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Benedek Zsolt: 
„Tisztelettel, és szeretettel köszöntöm a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság március 11-
ei, rendkívüli ülésén megjelent bizottság tagokat, szakértőinket, a hivatal munkatársait, és 
mindenkit, aki a helyszínen követi figyelemmel a munkánkat.  
Első teendőnk a napirendi pontok megállapítása. Kérdezem, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e észrevétele bárkinek? Alpolgármester úré a szó.” 
Hutiray Gyula:  
„Javaslom, hogy a 4. napirendi pontot legközelebb tárgyaljuk meg. Magyarul ne vegyük ma 
napirendre.” 
Benedek Zsolt: 
„Akkor ügyrendi indítványom az, hogy alpolgármester úr kérésére, támogatja-e a napirendi 
módosítást a bizottság? Aki igen? Úgy látom egyhangú, ugye? Kispál képviselő úr? 
Alpolgármester úr kérte, hogy a 4-es napirendi pontot a következő ülésen tárgyaljuk” 
Kispál Tibor:  
„Megszavazom” 
Benedek Zsolt: 
„Akkor egyhangú. Akkor a módosított napirendet kérdezem a tisztelt bizottságtól ki az, aki 
támogatja? Ez egyhangú, köszönöm szépen.”  
 
203/2015.(03.11.) Sz. PKB határozat 
- A napirendi pontok elfogadása - 

Ügyrendi indítvány 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a mai ülésen a 4. napirendi 
pontot / Döntés szerződéskötésről az Erzsébetváros Kft.-vel a Róth Miksa Emlékház és 
Gyűjtemény részére történő kazáncsere, fűtési rendszer korszerűsítése tárgyában/ nem 
tárgyalja. 
 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 

204/2015.(03.11.) Sz. PKB határozat 
- A napirendi pontok elfogadása - 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a mai ülésen az alábbi 
napirendi pontokat tárgyalja: 
  

1.) Szándéknyilatkozat a New York Palace Kft. által a Budapest Főváros VII. ker. 
Erzsébetváros Önkormányzata és a New York Palace Kft. között a 
természetben a Bp. Főv. VII. ker. Osvát u. 2-9. szám alatti ingatlanon 
kialakításra került passzázs közhasználat céljára történő átadása tárgyában 
2002. október 18. napján megkötött megállapodásra vonatkozó módosítására 
vonatkozóan 
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester 

 
2.) A Budapest VII. ker. Erzsébetváros területére vonatkozó településfejlesztési 

koncepció, és az integrált településfejlesztési stratégia finanszírozása és készítése 
érdekében kötendő együttműködési megállapodás a Belügyminisztériummal 
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Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester 

3.) A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. február 
havi munkájáról szóló beszámolók elfogadása  
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök 

4.) A rendőrséggel kötendő támogatási szerződések 
Előterjesztő: Dr. Gróza Zsolt irodavezető 

Zárt ülés keretében: 

5.) Tájékoztatás tulajdonosi nyilatkozat megtételéről 
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester 

6.) Budapest VII. kerület 32961 hrsz-ú, Baross tér 16. sz. Társasház alapító 
okiratának módosítása. 
Előterjesztő: Dr. Gróza Zsolt irodavezető 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 

dr. Várhelyi Zsuzsanna távozik az ülésről. 

1.   NAPIRENDI PONT 
 
-  Szándéknyilatkozat a New York Palace Kft. által a Budapest Főváros VII. ker. 

