľögzített felvételekhez az arra jogszabźiy a|apján feljogosított szeĺvek és

személyek részéľől történő hozzőférés módját, az adatszo|gá|tatás rendje, a kezęlo
helyiségekbe ttirténő belépés és bent tartózkocĺás szabályainak kiĺlcllgozására intézkeĺĺik,
és annak be1airtźlstrőI gondoskodik.

4. A téľÍigyelőben szolgálatot teljesítőkrészére kiilön vezénylési tervet készit.

5. A téľfigyelő kezelő helyisége és a Rendőrkapiténysźtg csopoľtvezető (készenléti) között

telefonos és EDR összeköttetést biztosít.

A megállapodásban vállaltak teljesítésére naponta legfeljebb 6 főt, napi maximum 72

óľában, valamint a feladatellátassal kapcsolatban sziikséges informatikai tevékenység

szabadidőben töľténő teljesítésére legfeljebb 2 Íőt havi 50 órában, maximum 6

havonta 150 őralÍő, toválbbá a feladatellátiíssal kapcsolatban felmerülő havonkénti

adminisztratív tevékenység szabadidőben töľténő teljesítésére, a vezény|ési terv, a

megbizási szerződéset a pénzugyi elszámolások elkészítésére 1 Íő szervezőtisztet
megbizási díj a|apj én bizto sít.

Az onkormáĺyzat részére _ a Józsefuárosi KözterĹilet-felügyelet és VárosiŁemeltetési
Szo|gźiat tftjáĺ _ minden hónap táľgyhót kiivető hó 5. napjáig havonta kimutatast

kiilđ a megblzźls keretében teljesített óraszámokról, melyet a JKFVSZ cisszevet I.4. pont

szerinti vezénylési terwel és a teljesítést ígazolja.

8. A BRFK azI.I. pont szerint a térfigyelő rendszeľ működtetési költségeinek biztosítására

źltutalt pénzösszeget elkĺil<jnítetten keze|i, azt klzźrő|ag az ítt keletkezett költségek

kifizetésére hasznéija fel és a személý kifzetések tekintetében felel a mindenkori
adőzásiés járuIé|ďlzetésiszabályokbetaĺtásáét.

III. 
^z 

onkoľmányzat vállalásaĺ a Jĺízsefváľosi Ktizterületĺ.feliigyelet és

Váľosiizemeltetésĺ Szolgálat közľemíĺkiidésével

9. Az onkormźnyzat a JKFVSZ útján vállalja, hogy a tulajdonát képezó téľfigyelő

rendszer és egyéb eszközök, beľendezések teljes fenntaľtasi, iizemeltetési, működtetési

k<iltségeit a II.13. pontban foglaltak szerint ťlnanszlĺozza.

10' A téľfigyelő működtetéséhez kapcsolódó egyéb feladatokat (szükséges javítások,

felujítasok, karbantartások, amoľtizációs csere, stb.) saját költségén e||źúja.

7.



3

11. A megťrgyelt területeken a kameľák észlelhetősége éľdekében a jogszabályban előíľt
figyelemfelhívő tźh1rź.1ľlat elhelyezi, időszakonként e||enórzi a meglétiiket és hiányuk
esetén pótolja azokat.

|2. A térfigyelő technikai üzemeltetésében résztvevó, źita|a biztosított személyektől a

különböző nyilvántaftélsokban töľténő ellenőrzéséhez szükséges írásos hozzéĄźlru|ást

beszeľzi.

13. A BRFK által megkiildött I.7. pont szerinti kimutatas a|apjtn a megći|apodas I.1.

pontjában meghatátrozott térfigyelős tevékenység ťlnanszítozására a kiivetkező
összegeket mÍnden tárgyhót kiivető hĺónap 20. napjáĺg támogatásjogcímén tfiltalja a
BRFK Magyaľ Áilamkincstĺĺľnát vezetett 10023002.0t45t430 számú szálm|ájáraz

a) a térfigye|o központban feladatot ellátó megbuottak dijazźsźtra a kiťlz'etot

terhelő járu|ékkal együtt |243 FtlÍőlőra, azaz ezerkettőszáznegyvenháľom
Íorint/ Íő / óra ö ssze get,

b) az infomlatikai szo|gźiatot ellátó megbízottak ďljazásźra a kiťlzetot terhelő
járulékkal egyiitt |243 FtlÍ(ilőra, azaz ezerkettőszáznegyvenháľom
Íorintl Íő l őra összeget,

c) a szewezőtiszt feladatot ellátó megbizott díjazźtstra a kifizetőt terhelő
járulélr:kal egyutt 40 000 Ft[bó' azaznegryenezer foľint/hó összeget,

d) a jelen megállapodás idotartama a|att a frzetett tinnepnapokoĺ végzett
tevékenység ellenértékeként _ a |<lfizetőt teľhelő jáľulékkal egyĺtt 2486
F t l fő l őr a, azaz kettő ezer négy szíznyolcvanha t Íorint ĺ Íő l őľa ö s sze get.

