
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

~ S:J. szám ú előterjesztés 

a közterület-felügyeletről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról és a közterület
felügyeleti feladatok megosztása tárgyában kötendő négyoldalú megállapodásról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A fővárosban a közterület-felügyeleti feladatok a fővárosi önkormányzat és az egyes kerületi 
önkormányzatok között az erre vonatkozóan létrejött megállapodásokban foglaltak szerint oszlanak 
meg. Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Kőbányai Önkormányzat között 2003. 
november l O. napján jött létre megállapodás a feladatok átadás-átvételérőL A feladatok 
megosztásának módjáról rendelkező jogszabályok megváltozása a reg1 megállapodás 
megszüntetését, és új megállapodás megkötését teszi szükségessé, továbbá ezt megelőzően törvényi 
kötelezettség alapján önkormányzati rendeletet kell alkotni, amely megteremti a feladatátvállalás 
alapját. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 23. § (5) bekezdés 4. pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladata különösen az 
általános közterület-felügyeleti hatáskör gyakorlása a kerület közigazgatási határán belül. Egyes 
meghatározott közterületek vonatkozásában azonban az Mötv. 23. §(4) bekezdés l. pontja alapján a 
fővárosi önkormányzat a közterület-felügyelet működtetésére kötelezett. Így a fővárosi 
önkormányzat feladata a közterület-felügyelet működtetése a kiemeit forgalmú vagy országos 
közúti közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalak, sugár- és gyűrűirányú közutak, kiemeit 
tömegközlekedési csomópontok, kiemeit közparkok és közterek tekintetében. A Fővárosi 

Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. 
(XII. 29.) Korm. rendelet adja meg ezen közterületek tételes felsorolását, amelynek alapján a 
Budapest X. kerület vonatkozásában számos területen a fővárosi önkormányzat köteles ellátni az 
említett feladatot. 

Az Mötv. 23. § (7) bekezdése értelmében a fővárosi önkormányzat megállapodhat a kerületi 
önkormányzattal, hogy a fővárosi önkormányzat feladat- és hatáskörét a kerületi önkormányzat 
vagy azok társulása látja el. Az Mötv. 12. §-a szerint a nagyobb gazdasági teljesítőképességű, 
lakosságszámú települési önkormányzat számára előírt kötelező feladat- és hatáskör ellátását -
annak egyetértésével - más települési önkormányzat vagy társulása önként akkor vállalhatja, ha 
azt a lakossági igények indokolják, gazdaságosabban és legalább változatlan szakmai színvonalon, 
többlet állami támogatás igénybevétele nélkül képes ellátni. A feladat- és hatáskör vállalásáról a 
települési önkormányzat képviselő-testülete- a feladat- és hatáskör eredeti címzettjének előzetes 
egyetértése esetén - rendeletben dönt. 

A Fővárosi Közgyűlés 1090/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. számú határozata alapján a főpolgármester 
egyeztető tárgyalást kezdeményezett a kerületi önkormányzat képviselőivel a közterület-felügyeleti 
feladatok átadás-átvételéről szóló új megállapodás megkötése érdekében. Több írásbeli és 
személyes egyeztetést követően a Főpolgármesteri Hivatal munkatársai a megbeszéléseken 
elhangzottakat is figyelembe véve elkészítették a megállapodás végleges változatát, amelyet a 
Fővárosi Közgyűlés a 2014. február 26. napján tartott ülésén tárgyalt és döntött a 2003. évben 
létrejött megállapodás megszüntetéséről, valamint az új megállapodás elfogadásáról. 



A közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló, a Budapest Főváros Önkormányzata, a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 
Igazgatóság és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal között megkötendő 
új megállapodás tehát magában foglalja egyrészt azokat a feladatokat, amelyeket a kerületi 
önkormányzat a fővárosi önkormányzattól átvesz, másrészt a kerületi önkormányzat részéről a 
fővárosi önkormányzat részére átadott feladatokat, harmadrészt a Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területén jogszabályi kötelezettség alapján a fővárosi önkormányzat által végzett 
feladatokat, negyedrészt pedig azokat a feladatokat, amelyeket a Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területén Budapest Főváros Önkormányzata lát el a tulajdonában, kezelésében lévő 
közterületeken, illetve a kerületi önkormányzat lát el a tulajdonában és kezelésében lévő 

közterül eteken. 

A megállapodás megkötéséhez szükséges az Mötv. 12. § (2) bekezdésében foglalt rendeletalkotási 
kötelezettségnek eleget tenni, de ezen túl más, magasabb szintű jogszabályban nem szereplő 
feladatot is meghatároz a rendelettervezet a Közterület-felügyelet számára, ugyanis 2014. április l. 
napjától új feladatként jelenik meg a Közterület-felügyelet munkájában a közterületi térfigyelő 
rendszer üzemeltetésében történő részvétel. 

Az előterjesztés 3. mellékletét a 2003. november ll-én létrejött megállapodás, 4. mellékletét az 
annak megszüntetéséről szóló megállapodás, 5. mellékletét pedig az új megállapodás tervezete 
képezi. 

