
Ww.ffiffi:*š&l //ł

Budapest Józsefoáľosi Onkoľmá nyzat
iselő-testiilete számíra

Tisztelt Képviselő-testiilet!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismertetése

Az l998-ban Józsefuárosban kiépített kozteruleti térfigyelő-rendszer a kerület közrend-és
kcizbiaonságanak egyik legfontosabb eszköze. 201l. év nyaráig azonos időszakokban7 fő
szabadidős rendőr látott el kamera figyelői tevékenységet a téľfigyelő központban, illetve
ezzel párhuzamosan 4 fő szabadidős rendőľ a k<izteľületen. Az ORFK jogi állásfo g|a|ását
követően 20II. augusztus 01' napjától a BRFK Yezetoje utasításban tiltotta meg a térfigyelő
központokban a szabadidős rendőrĺjk megbízási szeruőđés aLapjan tĺiľténő közterĹileti
szolgáIatellátását.

Előterjesztő: dľ. Kocsis Mátć polgármester

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: 2015. december 03. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Budapestĺ Rendőľ.főkapitánysággal kötendő megállapodások
megktitésére

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyaln| a határozat elfogadásához minősített
szav azattobbsé g sztikség es.
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Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bĺzottság véleményezi X
Embeľi Erőforrás Bizottság véleményezi

Határ ozatí jav as|at a bizottsttg számfu a:

A Yáĺosgazđálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
el őteľj esztés megtárgy a|ásźú.



A továbbiakban megbízási szerzođések alapjĺín kiztrő|ag a kameľa figyelői tevékenységet, a
köZteriileti szolgálatellátást túlszolgálat keľetében engedélyezték. A döntés hatásfua
Józsefuáľosban csokkent a ktjzteľtileti szolgálatot ellátó rendőrok létszáma.

A Képviselő-testület a 473l20I3.(X[.18.) számú hatźrozatában elfogadta a BRFK és az
onkoľmanyzat kozott, 2014, januar t-to| 20|4. december 31-ig tartő iđőszak rendőri
állományának ,,túlszolgálat finanszírozósóra'' vonatkozó megállapodást, mely a térfigyelő
ľendszerhez szorosarl kapcsolódó kivonuló rendőľi köZteriileti szoIgáIatnak, a rendőr
kĺizbiĺonsági tevékenységének fulszolgálat keľetében tcjľténő díjazas tźtmogatásáta

vonatkozott.

A megállapodás szerint maximum 26'28I munkaóraľa 60.000.000 Ft keretösszeg kertilt
meghatározásra.

A téľfigyelő rendszer üzemeltetését bizosító rendőri létszźltĺl váItozása miatt a Képviselő-
testiilet a 47312013.(XII.1s.) szämthatźlrozatźnak 4. pontjában döntött atérfigyelő központ
múködtetéséľől, mely aIapjźn az onkormanyzat és a BRFK határozatlan' iđőtaľtamľa,

,,kÓzterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére', tárgyű megállapodáSt kötött 2014.januríľ 01-
tő| 2014. decembeľ 31-ig tartó időszakban. A megállapodás a|apjźn a rendőľség naponta
legfeljebb 6 fót biztosított a térfigyelő ľendszer üzemeltetésére, legfeljebb 2 főt az
infoľmatikai tevékenység ellátásríľa és 1 főt vezénylési terv, megbízási szerződések, pénzĹigyi
elszámolások készítésére.

A Képviselő-testület 24912014. (KII.O4.) számt hatźrozatźxa| döntĺjtt a BRFK és az
onkormlányzatközöttí,2015,januar 01. és 2015. decembeľ 31. közötti időszakľa vonatkozó
közterĹileti téľfigyelő rendszer iizemeltetéséľe, valamint túlszolgá|atťnanszírozásáĺa'

A térfigyelő kamerák az e|mu|t években jelentős mértékben segítették a ľendőrség munkáját,
ezáIta| nagyban hozzájáruItak a kertilet közbiztonságanak javításához. A közteľiileten
ęlkövetett búncselekmények szćtma csökkent, a felderítés eredményessége nőtt' A20|4, éwe
vonatkozó bűniĺgyi statisztika szerint egyes búncselekmények esetében a felderítési mutatók
javulást mutatnak, mely javulás többek kcjzött a közteľületi kameráknak köszönhető.

