
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya által 20 ll. IV. negyedévben a 
térfigyelő-rendszer tevékenysége során teljesített túlszolgálati órák fedezetének 

támogatásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetője tájékoztatta a Kőbányai Önkormányzat 
vezetését, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat között a térfigyelős tevékenység során szükségessé váló túlszolgátat 
finanszírozásának támogatására - 2011. szeptember l. és december 31. közötti 
időidőtartamra - kötött megállapodásban (2. melléklet) biztosított 6 OOO OOO Ft összegű 
támogatási keretet 2 109 682 Ft összeggel túllépték. 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat a fent meghatározott tartalommal korábban is- 2011. május l. és augusztus 
31. közötti időidőtartamra - kötött megállapodást (3. melléklet) szintén 6 OOO OOO Ft 
összegű támogatási keret biztosításával, amely összegből 3 912 874 Ft fel nem használt 
összeg megmaradt, amelyet a KÖKERT Non-profit Közhasznú Kft számlájára visszautaltak. 

A fel nem használt maradványösszeg visszautalásáról az Országos Rendőr-főkapitányság 
Gazdasági Főigazgatóság Közép- Magyarországi Gazdasági Igazgatóság Közgazdasági 
Osztály vezetője 20 ll. szeptember 20-án kelt levelében értesítette az Önkormányzat 
polgármesterét (4. melléklet). 

A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetője előterjesztette azon kérését, hogy a fel nem 
használt összegből történjék a IV. negyedéves keretösszeg túllépésének biztosítása. 

II. A végrehajtás feltételei 

Tekintettel arra, hogy a 3. mellékletben feltüntetett megállapodás nem rendelkezik arról, hogy 
a támogatás esetlegesen fel nem használt összege a későbbiekben mire fordítható, szükséges a 
tisztelt Képviselő-testület döntése a visszautalt 3 912 874 Ft fel nem használt támogatási 
összeg felhasználásáróL 



III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. február 14. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Jb 
D S lb' Kr1 ., r. za o lsztlan 

jegyző ( 

"' ' 



l. számú melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... .... /2012. ( ...... ) határozata 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya által2011. IV. negyedévben a 
térfigyelő-rendszer tevékenysége során teljesített túlszolgálati órák fedezetének 

támogatásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat között a 20 ll. május l. és augusztus 31. közötti időszakra - a BRFK X. 
kerületi Rendőrkapitányság állománya részére túlszolgát finanszírozása tárgyában - kötött 
megállapodásban biztosított 6 OOO OOO Ft keretösszeg fel nem használt 3 912 874 Ft 
összegéből 2 l 09 682 Ft túlszolgálati órák fedezetének támogatására kifizetésre kerüljön 
tekintettel arra, hogy a 2011. év IV. negyedévben a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 
állománya részére túlszolgátat támogatására biztosított 6 OOO OOO Ft keretösszegen felül 
történt teljesítés. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a KŐKERT Kőbányai Kerületgondooksági és 
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft-t, hogy a 3 912 874 Ft összeg maradványból 
2 109 682 Ft összeget átutaljon a BRFK Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-
01451430 számú számlájára. 

Határidő: 
Feladatkörében érintett: 

2012. március 15. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoport vezetője 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetője 



2. melléklet az előterjesztéshez 

MEGÁLLAPODÁS 
Tú Iszo l gála t finanszírozására 

Amely létrejött egyrészről a 
Budapesti. Rcndőr~főkapitányság 
székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6. 
adószám: 15720388-2-51 
képviseli: dr. Tóth Tamás r. dandártábornok:, rendőrsqgi tanácsos, rendorfókapitány 
(a továbbiakban: BRFK) 

másrészről 

Budapest JUjváros X. kerület Kőbányai Önkormány7-at 
székhely: 1102 Budapest, SzentLászló tér 29. 
adós7ám: 1.5510000-2-42 
képviseli: Kovács Róbert polgáriDestér 
(a továbbiakban: Önkormányzat .,. a tqvábbiakban e.gyill:t: Feiek) köZőtt az illqlírott helyen és 
napon az alábbiakban részletezett feltételek meUett: 

Felek a jelen megállapocMstközszolgaltatásJ f-elttdat ellátására a Rendörségről szóló 1994. évi 
XXXIV. Törvényben (a továbbiakban: Rtv.) és a helyi önkormányzatokról szóló !990. évi 
LXV. töi'vényhen foglaltak alapján kötik, annak érdekében, hOJ$Y Budapest X. .kerület 
közrendje és közbiztonságajavuljon. 

