
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

Jf /0 . számú előterjesztés 

a Kőbányai Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás 
módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) kiemelt 
feladatának tekinti a kőbányai lakosokkal szembeni személy és tulajdon elleni bűncselekmények 
megelőzését, a gyermekek, a fiatalkorúak és az idősek védelmét. Feladatának tekinti továbbá a 
természetes és az épített környezet védelmét, az ezeket károsító események megelőzését, a 
közlekedésbiztonság javítását és a katasztrófahelyzetek okozta károk megelőzését, Kőbánya 
rendjének, közbiztonságának és a kőbányai lakosok biztonságérzetének a javítását. 

A fenti célok megvalósítása érdekében a Kőbányai Polgárőr Egyesület (a továbbiakban: 
Egyesület) együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezte az Önkormányzattal, 
amelynek kapcsán a Kőbányai Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról 
szóló 63/2021. (II. 18.) polgármesteri határozat az alábbiak szerint rendelkezett. 

A polgármester Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljárva a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai 
Polgárőr Egyesület (székhelye: 1104 Budapest, Sörgyár utca 91. , nyilvántartási száma: 01-02-
0015212, adószáma: 18514986-1-42, bankszámlaszáma: K&H 10401914-50526982-70761006, 
képviseletében Kálmán László elnök) között kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyta, 
és elrendelte a szerződés megkötését az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet 
hatályba lépését követően. 

A 2021. május 27 . napján megkötött - A T /9/2/2021 iktatószámú - együttműködési megállapodás 
(2. melléklet) 11. pontja szerint az Önkormányzat a megállapodásban foglalt kötelezettségek 
teljesítéséhez 4 OOO OOO Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az Egyesület részére. Az 
Önkormányzat továbbá 1 OOO OOO Ft összeget biztosít az Egyesület részére, melyből fedeznie kell 
a Budapest X. kerület, Bebek utca 1. szám alatti helyiség használata során keletkező közüzemi 
díjakat. 

Az Egyesület elnöke - mivel a közüzemi költség a vártnál jóval kisebb kiadást jelent számukra -
azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat felé, hogy a közüzemi díjak fedezetére biztosított 
támogatási összeg felét, 500 OOO Ft-ot a Képviselő-testület a feladatellátást megkönnyítő, újonnan 
beszerzésre kerülő jármű vásárlása céljából az egyéb felhalmozási célú támogatások közé 
engedélyezze átcsoportosítani. A kérelem az előterjesztés 3. melléklete. 

II. Hatásvizsgálat 

Az Egyesület elnöke a kérelmében kifejti, hogy a több mint fél év elteltével a Bebek utca 1. szám 
alatti helyiség rezsiköltsége az előzetesen vártnál jóval alacsonyabb, így a fennmaradó 500 OOO Ft 
éves támogatási keret a teljes évre fedezni tudja a kiadásaikat. 



A jelenleg használt két járműből a lecserélni kívánt a rendőrség tulajdonában álló jármű, amely a 
kora és futott kilométerei miatt egyre növekvő üzemeltetési költséget ró az Egyesületre. 

A beszerezni kívánt használt jármű (Mitsubishi ASX) jóval kevesebbet futott, megkímélt állapotú 
j ármű , mely a megvásárlását követően az Egyesület tulajdonába kerülne, így az Egyesület két 
saját tulajdonú gépjárművel még hatékonyabban tudná ellátni az együttműködési szerződésben 
vállalt feladatait. 

A beszerezni kívánt gépjármű jelenlegi tulajdonosa a Budapesti Polgárőr Szövetség, így a jármű 
már rendelkezik a szükséges feliratozással , megkülönböztető jelzéssel és kommunikációs 
rendszerrel. A jármű vételára 3 400 OOO Ft. 

A beszerzést követően a magas fenntartási és üzemeltetési költségű járművet, mely a rendőrség 
tulajdonát képezi, az Egyesület a rendőrség számára visszaadja. 

A fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy a támogatási összeg 
átcsoportosítását és az együttműködési megállapodás módosítását hagyja jóvá. 

III. A végrehajtása feltételei 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 . 
(II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. melléklet (egyéb működési 
támogatások) 51. során (Óhegy Polgárőr Egyesület) biztosított 5 OOO OOO Ft összegből 500 OOO Ft 
összeg átcsoportosítása szükséges az egyéb felhalmozási célú támogatások közé. Az előirányzat 
átcsoportosításról szóló döntés adminisztratív, technikai jellegű, közvetlen pénzügyi vonzata 
nincs, mivel a szükséges forrást a Rendeletben az Önkormányzat korábban biztosította. 