A 2015. évben mar több mint 500 esetben észleltek a térfigyelő központban bűncselekményre
utaló tevékenységet, amelyet rendőri intézkedés is követett. Az intézkedéseket követően 387
esetben indult jogsértó magatartás miatt büntető- vagy szabźiyséĺtési eljaľás.

A 2016. január 01. és 2016. decembeľ 31. közötti időszakra vonatkozó megbízási đíj -

közterületi kamerák üzemeltetése -, és a kapcsolódó túlszolgálatok _ koaeruleti - költsége a
2015. év átlagos havi adatai aIapján került kiszámításra a ľendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos állomanyának szolgá|ati jogviszonyaľól szóló 2015. évi XLII. törvény
szęľint megvźtItozott j aľandóságok fi gyelembe vételével.

Figyelemmel a hivatkozott jogszabáIy szerinti béľemelésľe - mintegy 30 % -, va|arint az
elmúlt időszak adataiból kimutatott kĺjzterületi tulszolgálat teljesítéséhez kapcsolódő díjazás
havi át|agára a feladatellátás (napszakonként 2 fővel szĺímolva) tewezett havi költsége a20l6.
évľe vonatkozőan 6,5 millió Ft. Ezen havi adaÍtal sziímolva a térfigyelo szo|gá|atot ellátó
rendőrĺjk túlszolgálattnakvárható éves költsége a2015. évre meghatźtrozot. _ 60.000.000 Ft -
keretösszeg a2016. évben 78.000'000 Ft-ra emelkedik.

A térťrgyelő kozpontban teljesített szolgáIattal kapcsolatos megbízási díj az elmúlt tiz évben
nem változott. A köaerületi kamerák figyelését végzó rendőröket a hatályos megállapodás
a|apján kĺjĺerhekkel együtt I,243 FtJőramegbízási díj illeti meg.



A megbízási díj ezen mértéke miatt az elmu|t időszakban csökkent az ęzęn szo|gttlatra
jelentkező rendőrök száma, amely megnehezíti a kamerák figyelését végzők
szo|gá|atszewezését, ezźita| a vá||alt feladatellátást is. Javasolt e köľülményekľe tekintettel a
megbízási díj összegének emelése a rendes munkanap tekintetében 1'300 Ftlfőĺfua+járulékok
összegre. A fentieken túl a szolgáIatszewezésí feladatok _ vezénylési teľv, megbízási
szerződések pénziigyi elszámolások elkészítése - el|átására további 1 fo _ szervezótiszt _
megbízása is indokolttá váIt. A köZteľiileti térfigyelő kamerák üzemeltetéséhez kapcsolódó
megbízási ďíj 20|6. évre vonatkozó éves keretĺisszegét összesen 44.457.334 Ft javasolt
meghataľozni.

A fent leírtakľa tekintettel javaslom a ,,Kozteruleti térfigyelő rendszer Ĺizemeltetésérę'' és

,,Túlszolgálat finanszírozására,, tárgyil megállapodások megkötését a Budapesti Rendőr-
főkapitanysággal az előteľjesztés I. és2. szźtműmellékletében szereplő tartalommal.

il. A beteľjesztés indoka

A Képviselő-testület feladatkorébe tartozik a Magyarország he|yi <inkoľmanyzatairóI sző|ő
20l|. évi CL)oo(IX. töľvény (Mötv.) 23. $ (5) bekezdés 18. pontja a|apján a kerĹileti
önkormányzat fe|adata külĺinĺjsen ktjzreműködés a helyi közbiztonsźry binositásában, mely
feladatok e||átáshoz kapcsolódó 20|6. évre szfüséges előzetes kötelezettség vállalás a
Képviselő-testtilet hatásköľéb e tartozik.

III. A döntés célja' pénzüryi hatása

A döntés céIja a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodások jóváhagyása,
me|y hozzájĺĺľul a kozbiztonság növeléséhez.

2016. évľe vonatkoző e|ózetes kötelezettségvállalások pénzügyi hatása az a|ábbiak:

,,Közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére,, tárgyű megállapodás alapján: 44 457,334 e Ft
,,Túlszolgálat finanszírozásźrď, ttlrgyű megá|lapodźs a|apján: 78 000,0 e Ft
Kiadások összesen: lzf 457,334 e Ft

Az e|őzetes kötelezettségvállalás ok az onkoľmĺányzat sajźfi bevételei terhéľe t<irténnek.

