
határozatijavas|at l . sz. nre]léklete

1. sz . sZERZonÉSMóDoSÍľÁs
Tri Iszo|gá | a t fi n a ns zír ozása tárgy ában

Amely létrejött egyńsztőI a

Budapesti Rendőr-főkapitányság
székhely: 1139 Budapest, Teve utca4-6.
adószám : 7 57 203 88 -f-5 1

képviseli: Bucsek Gábor t. vezéromagy, rendőrségi fotanácsos, Budapest rendőrfókapitźnya
(a továbbiakban: BRFK),

másrészrő| a

B u dapest Főváros \{III. Keriilet Józsefr'ĺíľosi Onkormĺínyzlt
székhely: 1082 Budapest, Baľoss utca 63-67.
ađőszźlm: I 57 3 57 I 5 -2-42
tĺjrzsszám: 735715
bankszáml aszélm: 1 04003 3 87-00028 5 70-00000000
statisztikai szám: I 57 3 57 I 5 -84| | -32I -0 I
képviseli : dr. Kocsis I|ĺ4áté, polgármesteľ
(a továbbiakban: onko rmányzat)

(a továbbiakban egyiitt: Felek) kozcitt az alu|írott helyen és napon az alábbiakbarltészletezett
feltételek mellett.

A Felek közott 2015. december 15. napjan ttilszo|gáIat ťlnarszítozasaľa kötött, a BRFK-n.
01000-129/97/2015. Emü. számon iktatott megállapodas (a továbbiakban: Megállapodás)
alulírott napon' a Megállapodás 13. pontjában foglalt felhata|mazźs és az onkormányzat
.....12016. Q(I.10.) szźmű képviselő-testtileti hatźtozata a|apjźn, a Felek közĺis
megegyezésével, az alábbi feltételek szerint móđosul.

1. A Megállapodás II. fejezetének 7. pontja helyébe az alábbirendelkezés lép:
,,7. Az onknrm'ĺi'nyzatvĺiĺl'alja, h'ogł 20I6. januáľ I. napjcitóI 20]6. december 3I, napjáig
terjedő időszalcra vonatkazóan, a BRFK részĺźre a térfigłelő tevékenység során végzett
tĺilszolgálatra 58.000.000,- Ft, azaz ötvennyolcmillió forint keretösszegiÍ támogatást
biztosít, amely támogatósi összeg a kifizetőt terhelő járulélĺot is magábanfoglalja. ''

2. A Felek kijeleĺtik, hogy a Megállapodásńak a Szerződésmódbsítassal nem 'érintett
rendelkezéseit változatlan formában és tartal ommal fenntartj ak.

3. Jelen Szerződésmódosíüís a Megállapodás elválaszthatat|an ńszét képezi, ą,za| egyutt
érvényes.
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4. A Felek jelen SzerződésmódosítáSt - amely két számozott oldalbó| ál| és hat egymással
megegyező eredeti példányban készült - elolvasás után' mint akaratukkal mindenben
mege gy ezőt, j őv áhagy ő|ag irj ák a|á.

5' Jęlęn Szęrződésmódosítás a Fęlek á]ta] történt a|áírás napján lép életbe, azzaI, hogy
ameľľryiben a Felek nem egyszene írják a|ä, ugy a Szerzodésmódosítás a későbbi a|áírás
időpontj ától hatáIyo s.

Budapest, 2016. október.( (l Budapest,2016. október <. c.

Bu dapesti Rendőr-főkapitányság
Bucsek Gábor t. vezérőmagy

rendőrségi főtanácsos
Budapest rendőrfőkap itány a

Ellenjegyezte:

Budapest Főváros VIII. keľüIeÚ
Józsefu áľosi onko rm ányzat

dľ. Kocsis Máté
polgármesteľ

Fedezete:

Pénzügyileg ellenj egyzem :

pénzngyi ellenjegyzés Paľis Gyuláné
gazdaságivezető

Jogi szempontból ellenj egyezem:
Danađa-Riman Edina

jegyző
nevében és mesbízásából

jogi ellenjegyzés

Készült 6 példányban
Kapjĺík:
1-2. pld. BRFK

3. pld. BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság
4-6. pld. Budapest Főváros VIII. kerütet Józsęfuárosi onkormányzat

dr. Mészaľ Erika
aljegyzó
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haIároza|i.javasIat 2. sz. nrel lékIetc

TÁMoGATÁsl szBRzooÉs

l. sz. MóoosÍľÁsa.

ame|y létrejott egyrészrő| a Budapest Főváľos VIII. keľü|et Józsefváľosi Onkormänyzat (a

továbbiakban : Támogató)

székhely:
adőszám:
Íörzsszám:

székhely:
adőszám:

statisztikai szám: 15735715-84l l -32|-01
bankszám|aszám: |0403387-00028570-00000000
képviseIi: dr. Kocsis Máté polgármester

másrészről a Jőzsefváros Közbiztonságáért Ktizalapítvány (a továbbiakban: Támogatott)

1018f Budapest, Baross u. 63-61 .