Önkormányzat kijelenti, hogy fóntosnak tartja Budapest X. kerületének kötbíztonságát, ezért 
az Önkormány-.mt 2011. évi kö1tségvet~$éről szoló 6/2011. (II. 18.) rendeletében. a BRPK 
részére a kötterUletek és nyilvános helyek ellenőrzését szolgá!ó közblzt'Onsági tevékenység 
tulszolgálatának dijazásárá, elsős.orban a térjigyelás tevékenység Si)rán szíi/<s~gessé váló 
túlszolgá/at jinanszfr(}zására támogatast biztosit a jelen Megállapodásban meghatáto7.0.ttak 
szerint 

Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodásban az Önkormányzat kötelezettségeit a KÓKERT 
Kőbányai Kerttletgondnoksági és Településill.emeltetési Non•profit Közhasznú Kft 
(székhely: ll 07 Budapest Basa u. l. - a továbbiakban: Kekert Kft), rnin:t közreműködö 
teljesíti, a111elyhez az Önkottnán)'Zat biztosítja a TQ:rsaság részére a szükséges költségvetési 
forrásokat. 

l. A BRFK vállátásai a BRFK X. kcril~ti Rendörkapit~nyság (a továbbiakbán: 
Ren(iörkapitányság) közremíikadésével 

I. A BRFK a támogatást elfogadja.· es kütelezettséget vátlal arm, hogy a közbiztonsági 
tevékenység ~ls6$0rban a térftgyelős tevékenység során szükségessé váló-· 
túlszolgátat keretében történő dijazására. illetve a közterhek fedezetére rendelkezésre 
bocsátott ~ssze~ef e}külötlftv:é kezeli, és azt kizárÓlag Budapest X, kertitetében 
teljesített. •ttz állományilletékes · parancsnok által elrendelt és i2átolt túlszolgálat 
kifizetésére használja fe t 
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Az Önkormán}'?-at részére a 20 ll. szeptember L napja és 20 ll. december 31. napja 
közötti idöszakról, legkésöbb 2012. január 31. napjáig hivatalos pénzügyi 
elszámolást killd a támogatás ténylege..., felhasználíisáról. 

Il. Az Önkonnáuyzat vállalásai a Ktikert Kft. kQzremiíködésével 

3. Az Önkonnán}'7...at vál.lalja, hogy a közbiztonsági tevékenység során szükségessé váló 
túlszolgálatot a 4· 5; pontban foglaltak szerint finanszíro77-n. 

4. Az l. ponthan meghatározottak alapjáu a havonta tel.fesitett túlszolgátat fedezetére 
mínden hónap l O. napjáig (első esetben szeptember I ö-ig) l 500 OOO Ft, azaz 
egymillió~ötszázezer forint összeget (mely tartalmazza a kifizetöt terhelő járulékokat 
is) átutal a BRFK M.agyar Ál1amkin<:Stárnál vezetett Hl023002-01451430 számú 
számlájár-a. 

lll. I<ii~lis rendelku.ések 

5. Felek tög~tik, hogy a BRFK a Rendörkapitányság közremúködésével, az e 
megállapodásban foglalt tevékenység végzését 2011. !izeptetnbcr l. napjától a 
támogatásként adott összeg kimerüléséig, de legkésőbb 2011. december 31. napjáig 
tartó határozott időtartamra biztosítja, és elszámolási kötelezettségének a 2. pont 

szerint Önkormányzat felé eleget tesz, az 1. pontban meghatározott céh·a fel nem 
használt összeget az Öttkonnánp.at l·észere 2012. január 31~ ig visszafizeti. 

