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Tárgy: Javaslat a X. kerület Wolf 
Polgárőr Egyesülettel kötött 
együttműködési megállapodás 
módosítására 

Az Önkormányzat 2010. szeptemberében együttműködési megállapodást kötött a X. kerület 
Wolf Polgárőrség, Speciális Mentők-, Polgári Védelem, Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
(rövidített neve: X. kerület Wolf Polgárőr Egyesület, a továbbiakban: Egyesület) Kőbánya 
közrendjének és közbiztonságának védelme, valamint az itt élők biztonságérzetének javítása 
céljából. A megállapodás alapján az Önkormányzat évente 6 M Ft támogatást biztosít az 
Egyesület részére. 

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján, különösen az elszámolás módja tekintetében a 
megállapodás felülvizsgálata indokolt. A közelmúltban módosításra került a polgárőrségről 
szóló 2006. évi LII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) ezért a megállapodás módosítása során 
ezenjogszabályváltozásra is indokolt figyelemmel lenni. 

Az eredeti megállapodás szerint a támogatást negyedévente utólag fizette az Önkormányzat, 
ez azonban a Támogatott részére kedvezőtlen, hiszen nem gazdálkodó szervezet és 
máshonnan nem származik kiszámítható rendszeres bevétele, így nem képes megelőlegezni a 
működés költségeit. Ezért a javaslat a támogatás előzetes megfizetését rögzíti negyedéves 
ütemezés ben. 

A megállapodás alapján az Egyesület által ellátott feladatok négy nagy csoportra bonthatók: 
l. járőrözés, 
2. nevelési-oktatási intézmények körüli közlekedési forgalom felügyelete, 
3. tömegrendezvények biztosításában közreműködés, valamint 
4. a 13. pont szerinti rendkívüli feladatok (szükséghelyzetben, életveszély esetén). 

A megállapodás 9. pontjában és részletesen a mellékletében rögzített járőrszolgálat 
meghaladja az Egyesület kapacitását, ezért annak a realitások szerinti csökkentését javasolom. 
Az Egyesülettel történő egyeztetés szerint ez a gyakorlatban jelenleg is úgy történik, hogy a 
rendőrjárőr mellé l fő polgárőrt biztosít az Egyesület, így kiegészítik a rendőrség munkáját. A 
megállapodásban is ez kerülne rögzítésre. Így a melléklet fölöslegessé válik, a körzeteket 
beemeljük a megállapodás szövegébe. Ugyanez a pont ki egészülne a közterek és parkok 
védelmének fokozott biztosításával. 

A megállapodás 13. pontjában foglalt szükséghelyzetekre irányadó rendelkezéseket a 
módosítás rendkívüli feladatokként határozza meg. Az ezekkel kapcsolatos igazolt 



2 

többletköltségek megtérítését az Önkormányzat a megállapodás 19. pontjában vállalta, amely 
költségeknek azonban indokolt valarnilyen korlátját megállapítani. Az összegszerű korlát 
helyett javasolarn az ilyen jellegű költségek megtérítésének feltételéül szabni az előzetes 
jelzést és egyeztetést, ami rövid úton (telefon, e-mail) történhet. Ennek a pontnak a 
kiegészítése külön tartalmazza, hogy a rendkívüli feladatok ellátásának területi hatálya is 
Kőbánya közigazgatási területe. A Ptv. rnódosítása rögzíti, hogy a helyi polgárőrszervezet 
rnűködési területe annak a településnek, a fővárosban fővárosi kerületnek a közigazgatási 
területe, amelyet a helyi polgárőr szervezet székhelyeként jelölt meg. A Ptv. 2/A. § (4) 
bekezdése szerint azonban a helyi polgárőr szervezet kivételesen a rnűködési körén kívül is 
eljárhat, ezért a megállapodásban indokolt fenntartani a területi hatályt, és azt is kimondani, 
hogy a Kőbányán kívüli feladatok ellátására a támogatás nem használható fel. Ez nem zárja 
ki annak a lehetőségét, hogy ilyen igényt jelezzen az Egyesület, ez azonban a megállapodás 
körén kívül esik, és külön önkormányzati döntést igényel. 

