
Sorszám
GépjármĹi
forgalmi

rendszáma

árm vek felsorolása

Forgalmi
engedé|y
száma

I

Torzskony
v száma

ĺ'ik

MEU-869

Tulajdonos
adatai

k mel!ékletként a

GS94320

Üzemebe
ntartÓ
adatai

652902L

Gépjárm
gyártmánya

Imi enqedé|vek máso

JKFVSZ

GépjármĹi
típusa

JKFVSZ

Gyártási év,
futáste|jesít

mény

Skoda

Á||apotra
vonatkozÓ

megjegyzése
k

Biztosításra
vonatkozÓ
adatatok
(koteIezó
biztostás,
CASCO,

kotvényszám,
évfordu|Ó napja,

biztosítÓ
meqnevezése)

Rapid 2013

Kotelezó
kotvényszám:88
047600007
évfordulÓ:novem
ber 01.SIGNAL
BiztositÓ
cAsco
kotvényszám:89
01 91 0000
flotta/890191000
59, évfordu|i
:ápri|s 24'





2 MEU-860 G594314 6527601

3 MEU-861

JKFVSZ

GS94315

JKFVSZ

6527581

Skoda

JKFVSZ

Rapid

KoteIezó
kotvényszám:88
047600007
évfordu|Ó:novem
ber 01.SIGNAL
BiztositÓ
cAsco
kotvényszám:89
01 91 0000
flotta/890191000
67, évfordu|Ó
:ápri|s 24'

JKFVSZ

2013

Skoda Rapid

KoteIezó
kotvényszám:88
047600007
évfordu|Ó:novem
ber 01.S|GNAL
BiztositÓ
cAsco
kotvényszám:89
01 91 0000
flotta/89O191000
75. évfordu|Ó
:ápri|s 24'

2013





4 MEU-862 GS94316 652755L

5 MEU-863

JKFVSZ

GS94317

JKFVSZ

6 LSL-314

652757L

Skoda

JKFVSZ

GU50063

Rapid

Kote|ezó
kotvényszám:88
047600007
évfordu|Ó:novem
ber 01.S|GNAL
BiztosĺtÓ
cAsco
kotvényszám:89
01 91 0000
flotta/89O191000
83. évfordu|Ó
:ápri|s 24'

JKFVSZ

661 1 501

2013

JKFVSZ

Skoda

JKFVSZ

Rapid

KoteIezó
kotvényszám:88
047600007
évfordu|Ó:novem
ber 01.SlGNAL
BiztositÓ
cAsco
kotvényszám:89
01 91 0000
flotta/89O191000
91, évfordu|Ó
:ápri|s 24.

Volkswaoen

2013

Kombi 201 0

Kotelezó
kotvényszám:88
047600007
évfordu|Ó:novem
ber 01.SlGNAL
BiztositÓ
CASCO: NINCS





7 KEH-OO3 GS94310

I KAF-230

6523991 JKFVSZ

GS94313

I

JKFVSZ

KVZ-191

6525551

Skoda

JKFVSZ

G594309

JKFVSZ

6524001

Octavia

Skoda

JKFVSZ

2005

Kotelezó
kotvényszám:88
047600007
évfordu|Ó:novem
ber 01.SIGNAL
BiztosĺtÓ
CASCO: NINCS

tavia Combil

JKFVSZ Skoda

2005

Kotelezó
kotvényszám:88
047600007
évfordu|Ó:novem
ber 01.SIGNAL
BiztositÓ
CASCO: NINCS

Octavia 2007

KoteIezó
kotvényszám:88
047600007
évfordu|Ó:novem
ber 01.SIGNAL
BiztositÓ
CASCO: NINCS





10 MGB-682 GS94311

LT

652397L

LRC-002

JKFVSZ

G594279

JKFVSZ

12

64700LL

Skoda

LRC-003

JKFVSZ

Praktĺk

G594278

JKFVSZ

2008

KoteIezó
kotvényszám:88
047600007
évfordu|Ó:novem
ber 01.S|GNAL
BiztositÓ
CASCO: NINCS

647002L

Skoda oomster Prakt

JKFVSZ

KoteIezó
kotvényszám:88
047600007
évfordu|Ó:novem
ber 01.SIGNAL
BiztositÓ
cAsco
kotvényszám:89
0.ĺ910000
flotta/890191000
18, évfordu|Ó
:ápri|s 24.

JKFVSZ

2009

Skoda oomster Prakt

KoteIezó
kotvényszám:88
047600007
évfordu|Ó:novem
ber 01,S|GNAL
BiztosĺtÓ
cAsco
kotvényszám:89
01 91 0000
flotta/890191000
26, évfordu|Ó
:ápri|s 24.

2009





13 LRC-004 GS94280

1.4

647004L

MDP-097

JKFVSZ

GS94312

JKFVSZ

6525581

Skoda oomster Prakt

JKFVSZ

KoteIezó
kotvényszám:88
047600007
évfordu|Ó:novem
ber 01.SIGNAL
BiztositÓ
cAsco
kotvényszám:89
01 91 0000
flotta/89O191000
34. évfordu|Ó
:ápri|s 24.

JKFVSZ

2009

Skoda oomster Prakt

Atadva a
JÓzsefvárosi
IntézménymĹí
kodtetó
Kozpont
részére,
Ĺizemben
tartásra

Kotelezó
kotvényszám:88
047600007
évfordu|Ó:novem
ber 01.S|GNAL
BiztositÓ
cAsco
kotvényszám:89
01 91 0000
flotta/890191000
42, évfordu|Ó
:ápri|s 24.

2008





7.melléklet

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzatKépviselő-testületének

... 12014. (.. . . . ..) iinkormányzati ľendelete

a Jĺízsefváľosĺ Kiĺzterület.felügyeletľől szó'.Jlő 4612013. (K.01.) ľendelet módosításáról

A Budapest Fővĺĺľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testülete az
Alaptĺirvény 32. ci|<k (2) bekezdésében megbatźrozott jogalkotási hatáskörében, a köZteľület-
felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. s (6) bekezdésében és a 4. $ (2) bekezdésében
kapott felhata|mazás a\apján a követkęzőket rendeli eI:

1.$ A kĺlzterület-felügyeletről szóló 4612013. (XI.03.) önkormanyzati ręndelet 1. $ (1)
k o1. oo.7 Ä a a lral.'Á}.a ą 1r iil l atlr az A -oą 17 allĺ aąÁc l Án.Uv^vzuvJv rrvlJvuv 4 NUYvLÄvzv lvllvvllwlvo rvľ.

1. $ (1) Budapest Fővaľos VIII. keľiilet Józsęfuarosi onkormanyzat (a továbbiakban
onkormányzat)PoIgármesteri Hivatal ęlnevezéssel költségvetési szeľvet alapított.

2. $ Ez a rendelet 2015. januaľ 01. napjan lép hatályba, éshatéiybalépését követő napon
hatáIyát vęszti.

Budapest, 2014. december ....

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ



INDOKOLAS

1. g-hoz

Az ĺjnkormźnyzati rendelet módosítás indoka, hogy a Képviselő-testiilet 218120|4. (K.05.)
szátrrú llatérozata, nrelyben úgy d<irrt<itt, lrogy f0I5. jarruáľ 01. rrapjától örrkonrréĺ.ryzatí
kötelező feladatként a közerület-feltigyeleti, a kerékbilincselési, a térÍigyelő kameraľendszer
mfüödtetési feladatokat a Budapest Fővaros VIII. keriilet Jőzsefvźlrosi Polgĺíľmesteri Hivatal
útjan Iátja ol, mely a|apján az önkoľmányzati rendęlet személyi hatá|yát módosítani
sziikséges.

2. S-hoz

Hatá,|yb a léptető és hatá|y át v esńő ľendelkezé sek et taĺtal maz.