1s735715-2-42
1351 ts

l0l82 Budapest, Baross u. 63-6.ĺ .

18014606-1-42

nyi|väntartćtsi szám: 1255

bankszám|aszźlm: l l708001-20337991
képviseli: Teszársz Károly elnök

együttesen Felek kozött, az a|u|írott napon és helyen, az alźtbbi feltételek szerint:

1.

Felek 2016. február 10' napján Támogatási szerzodést kötöttek, melyben Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuáros közrendjének, kozbinonságának, valamint koz-és lakossági javai védelmének
fokozásźń tíizték ki célul. Ezen szerződésben meghatározott célok elérése érdekében Támogató a

Támogatottnak a Képviselő-testület 22/2016. (II.04.) számú hattrozata a|ap1án, részben miĺködési
cé|ű, részben felhalmozási céhi támogatást nyújtott, aTámogatási szerződés 2. pontjtĺbanrész|etezett
bontásban, bruttó 53.844.000,- Ft összegben.

2.

Felek a Támogatási szprződés 1.,2.,3.|,5.3. és 6.3. pontjait jelen Szerzódésmódosítás keretében
közös megegyezéssel egészítik kí, illetve módosítjak aTźlmogatási szerződés 6.6. és 8.4. pontjaiban

adott felhata|mazás és a Támogató Képviselő-testtiletének .. ..12016. (XI.10.) számű hatfuozata
alapján. A kiegészítő rendelkezéseket, módosításokat dőlt betrĺhasználat je|zi.

3.
A Támogatźsi szerződés 1. pontja a kĺjvetkező rendelkezéssel egészül ki:

,,A jelen szerződés szerinti célok elérése érdekében, Tómogató a Támogatot|nak a Képviselő-testüle't

':../20l6. 6r.]0.) szdmli határozata alapján további 20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió forint összegű
támogatást nyújt, melybőI 12.000.000,- Ft míĺkódési céIú, B.000.000,- Ftfelhalmozĺźsi célú.,,

4.

A Támogatási szerződés 2. pontját Felek a ,,Támogatás-BRFK-Katasztrőfavédelem-Józsefuárosi
Polgárőrség'' és,,Józsefuáros Rendjéért'' kitiintető címmel járó jutalom'' támogatási célokra fordítható
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tánlogatási összeg tekintetében nlódosídák nrind a felhalmozási, llrind a nlűkodési cé| vonatkozásában,
az ezze| összeÍiiggő ľendelkezések helyébe a következo rendelkezés és táb|ázatok |épnek:

,,A Táruogaĺoĺ,ĺ' ĺudonlá,sul ve,szi, hogy a Támogaĺó Képviselő-ĺesĺü,leĺ'ének 22/2016. (I04.) számú
h'aĺározaĺa aĺapján nyújĺou táruogaĺĺi,'s tsszege műkodési (szeméIyi juĺĺaĺasának, dologi kiadasónak)

finarlszírozásicélraésfelhalnlozásicélrafordítható,azalábbitánlogatásicéloknakruegfelelően

Mepnevezés Felha|mozás cél Működési cé|
A Kozalapitvány műkodési koltségei (szeméIyi és
doIosi kiadás) 12.939.000.- Ft
Eszko zb eszer zé s ( számítá stech n i ka i es zkö zö k) s00.000.- Ft
Koza| apítv ány tu lai d onában l évő l akások fel ú i ítása 2.036.000. Ft 1.764.000.- Ft
Köza|apiw ány tulaj donában l évő lakások keze|éséhez
kaocsoIódó koltsések 2.876.000.- Ft
Tám o gatás-BRFK-KatasztrófavédeI em -Józsefváros i
Polsárőrsés 13.800.000.- Ft s.600.000.- Ft
,,Józsefuáros Rendiéért'' kitĺ'intető címmel iáľó iutalom 1L000.000.- Ft
,,AZ Ev Józsefuáľos Rendvédelmi Munkatársa''
kitüntető címmel iáró iutalom s29.000.- Ft
Közbiztonság' i av itástlt cé|ző fe|mérés készítése 3.000.000.- Ft

Osszesen: 16.136.000,- Ft 37.708.000.- Ft
Mindässzesen: 53.844.000.- Ft

A Tómogatott tudomasul veszi, hogł a Támogató Képviselő-testüIetének .,./2016. 6r.]0.) számú
határozata alapjón nyújtott bruttó 20.000.000'- Ft, azaz Húszmillió forint tdmogatós összege miiködési
(szeméIyi juttatasának, dologi kiadásának) finanszíľozási céIra és felhalmozasi céIra fordítható, az
alóbbi támogatas i célolĺrlak me gfelelően :

5.

