
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testülete részére 

r; u . szám ú előterjesztés 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Budapesti Rendőr
főkapitányság és az Országos Rendőr-főkapitányság között 2008. december 16-án 

létrejött támogatási szerződés módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat mint Adományozó, a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság mint Adományozott és az Országos Rendőr-főkapitányság mint 
Elfogadó 2008. december 16-án támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási 
szerződés) kötött a Kőbánya közrend, közbiztonság, közlekedésbiztonság megteremtésében, 
fenntartásában résztvevők (munka)körülményeinek további javítása érdekében évi 5 millió, 
azaz ötmillió forint vissza nem térítendő támogatás nyújtása tárgyában (2. melléklet). 

A Támogatási szerződés értelmében az Adományozott a vissza nem térítendő támogatást a 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére 
használhatja fel oly módon, hogy kétmillió forintot dologi kiadások (állóeszköz vásárlás, 
technikai fejlesztés, felújítás), hárommillió forintot a kőbányai közrendvédelmi feladatok 
jutalmazása finanszírozására. 

A 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről 
szóló 1036/2012. (II.21.) Korm. határozat értelmében a Kormány az irányítása alá tartozó 
fejezeteknél beszerzési tilalmat rendel el az intézményi beruházás keretében történő bútor, 
személygépjármű, informatikai eszköz és telefon beszerzése vonatkozásában. 

A Kedvezményezett a 2012. évi dologi kiadásokra biztosított összegből a központi épületének 
(Budapest X., Harmat u. ) bútorállományát tervezte kiegészíteni, felújítani, bővíteni. 

Az előzetes számítások szerint mintegy l 500 OOO Ft ráfordítással a Harmat utcai épületben 
kialakítható a járőröző rendőrök részére az a szekrényrendszer, amely biztonságos, könnyen 
kezelhető és higiénikus. 

Ennek megvalósítása érdekében a szerződő felek úgy döntöttek, hogy a 2012. évre biztosított 
2 millió forint összegű dologi kiadásból l ,5 millió forintot visszarendeznek és az 
Adományozó rendeli meg a tervezett bútorokat, veszi leltárba és adományozza határozatlan 
idejű használatba a Kedvezményezett részére. Ezzel átvállalja a bútorok kezelésével járó 
adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat, a leltározást és a selejtezést. 



II. Hatásvizsgálat 

A Támogatási szerződés módosításával megoldódik a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 
bútorigénye és egy kulturált, higiénikus és esztétikus környezetben végezhetik munkájukat a 
Kőbányán szalgálatot teljesítő rendőrök 

III. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2012. szeptember 12. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2011. ( ... ... )határozata 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Budapesti Rendőr

főkapitányság és az Országos Rendőr-főkapitányság között 2008. december 16-án 
létrejött támogatási szerződés módosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és az 
Országos Rendőr-főkapitányság között 2008. december 16-án létrejött Támogatási szerződést 
módosítja akként, hogy a 2012. évre biztosított 2 millió forint összegű dologi kiadásból 1,5 
millió forintot visszarendeznek az Adományozó részére. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Támogatási szerződés módosításának 
aláírás ára. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. szeptember 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Jogi Csoport 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 



Támogatási Szerződés 

mely létrejött egyrészről a 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

képviseli: Verbai Lajos polgármester (továbbiakban: Adományozó) 

másrészről, a 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 
1113 Budapest, Teve u. 4-6. 

képviseli: Dr. Tóth Gábor r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, Budapest Rendőrfőkapitányavagy 
helyette és nevében: Szik László ny. r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, gazdasági igazgató, 

mint adományozott 
(továbbiakban: Adományozott) 

harmadrészről, az 

Országos Rendőr-főkapitányság 
1113 Budapest, Teve u. 4-6. 

képviseli: Dr. Sipos Gyula r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, gazdasági főigazgató 
(továbbiakban: Elfogadá) 

között Kőbánya közrend, közbiztonság, közlekedésbiztonság megteremtésében, fenntartásában 
résztvevők (munka)körülményeinek további javítása érdekében az alábbi feltételek szerint: 

I. 
Bevezető rész 

1.) Adományozó kiköti, hogy a támogatási szerződésben szereplő pénzösszeget azzal a feltétellel 
biztosítja, miszerint az kizárólag a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: 
Kedvezményezett) szerződési szerinti céljaira kerül felhasználásra. Adományozott úgy 
nyilatkozik, hogy a Kedvezményezett e források hatékony és számon kérhető felhasználásával 
kívánja a kitűzött célt elérni és folyamatosan fenntartani. 

II. 
Az Adományozó vállalja 

2.) Az Adományozó költségvetése terhére vissza nem térítendő támogatásként évi 5 millió, azaz 
ötmillió forintot biztosít 2.a.) dologi kiadások (állóeszköz vásárlás, technikai fejlesztés, felújítás), 
2.b.) kőbányai közrendvédelmi feladatok jutalmazása finanszírozására az alábbi megoszlásban és 
feltételek szerint. Adományozott a támogatás összegét csak a fentiekben meghatározott célra 

használhat fel. 

3.) Az összegből 2 millió, azaz kettő millió forintot dologi kiadásokra, 3 millió, azaz hárommillió 
forintot, jutalmazási célra lehet felhasználni. E mérték megváltoztatásáról Adományozó dönt a 
Kedvezményezett indokolással ellátott írásbeli előterjesztése alapján. 