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
onkormányzat Képv is el ő -te stül et ének

A Józs efi árosi kozterület-felügłeletről szóló
46/2 0 ] 3. (XI. 0 ],) t)nkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerijlet Józsefvárosi
onkormányzat Képvis el ő -t e stül e t é ne k

.'./20 ] 4. (..''...) önkormónyzati rendelete

a Jó z s efv ár o s i ko zt er ül e t -fe l ü gl e l e tr ő l s z ó l ó
46/20 ] 3. 8I.0 1.) ľendelet módosításóról

1. s (1) Budapest Fővaľos VIII. keľület
Józsefuarosi onkoľm źnyzat (a továbbiakban
onkormanyzat) Józsefuárosi KözteľĹilet-
feltĺgyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat
elnevezéssel ĺjnállóan mfüĺidő és gazdálkodó
költsésvetési szervet alapított.

1. s (1) Budapest Fővlíľos VIII. keľület
Józsefuarosi onkorm źnyzat (a továbbiakban
onkormanyzat) Polgármesteri Hivatal
ęlnevezéssel k<iltségvetési szervet alapított.





8. mellék]et

Budapest Főváľos VIII. kerĺĺlet Józsefváľosi Onk ormány zat Képvis elő-testüIetének
.....l20I4. (xII. ....) tinkormányzati ľendelete

a Polgármesteľ Hĺvatalnál közszolgálatĺ jogviszonyban állók díjazásáľól és eryéb
juttatásaĺľól

Buđapest Főviĺros VIII. keľület Józsefvarosi onkoľmányzat Képviselő-testĹilete a

közszo|gálati tisztviselőkről szőIő 2011. évi CxCx. törvény 234. s (3)' (4) bekezdésében, a

236. $ (4) bękezdésében, a237. $-ban kapott fe|hata|mazás alapjĺĺn az A|aptorvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatarozott feladatkĺjrében eljźrva a következőket rendeli el:

1. Általános ľendelkezések

1.$ A rendelęt szeméIyi hatźiya kiterjed a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi

] Polgĺĺľmesteri Hivatallal (a továbbiakban: Hivatal) kozszolgźt\ati jogviszonyban áI|ő

köztisztviselőre, ügykeze|óte (a továbbiakban együttesęn: valamennyi kĺiztisztviselő).

2. Illetménykiegészítés

l z.s (1) A k<izépiskolai végzetĺségu köztiszľviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az
l ĺlletménykiegészítés méľtéke 20|5. évben akoztisztlłiselő alapilletményének}} o/,-a.
., (f) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztvisęlő illetménykiegészítésre jogosult. Az
i ĺlletménykiegészítés mértéke 2015. évben akoztísńviselő alapilletményének35o/,-a.
l

3. Yezetőiĺlletménypótlék

3.$ A vezęto beosztású kĺlztisztvise|o vezetoi illetménypótlélaa jogosult. A pótlék méĺtéke:

a) azosztáLyvezetoi szintnekmegfelelő vezeto esetén avezętő alapilletményének |IoÁ-a,

i b) a foosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vęzető esetén a vezető

alapilletményének I 50Á- a.

c) főosztályvezető esetén az aIapilletmény 20%o-a.

4. Szociálĺs és kultuľális juttatások, támogatások

4.$ Valamennyi kciztisztviselőt megilleti az a|ábbi szociális, kultuľális juttatás:

a) illetményelőleg kifizetése engedéIyezheto ahatźľozatlan iđőre kinevezett kĺiĺiszwiselő
írásos kérelmére átmeneti anyagi gondjai enyhítésére,

b) ťlzetett szabadidő illeti meg akozigazgatási a|ap- és szakvizsgára, igykezeloí vizsgára

való eredményes felkésztilése éľdekében. A szabadidő mértékekozigazgatási a|apvizsga

és tigykezelői vizsga esetén 3 munkanap, kozigazgatásí szakvizsga esetén

vizsgatźrgyanként 5-5 munkanap, melyet avízsgátmege|őzóen vehet igénybe,

c) a Hivatal szakember szfüségletének biĺosítása érdekében a munka mellett feladat- és

munkakörében szakiriínyú iskolaľendszeni oktatásban, szakképesítést nyujtó képzésben,



illetve nyelvoktatásban résfuevő főfoglalkozású köztisztviselővel tanulmiĺnyi
szerzódést kĺjthet a továbbtanulás támosatása érdekében.

5. Egyéb rendelkezések

5.$ Az e rendeletben meghataľozott juttatásokĺa és támogatásokľa felhasználható keľet<isszeg
eloirányzatát a Képviselő-testĺilet évente a költségvetési rendeletbenhatározza meg.

6. Zárő rend'elkezések

6.$ Ez a ľendelet z}Is.januar l-jén lép hatá|yba.

7.$ E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatá|yátvesńi a az onkoľmźnyzatköltségvetési
szerveinél kozszo|gźiati jogviszonyban állók jogviszonyiínak egyes kérdéseiről sző|ő 7Il20|2.
(XII. 1 3.) ĺinkormányzati ręndelet.

Budapest, 201,4. december .. .

Danada-Rimĺán Edina
jegyzo

dr. Kocsis Máté
polgármester



INDoKoLÁs

1.$-hoz
A közszolgźtIati tisztviselőkľo| szőIő 20lĹ. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)
felhatalmazást ad a helyi tinkoľmanyzat részére, hogy a képviselő-testtilet az önkoľmźnyzat
k<iltségvetési szerveinél foglalkoztatott köztisztviselők (Polgĺĺľmesteń Hivatal) számźtra
illetménykiegészítést, vezetői illetménypótlékot, valamit az egyéb juttatások körébe ártoző
tĺímogatásokat állapítson meg.

2.$-hoz
A Ktťv. 234.š (3) és (4) bekezdése ad fe|hata|mazást, hogy a képviselő-testiilet a (6) bekezdés
figyelembevételével önkormányzati ręndeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai
végzettségíi és kĺĺzépiskolai végzettségri köztiszrviselőnek a tángyévre illetménykiegészítést
állapítson meg.
A rendelet a közéniskolai vészettsésű kciztisztviselőkĺlek a tcirvénvben mesha-taľozott felső'D--..--o--.-J--------o--

hatĺĺľnak megfelelő 2UYo-os illetménykiegészítést, a felsőfokú iskolai végzettségű
kĺjztiszľviselőknek 35%-os illetménykiegészítést hatátoz meg. Utóbbi esetben a tcirvényi felső
hatát 40%o.

Az illetménykiegészítés tárgyévte,2015. évre vonatkozhat a t<irvény szerint.

3.$-hoz
Avezeto beosztású köztisztviselők vezetői illetménypótléka a törvényben meghatarozott felső
hatĺíľnak megfelelően
- az osztáIyvezetói szintnęk megfelelő vezető esetén avezető alapilletményének IloÁ-a,
- a főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetó ęsetén a vezeto alapilletményének
I5%o-a.

4-5.$-hoz
A Ktťv. 237.s szeľint a képviselő-testiilet a törvény keretei kĺjztjtt rendeletben szabźůyozza a
szociális, jóléti, kultuľális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti tĺĺmogatásokat.

A 4.$ a szociális és kulturális juttatásokat felsorolásáttarta|mazza:
- illetményelőleg,
- akozigazgatási alap- és szakvizsgaľa, ügykeze|óivizsgara munkaidő kedvezmény,

- tanulmźnyiszetzodés.

Az egyéb juttatások igénybevételének részletes szabá|yairőI a Kozszolgálati Szabá|yzat
rendelkezik.

6.-7.$-hoz
Hatá|yba léptető és hatályát veszto rendelkezéseket tartalmaz.