A tömegrendezvényekkel kapcsolatos 14. pontot javasolarn kiegészíteni néhány előre 

meghatározható, konkrét kerületi rendezvénnyel (pl. fáklyás felvonulás, isaszegi kerékpártúra 
stb.). A rendezvények polgárőr létszám igényéről és a többletköltségekről a felek külön 
egyeztetnek. Ezzel kapcsolatban fontos elhatárolni az Egyesület polgárőri tevékenységél a 
vagyonvédelmi cégek vagyonvédelmi és egyéb őrző-védő tevékenységétől. A rendezvények 
kapcsán valószínűleg ilyen igények is fellépnek, arniről a rendezvény szervezőinek külön kell 
gondoskodniuk. Fontos tudatosítani, hogy a vagyonvédelmi feladatok (és költségek) 
kiváltásárajelen megállapodás nem alkalmas. 

A 15. pontban foglalt együttműködési kötelezettség körét a Ptv. rnódosítása bővítette, amit a 
megállapodásban is rögzítünk. Új elem továbbá az Önkormányzat közbiztonsági tanácsadója 
által vezetett heti egyeztető tárgyalás, ahol az együttműködés konkrét formái kerülhetnek 
megbeszélésre. 

A megállapodás 16. pontja tartalmazza a beszámolás módját, amit indokolt pontosítani. A 
beszámolás alapja továbbra is a rendőrség által leigazolt szolgálati napló, ezen túlmenően 
azonban a javaslat szerint a megállapodás 2. rnelléklete tartalmazza az elszámoló lap rnintáját. 
Ennek lényege az, hogy a fentiekben jelzett négyféle feladatcsoport jól elhatárolható legyen 
egymástól. A szöveges beszámolón túl az elszámolásához az Egyesület továbbra is csatolja a 
rnűködésével kapcsolatos számlákat azzal, hogy üzemanyag számla helyett a NA V által 
közzétett norma szerinti elszámolás elfogadható. A soron következő támogatás kitizetésének 
feltétele az előző negyedéves beszámoló benyújtása és Képviselő-testület általi elfogadása. 

A megállapodás 19. pontja tartalmazza a rendkívüli feladatok költségeinek rnegtérítését, ami 
kiegészítésre kerül azzal, hogy csak az előzetesen bejelentett és elfogadott kötelezettségek 
igazolt és egyeztetett többletköltségei kerülnek megtérítésre. Ehhez olyan szernélyt kell 
kapcsolattartónak megnevezni, aki jogosult a kötelezettségvállalásra is. Ez irányadó a 
tömegrendezvények többletköltségeire is. 

A megállapodás végén eleget kell tenni a Ptv. rnódosítás követelményeinek: a Támogatott 
nyilatkozik a rendőrséggel kötött írásbeli együttműködési rnegállapodásról, amelynek 
rnegszűnése egyben az Önkormányzattal kötött megállapodás rnegszüntető feltétele. 
Ugyancsak nyilatkozik a Támogatott arról, hogy Kőbányán található a székhelye, és ezáltal 
helyi polgárőr szervezetnek rninősül. 
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Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 
fogadja el. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a X. kerület 
Kőbányai Wolf Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési megállapodást módosítja, és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot az előterjesztés l. melléklete szerinti 
formában aláírja. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 20 ll. június 3. 