4.) Adományozó hozzájárul a támogatás megállapodás aláírása előtt már átutalt 2008. évi 
összegének 2. pont szerinti célú és mértékű felhasználására, majd ezt követően minden év április 
30-ig egy összegben utalja a támogatási összeget a BRFK MÁK 10023002-01451430-00000000 
számlájára és hozzájárul a már hivatkozott pont szerinti felhasználásra. 
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5.) Az Adományozó hozzájárul ahhoz, hogy a tárgyévben fel nem használt összeg a következő év 
december 31-ig felhasználható legyen, illetve a Kedvezményezett írásbeli előterjesztésére, az 
Adományozó eseti jóváhagyásával az 2.a. 2.b. alpontok szerinti összegek átcsoportosíthaták 
legyenek. 

6.) Az Adományozó vállalja, hogy a mindenkori költségvetésének tárgyalásakor megvizsgálja 
annak lehetőségét, miszerint a rendelkezésre álló források terhére - a Kedvezményezett elmúlt évi 
tevékenységének, eredményeinek függvényében - milyen mértékben tudja a támogatás mértékét 
növeln i. 

7.) Adományozó kijelenti, hogy a szerzőclés aláírásának időpontjában adóhatóságnál, 
vámhatóságnál, társadalombiztosítási szervnél esedékessé vált, nyilvántartott köztartozása nincs. 

III. 
Adományozott vállalja 

8.) Adományozott vállalja dologi kiadásokra, valamint a jutalmazási célra szánt keret 
felhasználása előtt a kedvezményezett rendőri szerv vezetője minden esetben indokolással ellátott 
írásbeli javaslatot tesz a Adományozó részére. Az összeg felhasználására csak a javaslat 
elfogadását követően kerül sor. 

9.) Amennyiben az összeg vagy annak egy része nem a 2. pontban foglalt célokra, illetve az 
arányok megváltoztatásával kerül felhasználására és az Adományozó felszólítására 30 napon belül 
visszamenőlegesen ezen helyzet nem kerül megszi.intetésre, az Adományozó jogosult a 
megállapodás azonnali felmondására. A jelen megállapodásban foglaltaktól eltérően felhasznált 
összeget az Adományozó visszaigényelheti, igényét peres úton érvényesíthet]. Az átutalt 
támogatás összegével minden évben, a rendőrség tevékenységéről szóló tájékoztató keretében 
tételesen elszámol. • 

IV. 
Átmeneti rendelkezés 

l O.) Adományozó és Adományozott megállapodnak abban, hogy az azonos témában megkötött és 
többször módosított jelenleg hatályban lévő támogatási szerződés alapján 2007. évről még 
meglévő maradvány összeg 2008. december 31-ig e szerződésben megfogalmazott célok szerint 
felhasználható. 

v. 
Záró rendelkezések 

ll.) Adományozott a Kedvezményezett írásos beszámolja alapján a tárgyévet követő év március 
31-ig tájékoztatja az Adományozót a támogatási szerződésben meghatározott feladatok 
végrehajtásának teljesítéséről. Az Adományozó soron kívüli számadást is kérhet az indokok 
részletes felsorolásáva!, melyre a Kedvezményezett az Adományozotton keresztül 30 napon belül 
köteles írásban válaszolni. 

12.) A szerződésből adódó konkrét feladatok koordinálását, a végrehajtás előkészítését a 
Kedvezményezett szerv hivatalvezetője, az Önkormányzat részéről a Polgármesteri Hivatal 
aljegyzője végzi. 

13 .) Adományozó kijelenti, hogy az adomány elfogadásához és jelen szerződés hatály ba lépéséhez 

az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Főigazgatójánakjóváhagyása szükséges. 
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14.) Jelen szerzödés a felek egyetértésével felmondható. Felmondás esetén a felek az eredeti 
használati viszonyt visszaállítják, és káttérítési igényükről lemondanak. 

15.) A jelen szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a "Polgári Törvénykönyvröl" szóló 1959. 

évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 

szerzödésböl eredő jogvitákat elsősorban békés eszközökkel, egyeztetés útján kívánják megoldani. 

Amennyiben ez nem jár sikerrel az esetleges jogviták eldöntésére a Fővárosi Bíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 

-16.) A szerzödés aláírását követően - határozatlan id ö re - lép hatályba. Felek megállapodnak 
abban, hogy jelen megállapodást 3 hónapos határidövei mondhatják fel külön indokolás nélkül. 

······································· 

Készült: 5 példányban 
(ikt. szám: 150-23- ... ./2008.ált BRFK X. Rk.) 
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Dr. Tóth Gábor r. vezérő~ /~" 
rendörségi főtanácsos ....... :.~d~~ka~i·~"' 

Dr. Sipos Gyula r. dandártábornok 
rendörségi főtanácsos 
gazdasági föigazgató 

(elfogadá) 
Jogi szempontból ellenjegyezte: 

y€ o of J 1. ,l;;_:.____/-. ~ _ ______ez ( 
················c~..:...: ..... ·., .... ················· 

Pénzügyi szempontból ellenjegyezte: 

G{tt1~ 
................................... ,k[,·C1 

Jogi szempontból ellenjegyezte (ORFK) 

Pénzügyi szempontból ellenjegyezte (ORFK) 