II. Hatásvizsgálat 

Az új rendelet megalkotásával a Képviselő-testület eleget tesz az Mötv.-ben foglalt, a feladatok, 
részfeladatok átadás-átvételéről szóló rendeletalkotási kötelezettségének, és ezzel megteremti a jogi 
alapját a négyoldalú megállapodás megkötésének. A megállapodásban a szerződő felek a 
közterület-felügyeleti feladatok minél hatékonyabb ellátása érdekében a rendelkezésre álló tárgyi 
feltételekre is figyelemmel határozzák meg és szabályozzák az egymás részére átadott feladatokat 
és azok gyakorlásának a módját. 

III. A végrehajtás feltételei 

A közterület-felügyelet a megállapodás alapján átvett feladatait a meglévő állományával és tárgyi 
eszközeivel képes elvégezni, a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésével kapcsolatos új 
feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról pedig a Képviselő
testület az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelete megalkotásakor gondoskodott. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
melléklete szerint megalkotja a közterület-felügyeletről szóló önkormányzati rendeletet, valamint 
meghozza az előterjesztés 2. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2014. március" l " 
(J. 



l. me/lék/et az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2014. ( ...... )önkormányzati rendelete 

a közterül et-felügyeletről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 
1999. évi LXIII. törvény l. §(6) bekezdésében és 4. § (2) bekezdésében, valamint a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdésében és 23. § (5) 
bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

l. A közterület-felügyelet jogállása 

1.§ 

(l) A közterület-felügyelet elnevezése: Kőbányai Közterület-felügyelet (a továbbiakban: 
Felügyelet). 

(2) A Felügyelet Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: 
Hivatal) belső szervezeti egységeként működik. 

(3) A Felügyelet Hivatalon belüli jogállását és a szervezeti struktúrában elfoglalt helyét a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete határozza meg. 

2. A Felügyelet feladata 

2.§ 

(l) A Felügyelet közreműködik a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésében. 
(2) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a (3) bekezdésben meghatározottak 

szerint megállapodásban vállalja Budapest Főváros Önkormányzata egyes közterület-felügyeleti 
feladat- és hatáskörének ellátását. 

(3) A Felügyelet a (2) bekezdés szerinti megállapodás alapján a Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területén a gyalogos aluljárók, a Fehér út, a Ferihegyi repülőtérre vezető út, valamint 
a Népliget közterülete kivételével ellátja a Budapest Főváros Önkormányzata közterület-felügyeleti 
feladat- és hatáskörébe tartozó alábbi feladatokat: 

a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői 
hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése és szankcionálása, 

b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 
megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása, 

c) közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében, 
d) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a 

közrend védelmében, 
e) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében, 
j) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, 
g) közreműködés az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában, 
h) kerékbilincsdési feladatok elvégzése, 



i) üzemképtelen és a közterületen szabálytalanul elhelyezett gépjárművek közterületről történő 
eltávolítása, 

j) a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott várakozási övezetekben várakozó 
járművek várakozási hozzájárulásainak ellenőrzése, 

k) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság 
hatáskörébe tartozik, 

l) a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenőrzése, szankcionálása, 
m) közterületeken a szeszesital fogyasztásának az ellenőrzése és szankcionálása. 

3. Együttműködés 

3.§ 

A Felügyelet a feladatai ellátása érdekében együttműködik különösen 
a) a rendőrséggel, 
b) a katasztrófavédelmi szervezettel, 
c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, 
d) az államigazgatás helyi szerveivel, 
e) Rákosmenti Mezei Örszolgálattal, valamint 
j) a társadalmi szervezetekkel, így különösen a helyi polgárőr egyesületekkel, valamint a 

feladata ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezetekkel. 

4. A közterület-felügyelő egyenruhája 

4.§ 

(l) A közterület-felügyelő által viselt egyenruha kihordási ideje két év. 
(2) A közterület-felügyelő a szolgálatteljesítés közben viselt egyenruháján a Kőbánya címerét 

ábrázoló jelzést visel. 

5. Záró rendelkezések 

5.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 



2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2014. ( ...... ) határozata 
a közterület-felügyeleti feladatok megosztása tárgyában kötendő négyoldalú megállapodásról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 4. 
és 5. melléklete szerint elfogadja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat között közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele, ellátása 
tárgyában 2003. évben kötött megállapodás megszüntetéséről szóló megállapodást, valamint a 
Budapest Főváros Önkormányzata, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a 
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal közötti, a közterület-felügyeleti feladatok megosztása tárgyú megállapodást. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az l. pont szerinti 
megállapodásokat írja alá. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2014. április 30. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 



}_ .. 

MEGÁLLAPODÁS 
a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéröl, 

ellátásáról 

E megállapodás létrejött 

• egyfelől Budapest Főváros Önkormányzata (Budapest V. ker. Városház u. 9-ll.) 
képviseletében eljáró dr. Demszky Gábor főpolgármester (továbbiakban: "Fővá-
rosi Önkormányzat"), . 