9.me||éklet

Budapest Főváľos VIII. kerü let Jĺízsefváľo si on ko rmányzat Képvĺs elő-testületének

... 12014. (. . . . . ..) iinkoľmányzati ľendelete

A Józsefuárosi Kłizterůilet-felügyeletľől sző|ő 4612013. (K.01.) iinkormányzati rendelet
módosításával łisszefůiggő egyes tinkormányzatĺ ľendeletek módosĺtásáľól

Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuiírosi onkormtnyzat Képviselő-testtilete az
Alaptcirvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatásk<lrében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatźlrozott feladatkĺjrében eljźrva a
következőket rendeli el:

1.$ A Józsefuaľos kozígazgatási teľületén a járművel töľténő vfuakozás kiegészítő, helyi
szabźiyozźtsaról szóló 2612010. (VI.18.) tinkoľmányzati ręnďę|et (a továbbiakban: varakozási
renđeiet) 2lB. 5 (1) bekezđés c) pontja heiyebe a következő renđelkezés iép:

[A v ór o s r e ndé s z e t i b e haj t ós i -v áľ ako z ás i ho zz áj ár ul ás . ké r e l e mr e -J

,,c) Józsefuarosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat''

2.s A várakozási ľendelet 3/A. $ (1) bekezdése helyébe a k<jvetkező rendęlkezés lép:

,,(1) Sétáló cjvezetbe behajtani és ott legfeljebb 2 őta időtartamra kizźlrő|ag ćtruszćt||ítás,

költĺizés, rakodás céljából véľrakozĺi, az ę rcndeletben meghatźxozott behajtási díj vagy éves
behajtási megváltási díj megfizetése ellenében, legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb
össztömegű gépjáľművel lehet. A behajtáshoz a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefvĺĺĺosi
Po l giĺľm e steri Hivatal ho zzáj áru|ás a s ztiksé ge s.''

3.$ A vaľakozási ľendelet 6/A. $-a helyébe a kcjvetkező rendelkezés lép:

,,6/A. $ A vĺírakozźsi hozzájáľulások költségtérítésęi a Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési
Szolgálat, a sétáIő övezetbe tĺĺľténő behajtási hozzájáĺu|ások ellenében ťĺzetett díj a Budapest
Fővaĺos VIII. kerĹilet Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivatal bevételei.''

4. $ (1) A Képviselő-testület és Szervei Szewezeti és MfüĺjdésíSzabá|yzatźlrő| sző|ő 3612014.
(XI.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: sZMsZ) 1. melléklete helyébe e rendelet 1.

melléklete lép.

(2) AzsZMsZ 3. melléklete helyébe e renđelet 2. melléklete lép.

5.$ Ez a ręndelet 2015. januáľ 01. napjan lép hatályba, éshatályba lépését követő napon
hatźůyát veszti.

Budapest, 2014. decembeľ .....

Danada-Rimán Edina
jegyzó

dr. Kocsis Máté
polgármester





..... / 2 0 ] 4. (.'...) önkormányzati rendelet ]. melléklete
A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGoZóuÁsĺ.,

MUNKARENDJE,
VALAMINT AzÜcyrÉr,roGADÁS RENDJE

a)

hétfo:

kedd:

szerda:

csütörtök:

péntek:

L\u)

A KözteľĹilet-felügyeleti Ügyoszta|y tźrsadalmi közszfüségletet kielégítő szolgálatteljesítési
tevékenységére tekintettel, rendeltetése folýan munkasztineti napon is mfüödik. A munkaidő-
beosztás _ a szolgálat ellátási feladatok figyelembe vételével _ hivatali és folyamatos
(megszakítás nélküli) munkarendben keriil meghatározźsra.

f. A PoLGÁRMESTEzu HIVATAL ÜGYFÉLFoGADÁSI RENDJE

2.I. A Polgáľmesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:
hétfő: 13.30-18.00 óráig

szerda: 08.15-16.30 óľáig

péntek: 08.15-11.30 óráig

A Hďósági Ügyosztály Anyaktinyvi Iľoda újszültitt anyakcinyvezése, valamint haláleset
anyakönyvezése esetén munkaidőben az általános iigyfelfogadási renden kívül is fogad
ügyfeleket.

1. A POLGARMESTERI HIVATAL MUNKARENDJE

08.00-18.00 óráig

08.00-16.00 óráig

08.00-16.30 őráig

08.00-16.00 óráig

08.00-13.30 őráig

TÁMP oNT Információ s Szolgálat ügyfélfo gadási rendj e

08.15-18.00 óráig

08.15-16.00 óráig

08.15-16.30 óráig

08.15-16.00 óráig

08.15-l3.30 óráig

2.2.

hétfő:

kedd:

szetda:

cstitĺjľt<jk:

péntek:

2.3. Humánszolgá|tatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda Ĺigyfélfogadási rendje:
hétfő: 08.15-18.00 óráig





kedd:

szerda:

csütöľtök:

péntek:

hétfő:

kedd:

szetđa

08.15-16.00 őráig

08.l5-16'30 óráig

08.15-16.00 óráig

08.15-1 1.30 óráis

2.4. Końerulet-feliigyeleti Ügyosztály ügyfélfogadási rendje:

08.00-16.00 óráig

08.00-16.00 óráig

08.00-16.00 őtáig

csütörtök: 08.00-16.00őráig

péntek: 08.00-13.00 óráig
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l. ^Z oľxonľĺÁľyza,ľ Ár-ľ.ł.r, rnÁlwÍľoľľ xor,ľsncvETEsl
SZERVEK

DO

A B
Név Cím

1. GYEREK-VIRAG Napközi otthonos
óvoda

1082 Bp. Baľoss u. 11l/b

2. KINCSKERESO Napközi otthonos ovoda 1089 Bo. Bláthv o. u. 35.
a
J. Váľunk Rád Napközi otthonos ovoda 1086 Bo. Csobiĺnc u. 5.

4. Napsugar Napközi otthonos ovoda 1086 Bo. Dankó u. 31.
5. Koszorú Napközi otthonos ovoda 1086 Bp. Koszorú u.14-16.
6. Hétszínvirás Naoközi otthonos ovoda 1081 Bp. Kun u. 3.

7. TA-TI-KA Napközi otthonos ovoda 1088 Bp. Rakóczi út 15.

8. Mesepalota Napközi otthonos ovođa 1085 Bp. Somogyi B. u. 9-15.

9. Pitwans Napkĺizi otthonos ovoda 1087 Bo. Szźľ;adosl ;t|4.
10. Szivlírvany Napközi otthonos ovoda 1083 Bp. Szisonvu. 18.

11 Százszorszép Napkĺjzi otthonos ovoda 1086 Bp. Snizu.2.
t2. Naorafoľsó Naok<jzi otthonos ovoda 1084 Bp. Tolnai L.u.7-9.
13. Katica Bĺjlcsőde és Napközi otthonos

óvoda
1089 Bp. Vajda P. u. 37.

14. Józsefuiíľosi Intézménvmfüödtető Központ 1082 Bp. Baross u. 84.

15. Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és

Gyeľmeki óléti Ktjzpont
108l Bp. Népszínhaz u.22.

16. Józsefu árosi Egyesített Bölcsődék 1083 Bp. Szisetvári u. 1

r7. Józsefuiírosi Esészsésüsvi Szolsálat 1084 Bp. Auróra u.22-28.
18. Józsefuárosi Parkolás-tizemeltetési

Szolsálat
1084 Bp. Német u.17-19

19. Józsefuaľosi Varosiizemeltetési Szolsálat 1084Bp. Mátyás tér 15.

2- 
^7,

7AT AI,TAL ALA GAZDALKO
SZER\rEZETEK
Név

1. Kisfalu Józsefuaľosi Vasvonsazdálkodó Kft .

2. REVS Zľt.
a Józsefu aľosi Gvermekek Üdtiltetéséért Közh asznű Nonprofi t Kft .

4. JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria K<izpont Közhasznú Nonprofit Kft.
5. RFV Józsefuaľos Kft.
6. Józsefuarosi Egészségkĺizpont Kft .

7. Mikszáth 4 Egészségügyi Szo1g áItatő és Ingatlanhasznosító Kft .

8. Corvin Sétánv Hasmosító és Üzemeltető Kft.
9. Pollack téľi Kĺjaeľületfelięsztő- és Hasznosító Kft. ,,f.a.''
10. Józsefuiírosi K<izössési Hazak Nonprofit Kft .

u Józsefuáľos Kĺizbiztonsagáéttés Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
Nonorofit Közhasznú Kft .

12. Bárka Józsefuiírosi Színhfui- és Kulfurális Nonproťlt Kft.





TNDOKOLAS

A Jĺózsefváľosi Kiizteľület.feliigyeletről szóilő 4612013. (xI.01.) önkoľmányzati rendelet
módosításával iisszefůĺggő eg5res tinkoľmányzati rendeletek mĺódosításához

1.-4. $-okhoz

Az ĺjnkoľmźnyzatí rendeletek módosításának indoka, hogy a Képviselő-testtilet 2I8l20|4.
(K.05.) számt hatátozata, melyben úgy döntött, hogy f0|5. januar 01. napjától
ĺinkormányzati kötelező feladatként a k<izterület-felügyeleti, a kerékbilincselési, a térfigyelő
kamerarendszer működtetési feladatokat a Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsęfuaľosi
Polgármesteľi Hivatal iftjanlátja el, melynek a|apjal az ĺinkoľmányzati rendeletekben tĺirténő
átvezetése szfüséges.