A Képviselő-testület határozatáról értesítjük az Egyesületet, amely alapján az együttműködési 
megállapodás módosítása megköthető. A végrehajtásnak további feltétele nincs. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2021. szepte1hb~~1S lZBZ 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

j egyző 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2021. ( ...... ) határozata 

a Kőbányai Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás 
módosításáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Polgárőr Egyesület (székhelye: 1104 Budapest, 
Sörgyár utca 91. , nyilvántartási száma: 01-02-0015212, adószáma: 18514986-1-42, 
bankszámlaszáma: K&H 10401914-50526982-70761006, képviseli Kálmán László elnök) által 
megkötött - A T/9/2/2021 iktatószámú - Együttműködési megállapodás módosítását az 1. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti megállapodásban foglalt felhalmozási támogatás 
fedezetét, 500 OOO Ft összeget a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi 
költségvetéséről szóló 5/2021. (II . 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési 
rendelet) 8. melléklet 51 . sora (Óhegy Polgárőr Egyesület) terhére átcsoportosítja az egyéb 
felhalmozási célú támogatások közé. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás 1. pont szerinti 
módosításának aláírására, az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési 
rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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1. melléklet a . ../2021 . ( .... .) KT határozathoz 

Együttműködési megállapodás módosítása 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 
1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR-törzsszáma: 735737, adószáma: 15735739-2-42, KSH 
száma: 15735739-8411-321-0l, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt.: l 1784009-15510000, 
képviseli D. Kovács Róbert Antal polgármester megbízásából Mustó Géza Zoltán 
alpolgármester) mint támogató (a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Kőbányai Polgárőr Egyesület (székhelye: 1104 Budapest, Sörgyár utca 91. , 
nyilvántartási száma: 01-02-0015212, adószáma: 18514986-1-42, bankszámlaszáma: K&H 
10401914-50526982-70761006, képviseli Kálmán László elnök) mint Egyesület ( a 
továbbiakban: Egyesület, a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között az alulírott időben 
és helyen az alábbi feltételekkel: 

1. A Szerződő Felek 2021. május 27. napján - AT/9/2/2021 iktatószámú - Együttműködési 

megállapodást kötöttek Kőbánya közrendjének és közbiztonságának, a Kőbányán élők 

biztonságérzetének javítása céljából ellátandó feladatok teljesítésére. Az Egyesület 2021 . 
szeptember 6. napján kelt levelében kérte az Önkormányzattól a biztosított 5 OOO OOO Ft összegből 
500 OOO Ft összeg átcsoportosítását az egyéb felhalmozási célú támogatások közé és ennek 
megfelelően az együttműködési megállapodás 11. pontjának a módosítását. Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Polgárőr Egyesülettel kötött 
együttműködési megállapodás módosításáról szóló .. ./2021. (. . . . . . ) határozatával döntött a 
Kőbányai Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás módosításának 
jóváhagyásáról. 

2. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy az 1. pont szerinti együttműködési megállapodás 11. 
pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„11. Az Önkormányzat a jelen megállapodásban foglalt járőrszolgálati kötelezettségek 
teljesítéséhez 4 OOO OOO Ft, azaz négymillió forint vissza nem térítendő működési támogatást 
nyújt az Egyesület részére. Az Önkormányzat 500 OOO Ft, azaz ötszázezer forintot felhalmozási 
célú támogatást biztosít az Egyesületnek, amelyet gépjármű vásárlásra fordíthat. További 
500 OOO Ft, azaz ötszázezer forint összegű működés támogatást biztosít az Egyesület részére, 
melyből fedeznie kell a Budapest X. kerület, Bebek utca 1. szám alatti helyiség használata során 
keletkező közüzemi díjakat. 

3. A jelen szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírást követően a későbbi aláírás időpontjában 
jön létre érvényesen és lép hatályba. 

4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pont szerinti szerződés jelen módosítással 
nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 

5. Jelen szerződésmódosítás elektronikus iratként készült. 

6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
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A Szerződő Felek a szerződést elolvasás és érteimezés után mint akaratukkal mindenben egyezőt 
jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, időbélyegző szerint 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 

D. Kovács Róbert Antal polgármester 
megbízásából 

Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Dr. Végh Liza 
föosztályvezetö 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 

Dr. Szüts Korinna 
föosztályvezetö 

Dr. Nagy Jolán 
kamarai jogtanácsos 

Budapest, időbélyegző szerint 

Kőbányai Polgárőr Egyesület 
Kálmán László 

elnök 
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2. melléklet az előterjesztéshez













3. melléklet az előterjesztéshez