• másfelől Budapest Kőbányai Önkormányzat (Budapest X. ker. Szent László tér 
29.) képviseletében eljáró Andó Sándor polgármester (a továbbiakban: "Kerületi 
Önkormányzat") 

között, az alulírott helyen és napon. 

A Fővárosi Önkormányzat és a Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban együttesen: a "Fe
lek") a hefyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 63.§ (4) bekezdésében, valarnint 
a FővárosiÖnkormányzat Közgyűlése 74/1999. (XII. 30.) Föv. Kgy. rendelete l. § (3) be
kezdésében foglaltak alapján a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről a követ
kezökben állapodnak meg: 

1. A Fővárosi Önkormányzat 2003. szeptember l-től Budapest X. kerület közigazgatási 
területén, a Kerületi Önkormányzat tulajdonába tartozó közterületeken átadja, a Kerületi 
Önkormányzat pedig átveszi az alábbiakban felsorolt feladatokat: 

a) a közterületekjogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve 
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, 

b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység 
megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása, 

c) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más 
hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (közterületen jogosulatlanul, jogszabályellenesen 
elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése), 

d) közremüködés a főváros köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásá
nak ellenőrzésében, 

e) közremüködés a közrend, a közbiztonság védelmében, 

f) közremüködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében, 
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g) az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 42. §(2) bekezdés b) pontjában 
meghatározott kóbor ebek befogásával, őrzésével, értékesítésével vagy ártalmatlanná 
tételével kapcsolatos feladatok ellátásának kivételével, közreműködés az állategészség
ügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában, 

h) a Közgyűlés által rendeletben meghatározott, kiemelten védett, védett, továbbá az idő
tartamban korlátozott várakozási övezetben közlekedő, illetve várakozó járművek be
hajtási engedélyeinek ellenőrzése, visszaélés esetén különjogszabályban meghatáro
zottak szerint szankcionálás, az engedély kiadójának értesítése, 

i) korlátozott várakozási övezetek használatának felügyelete, a lakossági és intézményi 
engedélyek ellenőrzése, intézkedés a Közgyűlés rendeletének felhatalmazása alapján és 
szabályai szerint, 

j) a Közgyűlés rendeletének felhatalmazása alapján és szabályai szerint kerékbilincs al
kalmazása a korlátozott várakozási övezetek területén az időtartam korlátozást túllépő, 
illetve díjfizetés nélkül várakozó, valamint közterületen szabálytalanul elhelyezett jár-
művekre, · · 

k) a közút kezelőjének megbízása alapján a közterületen tárolt üzemképtelen járművek 
eltávolítása iránti intézkedés. 

2. A Kerületi Önkormányzat a jelen megállapodás alapján átvett feladatok-és hatáskörök 
ellátásához - az 1990. évi LXV. tv. 63. § (4) bekezdésében biztosított - pénzeszköz át
adásra nem tart igényt. 
A Fővárosi Közterület-felügyelet által ellátott feladatokkal kapcsolatos helyszíni bír

ság-bevételek a Fővárosi Önkormányzatot, a Kőbányai Közterület-felügyelet által ellá
tott feladatokkal kapcsolatos helyszíni bírság-bevételek a Kerületi Önkormányzatot il
letik meg. 

3. Az 1999. évi LXffi. tv. 23. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti panaszügyekben az 
érintett közterület-felügyelő jogállásától függően a főjegyző illetve a jegyző jár el. 

4. A Felek kölcsönösen vállalják, hogy a közterűlet-felügyeletet érintő rendelet
módosítással kapcsolatos testületi döntéseket egymással előzetesen egyeztetik. 

5. A Fővárosi Önkormányzat- a Fővárosi Közterület-felügyelet útján- a Kerületi Önkor
mányzat igénye szerint szakmai segítséget nyújt a közterület-felügyelők alap- és to
vábbképzéséhez, vizsgáztatásához, az egyenruházat és az előírt egyéb személyi és szak
felszerelések beszerzéséhez és pótlásához. 

6. A Felek kifejezik azon szándékukat, hogy előzetes egyeztetés után kölcsönösen együtt
működnek a kerületben szervezett közterületi akciók, prograrnek végrehajtásában. 

7. A megállapodás módosítását bármelyik fel bármikor kezdeményezheti. A másik fél a 
kezdeményezést követően köteles a módosítási javaslatokra vonatkozó érdemi nyilatko
zatát a kezdeményezőnek a javaslat benyújtását követő második hónap utolsó napjáig 
megküldeni. 
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8. A szerződést felmondani a naptári év l. napjával lehet, azzal a kikötéssel, hogy az erről 
szóló döntést a Közgyűlésnek illetőleg a Kerületi Képviselő-testületnek legalább hat 
hónappal korábban kell meghoznia. 

9. A Felek a megállapodás teljesülését, tapasztalatait 2 évenkéntáttekintik és szükség sze
rint módosítják, kiegészítik az abban fo~laltakat. 

10. Jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

Budapest, 2003. ... . .. ...... hó ..... . 

Ellen jegyezte: 

) (J _ / fl.OP3 __ OKT. o 7 
~Jo San~o~ '-
polgármester 

ll~/ c;_ 
dr. Neszteli István 
jegyző 

A Fővárosi Közterület-felügyelet részéről a Megállapodásban foglaltakat tudomásul ve
szem, az intézményre nézve kötelezőnek ismerem el. 

Budapest, 2003 ..... .ff.: ..... hó ('?: 
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lktatószám: FPH015/35-............ /2014. 

BUDAPEST FŐVÁROS 
FŐPOLGÁRMESTERE 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET 
KŐBÁNYA POLGÁRMESTERE 

MEGÁLLAPODÁS 
a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat között megkötött közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, 
ellátásáról szóló Megállapodás megszüntetéséről 

E megállapodás létrejött 

- egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, 
Városház utca 9-11., törzskönyvi azonosító szám: 735638, adószám: 15735636-2-41, 
KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, ÁHTI azonosító: 745192, bank és 
bankszámla száma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15490012 Fővárosi Önkormányzat 
költségvetési elsz. számla, a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) képviseletében 
TarJós István főpolgármester, 

- másrészről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 
1102 Budapest, Szent László tér 29., törzskönyvi azonosító szám: 735737, adószám: 
15735739-2-42, KSH statisztikai számjel: 15735739-8411-321-01, ÁHTI azonosító: 
745291, bank és bankszámla száma: 11784009-15510000-00000000, a 
továbbiakban: Kerületi Önkormányzat) képviseletében Kovács Róbert 
polgármester, 

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek 
me ll ett: 

1. Felek jelen megállapodás előzményeként rögzítik, hogy a 2003. október 7-én a Fővárosi 
Önkormányzat és a Kerületi Önkormányzat között - a Budapest X. kerület közigazgatási 
területén a Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken - a közterületek 
rendjének és tisztaságának fenntartása érdekében megállapodás (továbbiakban: 
Megállapodás) jött létre. 

2. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük létrejött Megállapodást közös 
megegyezéssel a Felek, valamint a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 
(1 054 Budapest, Akadémia utca 1.) és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent László tér 29.) között a 
közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről kötendő négyoldalú megállapodás 
aláírásának napjával megszüntetik. 

3. Felek kijelentik, hogy egymással szemben nincs elszámolási kötelezettségük, illetve 
követelést egymással szemben a megszűnt Megállapodásból eredően nem 
támasztanak. 

4. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 
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5. Jelen megállapodás a Felek kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a jelen 
megállapodást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás 
időpontjában lép hatályba. 

6. A jelen megállapodás 3 számozott oldalból áll és 11 egymással megegyező eredeti 
példányban készült. Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, 
azokat elfogadják, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2014. hó nap 

Tarlós István 
Főpolgármester 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem: 

Budapest, 2014. hó nap 

Verő Tibor 
Pénzügyi Főosztály vezetője 

Láttam: 

Budapest, 2014. hó nap 

Sárádi Kálmánné dr. 
Főjegyző 

Budapest, 2014. hó 

Kovács Róbert 
Polgármester 

nap 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 

Budapest, 2014. hó nap 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

Budapest, 2014. hó nap 
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ZÁRADÉK 

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia 
utca 1., képviseli: dr. Pető György igazgató) képviseletében nyilatkozom, hogy jelen 
megállapodás tartalmát megismertem, a benne foglaltakat az intézményre nézve 
kötelezőnek fogadom el. 

Budapest, 2014. hó nap 

ZÁRADÉK 

dr. Pető György 
igazgató 

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 

Budapest, 2014. hó nap 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (székhely: 
(1102 Budapest, Szent László tér 29., képviseli: dr. Szabó Krisztián jegyző) képviseletében 
nyilatkozom, hogy jelen megállapodás tartalmát megismertem, a benne foglaltakat az 
intézményre nézve kötelezőnek fogadom el. 

Budapest, 2014. hó nap 

Kapják: 

dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 

Budapest, 2014. hó nap 

1-4. számú példány: Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal 
5-6. számú példány: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
7-9. számú példány: Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 
10-11. szám ú példány: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal 

3 



,LJ. \>--"'t}lU:lict 

(\"l c:J.~"v\e!lC~if~..fL 
~ 

lktatószám: FPH015/35-........ ./2014. 