Mellékletek: 

2011. június 24. 
polgármester 
a kerületfejlesztésért és külső kapcsoltatokért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

Jogi Csoport 

l. melléklet: együttműködési megállapodás módosítása (tervezet) 
2. melléklet: elszámoló lap 
3. melléklet: eredeti együttműködési megállapodás (eredeti melléklete nélkül) 

4. melléklet: kötelezettségvállalási előlap 
5. melléklet: költségvetési sor aktuális helyzete 

Törvényességi szempontból látta: 

jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

Egyrészről Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent 
László tér 29., statisztikai jelzőszáma: 1551-0000-841132101, képviseli: Kovács 
Róbert polgármester) mint támogató (a továbbiakban: Támogató), 
másrészről a X. Kerület Kőbányai Wolf Polgárőrség, Speciális Mentők-, Polgári 
Védelem, Önkéntes Tűzoltó Egyesület (székhelye: 1105 Budapest, Gitár u. 13., 
nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság 85692/2005. szám alatt, képviseli: 
Orosz Tibor elnök) mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott, együttesen: 
felek) a 2010. szeptember hónapban napJan kötött együttműködési 
megállapodásukat (a továbbiakban: megállapodás) az alábbiak szerint 
módosítják: 

1.) A megállapodás 2. pontja módosul akként, hogy Támogató a Támogatást 
átutalással előzetesen fizeti meg negyedévente az alábbi ütemezés szerint: 
Január 31-ig l 500 OOO Ft, 
Április 30-ig l 500 OOO Ft, 
Július 30-ig l 500 OOO Ft, 
Október 31-ig l 500 OOO Ft. 

2.) A 2. pont kiegészül: "Támogatott a támogatást a jelen megállapodás szerinti 
feladatai ellátása során elsősorban a polgárőrök járőrözése költségeinek (pl. 
üzemanyag- NAV norma alapján- autójavítás, egyenruha stb.) biztosítására és 
a működése finanszírozására (pl. rezsiköltség) használhatja fel. A soron 
következő támogatás kifizetésének feltétele az előző negyedéves tevékenységről 
a 16. pont szerinti beszámolás és annak elfogadása. 

3.) A megállapodás 9. pontjában említett mellékletet a felek hatályon kívül 
helyezik, egyúttal rögzítik, hogy Támogatott járőrözési tevékenysége a kerület 
rendőrségi járőrkörzeteihez igazodik, amelyek a következők: Kőbánya Központ, 
Újhegy, MÁV-Hungária krt.-i lakótelep, Kertváros, Gyakorló utcai lakótelep, 
Szárnyas úti lakótelep. Támogatott akként látja el a vállalt feladatot, hogy fenti 6 
körzetben a rendőrjárőr mellé 1-1 fő polgárőrt biztosít. 

4.) A megállapodás 9. pontja kiegészül: "Támogatott különös figyelmet fordít a 
közterek és parkok védelmének a biztosítására." 

5.) A megállapodás 13. pontja kiegészül: "(a továbbiakban: rendkívüli 
feladatok). Támogatott ezen rendkívüli feladatokat a felmerülésükkor 
haladéktalanul előzetesen jelzi a Támogató képviselőjének (kapcsolattartó). A 
megállapodás területi hatálya a rendkívüli feladatok vonatkozásában is kizárólag 
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Kőbánya közigazgatási területe. A Kőbányán k)vüli feladatok ellátására a 
támogatás nem használható fel." 

6.) A megállapodás 14. pontja kiegészül: "Támogatott jelen megállapodás 
keretében- külön egyeztetésszerint-ellátja különösen az alábbi feladatokat: 
- fáklyás felvonulás biztosítása, 
- isaszegi kerékpártúra biztosításában részvétel, 
- Polgárvédelmi Ifjúsági Verseny lebonyolításában részvétel, 
- Autómentes Nap biztosításában való részvétel, 
- Polgárvédelmi Ifjúsági Nap biztosításában való részvétel, 
-Halottak Napján és Mindenszentek idején a temető környékének biztosítása, 
- közös akciókban részvétel a 7. pontban említett szervekkel. 
Felek rögzítik, hogy Támogatott a rendezvényeken nem lát el vagyonvédelmi és 
egyéb őrző-védő feladatokat." 