IV. JogszabáIyi körny ezet

A Képviselő-testt.ilet döntése azMotv.23. $ (5) bekezdés 18. pontja és a41. $ (3) bekezdése
alapjanhozzameg.

Kéremazalábbihatáĺozati javaslatelfogadását

Határozati javaslat

A Képviselő.testület úgy dönt' hogy

1. a) elfogađja a hatźrozat 1. számű mellékletét képező, a Budapesti Rendőr-
fokapitĺĺnyság és az onkoľmźnyzat közott, 2016. januáľ 01-től 2016. december 3l-ig
teľń konerületi térťlgyelő rendszer uzemęltetésére vonatkozó megállapodás tartalmi
elemeit, melyhez 44 457,334 e Ft-ot biztosít előzetes kötelezettségváI|a|źs keretében _
kĺjtelező feladat _ az onkormźnyzat saját bevételeinek terhére.

Felelős: Polgáľmester
Hataridő: 20|6.januaĺ 01.



b) felkéri a polgármestert a hatátozat 1. a) pontja szeľinti megállapodás a|áírésźtra.

Felelős: Polgármesteľ
Határidő: 20l6.januaľ01.

2. a) elfogadja a hatěrozat f. szźlmű mellékletét képező, a Budapesti Rendőr-
főkapitanyság és az onkormźnyzat között 2016.januaľ 01-tő1 20|6. december 3l-ig
tartő, ťilszolgá|at firranszírozásáľa vonatkozó rnegállapodás taľtalrrri elerrreit, nrelylrez
78.000,0 e Ft-ot biztosít előzetes kotelezettségvállalás keretében _ kĺitelező fe|ađat_ az
onkoľmlín y zat saj át b evételeinek terhére.

Felelős: Polgármesteľ
Hataridő: 20|6.januáľ01.

b) felkéri a polgármesteľt a határozatZ. a) poĺtja szerinti megállapodás a|áírźsźra,

Felelős: Polgiĺľmester
Hataridő: 20l6.januĺáľ01.

3. fe|hataImazza a polgármesteľt, hogy amennyiben a szakmai szempontok indokoljfü, a
hatźrozat 1. és 2. pontjában foglalt megállapodások kĺizött a keretĺisszegek egymás
között átcsopoľtosíthatóak, azza|, hogy a két megállapodásban foglalt keľetösszeg
egyĹittes összege nem vźitozik. Felhata|mazza a polglĺľmestert ezen megállapodások
módosításaľa.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: ahatźrozat |. és2.pontja szeľinti megállapodások időtaľtama

4. felkéľi a polgármesteľt, hogy ahatźnozat I. és 2. pontjaiban foglaltakat a20|6. évi
költségvetés teľvezésénél I|404 címen a mfüödési célú tĺímogatlísok
áI|afiháztaÍtásonbelülľee|őirtnyzatźn_vegyefi gyelembe.

Felelős : polgĺíľmester
Hataridő: 20|6. évi költségvetés tervezése, elfogadása

A döntés végľehajtását végző szervezeti egysóg: Jegĺzői
Uryosztály' Pénzĺiryi UryosztáIy

Budapest, 20|5. novembeľ 23'

Kabĺnet, Közteľület-feliĺryeletÍ

Törvényességi ellenőľzés:
Danada-Rimán Edina

jegyz(5

nevében és megbízásából
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Kiizteriileti téľÍigyelő ľendszer Íizemeltetéséľe

amely létrejött egyÉszro| a

Budapesti Rendőr-főkapitányság
székhely: l l39 Budapest, Teve u,4-6'
adószám: I 57 f03 88-f - 5 I

képviseli: Bucsek Gábor r. dandrártáboľnok, rendőľségi főtanácsos, Budapest rendőrfőkapitánya
(a továbbiakban: BRFK),

másrészről a

Budapest Főváros VIII. Keľü|et Józsefuáľosi onkoľmányzat
székhely: l082 Budapest, Baross u' 63-67.
adőszátm: | 5 7 3 5 7 I 5 -2 - 4f
törzsszźlm: 735715
bankszámlaszźm I 4|00309 -|02|3949-0 1 000006
statisztikai szám: I 57 3 57 15 -84I I-32| -0 I

képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester
(a továbbiakban: Önkorm źnyzat),

(továbbiakban együttesen Felek) között alulírott helyen és napon aza|źbbiakbanrész|ętezett feltételek
mellett.