6. Jelen megállapodást bármelyik Fél a má$ik Félhez intézett Jrásbeli nyilatko~táv~ 
-30 (hanninc) napos felmondás! idővel:... a me8álHtpOdáS tartama a.l~ ·bármikor 
felmondhatja. 

7. Jelen megállapodást bám1elyik Fél jogosult rendk:Mili felmondással, azotUlali 
hatállyal írásban felmondaní, ame1111yiben a másik Fél a megáJlapödásboo szabályozott 
vala:n.1ely köte!ezettségét súlyoSl,in megszegi, és magatartását a másik Fél kifejezett 
írásbeli felszólítása étlenére scm s~nteti meg. a telszólitás kézhezvételét követő 15 
(tizenöt) napon belül. 

8. Jelen m~;:gáUapodá.5 módo&ítá~a. kizárólag írásbW;l a FeJek közils megegyezésevel 
történhet. 

9. A megállapodás megszüntetése esetén a Felek kötélesek egynxassal elszijmolni, a 
meg.állapodás tnegszütitetését k6vető 30 (harminc) napo11 belül. 

10. A Felek tájékoztatják egymá.~t ar..okban .~ esetekben, amikor azt a másik Fél 
szervezeti működése vagy feladatefláu\sa sztikségessé teszt Az esetleges jogvitákat 
előzetesen egyeztetéssei oldják meg. 

ll. A Felek a megállapodás teljesülését, eredményét és tapas.ztalatait 201 l. december 31. 
,rtaP.J'álg áttekintik és írásbart értékelik. Arnertnyiben a rendszer további b<Mtésére sor 
kerüt a Felek e7..en megállapodás inódositásával ~ndelke~ek az üj feltételekről. 

12. A Felek által nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szólő 1959. 
évi IV. törvény, a íeg:yveres sze.rvek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
vis7..0nyáról szóló 199.6. évi XLIII. törvény, a Rendörség Szolgálati S~bályzatáról 
szóló 6212007. am.23.) lRM rendelet és az Rtv. rendelket.ései az irányadók. 
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13. Felek a jelen megállapodást- amely három számozott oldalból áll és hat egymással 

megegyező eredeti példányban készült - elolvasá& utón., mint akaratukkai mindenben 
egyezöt, jóváhagyólag hják alá. 

Budapest, 2011. augusztus "1 t" 

\. _.-. !J "'---<. __ ~ 
..... ~ ••• < ............... ~ ... ~ ••••• ::''::-:-~__. •)' •••• 

BUdapesti Rendör~fökapitálly~,.,.. 
dJ:'. Tóth Tamás r. dandártábornok 

rendőrségi tanácsos 
Budapest Rendőrl'őkapitánya 

Ellenjegyezte : 

Budapest, 2011. augusztus" 

............ ~!ló"''''""'' 
<~ .................... fJ.~ .............................. . 
• 'J.1 ' ál' JOgtrsz:tgn o 



J. számú melléklet az előterjesztéshez 

MEGÁLlAPODÁS 
Túlszolgálat finanszírozására 

Amely léttcjött egyrészróla 
Rudapcsti.Rendőr-fökapitányság 
székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6. 
adószám: 15720388-2-51 

képviseli: dr. Tóth Tantás r. dandártábornok, rendőrségi tanácsos, rendőrfőkapitány 
(a továbbiakban: BRFK) 

inAsrészről 

Rudapest'Főváros x. l<erulet Kőbanyai Önklwmányzat 
székhely: ll 02 Budapest, SY..ent László tér 29. 
adószAm: 1551 0000-2-42 
képviseli: Ková.cs Róbert polgármester 

(il továbbiakban: Önkormányzat- a továbbiakban együtt; Felek) között az alu!imtt helyeJI és 
napon az alábbiakban részletezett teltételek me ll ett: 

Felek a jelen nlegállapodást közszolgáltatási feJadat ellátására a Rendörségről szóló !994. évi 
XXXIV. törvényben és a helyi önkormányzatokról szó!ó 1990. évi LXV. törvényben foglaltak 
alaP.ján kötik, annak érdekében, hogy Budapest X kerület közrendje és közbiztonsága 
javuljon. 