5. $-hoz

lJatź:Iyba léptető és hatáIy źú. ve sztő rendelkezé sek.





Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuaĺosr
onkoľmĺĺnyzat Képviselő-testiiletének

f 6 l 20 1 0.(v I. 1 8. ). ĺinkormányzati rendelete.
Józsefvaľos kozígazgatási teriiletén a

j árművel töľténő v źlrakozás kiegészítő, helyi
szabá|vozásźtőI

Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuaľosr
onkormĺínyzat Képviselő.testiiletének

. . . l20I4. (. . . . . . .) ĺlnkormanyzati rendelete
Józsefuaros kozigazgatási teľületén a

j áľművel tĺjrténő v trakozźs kiegészítő, helyi
szabá|vozásźlro|

2lB. $ (1) A vĺíľosrendészeti behajtási.
v źr akozási hozzáján,iás - kérelemĺe -
c) a Józsefuarosi Köztertilet-felügyelet és
V aro stizemelteté si S zolgźůat,

2lB. $ (1) A vaľosrendészeti behajtásĹ

v źlľ akozási hozzájźru|ás - kérelemľe .

c) a Jóaefvúrosi Vúrosíłzemeltetési
Szolgdlat,

3lA. (1) Sétáló övezetbe behajtani és ott
legt.eljebb 2 ora időtaĺamľa kiztrőlag
źtruszźtl|ítás' kĺjltözés, rakodás céljából
vaľakozni, az e rendeletben meghatátozott
behajtási díj vagy éves behajtási megváltási
díj megf,rzetése ellenében, legfeljebb 3,5
tonna megengedett legnagyobb össztĺjmegű
gépjáľmiĺvel lehet. A behajtáshoz a
Józsefuaľosi Közterület-feliigyelet és
Varosiizemeltetési Szolgálat hozzájára|źsa
sztikséges

3/A. $ (1) Sétáló ĺjvezetbe behajtani és ott
legfeijebb 2 őra iđőtartamĺa k'lzańIag
áruszá||itás, kĺiltözés, ľakodás céljából
vátakozni, az e reĺdeletben meghatĺĺrozott
behajtási díj vagy éves behajtási megváltási
díj megfizetése ellenében, legfeljebb 3,5

tonna megengedett legnagyobb össztĺimegtĺ
gépjrĺrművel lehet. A behajtáshoz a Budapest
Fővdros WII. keriłlet Jóuefvdľosi
Polgdrmesteri Hivatal hozzźĘáru|ása
szfüséges.

6lA, $ A vérakozásihozzájáĺulźsok
költségtéľítései a Józsefuaľosi Parkolás-
iięmeltetési SzolgáIat, a sétáló övezetbe
töľténő behajtási hozzájaru|ások ellenében
ťlzetett díj a Józsefuaľosi KozteľĹilet-
felügyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat
bevételei.

6lA. $ A várakozásíhozzájźlru|ások
kĺlltségtérítései a Józsefuaľosi Parkolás-
iizęmeltetési Szo|gáIat, a sétáló övezetbe
történő behajtási hozzĄźlrulétsok ellenében
ťĺzetett dij a Budapest Fővúros WII. keriilet
IóaefváľosÍ Polgdľmesteri Hivatal
bevételei.





10. melléklet
MEGÁLLAPoDÁs

amely létrejött egyrésnő| a

Budapesti Rendőr-főkapitányság
székhely: 1l39 Budapest, Teve u.4-6.
adő szźtm: I 5 7 f 03 88 -2 5 I

képviseli: Bucsek Gábor r. dandártábornok, rendőrségi tanácsos, Budapest rendőđőkapitánya
(a továbbiakban: BRFK),

másrészről a

Budapest Főváľos VIII. Kerĺilet Józsefu áľosi Onkoľ mány zat
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63.67.
adószám: I57 3 57 I 5 -2.42
töľzsszám: 735715
bankszámlaszám: 14 1 00309-10213949-0 1 000006
statisztikai szźm: 157357 15-84| 1 -32 1 -0 1

képviseli: dr. Kocsis Máté polgármesteľ
(a továbbiakban : Önkoľm źny zat),

(továbbiakban egyiittesen Felek) között alulírott helyen és napon aza|ábbiakbanrész|etezett feltételek
mellett.

Jelen megállapodás cé|ja a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXN. tĺĺrvényben (a továbbiakban: Rtv.)
és a Maryarország helyi önkormźtnyzatairő| szó|ő f0|1. évi CLXXXIX. törvény foglaltak a|apján az
onkormányzat tulajdonát képező és a Budapest VIII. keriilet Víg u. 36. szźtm alatt üzemeltetett
közterület felügyeleti rendszer (a továbbiakban: térfigyelő) rendőrségi működtetésével Budapest VIII.
keľület kĺizrendj ének, közbiztonságának fenntartása, j avitása.

I. A BRFK vállalásai a BRFK VIII. keľĺĺleti Rendőrkapitányság (a továbbiakban:
Rendőľkapitányság) kiizľemíĺkiidésével

1. A BRFK vá||a|ja' hogy a térfigyelő által közvetített képek megfigyelését_ az Önkormányzat
á|t2'| biztosított keľet teľhére szabadiđős rendőri állománnyal, elsősorban a
Rendőrkapitányság személyi źů|ományźxa|megbízási szerzóđés a|apján biĺosítja.

2. A térfigyelőben szolgálatot teljesítők részére a feladat e||átźsźthoz szükséges oktatást
megszeÍ\ĺezi, jogosultságaikat és kötelezettségeiket megbízási szerződésben, írásban rögzíti.

3. Az onkormányzat előzetes jővźhagyésáva| a térfigyelőben rogzitett felvételekhez az arra
jogszabály a|apján feljogosított szervek és személyek részéről történő hozzźférés mőđjáľa, az
adatszo|gá|tatás ľendjéľe, akeze|o helyiségbe történő belépés és bent tartózkodás szabályainak
kidolgozására intézkedik, és annak betartásáról gondoskodik.

4. A térfigyelőben szolgálatot teljesítőt részére külön szolgálattervet készit.

5. A térFrgyelo keze|ő helyisége és a Rendőrkapitányság közľendvédelmi ügyelete között
telefonos és EDR összeköttetést biztosít.

6. A megállapodásban vállaltak teljesítésére naponta legfeljebb 10 fot, napi maximum l20
órában, valamint a feladatelláLással kapcsolatban fe|meľülő havonkénti adminisztratív
tevékenység szabadidőben történő teljesítésére, a szolgźúatteÍv) a megbízási szeľződések, a
pénzngyi elszámolások elkészítéséľe 1 fő szervezótisztet megbízási díj alapján biĺosít.



7. Az onkoľmányzat részére minden tźrgyhőt követő 5. napjáig havonta kimutatást készit a
megbizás keretében teljesített óraszámokról, összefoglaló jelentést készit a tett
intézkedésekről.

8. A BRFK az I.I' pont szerint a térfigye|o rendszer miĺködtetési költségeinek biztosítasára
źLt1Ía|t pénzösszeget elkiilönítetten kezeli, aztkizáróllag az itt keletkezett költségek kifizetéséľe
haszná|ja fel és a személyi kifizetésęk tekintetésében felel a mindenkori adózási és
járulékfizetési szabályok betartásáért.

il. Az onkoľmányzatvállalásaĺ

9. Az onkormányzatvá||alja, hogy a tulajdonát képezó térfigyelő rendszer és egyéb eszközök,
berendezések teljes fenntartási, iizeme|tetési, mtĺködtetési költségeit aII.12. pontban foglaltak
szeri nt ťlnanszir ozza,

10. A térfigyelő míĺkodtetéséhez kapcsolódó eryéb feladatokat (szükséges javítások, felújítások,
kaľbantartás ok, amortizáci ó s c sere, stb. ) s aj át kö ltsé gén e||átja,

11.A megfigyelt terÍileteken a kamerák észlelhetősége érdekében a jogszabályban előíľt
ťrgyeiemfeihívó tábiákat eiireiyezi, iđőszakonként eiienorzi a megiétiiket és hiányuk esetén
pótolja azokat.