7.) A megállapodás 15. pontja kiegészül: "Támogatott tudomásul veszi, hogy a 
polgárőrségről szóló törvény (a továbbiakban: Ptv.) 2. § (2) bekezdése alapján 
köteles együttműködni az állami és önkormányzati szervekkel, a 
katasztrófavédelemmel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervével, a 
környezet- és természetvédelmi szervekkel, a hivatásos és az önkéntes 
tűzoltóságokkal, a mezei és természetvédelmi őrszolgálatokkaL Támogatott 
vállalja, hogy részt vesz a Támogató által szervezett heti egyeztető 
tárgyalásokon." 

8.) A megállapodás 16. pontja módosul. "Támogatott vállalja, hogy 
tevékenységéről a Támogató képviselő-testületének negyedévente, a naptári 
negyedévet követő első rendes ülésen beszámol, valamint a rendőrség által 
leigazolt szolgálati naplót bemutatja. A beszámoló benyújtásának határideje a 
naptári negyedévet követő 5. nap. A beszámolás a jelen megállapodás 
mellékletét (2. melléklet) képező elszámoló lapon történik, amelyben külön 
kerül feltüntetésre a járőrszolgálati tevékenység, a nevelési-oktatási intézmények 
környékén a közlekedési forgalom felügyelete, a tömegrendezvények biztosítása 
és a rendkívüli feladatok ellátása. A Támogatott elektronikusan küldi meg a havi 
szolgálati óra összesítőket." 

9.) A megállapodás 19. pontja módosul: "Felek megállapodnak, hogy 
Támogatottnak a jelen megállapodás 13. és 14. pontjában vállalt előzetesen 
bejelentett és elfogadott kötelezettségei teljesítése során felmerült, igazolt és 
egyeztetett többletköltségeit Támogató megtéríti. A Támogató kapcsolattartája a 
megállapodás 13. és 19. pontja vonatkozásában: Radványi Gábor 
alpolgármester, tel: 4338-217, fax: 4338-207 e-mail: 
radvanyigabor@kobanya.hu" 
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10.) A módosítás hatályba lépésének időpontja: 2011. július l. napja. 
Támogatott a 2. naptári negyedéves beszámolóját a jelen megállapodás szerint 
készíti el, akifizetésre is a jelen megállapodás irányadó. 

ll.) Támogatott kijelenti, hogy Budapest Fővárosi Rendőr-főkapitányság X. 
kerületi Rendőrkapitányságával rendelkezik a Ptv. 2. § (l) bekezdése szerinti 
írásbeli együttműködési megállapodással, amit folyamatosan fenntart. 
Támogatott köteles a rendőrséggel kötött megállapodás megszűnését 3 napon 
belül bejelenteni a Támogató kapcsolattartójának Jelen megállapodás 
érvényességi feltétele a rendőrséggel kötött írásbeli megállapodás, annak 
megszűnése esetén, azzal egyidejűleg jelen megállapodás is megszűnik 
(megszüntető feltétel). 

12.) Felek rögzítik, hogy Támogatott székhelye Budapest X. kerületében 
található, ezért itt minősül helyi polgárőr szervezetnek. 

Felek jelen módosító megállapodást mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
helybenhagyólag írták alá. 

Budapest, 20 ll. június " 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
megbízásából ellenjegyezte: 

" 

Pándiné Csemák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Hegedűs Károly 
aljegyző 

jegyző 

Orosz Tibor elnök 

Dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 



2. melléklet az előterjesztéshez 
Együttműködési megállapodás 2. melléklete 

ELSZÁMOLÓ LAP 
X. kerület WOLF Polgárőr Egyesület .... negyedéves tevékenységéről 

Az Egyesület az alábbi feladatokat látta el Kőbánya közigazgatási területén: 

l. járőrözési tevékenység- a rendőrség általleigazolt szolgálati napló alapján 

A részletes kimutatást az elektronikusan megküldött havi szolgálati összesítők tartalmazzák. 