Jelen megállapodás cé|ja a Rendőrségről szóló xxKV. törvényben és a Magyaroľszág helyi
önkormányzataiľól sző|ő f0I1. évi CLxxKX. törvényben foglaltak a|apján az onkormźnyzat
tulajdonát képező és a Budapest VIII. keľület Víg u. 36' szám alatt üzemeltetett köĺerület felügyeleti
ľendszeľ (a továbbiakban: térfigyelő) ľendőrségi miĺködtetésével Budapest VIII. keľtilet közrendjének,
közb izton sá gának fenntartása, j av ítása.

I. A BRFK vállalásai a BRFK vltr. Keľiileti Rendőľkapitányság (a továbbiakban:
Rendőľkapitányság) kiizľemĺĺködésével

1. A BRFK vźů|a|ja, hogy a térfĺgyelő által közvetített képek megfigyelését_ az onkoľmányzat
źita| biztosított keret terhéľe szabadidős rendőri á||ománnyal, elsősoľban a
Rendőrkapitányság személyi állományával mębízási szerződés a|apjźtn biztosítja.

f' A térfigyelőben szo|gá|atot teljesítők részére a feladat e||átźsźthoz szükséges oktatást
megszewezi, jogosultságaikat és kötelezettségeiket megbízási szerzőđéúęn, írásban rögzíti'

3' A BRFK váI\alja, hogy az onkormányzat tájékoztatása mellett a térfigyelőben rogzíteÍt
felvételekhez az arra jogszabály a|apján feljogosított szeľvek és személyek részéről töľténő
hozzźférés módjáľa, az adatszo|gźůtatts ľendjére, akeze|ó helyiségbe történő belépés és bent
tartózkodás szabályainak kidolgozására intézkedik, és annak betartásárő| gondoskodik.

4' A térfigyelőben szolgálatot teljesítők részére külön szolgálatteľvet készit.

5. A téľfigyelő kezelő helyisége és a Rendőrkapitányság csopoľťvezető (készenléti) között
telefonos és EDR összekdttetést biĺosít.

6. A megállapodásban vállaltak teljesítésére naponta legfeljebb 10 főt, napi maximum 120
őrźtban, valamint a feladatellátassal kapcsolatban felmeľülő havonkénti adminisztratív
tevékenység szabadidőben történő teljesítésére, a szo|gá|atteÍ\I) a megbízási szerződések, a
pénzugyi elszámolások elkészítesére 1 fő szervezőtisztetmegbizttsidij a|apján biztosít.

7. Az tnkormányzaÍ. részére minden tźrgyhőt kĺjvető 5. napjáig havonta kimutatást készit a
megbízás keretében teljesített óľaszámokról, összefoglaló jelentést készit a tett
intézkedésekľől.



8. A BRFK aZ I'1' pont szerint a térfigyelő rendszeľ működtetési koltségeinek biztosításźra
źúuta|t pénzosszeget elkülönítetten kezeli, aztkizárő|ag az itt keletkezett költségek kiťrzetésére
haszná|ja fel és a személyi kifizetések tekintetésében felel a mindenkori adózási és
j árulékfizetési szabályok betaľtásáén.

Az onko ľm ány zat vállalásai

9. Az onkormźnyzatvźi|aIja, hogy a tulajdonát képezó térfigyelő rendszer és egyéb eszközok,
berendezések teljes fenntaľtási, tizemelteÍési, miiköcĺtętési kĺiltségeit aII.1f , pontlran foglaltak
s zerint ťlnanszir ozza.

10. A térfigyelő működtetéséhez kapcsolódó egyéb feladatokat (szükséges javítások, felújítások,
karbantartások, amoľtizációs cseľe, stb.) saját költségén ellátja.

l 1' A megfigyelt területeken a kamerák észlelhetősége éľdekében a jogszabályban előíľt
figyelemfelhívó táblákat elhelyezi, időszakonként ellenőrzi a megléttiket és hiányuk esetén

pótolja azokat.