12. A BRFK által megküldött I.7. pont szerinti kimutatás alapjĺĺn a megállapodás I.1.
pontjában meghatáĺozott térfigyelő rendszerrel kapcsolatos feladatok finanszírozźsźna
a következő cisszegeket minden tĺáľgyhónapot kĺjvető hónap 20. napjáig tiĺmogatás
jogcíméne átuta|ja a teljesítés igazo|ását követően a BRFK Magyar Államkincstárnál
vezetett |0023002-0145|430 számű szám|ájára az a|źtbbiak szerint:

a) atérfigye|ő k<izpontban feladatot ellátó megbízottak đíjazásźlra a III. 13. pontban
foglalt ídotartamľa bruttó 32.666,0 e Ft keretösszeg eĘéig, a kíťlzetót terhelő
járulékokkal együtt I.243 Ftlfőlfua, azaz egyezerkettoszáznegyvenhaľom
fońrtl fő l őra összeget.

b) az I fo szewezotisn. feladatot ę||átő megbizott díjazźsźra a III. l3. pontban foglalt
időtatamĺa bruttó 480,0 e Ft keretöSszeg erejéig, a kiťĺzetőt teľhelő jáľulékkal
egyĺitt 4 0. 0 0 0 Ft/hó, azaz ne gW enezeÍ foľint/hó ö s sze get.

c) a jelen megállapodás időtartama aIaÍt a) pontban feladatot teljesítők részére a
ťlzetett iinnepnapokon végzett tevékenység ellenértékeként az a) pontban
meghataľozott cisszegen felül, a kifizetőt terhelő jĺĺrulékokkal eg}Ą]tt I.243
F tl fő l őr a' azaz e gy ezerkettő szźnne gyvenharom forint ! f ő/óra ö s sze get.

ilI. Ktizös ľende|kezések

13. Jelen megállapodáshattrozott időtartamra 20|5. januźlr 1. napjától2015. december 3l. napjáig
szól. Amennyiben a BRFK a fenti időszak támogatásnak megfelelő keretösszegnél többett
haszná| fel, abban az esetben - a III.16. pontban foglaltak kivételével - a tullépés mértékére az
onkormány zat tov źtbbi kötelezettséget nem vźů|a|.

14. Jelen megállapodást bármelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli nyi|atkozatával - 30
(harminc) napos felmondási idővel _ amegá||apodás taľtama alatt bármikor felmondhatja'

15. Jelen megállapodást bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondássa|, azoĺna|i hatállyal írásban
felmondani, amennyiben a másik Fél a megállapodásban szabá|yozott valamely
kötelezettségét súlyosan megszegi és magatartását a másik Fél kifejezett írásbeli felszóIítása
ellenére sem sztinteti meg' a felszólítás kézheméte|ét k<jvető 15 (tizenöt) napon belül.

16. Felek jelen megállapodás alapján a Budapest VtrI' keľÍiletében az állományilletékes
parancsnok aZ onkormányzat képviselőjével előzetesen egyeztewe az tnkormányzat



kozbinonsági helyzetének javítása éľdekében biztosítja.. Ennek keretében az oĺlkormányzat
részérő| a ľólgármester jogosult meghatározni azokat az eseti vagy időszakos prioritásokat,

amelyek indokolhatják a feladatok vagy azok végrehajtásának módosítását is. Ezen pont

teljeśítése érdekében Felek rögzitik, hogy 2015. évre vonatkozóan a közbiztonsági

tevékenység tulszolgálatźnak dijazźtsára, időszakos rendőri jelenlét biĺosításara, illetve a

térfigyelős tevékenység során szükségessé váló trilszolgálat finansziĺozásíra megállapodást

kot<ittek, és amennyiben az indokolt a jelen megállapodás és az előzőekben hivatkozott

megállapodás szerinti keretösszegek egymás kŕjzŕitt átcsopoltosíthatóak, azza|, hogy a két
megállapodásban foglalt keretösszeg egyiittes összege nem változhat. Az átcsoportosításra az

onkormány zat részéró| a Polgáľmester j ogosult.

17. Jelen megállapodás módosítása,kizárő|agírásban, a Felek közös megegyezésével történhet.

18. A megállapodás megszĺintetése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni, a

megállapodás megszüntetését követő 30 (harminc) napon belül.

19. A Felek tźĄékoztatják egymást azokban az esetekben, amikor azt a másik Fél szervezeti

működése, vagy feladatellátása szükségessé teszi. Az esetleges jogvitákat előzetesęn
- ---,J-L!---r ^ll::1. *^-ęgyęZtgtęssęl UruJa|( Irrr'B.

20. A Felek a megállapodás te|jesülését, eredményét és tapaszta|atait 2015. november 30. napjáig

áttekintik és írásban értékelik.

21.A Felek által nem szabźl|yozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, a fegyveres szeľvek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló

törvény, a rendőľség szo|gá|ati szabá|yzataés az Rtv. rendelkezései az irányadók.

Z|.Fe|ek a jelen megállapodást _ amely 3 számozott olda|ból áll és 6 egymással megegyezó

eredeti példányban készült elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
j óváhagyóla g irják a|ä.

Budapest, 2014. december,,...." Budapest, 2014. december ,,...."

Budapesti Rendőľ.főkapitányság
Bucsek Gábor r. dandártábomok
rendőrségi tanácsos
Budape st Rendőrfokap itány a

Ellenjegyezte:

Budapest Főváľos VIII. keľü|et
Józsefváľosi onkoľmá ny zat
dr. Kocsis Máté
polgármester

Fedezete: .....'l20I4, (KI.04.) sz. kt. határozat
alapján

Pénzügyileg ellenjeryzem:

pénzugyi ellenjegyzés Páris Gyuláné
p énzu gy i ugy osztźiyv ezetó

Jogi szempontból ellenje gy zem:.

Danada-Rimán Edina
jegyző nevében és megbízásából

jogi ellenjeryzés Dr. Kovács Gabľiella
a|jegyzó



Kapják:
1-2. pld. BRFK
3. pld. BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitrányság
4-6. pld. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat
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11.melléklet
MEGÁLLAPoDÁs

Túlszolgálat fĺnanszír ozásár a

amely létrejött egyrészró| a

Budapesti Rendőľ-főkapitányság
székhely: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.
adő szźtm: | 5 7 f 03 88 -f 5 |

képviseli: Bucsek Gábor r. dandártábornok, rendőrségi tanácsos, Budapest rendőlfükapitźnya
(a továbbiakban: BRFK),

másrészről a

Budapest Főváľos VIII. Keľĺilet Józsefváľosi o n koľ mány zat
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
adőszźlm: | 5 7 3 57 | 5 -f - 4f
törzsszám: 7357|5
bankszámlaszám: l 4 l 003 09 -10213949-0 1 000006
statisztikai szám: I 57 3 57 I 5 -84I I -3f1 -01
képviseli: dr' Kocsis Máté polgármester
(a továbbiakban: Önkorm ányzat),

(továbbiakban egyĺittesen Felek) között alulíľott helyen és napon az a|átbbiakban rész|etezett feltételek
mellett.

Jelen megállapodás célja a Rendőľségľol szóló |994. évi xxxN. törvényben (a továbbiakban: Rtv.)
és a Magyarország helyi onkoľmányzatairő| sző|ő 2071. évi CLXXXIX. törvény foglaltak a|apjźn az
onkormányzat tlilajdonát képezó és a Budapest VtrI. kerület Víg u. 36' szźlm alatt tizemeltetett
közterület felügyeleti rendszer (a továbbiakban: térfigyelő) rendőľségi műktidtetésével Budapest VIII.
keriilet közrendj ének, közbiztonságának fenntartása, javítása.