2. nevelési-oktatási intézmények környékén a közlekedési forgalom felügyelete 

3. tömegrendezvények biztosításában közreműködés 

4. rendkívüli feladatok 

Dátum 
aláírás 



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., 
statisztikai jelzőszáma: 1551-0000-8411321 O l, képviseli: Verbai Lajos polgármester), mint támogató 
(a továbbiakban: Támogató), 

másrészről 

a X. Kerület- Kőbányai Wolf Polgárőrség, Speciális Mentők-, Polgári Védelem, Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület (székhely: 1105 Budapest, Gitár u. 13., nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság 
85692/2005. szám alatt, képviseli: Orosz Tibor elnök), mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott, 
együttesen: Felek) között alulírott időben és helyen az alábbi feltételekkel: 

PREAMBULUM 

Együttműködő Felek jelen megállapodást Kőbánya közrendjének és közbiztonságának védelmében, a 
Kőbányán élők biztonságérzetének javítása céljából kötötték. Ezen belül Felek együttműködésének 
kiemeit célja a természetes és épített környezet védelme, az ezeket károsító vagy rongáló események 
megelőzése, a személy- és tulajdon elleni bűncselekmények megelőzése, a gyermek- és fiatalkorúak 
védelme, a drogprevenció, a Kőbánya területén megtartott tömegrendezvények biztosítása, a 
közlekedésbiztonság javítása, különös tekintettel az oktatási és szociális intézmények környezetének 
biztosítására és felügyeletére, a katasztrófahelyzetek okozta károk megelőzése, csökkentése, elhárítása. 
Felek rögzítik, hogy Támogatott ezen célok eléréséhez szükséges kiterjedt jármű- és speciális 
gépparkkal, valamint ezen célok iránt elhivatott és megfelelő képzettséggel rendelkező tagokkal 
rendelkezik, a rendőrséggel hosszabb ideje eredményesen együttműködik, tevékenységét Kőbányán 
huzamosabb ideje folyamatosan folytatja. A kitűzött célok eléréséhez Támogatott vezetői és tagjai 
szükséges tapasztalattal és szakmai felkészültséggel rendelkeznek. 

TÁMOGATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

l. Támogató vállalja, hogy 2010. július l. napjától támogatottnak évi 6.000.000,- Ft (azaz 
hatmillió forint) támogatást (a továbbiakban: Támogatás) juttat. 

2. Támogató vállalja, hogy a jelen megállapodás l. sz. pontjában meghatározott Támogatást 
átutalással, utólag fizeti meg Támogatott OTP banknál vezetett 11710002-20084644 szám ú 
bankszámlájára évente az alábbi ütemezés szerint: 

- március 31. napjáig 1.500.000,- Ft 

- június 30. napjáig 1.500.000,- Ft 

szeptember 30. napjáig 1.500.000,- Ft 

december 31 napjáig 1.500.000,- Ft 
3. A jelen megállapodás 2. sz. pontjában meghatározott ütemezéstől a Felek közös, írásbeli 

megegyezéssel eltérhetnek. 
4. Támogató vállalja, hogy - Támogatott erre irányuló kezdeményezés esetén - közösen részt 

vesz a Támogatottal pályázatokon, pályázati források megszerzése érdekében vele 
együttműködik. Felek a pályázathoz biztosítandó önrész tekintetében esetenként külön, 
írásban egyeznek meg. 



5. Támogató vállalja, hogy Támogatottat az önkormányzat képviselő-testületének üléseire 
meghívja, a Preambulumban szereplő célokkal összefUggő bizottsági napirendekről értesíti. 

6. Támogató vállalja, hogy rendszeres megjelenési lehetőséget biztosít Támogatottnak a 

rendelkezésére álló nyomtatott és elektronikus médiában. 
7. Támogató hozzájárul, hogy Támogatott a "kőbányai" jelzőtésKőbánya címerét használja. 
8. Támogató jogosult Támogatott-tól a Támogatás felhasználásáról bármikor felvilágosítást 

kémi, Támogatott tevékenységét-a jelen megállapodás teljesítésével összefUggésben- annak 
indokolatlan zavarása nélkül bármikor jogosult ellenőrizni. 

TÁMOGATOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

9. Támogatott vállalja, hogy Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya közigazgatási területén, a 
jelen megállapodás mellékletét képező területi felosztás szerinti 6 területi régióban, régiónként 

2-2 emberrel, napi 24 órában állandó járőrszolgálatot teljesít, 
10. Támogatott vállalja, hogy a 9. pontban foglalt tevékenysége során különös figyelmet fordít a 

nevelési-, és oktatási intézmények körüli forgalom felügyeletére délelőtt 7.00-8.00 óra között 
és délután 13.00-15.00 óra között. 

ll. Támogatott a 9. pontban foglalt kötelezettségét naponta- kapacitásától fUggően- 3x8 órás, 
vagy 24 órás folyamatos műszakban kívánja ellátni, a szelgálatok kezdetét és végét a 
székhelyén szolgálati jelentőlapon vezeti, melyet a X. ker. rendőrség ügyelete igazol. 

12. Támogatott vállalja, hogy amennyiben a 9. pontban meghatározott tevékenysége során 
szabálysértést, bűncselekményt, vagy bármely más olyan tényt, körülményt észlel, amely 
hatósági intézkedésre adhat alapot, az erre hatáskörrel rendelkező hatóságot haladéktalanul 
értesíti. Bűncselekmény észlelése, vagy annak gyanúja esetén a jogszerűen rendelkezésére álló 
eszközökkel az esetleges veszélyhelyzetet megkísérli elhárítani, az esetlegesen fenyegető kárt 
megkísérli megelőzni, illetve mérsékelni, valamint a hatóság kiérkezéséig- szükség esetén -a 
helyszínt biztosítja. 

13. Támogatott vállalja, hogy előre nem látott szükséghelyzetekben, valamint katasztrófa
helyzetekben - emberi életet, egészséget, vagyont fenyegető veszély elhárítása, az eljáró 

hatóságokkal összehangoltan - ellát a jelen szerződésben meg nem határozott olyan 
feladatokat is, amelyek ellátására speciális gépparkja segítségével képes, illetve amelyekre 

megfelelő képesítéssel rendelkezik. 
14. Támogatott vállalja, hogy- Támogató előzetes jelzése alapján, előre egyeztetett létszámban

közreműködik Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya közigazgatási területén megtartandó 
tömegrendezvények biztosításában. 

15. Támogatott vállalja, hogy a Támogató közigazgatási területén működő többi polgárőrséggel -

erre vonatkozó kezdeményezés esetén - együttműködik. 

16. Támogatott vállalja, hogy munkájáról a Támogató képviselő-testületének negyedévente, a 2. 

pontban meghatározott hatámapokat közvetlenül megelőző rendes üléseken beszámol, 
valamint a rendőrség általleigazolt szolgálati naplót bemutatja. 

17. Támogatott vállalja, hogy formaruháján valamint szolgálati gépkocsiján Támogatót feltünteti, 

nyilvános- és sajtómegjelenések során Támogatót megjeleníti. 
18. Támogatott vállalja, hogy a 2. pontban leírt támogatásokról a kézhez vételt követő 30 napon 

belül közhasznú igazolást állít ki. 
19. Felek megállapodnak, hogy Támogatottnak ajelen megállapodás 13. és 14. pontjában vállalt 

kötelezettségei teljesítése során felmerült igazolt többletköltségeit Támogató megtéríti. 



VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

20. Felekjelen megállapodást határozatlan időtartamra kötik. 

21. Jelen megállapodást bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett, indokolt írásbeli 
nyilatkozatával, 90 napos felmondási idővel felmondani. 