14. Azonkormányzat fudomásul veszi, hogy a II.12. pontban szereplő ellenőrzést követően

a technikai üzemeltetésben ľésztvevő személy(ek) belépését a Rendőrkapitányság

indokolás nélktil megtagadhatj a.

III. Kłiziis ľendelkezések

15. Jelen megállapo&ás 2014. év jaĺuár 1. napjától 20t4. év december 3I. ĺnpjáig,
hattr ozott i dótaľtam ra szó l.

16. A Felek rögzítik, hogy a közöttiik 20I|. év november 7. napjétnhatőrozat|an időre a

Közterületi térÍigye|ő rendszer iiemeltetésére létrejött Megállapodással kapcsolatosan

az e|szátmo|ást 2014. év január 3|. napjőig e|végzik, amely elszámolást követően

eg1.lĺrással szemben követelésĹik nincs.

17. Jelen megállapodrást bármelyik Fél a másik Félhez lntézett ínásbeli nyiIatkozatźtval _ 30

(harminc) napos felmondási idővel a megállapodĺás tarlama a|att bármikor
felmondhatja.



18. Jelen megállapodast bármelyik Fél jogosult rendkívüli felĺnondássaL, azonĺalihatá|Iya|
írásban felmondani, amennýben a másik Fél a megállapodásban szabtůyozott valamely
k<jtelezettségét súlyosan megszegi és magatartását a másik Fél kifejezett írásbeli

felszólítasa ellenére sem sziinteti meg, a felszólítas kézhęzvéte|ét követő 15 (tizeniit)

napon belül.

l9.Jelen megállapodás módosítása, Lĺzárő|ag írásban a Felek közös megegyezésével

történhet.

20.A megźlllapodás megszĹintetése esetén a Felek k<jtelesek egymással elszámolĺri, a
megállapodás megsztĺnését ktivető 30 (haľminc) napon belül.

21.A Felek ttljékoztat1źi< egymást azokban az esetekben, amikor azt amáslk Fél szervezeti

működése, vagy fe|adate||átása szükségessé teszi. Az esetleges jogvitákat előzetesen

egyeztetéssel oldjak meg.

22.AFe|eka megállapodás teljesülését, eredményét és tapaszta|ataítz}l4. év decembeľ 31.

napjźlig áttekintik és írásban éľtékelik.

23.A Felek általnem szabćiyozott kéľdésekben a Polgári Ttiľvénykönyvľől szóló 1959. évi
IV. törvény, a feg;rveres szervek hivatasos állományú tagiainak szo|gá|ati viszonyáról
sző|ó 1'996. évi XLil. t<irvény, a rendőrség szo|géiati szabá|yzatźról szóló 30l20II.
(B..22') BM ľendelet és az Rtv. rendelkezéseiazkźnyadők.

24.Fe\ek a terfigye|ós tevékenység során szükségessé vá"|ó intézkedések végrehajtrĺsára

szolgźlJrő ún. reagáló erő tulszolgźiatźtnakťlnanszkoztlsáľa kiilön megállapodást kötnek.

25.Felek a jelen megállapodást _ amely 5 számozott oldalbőL tL|| és hét eg1łnással

megegyező eredeti példanyban készült _ elolvasás utĺán' mint akaratukí<al mindenben

e gy ezot, j óváhagyól ag Ątlk a|á.

Budapest, 2013. december ....... Budapest, 2013. decembeľ ......

Budapesti Rendőľ.főkapitányság
đr. Tóth Tamás r. dandtrtźtbornok

ľendőrségi tanácsos

B udape st Rendórfőkap itétny a

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet
Józsefváro si onkoľmá ny zat

dr. Kocsis Máté
polgármester



Ellenjegyezte: Fedezete:

P énziigyileg ellenj egyzem:

Páris Gyuláné
p énzügyi ugy o sztéůyv ezető

Jogi szempontból ellenj e gy ezemi
Rimán Edina

jegyzó
nevében és megbízásából

pénnlgyi ellenjegyzés

jogi ellenjegyzés

Kapják:
l-2. pld. BRFK

3. pld. BRFK VtrI. keriileti Rendőrkapitanyság

4-6. p|d. Budapest Fővrĺros VIII. kęrtilet Józsefoaĺosi onkormányzat
7 . pld. Jőzsefvárosi Köztenile! felüryelet és Városüzemeltetési SzolgálaÍ

dr. Mészár Erika
a|jegyző