A Támogatási szerződés 3.l. pontja aza|źtbbi rendelkezéssel egészül ki:

,,A Tdmogató a ...../20t6. (il.lI.) szdmú képviselő-testületi hatórozat alapjarl biztosított bruttó

20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió forint osszegű támogatást a Támogatott felé egł összegben biztosítja,

oly módon, hogl a támogatasi osszeget jelen Szerződésmódosítás mindkét fél óItali alóírósától szómítou
5 banki mtmkanapon belt;I átutalja a Támogatott oTP Bank Nyrt-nél vezetett, lI170800]-20337997
s z ámú b anlĺs z áml áj ár a.,,

6.

A Támogatási szerződés 5.3. pontja helyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:

,,Á Támogató Képviselő-testületének 22/20]6. (II.04.) szómli határozata alapján nyújtott támogatás

felhasznáIásĺźnak

Í\\
\it,-\

\ .'\\
t\

Megnevezés Felhalmozási céI Műktidési cél
Támo gatás-BRFK-Katasztrófavédelem-Józsefu áľo si
Polsárőrsés 8.000.000.- Ft 6.000.000.- Ft
..Józsefuáros Rendiéért'' kitÍintető címmel iáró iutalom 6.000.000.- Ft

Osszesen: 8.000.000.- Ft 12.000.000.- Ft
Mindässzesen: 20.000.000,- Ft

kezdő időpontja: 20I6. januór 0I.
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véghotĺíriĺIeje: 2()I7. mĘus^ 3l.

A Tánlogaĺĺi Képlli,sel(í-ĺe,sĺüleĺének ...../2016. (X].]0.) szánlú haĺĺjrozaĺcł alapján nyújĺoĺĺ 20.000.000,-
F t, az a z Iłú,s z nl i ĺ I i (l foľ in ĺ o's s z e gíí ĺ á m o ga ĺ ĺi,s fe l h as znál ó,s án a k

kezdő időpontja: 20]6. november l0.
végltatárideje: 2017. május 31.

A felhasználasĺ dokumenĺá'ló szánzlák, szánwiteli bizonylaĺok, eg,,éb dokumentumok ĺeljesíĺési
időpontjának afelhasználási időszalcrlak megfelelő keltezésűnek kell lennie.,,

7.

A Támogatási szerzodés 6.3. pontja a következők szerint módosul:

,,A Támogatott a támogatás felhasználásaról legkésőbb 2017. június 30-ig kote|es írásban szakmai zárő
beszámolót és pénztigyi zárő e|számolást készíteni és átadni a Támogató szakmai|ag illetékes szervezeti
egységes (Pol gárm esteri Kabinet) r észéĺe.
A Támogatő részéro| a szakmai beszámoló és pénzügyi e|szÁmo|ás elfogadásaľa és a te|jesítés
igazo|ására a polgármester jogosult j e|en szerződés 6.5. pontjában feltüntetett hatáľidőn belül.''

8.

A Felek kijelentik, hogy a Támogatási szerzodésnek a Szerzodésmódosítással nem érintett
ren d e I kezés eit v á|tozatlan fo rm áb an é s tartal om m a| fenntarti ák.

9.

Jelen Szerzodésmódosítás a Támogatási szerződés e|választhatat|an ľészétképezi, azza| egyutt éľvényes.

10.

A Felek jelen Szerződésmódosítást - amely 4 sz,źtmozott oldalból álI és 4 egymással megegyezo eredeti
péIdányban készült - elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jőváhagyő|ag ftjź/ľ. a|á.

11.
Ie|en Szerződésmódosítás a Felek á|ta|i a|áírás napjan lép életbe, ̂ z'za|,hog! amennyiben a Felek nem

egyszeÍTe írjźlk a|á, űgy a Szerződésmódosítás a későbbi a|áírás időpontjától hatályos.

Budapest, 2016. november " " Budapest, 2016. november " "

Józsefváľos Kiizbĺztonságáért
Kiizalapítvány
képviseletében

Teszársz Károlv
elnök

Támogatott

Budapest Főváľos WIr. ke.rüleÍ
Józsefváľosi O nko ľm ányzat

képviseletében
dr. Kocsis Máté
polgármester
Támogató
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Ellenjegyezle: Fedez-ele:

P éllzugy i|eg e I l enj egyzem :

Páris Gyuláné
gazdaságivezető

Jogi szempontból ellenje gy ezem:-

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
aljegyző
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