12. A BRFK által megkiildött I'7. pont szeľinti kimutatás alapján a megállapodas I.1. pontjában

meghatározott téľťrgyelő rendszerrel kapcsolatos feladatok ťlnanszírozásttra minden
táľgyhónapot követő hónap ,20' napjźig támogatás jogcímén źLtutalja a teljesítés igazol.ásźú

kövętően a BRFK Magyar Allamkincstfunźů vezetett 10023002-01451430 számű szám|ájźra
összesen legfelj ebb 4 4.457 .33 4 Foľintot, az a|źtbbi részletezés szerint:

a) a térfigyelő kozpontban feladatot ellátó megbízottak dijazésźtta a IIĺ. 15. pontban foglalt
idótartamra bruttó 42.582,197,- Ft, azaz neg1nĺenkétmillió ötszźnnyo|cvankétezer

szźnkl|encvenhét Foľintot, a keretĺisszeg erejéig, akifizetőt terhelő járulékokkal együtt,

ami 1 '3 00 Ft/főlőra+jźrulékok figyelembe vétele a|apjźn I '615 ,9 .- Ft díjazásnak felel meg

óránként.

b) az I fo szervęzőtiszt feladatot ellátó megbizott dijazástra a III. 15. pontban foglalt
idotartamľa bruttó 480'000.- Ft azaz négyszáznyolcvanezer Foľint keretösszeg erejéig, a
kifizetőt terhelő jáľulékkal együtt 40'000 Ft/hő, azaz negyvenezer Forintihó összeget.

c) a jelen megállapodas időtatama a|att az a) pontban feladatot teljesítők részére a ťlzetett

ĺinnepnapokonvégzett tevékenység ellenéľtékeként az a) pontban meghattrozott összegen

felül, további 1.300 Ftlfólőra+jáĺulékai, azaz 1615,9 Forint/fólóra összeget. 20|6. év

ťlzeteLt tinnepnapjait tekintve I.395'137 Forint összeget.

13' A térfigyelő technikai üzemeltetésében résztvevő, źitala biztosított személyektől a kiilönbĺjző
nyl|vźtntartźlsokban történő ellenőrzéshez szükséges irésoshozzttjárulást beszerzi.

|4. Az Önkormányzat tudomźlsul veszi, hogy a 13. pontban szereplő ellenőrzést követóen a

technikai üzemeltetésben résztvevő személy(ek) belépését a Rendőrkapitányság indokolás
nélkül megtagadhada.

III. Köztis ľendelkezések

15. Jelen megállapodás hatarozott időtartamra20l6' január I. napjátő| 2016. decembeľ 31. napjáig

szól. Amennyiben a BRFK a fenti időszak támogatásnak megfelelő keretösszegnél többet

Ítasznźil fel, abban az esetben - a III.18' pontban foglaltak kivételéve| - a tullépés mértékére az

onkormány zat tov ábbi kötelezettséget nem vállal.

16. Jelen megáIlapodást báľmelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli nyi|atkozatával _ 30

(harminc) napos felmondási idővel _ amegźi|apodás tartama alatt bármikor felmondhada.

17. Jelen megállapodást báľmelyik fél jogosult rendkívüli felmondással , azonnal'i hatállyal írásban

felmondani, amennyiben a másik Fél a megállapodásban szabá|yozoÍt valamely
kötelezettségét súlyosan megszegi és magatartását a másik Fél kifejezett írásbeli felszólítása
ellenére sem szünteti meg, a felszólítás kézhenéte|ét követő 15 (tizenöt) napon belül.



18. Felek jelen megállapodas alapján a Budapest VIII. kerületében az állományilletékes
parancšnok az onkôrm źnyzat képviselőjével elozetesen egyezteťve az Önkormányzat
kozbiztonsági helyzetének javítasa érdekében a következőkben állapodnak meg: az

onkormányzat részéró| a Polgármester jogosult meghatźrozni azokat az eseti vagy időszakos

pľioritásokat' amelyek indokolhatjfü a feladatok vagy azok végrehajtásának módosítását is.

Ézen pont teljesítése érdekében Felek ľögzítik, hogy f016. évre vonatkozóan a közbiztonsági
tevékenység t6|szo|gźůatźnak dijazźtsára, időszakos ręndőri jelenlét biaosításríľa, illetve a

térfigyelős tevékenység során sziikségessé váló tulszolgálat finanszlrozástlra megállapodást

kötöttek, és amennyiben az indokolt a jelen megállapodás és az előzóekben hivatkozoü

megállapodás szerinti keľetcisszegek egymás ktizött átcsoportosíthatóak, azza|, hogy a két
megállapodásban foglalt keretösszeg együttes összege nem változhat.. Az átcsoportosításra az

Önkormány zat r észét ol a Polgáľmester jogosult.