22. Jelen szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítésével összefiiggésben a Felek az alábbi 
kapcsolattartókat jelölik ki: 

Támogató 

Hegedűs Károly, főosztályvezető 
Tel.: 4338-172 

hegedus _ karoly@kobanya.hu 

Támogatott 

Orosz Tibor Elnök 

Tel: +36-30-621-2204 

wolfcsoport@freemail.hu 

23. Felek jelen megállapodásból származó valamennyi vitás kérdést megkísérelnek tárgyalásos 

úton rendezni. Felekjelen szerződéssel kapcsolatos polgári peres eljárásokra alávetik magukat 
a hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság eljárásának. 

24. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés bármely pontjának vagy pontjainak 
érvénytelensége nem érinti a többi pont érvényességét. 

25. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései, valamint a Magyar Köztársaság más vonatkozó 
jogszabályaiban foglaltak az irányadók 

Jelen megállapodást, amely 3 (azaz három) oldalból és 25 (azaz huszonöt) folytatólagosan számozott 
pontból áll, a Felek képviselői kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták 

Ellenjegyezte Dr. Neszteli István jegyző megbízásából: 
i 

0D~-------
Bajtek Mihályné 
főosztályvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

~~ly 
főosztályv~~~ő 

t.~··~~ 
Dr. Korpal Anita 

osztályvezető, jogtanácsos 



Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Keret gazda: J egyzői Iroda 
Előkészítő neve: Verbai Lajos Költségvetési év: 2011 

Kötelezettségvállalási előlap 
Iktatószám:K/7658/2011/XXIII Köszám: 235//2011 
Szerződő fél (szállító) neve: WOLF Polgárőr Egyesület 

címe: ll 05 Budapest Gitár u. l 3 
bankszámla száma: 11710002-20084644-

A szerződés tárgya (megállapodás*): 
Kőbánya közrendjének és közbiztonságának védelme. 

·A szerződés összege: 

Ebből tárgyévi összeg: 

A fedezet megnevezése: 20 ll évi költségvetés 

8424281/38115233/30 15/Wolf Polgárőrség Egyesület/000 
Aktuális előirányzat: 
Szerződésen kivüli számlák összege: 
Elkötelezettség (szerződéssel eddig lekötött): 
Aláiratlan szerződések összesen: 
Tárgyi szerződés összege: 

Tárgyi kötelezettségvállalást követően még felhasználható: 

Budapest, 2011.06.03 

Ellenjegyző 

Nyomtatta:Holicska Eszter nyomtatva: 2011.06.03, 10:30 

PH 

Ez a nyomtatás aK és K Mérnökiroda ÜVEG nevű programjával készült. 

Szerződés 

6.000.000 Ft 

6.000.000 Ft 

6.000.000 Ft 
O Ft 

6.000.000 Ft 
O Ft 

6.000.000 Ft 

O Ft 

Kötelezettséget vállaló 



Kiadás: 

Költségvetési sor (2011) 
Nyomtatva: 2011.06.03, 10:30 

Szakfeladat 8424281 Bűnmegelőzés 

Főkönyvi szám: 38115233 Műk.c.pe.átad.non-prof.szerv.(társ.sz.) El 

Létesítmény: 3015 Wolf Polgárőrség Egyesület 

Intézmény: OOO 

Keretgazda: Szervezési és Ügyviteli Főosztály 

Megjegyzés: 

Nettó ÁFA 

Előirányzat: 6.000.000 o 

Elkötelezve: 6.000.000 o 
Aláírva: 6.000.000 o 

Aláíratlan: o o 

Maradék ( ei.-elköt.-k.szla. ): o o 

Számlázva: 1.500.000 o 
Kötváll.on keresztül: 1.500.000 o 

Külső számla: o o 
Számlázható (Eiőirányzat-számlázva): 4.500.000 o 

Kifizetve: 1.500.000 o 
Nincs kifizetve: o o 

Bevételi előírás: o o 

Bruttó 

6.000.000 

6.000.000 

6.000.000 

o 

o 

1.500.000 

1.500.000 

o 
4.500.000 

1.500.000 

o 

o 