Önkormányzat kijelenti, hogy fontosnak tartja Budapest X. kerUletének kí1zbiztonságát, e7..éJt 
a 6/201 I. (11.18,) Kt. számú Jtatározat:ában úgy döntött, hogy a BRFK részére a közterületek 
és nyilván,os helyek ellenőrzéi!ét szolgáló közbiztonsági tevékenység tulszolgálatina,k 
d(iazásár~ elsősm·ban a terflgyelfJs tevékenység során szühégassé vá/6 túlsz{)lgá/at 
finanszlrozasdra tántog<'ltást biztosít á jelell Megállapodásban meghatározottak szerint. 

Felekrögzítik, ltogy a jelen Megállapodásban az Önkonnányzat kötelezettségeit a KÖFeERT 
Kőbányai Keíitletgondnoksági és Telep:ülésüz.emel'tetési Non-profit K{)zhasznú Kft. 
(székhely: ll 07 Budapest Basa u. l. - a továbbiakban: Kőkert Kft.), rnint közremüködő 
telJesftí, tunelyhez az. Önkortn;ányz.at biztosítja a Társaság részére a szüksé:ges költségvetési 
forrásokat. 

l. A BRFK vállalásai a BRFK x. kerületi Rendörkapitányság (a továbbiakham 
RendőrkapifJinyság) közreműködésével 

l. A BRFK a tarno,gatást elfogadja, és köt~le.zettsé~et vállal &rra; hogy a közkiztonsá,gi 
tevéket1ység -elsösorbnn a. térfigyelös tevékenység sprán szükségessé váló
túlszolgála1 keretében történő· dfjazására, illetve a közt~rhek fedezetére rendelkezésre 
bocsátqtt összeget elktll~nitve kezeli, és azt kizárólag Budapest X kerületében 
teljesített, az állomány.illet8.<~s parru:ícsnok áltaJ elrcmdelt és igazolt túls:wigálat 
kit1zetésére használja fel. 
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2. Az Önkonnányzatrészére a 20 ll. május l. napja é!l 2011. augusztus 3 L napja közötti 
itlöszakról, l.egkésöbb 2011. S2ícptember .30. napjáig hivatalos péit2:ügyi elszámolást 
kiJidatámogatás tényleges felhasználásáról• 

Il. Az Önkormányzat vállalásai a Kőkert Kft. kőzremuködésévi!I 

3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a közbiztonsági tevékenység során szakségessé váló 
túlszolgálatot a 4-5. pontbanfo.g!a1tak szetintfinanszírozza. 

4. Az l. pontban rnegbatáro~ttak alapján 2011. május hónapban teljesitett túlszolgálat 
fedezetére, a jelen megállapodás aláírását követó 8 napon belűl a kífizetöt terhelő 
járulékat is L:'lrta!mazó 1.500.000,- Ft, azaz egyrnilHó-ötszázezer forintot, maj<i az 
aláírást követő minden hónap 10. napjáig további 1.500.000,-Ft, M.az egymiUió
ötsz.ázezer forint ősszeget (meJy tartalma7..za a kifizetélt terhelő já.rulékókat is) átutal a 
BRPK Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002·01451430 szúmú.számlájára. 

5. Az állományilletékes parancsn.c>k által eJtendeit és igazolt túlszolgálat fi11anszírozására 
felhasznált tényleges és a 4. pont a1ápján átutalt összeg különbőzetét a 2. pontban 

meghatározött elS?'...ámPiás alapján, az elszámolás kézhezvételétől számított 8 napon 

beJöJ átut:dja a BRFK Magyar Állanlk.ittcstárnál v(!Zetett 10tl23002..01451430 
szánui számlájára. 

6. Felek rögzítik, hogy a BRFK a Rendörkapitányság közremüködésével, az e 
megállapodásban foglalt tevékenység végzését 2011. május l. napjától a 
támogatásként adott összeg kirnerüléséig, de legkésőbb :Wll. augusztus 31. napjáig 
tartó határQ~tt időtartall'ii'a biztosítja, és elsZámo~ási kötelezettségének a 2. pont 
szerint Önkonnányzat feJé eleget tesz; az l. pontba,n meghatározott celre fel nem 
használt <:>sszeget az Örikonnányzat részére visszafizeti. 