19. Jelen megállapodas módosítása,kizárő|agírásban, a Felek közös megegyezésével töténhet.

20. A megállapodás megsztintetése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni, a

megállapodás megszüntetéset követo 30 (harminc) napon belül.

21' A Felek tájékońatjźk egymást azokban az esetekben, amikor azt a másik Fél szeľvezeti

műkodése, vagy feladatellátása szükségessé teszi. Az esetleges jogvitákat előzetesen

egyeztetéssel oldj ák meg.

2f , A Fe|ek a megállapodrás teljesülését, eredményét és tapaszta|atait 2016. december 3l. napja

után áttekintik és íľásban ér1ékelik.

23. A Felek által nem szabźiyozott kérdésekben a Polgári Töľvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, a rendvédelmi feladatokat e|lźúo szervek hivatásos állományának szo|gźńaťl
jogviszonyáról szóló fO15' éviXLII. törvény, valamint a Rendőrség Szolgálati Szabźiyzatźlró|

sző|ő 30l20lI ' (IX.22.) BM rendelet és az Rtv. rendelkezései az lrźłnyadők.

24' Felek a jelen megállapodĺást _ amely 4 szílmozott oldalból áll és 6 egymással megegyezó

eredeti példányban készült - elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
jóváhagyólag i4äk a|á.

Budapest, 2015. december,,...." Budapest, 2015. december ,,...."

Budapesti Rendőr-főkapitányság
Bucsek Gáboľ ľ. dandáltábornok

rendőrségi fotanácsos
Budapest rendőrfőkap itźtny a
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Kapják:
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J ,.n Jl,tkj

ľĺncÁr,ĺ-ĺ.ľooÁs
Tt'ilszolgálat finanszí r ozásár a

amely létľejött egyrészró| a

Budapesti Rendőr-főkapitányság
székhely: 1139 Budapest, Teve u.4-6.
adőszám: | 57 203 88-2-5 |

képviseli: Bucsek Gáboľ r ' dandźrtábornok, ľendőrségi főtanácsos, Budapest rendőrfőkapitánya
(a továbbiakban: BRFK),

másrészről a

Budapest Főváľos VIII. Keľület Józsefváľosi Onkoľm ány zat
székhely: l082 Budapest, Baross u' 63-67.
adószám: 157357 15-2-42
torzsszám: 735715
bankszámlaszám: 104003 3 87-000285 70-00000000
statisztikai szám: | šT 57 15 -84I | -3f| -oI
képviseli: dr' Kocsis Máté polgármesteľ
(a tovább iakban : onkorm ány zat),

(továbbiakban együttesen Felek) közĺitt alulírott helyen és napon az alttbbiakbarl tész|ętezett
feltételek mellett.

Felek a jelen megállapodást közszolgáltatási feladat eIIátźsára a Renđőrségről szóló |994. évi
XXXN. törvényben (a továbbiakban: Rtv.) és a Magyarországhelyi önkormźnyzatairól szóló
f0|1. évi CL)O(XIX' törvényben foglaltak a\apjan kötik, annak érdekében, hogy a Budapest
VIII. kerület Józsefuaros közľendje és közbiztonsága javuljon.

Az Önkormźnyzat kijelenti, hogy fontosnak tartja Budapest VIII. kerület Józsefuĺĺros
k<jzbiztonságźÍ, ezért a '..,,,lf0l5. (XII.03.) szźtmű képviselő-testtileti hatźnozatában úgy
dtintött, hogy a BRFK tészére a köztertiletek és nyilvános helyek ellenőľzését szolgáló
közbiztonsági tevékenység túlszolgálatának díjazására, Józsefuáľos illetékességi területén a
közbiĺonság erősítésére, időszakos rendőri jelenlét (Felek közötti minđenkori egyeztetést
követően) biĺosításaľa, továbbá a térfigyelő szoIgá|at á|ta| ész|ęIt jogsértő cselekmények
visszaszoľításáĺa, illetve a térfigyelős tevékenység során szĹikségessé váló ťÚIszo|gá|at

ťlĺanszítozásaľa (személyenként I őrtrajutó távolléti díj bővítve az éjszakaí pótlékkal és a
27oÁ adőval növelt bľuttó összegiĺ ktizteheľ mértékével) havonta azonos összegű támogatást

bi zto sít a j e len me g ál l ap o dásb an me ghatźlr o zottak szerint.