I. A BRFK vállalásaĺ a BRFK VIII. keľĺileti Rendőľkapitányság (a továbbiakban:
Rendőľkapitányság) közľemíĺkiidésével

1. A BRFK vźl||a|ja, hory a téľfigyelő által közvetített képek megfigyelését _ az Önkormányzat
álta| biztosított keret terhére szabadidős rendőri állománnyal, elsősorban a
Rendőrkapitányságszemélyi źú|omźnyźxal megbízási szerződés a|apjánbiztositja'

2. A téľfigyelőben szolgálatot teljesítok részére a feladat e||átźsához szükséges oktatást
me5szer\rezi, jogosultságaikat és kötelezettségeiket megbizźsi szerződésben, írásban rogzíti.

3. Az onkormányzat előzętes jővźhagyásźtva| a térfigyelőben rogzitett felvételekhez az arÍa
jogszabály a|apján feljogosított szervek és személyek részéről történő hozzźfférésmőđjára, az
adatszolgáltatás rendjére, akeze|o helyiségbe történő belépés és bent tartőzkodás szabźiyainak
kidolgozására intézkedik, és annak betaľtásáról gondoskođik.

4. A térfigyelőben szolgálatot teljesítőt részére külön szolgálattervet készit.

5. A térfigyelő kezelő helyisége és a Rendőrkapitányság közrendvédelmi ügyelete között
telefonos és EDR összeköttetést biĺosít.

6. A megállapodásban vállaltak teljesítésére naponta legfeljebb 10 fót, napi maximum l20
óľában, valamint a feladatellátással kapcsolatban felmerĺilő havonkénti adminisztratív
tevékenység szabadidőben töľténő teljesítésére, a szo|gálat1eľv, a megbízźsi szerződések, a
pénzügyi elszámolások elkészítésére 1 fó szervezótisztet megbízási dij a|apján biztosít.



7. Az onkormźnyzat részére minden tÄrgyhőt követő 5. napjáig havonta kimutatást készít a
megbízás keľetében teljesített óľaszámokról, összefoglaló jelentést készit a tett
intézkedésekľől.

8. A BRFK az I.I. pont szerint a térfigye|ő rendszer működtetési költségeinek bizosításara
átlJta|t pénzösszeget elkülönítetten kezeli, aztkizźtrő|ag az itt keletkezett költségek kifizetéséľe
haszĺlálja fel és a személyi kifizetések tekintetésében felel a mindenkori adózási és

.járu|ékťlzetés i szabályok b etartásáért.

II. Az onkoľmányzatvál|alásai

9. Az onkormányzatváila|ja, hogy a fulajdonát képező téďrgyelő rendszer és egyéb eszkĺizcik,
berendezések teljes fenntaľtási, üzemeltetési, működtetési költségeit aII.If. pontban foglaltak
szerint ťlnanszír ozza.

10. A térfigyelő működtetéséhez kapcsolódó egyéb fe|adatokat (szükséges javítások, felújítások,
karbantartás ok, amortizttciós csere, stb.) saját kĺiltségén e||źtja.

11.A megÍigyelt területeken a kamerák észlelhetősége érdekében a jogszabályban előírt
Í.igyelemfelhivo táblźkat elhelyezi, időszakonként ellenőrzi a meglétiiket és hianyuk esętén
pótolja azokat.

12. A BRFK által megktildött I.7. pont szerinti kimutatás a|apjáĺ a megá||apodás I.1.
pontjában meghatźrozott térfigyelő rendszerľel kapcsolatos feladatok finanszírozásálra
a következő összegeket minden targyhónapot követő hónap 20. nap1áig támogatás
jogcíméne átutaIja a teljesítés igazo|ásźtt k<jvetően a BRFK Magyar Allamkincstáľnál
vezetett |00f3002-0I45I430 szźtmű szám|ájźra az a|ábbiak szerint:

a) atérfigyeIo központban feladatot ellátó megbízottak díjazásźra a III' 13. pontban
foglalt időtatamĺa bruttó 32.666,0 e Ft kerętösszeg eľejéig, a kifizetőt terhelő
jĺĺrulékokkal egyutt I.243 Ft/fólőra' azaz egyezeľkettőszáznegyvenhĺírom
forintl fo l őra ö sszeget.

b) az I fo szervezotisń. feladatot ellátó megbízott díjazására a III. 13. pontban foglalt
ídőtartarľlra bruttó 480,0 e Ft keret<lsszeg eľejéig, a |<lťlzetőt terhelő jĺĺrulékkal
egyutt 40.000 Ft/hó, azaznegwęnezer foľint/hó összeget.

c) a jelen megállapodás időtartama a|att a) pontban feladatot teljesítők részére a
ťĺzetętt tinnepnapokon végzett tevékenység ellenéľtékeként az a) pontban
meghatĺíľozott cisszegen felül, a kiťlzetót terhelő járulékokkal egyĹitt 1.243
FtJf őlőra,azazegyezerkettőszźlznegyvenhiáĺomforintlfőlóraösszeget.

ilI. Kiizös ľendelkezések

13. Jelen megállapodáshatźtrozoÍtidőtartamĺafDlĺ. janufu 1. napjától2015. december 3l. napjáig
szól. Amennyiben a BRFK a fenti időszak támogatásnak megfelelő keretösszegnél többett
haszná| fel, abban az esetben - a III.16. pontban foglaltak kivételével - a tullépés mértékére az
onkormány zat további kötelezettséget nem vállal.

14. Jelen megállapodást báľmelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli nyi|atkozatával _ 30
(harminc) napos felmondási idővel - a megállapodás tartama alatt bármikor felmondhatja.

15. Jelen megállapodást bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondássa|, azornalrihatźů|ya| írásban
felmondani' amennyiben a másik Fél a megállapodásban szabá|yozoÍt valamely
kötelezettségét súlyosan megszegi és magatartását a másik Fél kifejezett írásbeli felszólítása
ellenéľe sem sztinteti meg, a felszólítás kézhenłéte|ét kövętő 15 (tizenöt) napon belül.

16. Felek jelen megállapodás alapján a Budapest V[II. kerü|etében az á||ományilletékes
parancsnok az Önkormányzat képviselőjével előzetesen egyeztetve az tnkoľmányzat



közbiztonsági helyzetének javítása érdekében biĺosítja.. Ennek keretében az Onkormáĺyzat
részéről a Polgármester jogosult meghatározni azokat az eseti vagy időszakos prioritásokat,
amelyek indokolhatják a feladatok vagy azok végľehajtásának módosítását is. Ezen pont

teljesítése érdekében Felek rögzítik, hogy 2015. évre vonatkozóan a kozbiztonsági
tevékenység tí|szo|gźiatának dijazásźra, idoszakos rendőri jelenlét biztosításrára, illetve a

térfigyelős tevékenység során sztikségessé váló túlszolgálat ťrnansziroztsźtra megállapodást
kötöttek, és amennyiben az indokolt a jelen megállapodás és az előzőekben hivatkozott
megállapodás szerinti keretösszegek egymás között átcsopoľtosÍthatóak, azza|, hogy a két
megállapodásban foglalt keretösszeg együttes cisszege nem változhat. Az átcsoportosításra az

onkormány zat részérő| a Polgármester jogosult.

l7. Jelen megállapodás módosítása,kiztrő|ag írásban, a Felek közĺjs megegyezésével történhet.

18. A megállapodás megszüntetése esetén a Fe|ek kotelesek egymással elszámolni, a

megállapodás megsztintetését követő 30 (harminc) napon belül.

19. A Felek tátjékoztatják egymást azokban az esetekben, amikor azt a másik Fé| szervezeti
mÍĺkodése, vagy feladatellátása szükségessé teszi, Az esetleges jogvitákat előzetesen
- ----J^L!---1 -ll:ll- ---^^ęByęZtętęssęr UruJaK IIręB.

20. A Felek a megállapodás teljesülését, eredményét és tapaszta|atait 20l5. november 30. napjźńg

áttekintik és írásban éľtékelik.

21.A Felek által nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szo\gźiati viszonyáról szóló
törvény, a rendőrség szo|gá|ati szabá|yzataés az Rtv. rendelkezései azirányadők.