Megállapodás 
a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről 

E megállapodás létrejött 
egyrészről 

Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., 
törzskönyvi azonosító szám: 735638, adószám: 15735636-2-41, KSH statisztikai szám jel: 
15735636-8411-321-01, ÁHTI azonosító: 745192, bank és bankszámla száma: OTP Bank 
Nyrt. 11784009-15490012 Fővárosi Önkormányzat költségvetési elsz. számla, a 
továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) képviseletében Tarlós István főpolgármester, 

másrészről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 1102 Budapest, Szent 
László tér 29., törzskönyvi azonosító szám: 735737, adószám: 15735739-2-42, KSH 
statisztikai számjel: 15735739-8411-321-01, ÁHTI azonosító: 745291, bank és bankszámla 
száma: 11784009-15510000-00000000, a továbbiakban: Kerületi Önkormányzat) 
képviseletében Kovács Róbert polgármester, 

harmadrészről 

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia 
utca 1., törzskönyvi azonosító szám: 493233, adószám: 15493235-2-41, KSH statisztikai 
szám jel: 15493235841132201, ÁHTI azonosító: 8411 általános közigazgatás, bank és 
bankszámla száma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15493235-00000000, a továbbiakban: FÖRI) 
képviseletében dr. Pető György igazgató, 

negyedrészről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
(székhelye: 1105 Budapest, Bebek utca 1. törzskönyvi azonosító szám: 510008, adószám: 
15510000-2-42, KSH statisztikai számjel: 15510000-8411-325-01, ÁHTI azonosító: 729127, 
bank és bankszámla száma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15735739-00000000, a 
továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) képviseletében dr. Szabó Krisztián jegyző 

(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 

Felek jelen megállapodásban A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.}, A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi 
LXIII. törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban előírt közterület-felügyeleti feladatok 
hatékony ellátása érdekében határozzák meg és szabályozzák az egymás részére átadott 
feladatok ellátásának médját és annak gyakorlását. 

Az Mötv. 12. § (1) bekezdésére és a 23.§ (7) bekezdésére való hivatkozással, figyelemmel a 
Fővárosi Közgyűlés .... /2014. ( .... ) Főv. Kgy. számú határozatára és a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének .. ./2014. ( ..... ) számú határozatára, 
Felek a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyában a következőkben 

állapodnak meg: 
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l. Előzmények 

1. Felek jelen megállapodás előzményeként rögzítik, hogy a 2003. október 7 -én a Fővárosi 
Önkormányzat és a Kerületi Önkormányzat között - a Budapest X. kerület közigazgatási 
területén a Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken - a közterületek 
rendjének és tisztaságának fenntartása érdekében kötött megállapodást közös 
megegyezéssel az FPH015/35-...... ./2014. számú megállapodással megszüntették. 

2. A Fővárosi Önkormányzat kijelenti, hogy a részére jogszabályban meghatározott 
közterület-felügyeleti feladatokat a FÖRI útján látja el. 

3. A Kerületi Önkormányzat kijelenti, hogy a részére jogszabályban meghatározott 
közterület-felügyeleti feladatokat a Polgármesteri Hivatal útján látja el. 

ll. A Fővárosi Önkormányzat részéről a Kerületi Önkormányzat részére átadott 
részfeladatok 

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Kerületi Önkormányzat az Mötv. 12. § (1) 
bekezdésében és a 23. § (7) bekezdésében foglaltak alapján - a Fővárosi 

Önkormányzat egyetértésével - önként vállalja- figyelembe véve az Mötv. 23. § (4) 
bekezdés 1. pontjában és az (5) bekezdés 4. pontjában foglaltakat, valamint a Fővárosi 
Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelölésére 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket - a Budapest X. kerület közigazgatási területén a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő közterületekre szóló 
illetékességgel a gyalogos aluljárók és a Budapest X., Fehér út, a Ferihegyi repülőtérre 
vezető út, valamint a Népliget közterülete kivételével a jelen megállapodás IX. 6. 
pontjában foglaltak szerinti hatállyal határozatlan időtartamra, a vonatkozó 
jogszabályokban előírt, alábbi általános közterület-felügyeleti részfeladatok feladat
és hatáskörének átvételét: 
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a) közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve 
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése és 
szankcionálása, 

b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység 
megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve 
szankcionálása, 

c) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás 
más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (közterületen jogosulatlanul, jogszabály
ellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése), 

d) a főváros köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó 
jogsértések jelzése a FÖRI felé, 

e) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a 
közbiztonság és a közrend védelmében, 



f) közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében, 

g) közreműködés- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
48/A. § (3) bekezdésében meghatározott kóbor állatok befogásával és elhelyezésével 
kapcsolatos feladatok kivételével - az állategészségügyi és eb-rendészeti feladatok 
ellátásában, 

h) a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott várakozási övezetekben 
várakozó járművek várakozási hozzájárulásainak ellenőrzése, visszaélés esetén 
külön jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, a hozzájárulás 
kiadójának értesítése, 

i) a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem 
rendelkező azon jármű - a rendőrség egyidejű értesítése melletti elszállítással 
történő - eltávolítása, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, ha 
annak üzemben tartó ja (használója) a közterület jogszerű állapotának helyreállítására 
irányuló, a járműre kihelyezett értesítésben foglaltaknak az értesítés elhelyezésétől 
számított 30 napig nem tesz eleget, 

j) kerékbilincs alkalmazásának lehetősége a korlátozott várakozási \ övezetekben 
díjfizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási 
övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve a közterületen szabálytalanul 
elhelyezett járműveken, ha a szabálytalanul elhelyezett járművek balesetveszélyt 
nem jelentenek és a forgaimat nem akadályozzák, 

k) a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenőrzése, 

szankcionálása, 

l) közterületeken a szeszes ital fogyasztásának ellenőrzése és szankcionálása. 