Felek rogzit1k, hogy megállapodásban foglaltak végrehajtásátamax,26.280 munkaóraľa max.

78.000'000 Ft, azaz hetvennyolc millió forint keľetösszeg áll rendelkezésre tű|szoIgáIat

ťlnanszítozásfua.

Az onkormtnyzat tudomásul veszí, hogy a BRFK a jelen megállapodásban szereplő
vállalásait a ľendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szo|gźiati
jogviszonyárő| sző|ő 2015' évi XLII. t<irvény 139. $ (2) bekezdésében foglalt korlátozźs
figyelembevételével teljesíti, amely úgy rendelkezik, hogy a szo|gttlati éľdekből elrendelhető
ttllszo|gá|at tartama naptaĺi évenként háromsztnötven őta, azzal a kivétellel, hogy a hivatásos
állomany tagja onkéntes vállalásával évenként _ a haľomszázotven óľa felett - további hatvan

óra túlszol g á|atot telj esíthet.



Erre tekintettel a BRFK a rendőľi szolgálatellátas sérelme nélkül a megerősített rendőri
jelenlét teljesítése érdekébęn a tulszolgálatot ténylegesen végľehajtó szemé|y részére évente
legfeljebb 100 óra tőIszo|gáLat elrendelését vźů|a|ja. Kivételesen indokolt esetben Budapest
ľendőľfőkapitźnya az egy főre irányadő őraszélmot meghaladó túlszolgálat elľendelését a
rendőrkapitźĺnyságvezetőjének indoklással ellátott előteľjesztése alapjan engedélyezľreti.

I. A BRFK váIlalásai a BRFK VIII. Kerületi Rendőľkapitányság (a továbbiakban:
Rendőrkapitányság) ktizremĺĺkiidésével

1. A BRFK a juttatást elfogadja_ az onkormćnyzat által biztosított keľet terhéľe -, és
kötelezettséget vállal aľra, hogy a kozbíztonsági tevékenysége soriín a térfigyelő
vonuló szo|gá|at tevékenységgel kapcsolatos túlszolgálat (HSZT I39 $, I40 $)
keretében ttjrténő ďíjazásźtra, illetve a kozterhek fedezetére rendelkezéstę bocsátott
összeget elkülönítve keze|í, és azt kizfuőIag Budapest VIII. kerületében teljesített, az
állomanyilletékes parancsnok á|ta| elrendelt és igazoIt túlszolgálat kiÍizetésére
haszná\afel'

2. A megállapodásban vállaltak teljesítésére napszakonként 12 őrás váltásban, egy
időben legfeljebb 5 főt biztosít.

3. Az onkormányzat tészétę jelen megállapodás idotartama alatt minden negyedévet
követően részletes értékelést készit a térfigyelő tevékenységgel összefüggő és a
túl szo l gál attal telj esített intézkedésekľől'

4, Az Önkormtnyzat tészére minden hónap 15. napjáig kimutatást készit a ttĹszolgá|at
keretében, a tátr gyhőnapot megel őző hőnap végéig teljesített óraszámokľól.

5. A BRFK váIIaIja, hogy az onkormĺĺnyzat részére 2016. januáľ 1. napjától 2016'
decembeľ 3I. napjáig teľjedő időszakban tulszolgálat soľán teljesítetĹőraszámokľól és
atźtmogatás tényleges fe|hasznźiásárő|2017,januáľ 3I. napjáig elszámolást küld.

il. Az onkorm ányzatvátlalásaĺ

6' Az onkoľmányzatvźiIa\ja, hogy a közbiztonsági tevékenység során sztikségessé váIő
túlszolgálatot a 8. pontban foglaltak szeľint ťlnarszítozza.

7. Az onkormtnyzatváIIaIja, hogy 2016. január l. napjától 201.6. decembeľ 31. napjáig
terjeđő iđőszaL<ĺa vonatkozóan, a BRFK részére atérfigyeló tevékenység soľĺín végzet|
tu|szolgáIatra 78.000.000 Ft, azaz hetvennyolc millió keretösszegutá:nogatćtst biztosít,
amely támogatási ĺisszeg akíťĺzetőt teľhelő járulékot is magában foglalja.