ZZ.Fe|ek a jelen megállapodást
eľedeti példányban készült
j óváhagyóla g írjźtk a|á.

Budapest, 2014. december,,....".

- amely 3 szźlmozott oldalból áll és 6 erymással megegyező
elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt,

Budapest, 2014. december,,...."

Budapesti Rendőľ-főkapitányság
Bucsek Gábor ľ' dandártábornok
rendőrségi tanácsos
Budapest Rendőrfőkapitánya

Ellenjeryezte:

Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefváľosi onkoľmányzat
dr. Kocsis Máté
polgáľmester

Fedezete: ......ĺ2014. (XI.04.) sz. kt. hatźrozat
a|apján

Pénzügyileg ellenjeryzem:

pénnlgyi ellenjegyzés Páris Gyuláné
p énzugy i ugy o sztźiyv ezető

Jogi szempontból ellenje gyzem:
Danada-Rimán Edina
jegyző nevében és megbízásából

jogi ellenjegyzés Dr. Kovács Gabriella
a|jegyző



Kapják:
l-2. pld. BRFK
3. pld. BRFK VIII. kertileti Rendőrkapitrányság
4-6. p|d. Budapest Főváros VIII. keľület Józsefurárosi onkormányzat



Szám: 12. melléklet

EGYÜTTMuxoon'sl MEGÁLLAPoDÁS

egyrészrőI a Budapesti Rendőr-főkapitányság (székhelye: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.'
képviseletéľe jogosult: Bucsek Gábor ĺ danđártábornok, ľendőrségi fütanácsos, Budapest
Rendőrfőkapitanya)
(a továbbiakban: BRFK),

másrészről

a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi Onkoľmányzat (székhelye: 1086 Budapest,
Baross utca 63-67., ađőszźtm: I5735715.2-4f, torzsszán: 735715, statisztikai számjel:
|57357l5-84II-32L-0l, képviseletéľe jogosult: dr. Kocsis Máté polgármester)
(a továbbiakban : onkorm źny zat)

a továbbiakban együttesen: Felek

az a|ábbí megállapodást (a továbbiakban : Megállapodás) kötik.

A Felek rógzítik, hogy az egyes ľendészeti feladatokat e||źiő személyek tevékenységéről,
valamint egyes törvényeknek az iskolakeriilés elleni fellépést biztosító módosításaľól szóló
2012. évi C)o(. ttĺrvény (a továbbiakban: Tĺiľvény) írásbeli egyiittműködési megállapodás
megkötését iÍJa ęlő a ľendészeti fęladatokat ellátó személyek munkáltatója és a megyei
(fováľosi) renđőr-főkapitĺĺnyság, mint Felek között.

L
A Megállapodás célja

1. A Megállapodás célja a Törvényben foglaltaknak megfelelően
a) akozszo|gá|ati vagy koza|ka|mazotti jogviszonyban álló, rendészeti felaďatokat ellátó

személyek (a továbbiakban: foglalkoztatottak) ellenőľzése, a Törvényben
me ghatźtr o zott tevékenys é gfü felü gyelete ;

b) a feladatellátás összehangolása;
c) a kapcsolattartás és tźĄékoztatźls rendjének megállapítása;
d) a szakmai felügyelet és ellenőrzés gyakorlása
érdękében szfü sége s előírások meghatźr ozása.

II.
A munkáltatőt a Tiiľvény alapján teľhelő nyilatkozattételi kiĺtelezettség

2, Az onkormźnyzat a Megállapodás megkĺjtésével kötelezettséget vállal a jogszabályok és
a Megállapodásban foglaltak betaľtásaľa.
Az onkormányzat jelen Megállapodásban meghatározott feladatait az onkoľmtnyzat
Polgĺĺrmesteri Hivatalának Kcĺzteľület-fetügyeleti Ügyoszt áLy a Látja e|.



ilI.
A foglalkoztatottak feladat.ellátásárói, annak ktiľĺilményeiľől nyújtandĺí tájékoztatás

módja' a köziis feladatellátás szeľvezése

3. Az onkormányzat váI|alja, hogy a BRFK VIII. keľĹileti Rendőrkapitĺĺnyság (a
továbbiakban: Rendőrkapitaĺryság) Rendészeti osńá|yát _ az ađatrédelemĺe vonatkozó
elírások megtartásával _ hetente szóban tźĄékoztatja
a) a fo g|a|koztatottak szo l gálatell átásźnak rendj érő l,
b) a tev ékenysége ellátása egyéb körülményeiről' valamint
ą minden olyan további tényrőI, adatľól, információról, amely a foglalkońatottak

szolgálatell átźsźlt, a napi tevékenységet érinti.

4. Az onkormźnyzat Soľon kíviil tájékoztatja a Rendőrkapitrínyságot, amennyiben súlyos,
ľendkívĺili esemény bekĺivetkezése miatt intézk.edésre keľfilt Śrtr vagv ilvęn hęlvzet
bekĺivetkezése fenye get.

5. Amennyiben a kĺjzrend, kozbiztonság fenntaľtása vagy egyéb szakmai szempont az
onkoľmanyzat és a BRFK közĺis szolgálatellatásźú indokolja, úgy enől a BRFK vagy a
Rendőrkapitanyság a kiemelt területek, valamint az énntęlt időszak megjelölésével
tźljékoztatjaaz onkoľmányzatot annak érdekében, hogy az a szo|gá|attervęzése soriín ezt
figyelembe vehesse.

IV.
A kapcsolattaľtás módja, az együttműkłidéssel kapcsolatban eljáľni jogosult helyi

ľendőri szerT

Az onkoľményzat vźĺI|alja, hogy a hatékony és eredményes egyiittmfüödés érdekében
foglalkoztatottjait tájékoztatja a Megállapodás megkötésének tényéľől, lényegi
tarta|mźrő|' valamint a Törvényben meghataľozott jogokról, kcjtelezettségekĺől.

A Megállapodásban meghatźrozott feladatok napi eIIétésźxa|, a szo|gá|atszervezéssel és
az ezek'hez kapcsolódó gyakorlati kérdésekkel összefiiggésben a Rendőrkapitĺányság jár el.

A Megállapodásban foglaltak eredményes végrehajtása éľdekébęn a Felęk kijelölt
kapcsolattaľtóik útjan az a|źtbbiak szerint folyamatos kapcsolatot taľtanak:
a) általános kapcsolattaľtás:

aa) BRFK részérol: (BRFK Hivatala Panaszügyi és Kooľdinációs osztá|y
Koordinációs Alosztály, Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 3I4lI5., e-mail:
hivata1.brfk@budapest.police.hu, telefonszám.: +36/|-443-5389, és a BRFK
Központi Ügyelet vezetője, Postacím:1903 Budapest, Pf.: 3I4lI5) e-mail:
titkarsag.ko zpo@budapest.police.hu, telefonsz źnrl: 06-l' l 46| -5 17 0),

ab) Rendőrkapitányság tészérol: (Rendészeti osná|ylosztáIyvezeto.. Cím: 1086
Budapest' Víg utca 36. Postacím: 1431 Pf. 16I, e-
mail :08rk@budapest.police.hu, telefonszám : +3 6l | -47 7 -37 -20),

6.

7.

8.



J

ac) onkoľmányzat részérőI: Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi
onkormrínyzat Polgármesteľi Hivatal Közterület-felügyeleti Ügyosĺály
vezetője,Postacím: e-mail:....... telefonsziĺm: +36l|-4338-394).

b) közös kommunikáció, tömeglájékoztatás érdekében sziikséges kapcsolattaľtás:
ba) BRFK tészérol.. (Bognaĺ Kinga ľ. főhadnagy, BRFK szóvivő, e-mail:

hivatal.brfk@budapest.police.hu, telefonszĺĺm: 06-20lf78-38-98, és a BRFK
Kĺlzponti Ügyelet vezetóje' e-mail: titkaľsag.kozpo@buđapest.police.hu,
telefonszám : 06-I l 46| -5 17 0),

bb)onkoľmźnyzatÉszérő|: jegyző, cím: Budapest, e-mail: jegyzo@jozsefuaros.hu,
telefonszám : +3 61 1 -459 -2208.