2. A Kerületi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen fejezet ll. 1. pontjában 
meghatározott közterület-felügyeleti részfeladatok feladat- és hatáskörének átvétele 
kapcsán az Mötv.12. §-ban foglaltak szerint jár el. 

3. A Kerületi Önkormányzat kijelenti, hogy a részére jogszabályban és a jelen 
megállapodásban meghatározott közterület-felügyeleti feladatokat ténylegesen a 
Polgármesteri Hivatal útján látja el. 

4. A Kerületi Önkormányzat - tekintettel arra, az államháztartásban az általános 
közterület-felügyeleti feladatok finanszírozása nem részfeladatokra történő bontásban 
került meghatározásra - kijelenti, hogy a jelen fejezet 1. pontjában meghatározott és 
átvett részfeladatok ellátásához szükséges anyagi eszközökre nem tart igényt a Fővárosi 
Önkormányzat részéről. A Kerületi Önkormányzat egyúttal kijelenti, hogy a jelen fejezet 
1. pontjában meghatározott részfeladatok átvétele és azok továbbiakban történő 

maradéktalan ellátása tekintetében rendelkezik a szükséges anyagi eszközökkel. 

5. A Felek kijelentik, hogy a jelen fejezet 1. pontjában meghatározott részfeladatok 
átvállalásából eredő bevételek - tekintettel arra, hogy a részfeladatok átvállalása 
közfeladat átvállalásaként történik- a Kerületi Önkormányzatot illetik meg. 
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lll. A Kerületi Önkormányzat részéről a Fővárosi Önkormányzat részére átadott 
részfeladatok 

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Fővárosi Önkormányzat az Mötv. 3. § (3) 
bekezdésében és 22. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel - a Kerületi 
Önkormányzat egyetértésével - önként vállalja- figyelembe véve az Mötv. 23. § (4) 
bekezdés 1. pontjában és az (5) bekezdés 4. pontjában foglaltakat, valamint a Fővárosi 
Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelölésére 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket - a Budapest X. kerület közigazgatási területén a 
Kerületi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületekre szóló 
illetékességgel a jelen megállapodás Felek általi aláírását követő naptól kezdődő hatállyal 
határozatlan időtartamra, a vonatkozó jogszabályokban előírt, alábbi általános 
közterület-felügyeleti részfeladatok feladat- és hatáskörének átvételét: 

a) az üzemben tartó és a rendőrség értesítése mellett a közterületen szabálytalanul 
elhelyezett jármű elszállítással történő eltávolítása, ha az - a közúti közlekedés 
szabályairól szóló jogszabályban foglalt esetekben - a közúti forgalom biztonságát és 
a közbiztonságot veszélyezteti, valamint a közösségi közlekedést nagymértékben 
akadályozza, 

b) a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott védett övezetekben közlekedő, 
illetve várakozó járművek behajtási- és behajtási-várakozási hozzájárulásainak 
ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerinti 
szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése, 

c) a Fővárosi Közgyűlés által külön rendeletben szabályozott, a települési szilárd és 
folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek, előírások közszolgáltatók általi 
teljesítésének ellenőrzése, 

d) Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott korlátozott forgalmi közutakon, 
valamint korlátozott forgalmú övezetekben közlekedő, a korlátozás alá eső járművek 
behajtási hozzájárulásainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban 
meghatározottak szerint szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése. 

2. A Fővárosi Önkormányzat kijelenti, hogy a részére jogszabályban és a jelen 
megállapodásban meghatározott közterület-felügyeleti feladatokat ténylegesen a FÖRI 
útján látja el. 

3. A Fővárosi Önkormányzat - tekintettel arra, az államháztartásban az általános 
közterület-felügyeleti feladatok finanszírozása nem részfeladatokra történő bontásban 
került meghatározásra - kijelenti, hogy a jelen fejezet 1. pontjában meghatározott és 
átvett részfeladatok ellátásához szükséges anyagi eszközökre nem tart igényt a Kerületi 
Önkormányzat részéről. A Fővárosi Önkormányzat egyúttal kijelenti, hogy a jelen 
fejezet 1. pontjában meghatározott részfeladatok átvétele és azok továbbiakban történő 
maradéktalan ellátása tekintetében rendelkezik a szükséges anyagi eszközökkel. 
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4. A Felek kijelentik jelen fejezet 1. pontjában meghatározott részfeladatok ellátásából eredő 

bevételek A kerékbilincs közterület-felügye/et általi alkalmazására, a járművek 

elszállítására, valamint a felmerü/t költségekre vonatkozó szabályokról szóló 5512009. 
(X. 16.) IRM rendelet 6. § (8) bekezdése értelmében a FÖRI-t illetik meg, melyeket az 
intézmény köteles a rendeletben foglalt feladatok finanszírozására fordítani. 