7. Jelen tltClgállapod<ist bármelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozatával 
-:-30 (hatmiüc) napos felmondási idővel- a megállapodás tartama :atatt bármikor 
felmondha:tja. 

8. Jelen megállaPQdást bármelyik Fél jogosult rendkívüli felm.ondással, azonnali 
hatállyal írásban. felrnondani, am.epnyiben n tnásik Fól a megállapodásban szabályozott 
va1am~y k~te!ezettségét &ú1y(Jsan m.egszegi és maga~~sát a rná~ik Fél kifejezett 
ítbbeli . felszól:ftasa elle11ére sem. szünteti ··meg, a feJszólitás kézhezvételét követő lS 
(tizenöt) napöfi belill 

9. Jelen megállapodás módosífása. ki1-árólag irásban a Felek közös megegyezésével 
történhet. 

10. A megálJapodás megsZiintetése esetén a Felek kötelesek egymással clszámol.ni, a 
megállapodas megsztlntetéSét követő 30 (harminc) napon belfil. 

ll. A Felek tájékoztatják egymást az<>kbart az esetekben, amikt1t azt a másik Fél 
szervezeti rüúködése, vagy feladatellátása szilkségessé teszi. Az esetleges jogvitákat 
előzetesenégyeZ,tetéssel oldják nieg. 



12. A Felek a megállapodás teljesülését, eredményét és tapasztalataít augusztus 3 J. 
napjáig áttekintik és irásban értékelik~ Amennyiben a rendszer további bővítésére sor 
kerül, a Felek ezen megállapodás módosításá:val rendelkeznek az új feltételekrőL 

O. A Felek által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvról szóló 1959. 
évi IV. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állomápyú tagjainak szolgálati 
Viszonyáról szől6 1996. évi XLIII. törvétly, a Rendörség Szolgá:lati Szabályzatáról 
S7;_'iló 6212007. (XIL23.) IRM rendelet és az Rtv. rendelkezései az irányadók 

!4. Felek ajelen megállapodást- amely há:rotn S7.ámozott oldalból áll és hat egymássai 
megegyező eredeti példányban kéS:zült - elolvasás után, mint akaratukkal nJin:denben 
egyezöt. jóváhagyólag írják alá. 

Budapest, 2.0 ll. júniüs "L)" 

< ,:;-.;,·· 

'm!,, .. ~ .. -
•13uclapC$tÍ Rendőr~fOkapitányság 

dr. Tóth Tamás r. dandártábornok 
rendőrségi tanácsos 
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4. melléklet az előterjesztéshez 
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Gazdasági Főigazgatóság 
Közép~ Magyarországi 

Gazdasági Ellátó IgaZgatóság 
Ki:izgazdasági Osztály 

l~2J:J1J9. Budapest. Teve u,,±:~,~;_143-54.illl~·990 

Szám: 29009/14741/ 6 /20l1.ált. 

Kovács Róbert Úrnak! 

Tárgy: 201!. május-augusztus havi elszámolás 
l'íi1: Kiszelyné Kt~c:zk-6 Esz.ter 
Tel: 443-5000!31-215 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármcstere 

1102 Budapést 

Szent László tér 29. 

Tis.ztelt Polgármester Úr! 

A Budap<lst Főváros X. kerület Kőbányai Önkormány7.at és a Budapesti f{endőr-főkapitányság 
közott ttílsznlgálat finanszírozására létrejött egvüttrnűködési m~gállapodás I/2. pontjában 
foglaltak alapján tájékoztatom, hogy 2011. májllS - augusztus hónapban az alábbi túlszolgálat 
finanszfrozá'Sára ketült sor. 

A megállapodás · lli/6. pontja alapján tájékoztatom, hogy a 3}?12..874,- Ft fel hem használt 
maradványöSszeg visszautalására intézkeden1. 

13udapest, 4011. szeptérilber ~ 