8. Az Önkormanyzat a tźmogatási összeget oly módon biĺosítja, hogy a jelen
megállapodás aláirását követően, az źt||omźnyilletékes paľancsnok által elrendelt és
igazo|t tiilszolgä|at támogatását (akiťĺzetőt terhelő jarulékokat is taľtalmazó) utólag, a
teljesítés ígazo|źsät kovető 8 napon beltil átutalja a BRFK Magyar AllumkincstarnźL|
v ezetet. 1 0023 0 02 -0 | 4 5 1 43 0 szárĺľÚ szám|áj źr a,

ilI. Kiizłis ľendelkezések
g. Jelen megállapodás határozottidőtaĺamĺa 20l6.januar 1' napjától 2016' december 31.

napjáig sző|. Amennyiben a BRFK a fenti időszak támogatásnak megfelelő
tulóľakeretnél tĺjbb őrát használ fel, abban az esetben - a III.|2. pontban foglaltak
kivételével - a túllépés mértékére az Önkoľmányzattovábbi kötelezettséget nem vtilal,



10. Jelen megállapodást bármelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozatáva| _

30 (harminc) napos felmondási idővel _ a megá|lapodás tartaĺna alatt bármikor
felmondhatja.

11' Jelen megállapodást barmelyik fél jogosult ľendkívĹili felmondással, azonna|ihatáI|yal
íľásban felmondani, amennyiben a másik Fél a megállapodásban szabźűyozoÍt

valamely kotelezettségét súlyosan megszegi és magatartását a másik Fél kifejezett
íľásbeli felszólítása ellenére sem sziirrteti meg, a feLsző|ítás kézhenételét kĺjvető 15

(tizenöt) napon belül.

12. Felek jelen megállapodás a|apján a Budapest VIII. keľĹĺletében az tl||omźnyilletékes
parancsnok az onkormźnyzat képviselőjével előzetesen egyeztetve a közbiztonság

erősítésére bińosítja az időszakos rendőľi jelenlétet. Ennek keretében az

onkoľmányzat tészétől a Polgármesteľ jogosult meghatźrozni azokat az eseti vagy

időszakos prioľitásokat, amelyek indokolhatjak a feladatok vagy azok végrehajtásanak

módosítását is. Ezen pont teljesítése érdekében Felek rogzítik, hogy 2016' évre

vonatkozóan a kĺiztertileti térfigyelő rendszeľ tizemeltetésére megállapodást kötöttek,

és amennyibęĺ az indokolt a jelen megállapodás és az ęIozoekben hivatkozott
megállapodás szerinti keľetĺisszegek egymás között átcsopoľtosíthatóak, azza|' hogy a

két megállapodásban foglalt keľetösszeg együttes osszege nem vá|tozhat. Az
átc s op o rto s itásr a az onkorm źny zat r észér ő| a P o 1 gárme ster j o go sult.

13' Jelen megállapođás módosítása, kizttrólag írásban, a Felek közös megegyezésével
történhet.

14. A megállapodás megszĹintetése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni, a

megállapodás megszĹintetését követő 30 (haľminc) napon belül.

15. A Felek tájékoztatjak egymást azokban az esetekben, amikor azt a másik Fél
szervezeti miíkodése, vagy feladate||átása sziĺkségessé teszi. Az esetleges jogvitakat

előzetesen e gyeztetéssel oldj ak meg.

16. A Felek a megállapodás teljesülését, eľedményét és tapasńa|ataít f0|6. december 3 1.

napja után áttekintik és íľásban éľtékelik.

17.A Felek által nem szabá|yozott kérdésekben a Polgaĺi Törvénykönyvről szőIő 2013.

évi V. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állomrĺnyának

szo|gá|ati jogviszonyárő| sző|ő 2015. évi XLil' töľvény, valamint a Rendoľség

Szo\gáIati SzabáIyzatáről szóló 30l20I|. (IX.22.) BM rendelet és az Rtv.
ľendelkezé sei az irányadók.

18. Felek a jelen megállapodást _ amely 3 szźnnozott oldalból áll és 6 egymással

megegyezó ęredeti példĺányban készĹitt _ elolvasás után, mint akaratukkal mindenben

egy ezőt, j őv ehagy őIag irjźt< aIá,

Budapest, 2015. december ,,. ..." Budapest, 2015. december,,. . .."

Budapesti Rendőr-főkapitányság
Bucsek Gáboľ r. dandártábornok

rendőľségi főtanácsos
Budapest rendőrfőkap itźny a

Budapest Főváros VIII. kerĺilet
Jĺízs efváľo si onko ľm ány zat

dr. Kocsis Máté
po1gármesteľ
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