IV. A Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén jogszabályi kötelezettségek 
alapján a Fővárosi Önkormányzat által végzett részfeladatok 

1. Felek rögzítik, hogy a Fővárosi Önkormányzat jogszabályi kötelezettségek alapján a 

jelen megállapodás hatályba lépését követően is ténylegesen a FÖRI útján látja el a 

Budapest X. kerület teljes közigazgatási területén az alábbi részfeladatokat 

a) az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) 

bekezdésében meghatározott kóbor állatok befogásával és elhelyezésével 

kapcsolatos feladatok ellátása, 

b) a Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyeleti feladataink ellátásáról szóló 5612013. 
(VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Kf. rendelet) 2. § (1) bekezdésében 

foglaltak szerint a Fővárosi Önkormányzat tömegközlekedési feladatának ellátása 

során üzemeltetett tömegközlekedési eszközök használati rendjének fenntartása, 

c) a közúti köz/ekedési szolgáltatásokra és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 
8911988. (XII. 20.) MT rendelet 25. § (2) bekezdésében foglaltak, valamint a 

személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást 
közvetítő és szervező szo/gá/at működtetésének feltételeiről, a taxiállomások 
létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági 
áráról szóló 3112013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 13. §-ában foglaltak, illetve a Kf. 
rendelet 5.§ (1) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint a személytaxi-szolgáltatás és 

a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás, a közterületen létesülő 

taxiállomások használatára vonatkozó szabályok ellenőrzése. 

V. A Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén jogszabályi kötelezettség 
alapján, területi illetékesség szerint a Fővárosi Önkormányzat és a Kerületi 
Önkormányzat által végzett részfeladatok gyakorlására vonatkozó egyes feltételek 

1. A Fővárosi Önkormányzat - ténylegesen a FÖRI útján - és a Kerületi Önkormányzat 
-ténylegesen a Polgármesteri Hivatal útján -az Mötv. 23. § (4) bekezdés 1. pontjában 

és az (5) bekezdés 4. pontjában foglaltak alapján látják el a Budapest Főváros X. kerület 

közigazgatási területén az alábbi részfeladatokat 
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a) a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott várakozási övezetekben a 
mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványainak ellenőrzése, visszaélés 
esetén külön jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, a parkolási 

igazolvány kiadójának értesítése, 



b) a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott védett övezetekben a 
mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványainak ellenőrzése, visszaélés 
esetén külön jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, a parkolási 
igazolvány kiadójának értesítése, 

c) a Fővárosi Közgyűlés külön rendeletében meghatározott aluljárókban általános 
közterület-felügyeleti feladatok. 

2. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a feladatok ellátásából eredően költségigényük 
egymással szemben nincs. Ugyanakkor a feladat-ellátásból eredő bevételek a feladat 
címzettjét illetik meg. A jelen fejezet 1. pontjában meghatározott feladatok közös 
szolgálatteljesítés során tett intézkedésekből származó bevételek azon felet illetik meg, 
amely által fenntartott közterület-felügyeletnél alkalmazott közterület-felügyelő 

foganatosította az intézkedést. 

3. Felek rögzítik, hogy a jelen fejezet 1. pontjában meghatározott feladatok ellátása során 
-figyelemmel a Mötv. 23. § (4) bekezdés 1. pontjában és az (5) bekezdés 4 pontjában 
foglaltakra - a FÖRI Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő közterületeken intézkedhet. 

4. Felek rögzítik, hogy a jelen fejezet 1. pontjában meghatározott feladatok ellátása során 
-figyelemmel az Mötv. 23. § (4) bekezdés 1. pontjában és az (5) bekezdés 4. pontjában 
foglaltakra - a Polgármesteri Hivatal a Budapest Főváros X. kerület közigazgatási 
területén a Kerületi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületeken 
intézkedhet. 

5. Felek kijelentik, hogy a jelen fejezet 1. pontjában meghatározott feladatoknak a 2. pont 
szerint együttesen történő ellátásáról - így különösen a járőrszolgálat tervezésének és 
ellátásának rendjéről, az intézkedések dokumentálásáról és a pénzügyi elszámolás 
médjáról - a FÖRI és a Polgármesteri Hivatal között külön megállapodás megkötése 
szükséges. 

6. A FÖRI és a Polgármesteri Hivatal kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen fejezet 
5. pontjában meghatározott külön megállapodást a jelen megállapodás Felek általi 
kölcsönös aláírását követően megkötik. 

VI. Megállapodás módosítása 

1. Jelen megállapodás módosítását bármelyik fél, bármikor kezdeményezheti. A Felek a 
kezdeményezést követően kötelesek a módosítási javaslatokra vonatkozó érdemi 
nyilatkozatot a kezdeményezőnek a javaslat benyújtását követő második hónap utolsó 
napjáig megküldeni. A Felek kötelesek haladéktalanul megkezdeni a tárgyalásokat és 
dönteni a módosítási javaslatokróL 
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VII. Megállapodás megszüntetése 

1. Felek a jelen megállapodás felmondását a következő év január 1-i hatállyal minden év 
június 30-ig kezdeményezhetik. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
pontban meghatározott felmondási jogukat 2014. december 31-ét megelőzően nem 
gyakorolják. 