9. A Felek vállaljfü, hogy a kapcsolattartásra jogosult képviselő személyében bekĺjvetkezett
vźitozásrő| a másik Felet soron kívüt írásban tĄékoztatjek., kezdeményezve ezzel
egyidej űle g a Me gállapodás me gfelelő módo s ítésát.

10. A Felek vźů|a|ják,hogy az egyĹittmfüödés taľgykörét érintően szeÍvezett konferencíál<ra,

értekez|etekľe, megbeszélésekre kĺjlcsönĺjsen meghívjfü egymást, illetve az ezękeĺ a
teľĹileteken jelentkező tendęnciákľól, összegyűjtött tapasńalataik<tőI folyamatosan
információt cserélnek.

11. A Felek az egyĹittmfüödés kapcsián felmeľült vitás kérdésekľől kĺizvetleniil egyeztetnek,
annaktapasztalataitfolyamatosanértékelik.

v.
A foglalkoztatottakellenőzése, valamint a szakmai tevékenységük feletti felůigyelet

gyakoľlásához sziikséges jelentési és kapcsolattaľtási feladatokra vonatkozĺí
rendelkezések

12. Azonkoľman yzat váIla|ja' hogy a ľendőrségi szakmai felügyelet gyakorlása érdekében a
Rendőľkapitanyság útjan félévente _ legkésőbb a tćrgyév június 30-ig, és a taľgyévet
követő januĺáĺ 06-ig _ írásban jelentést terjeszt fe| a BRFK részére az alábbi taľtalommal:
a) foganatosított intézkedések típus és szám szerinti megjelölése;
b) a kényszerítő eszközök a|ka|mazási eseteinek szárna;
c) a kényszerítő eszkozok és az intézkedések aIkalmazásanak gyakorlati tapaszta|atai;
d) a lefolytatott kĺizĺjs ellenőrzések szźĺna, valamint az azok aIapjźn tett megállapítások,
javaslatok.

13. A BRFK az onkormźnyzatot a jelentésében foglaltak szfüség szeľinti kiegészítéséľe
hívhatja fel, illetve javaslatokat foga|mazhat meg a Felek fe|é a szolgá|atszervezés, a

feladatellátás hatékonyságának, eredményességének növelése érdekében.

14. Azonkormanyzat tudomásul veszi, hogy a BRFK, illetve a Rendőrkapitanyság _ előzetes
tájékoztatást követően az abban megjelĺilt időpontban és helyszínen' vagy előzetes
tájékoztatźls nélkül - jogosult a helyszínen ellenőľizni a foglalkoztatottak Törvény a|apjźln

folytatott tevékenysé gét azzal, hogy az _ az adaíĺédelmi rendelkezések figyelembevétele
mellett a rendészeti feladatokat e|Lźńő személyek ellenőrzésére az a|kalmazott
intézkedések és a szolgálatellátás dokumentáltságanak és jogszenĺségének ellenőrzésére
teľjed ki.
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15. A BRFK a 14. pont szerinti e|Ienőrzés tapasztalataírő|, az azo|ď<a| cisszefüggésben tett
megá||apitásairól jelentést készit, amelyet megküld az onkoľményzatrészérę a szfüséges
intézkedések megtétele érdekében.

16. A Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél jogosult a másik felnél a rendészeti
feladatokat ellátó személyek vonatkozásában k<jzĺjs ellenőrzés megfartását
kezdeményezni. Ebben az ęsetben a k<izös ellenőrzés részletes menetét a Felek írásban
rogzitik, megjelölve az e|Ieĺorzés letblytatása szempontjából jelentős tényeket, így
különösen:
a) a kĺizös ellenőrzés kiemelt cé|ját;
b) a közös ellenőrzés helyét és iđejét;
c) a köztĺs ellenőrzésben a Felek részétol részt vevő személyek |étszźtmát, beosztását;
d) a feladat végrehajtásáéľt felelős, helyszínen iľanyító személy nevét, beosztását,

elérhetőségét.

17. A Felęk a közös ellenőrzésről összefoglaló jelentést készítenek, amelynektapasztalatait _
szükség szerint _ kĺizös megbeszélésen értékelik.

|8. Az egyĹittmiik<ldő felek a minősített adatok védelmére vonatkozó jogszabályi
ľendelkezések figyelembevételével - kölcs<jnösen tájékoztatjek egymást a másik fél
tevékenységi köľét érintő belső szabályozásukĺól, illetve az azokat érintő módosításokról.

vI.
A kiiziĺs feladatellátás, illetve az egyůittműkiĺdés keretében folytatott tevékenység

kommunĺkációj a haľmadĺk fél irány ába

19. A Felek a Megállapodásban foglaltakkal ĺisszefiiggésben _ tiszteletben tartva egymás
t<irvényben meghatźrozott feladat- és hatáskörét _
a) harmadik fel iranyába kĺjzös kommunikáciőtalakitanak ki;
b) az egymás kĺjzötti iďormációáramlásról, tĺĺrgyalásolľól, a képviselendő

álláspontj ukĺól egyeztetnek.

20. A Felek eseti sajtóközleményeikben, illetve harmadik fél részére adandó
tźĄékoztatźtsaikban egymás hivatalos véleményére, álláspoĺxjara hivatkozhatnak, aľról
azonban egymással előzetesen minden esetben egyeztetru kötęlęsek.

vII.
Adatvédelem

21. A Felek vállaljak, hogy
a) az egymásnak átadott információkat a vonatkozó adatvédelmi

előírásoknak megfelelően kezelik;
b) bińositjík ań", hogy a Megállapodás tartalma, lényegi elemei a

szervezeti egységeik előtt ismeľt legyen;
c) a Megállapodásban foglaltak végrehaj tás źra intézkędnek.

és adatkezelési

saját szerveik,



\rIII.
A Megállapodás módosítása, felmondása

22. AFelek a Megállapodást hataľozat|anidőre kĺĺtik azzal,hogy aztbármelyik Féljogosult a
másik Félhez intézett íľásbeli nyilaĹkozattal, aturak kézhezvételétől számított 30 napos
hatáńdővel - kiilön indokolás nélkül _ felmondani.

23.A Felek az egyĹittmfü<ldést szfüség szerint, de évente legalább egy alkalommal - első
alkalomma| 2015. februar 28-ig, ezt kĺivetően a tárgyévet kĺivető év marcius 31-ig _

közösen értékelik, egyeztetnek a következo idószak közös tevékenységeiľől, sztikség
szerint javaslatot tesznek a Megállapodás módosításara.

24. AFelek a Megállapodást közös megegyezéstikkel bármikoľ módosíthatják, illetve a másik
Fél ľészére megkĹildcitt egyoldalú írásbeli nyilatkozatáva| báľmelyik Fél jogosult a

Mesál l aoodás módosítását- irásbul kezdeményezni.

25. A Felek vállaljak, hogy a Megállapodás megszűnése esetén azt megeLozőeĺ egyeztetnek,

amelynek keretében tisztźzzźů<, hogy a Megállapodás végľehajtásával összefüggésben sor
keľült-e eszközök, illetve olyan egyéb dolog átadásáta, amely elszámolás alapjźú

képezheti.

26. Abban az esetben, ha a Felek megállapítjfü, hogy a Megállapodás végrehajtásźxa|
összefüggésben egymással szemben fennálló kĺjvetelésük vall' úgy az elszámolás
keretében az egymás rendelkezésére bocsátott targyi eszktizĺĺkęt kĺĺlcsönösen
visszaszolgá|tatják, esetleges egyéb vonatkozásban pedig kĺizvetlentil egyeztetnek az
elszámolás leghatékonyabb módjĺáľól.

IX.
Zárő rendelkezések

27. AMegállapodás valamennyi fel aláítását követő napon Iéphatźiyba.

28. A Felek vźilra\jék, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
rendezik.

29. A Megállapodásban nem éľintett kérdésekben a Polgiĺľi Törvénykönyv
iľanyadóak.

egyeztetés útjĺán

ľendelkezései az



30. Jelen 4 (azaz négy) eredeti példanyban készült hat oldalból ál1ó Megállapodást a Felek
elolvasást és egyĹittes éľtelmezést kĺivetően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
fujáka|á.

Budapest,zlI4. Budapest,z}L4.
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