VIli. Kapcsolattartás 

1. A Fővárosi Önkormányzat részéről a kapcsolattartó: 
neve: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Üzemeltetési Főosztály 

Vörös György főosztályvezető 
címe: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 
elérhetősége: +361 327 1014 

2. A Kerületi Önkormányzat részéről a kapcsolattartó: 
neve: Dr. Szabó Krisztián 
címe: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
elérhetősége: +361 4338 202 

3. A FÖRI részéről a kapcsolattartó: 
neve: Miklós István Szaigálati Igazgatóhelyettes 
címe: 1054 Budapest, Akadémia utca 1. 
elérhetősége: +361 301 7500 

4. A Polgármesteri Hivatal részéről a kapcsolattartó: 
neve: FodorJános 
címe: 1102 Budapest, Bebek utca 1. 
elérhetősége: +361 4338 394 

5. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodással kapcsolatos értesítések, közlések, 
felhívások, nyilatkozatok megtételének médjaként az írásban, a jelen pontban megjelölt 
értesítési címekre tértivevényes ajánlott küldeményként postai úton történő közlést 
fogadják el. 

6. Felek szerződéses viszonyaira lényegesen kiható, a jelen megállapodás megszűnését 
eredményező, vagy az elszámolásra vonatkozó, illetve a tulajdonosi ellenőrzéshez 

kapcsolódó okiratokat visszaellenőrizhető módon, írásban kell a többi fél részére 
megküldeni. 

7. Felek kifejezett eltérő megállapodása hiányában a jelen megállapodásban előírt bármely 
jóváhagyás vagy megállapodás csak írásban érvényes. 

8. Felek rögzítik, hogy amennyiben a megjelölt kapcsolattartók személyében, adataiban, 
elérhetőségében változás állna be, úgy erről - jelen megállapodás módosítása nélkül -
kötelesek a többi felet a változásról haladéktalanul írásban, és igazolható módon 
értesíteni. Felek rögzítik, hogy jelen pont szerinti eset nem minősül 

szerződésmódosításnak. 
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IX. Egyéb rendelkezések 

1. A FÖRI tudomásul veszi, hogy köteles gondoskodni a jelen megállapodásból származó, 
a Fővárosi Önkormányzat részére átadott és a FÖRI részére meghatározott feladatok 
tényleges ellátásáról, a jelen megállapodásban meghatározott jogok és kötelezettségek 

maradéktalanul megilletik illetve kötelezik az intézményt. 

2. A Polgármesteri Hivatal tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodásból származó, a 

Kerületi Önkormányzat részére átadott és a Polgármesteri Hivatal részére 
meghatározott feladatokat köteles ellátni, a jelen megállapodásban meghatározott jogok 
és kötelezettségek maradéktalanul megilletik illetve kötelezik az intézményt. 

3. Felek kijelentik, hogy a megállapodás aláírásával hozzájárulnak a jelen megállapodás 
főbb adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságróf szóló 

2011. évi CX/1. törvényszerinti közzétételéhez. 

4. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból eredő jogvitákat elsősorban 

békés úton, egyeztetés útján kívánják feloldani. 

5. Jelen megállapodás- a 11.1. és 11.5. pont kivételével - a Felek kölcsönös aláírásának 
napján, amennyiben a megállapodás a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az 

a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba. 

6. Jelen megállapodás 11.1. és 11.5. pontjában foglalt, a Fővárosi Önkormányzattól átvett 
feladatok tényleges ellátására csak a jelen megállapodás 11.2. pontjában foglalt 

jogszabályi kötelezettség teljesítését követően kerülhet sor. 

7. A jelen megállapodás 1 O számozott oldalból áll és 11 egymással megegyező eredeti 
példányban készült. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, 
azokat elfogadják, és a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2014. hó nap 
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Tarlós István 
Főpolgármester 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Budapest, 2014. hó 

Kovács Róbert 
Polgármester 

nap 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 



Pénzügyi ellenjegyzést végeztem: 
Budapest, 2014. hó nap 

Verő Tibor 
Pénzügyi Főosztály vezetője 

Láttam: 
Budapest, 2014. hó 

Sárádi Kálmánné dr. 
Főjegyző 

Budapest, 2014. hó 

dr. Pető György 
igazgató 

nap 

nap 

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 
Igazgatóság 

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 
Budapest, 2014. hó nap 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Budapest, 2014. hó nap 
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Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 
Budapest, 2014. hó nap 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Budapest, 2014. hó nap 

Budapest, 2014. hó 

dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

nap 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal 

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 
Budapest, 2014. hó nap 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Budapest, 2014. hó nap 



Kapják: 

1-4. számú példány: Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal 

5-6. számú példány: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

7-9. számú példány: Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 

10-11. szám ú példány: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
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