Erzsébetváros Önkormányzata és a New York Palace Kft. között a természetben a 
Bp. Főv. VII. ker. Osvát u. 2-9. szám alatti ingatlanon kialakításra került passzázs 
közhasználat céljára történő átadása tárgyában 2002. október 18. napján megkötött 
megállapodásra vonatkozó módosítására vonatkozóan – 

 
Benedek Zsolt:  
„1-es napirendi pontunk: Szándéknyilatkozat a New York Palace Kft. által a Budapest 
Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata és a New York Palace Kft. között a 
természetben a Bp. Főv. VII. ker. Osvát u. 2-9. szám alatti ingatlanon kialakításra került 
passzázs közhasználat céljára történő átadása tárgyában 2002. október 18. napján megkötött 
megállapodásra vonatkozó módosítására vonatkozóan.  
Alpolgármester úré a szó, ha indokolja.” 
Hutiray Gyula:  
„Röviden szeretném kiegészíteni. Most egy szándéknyilatkozatról van szó, ami 
tulajdonképpen semmire nem kötelezi az önkormányzatot. Csak azokat az alapelveket 
rögzítenénk, aminek mentén konkrét megállapodást lehet előkészíteni.  
Feltételezem, hogy az előzményekkel mindenki tisztában van, hiszen itt is, és a képviselő 
testület előtt is volt a közel múltban. A megállapodás azt célozza, hogy az eredetileg jelzett, a 
szándéknyilatkozat arra irányul, hogy majd egy olyan megállapodás szülessen, amiben az 
eredetileg 2520 m2-es, közhasználatra átadott terület, és a szabályozásban rögzített 1314 m2 

terület között, valahol középen állapodjunk meg, hogy a realitásoknak a figyelembe vételével, 
hogy mi az amit, mi használatra megkapunk.  
Ennek a nagy része gyalogosoknak szól, közhasználat lesz, és egy kis része, a 
szándéknyilatkozat szerint tulajdonképpen egy olyan helyiség, amit hasznosíthatunk, amiért 
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bérleti díjat kapunk. Ezt ésszerűen nekik akarjuk majd bérbe adni. De hogy mennyiért, milyen 
feltételek mellett, mit fognak takarítani, stb. stb. Ezt még mind ki kell tárgyalni. Ahhoz, hogy 
tovább lehessen menni, ahhoz egyetértésre kell jutnunk, hogy ez a szándékunk. Ehhez 
szeretném kérni a bizottság támogatását, hogy ezt a szándéknyilatkozatot aláírhassam, ami 
egyébként itt le van írva, és csatolva van.” 
Benedek Zsolt:  
„Köszönöm. Napirendi vitát nyitok. Kérdés van-e az előterjesztéshez? Moldován úré a szó.” 
Moldován László: 
„Az első megállapodás, az 2520 m2-ről szól. Értem, hogy az 1314 m2 az elfogadhatatlan, és az 
1650 m2 meg a kettő között van nagyjából, de miért nem ragaszkodunk az eredeti 
megállapodásba foglalt 2520 m2-hez? 
Hutiray Gyula:  
„Azért, mert az összes terület, amit létre hoztak, ami a földszinten ki van nyitva, az nincsen 
ennyi. Tehát ehhez ragaszkodhatunk, csak akkor nem lesz megállapodás, és ebben a típusú 
megállapodásban, amit most javaslok, az az előny, hogy az eredeti megállapodás alapján több 
területünk lenne, de abból semmilyen bevételünk soha nem lenne.  
Most meg arról szól ez a javaslat, hogy kevesebb lesz a rendelkezésünkre álló terület, minden 
racionális közérdekű célt megvalósít, plusz még majd valamennyi bevételünk is lesz.” 
Benedek Zsolt:  
„Köszönöm. További kérdés van-e? Ha nincs további kérdés, akkor a határozati javaslat 
szövegéről kérdezem a bizottság véleményét. Ki az, aki támogatja? Egyhangú.” 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy javasolja a Polgármesternek a 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a New York Palace Szálloda és 
Vendéglátóipari Kft. /székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 9-11. cégjegyzékszám: cg. 01-
09-692365, statisztikai számjele: 12554726-5510-113-01, adószáma: 12554726-2-42/ a New 
York Palace Kft. által a természetben a 33661 és 33669 helyrajzi számokon a Bp. Főv. VII. 
ker. Erzsébet krt. 9-11. és az Osvát u. 2-8. szám alatti ingatlanokon megvalósításra kerülő 
épületegyüttes alatt kialakításra kerülő passzázs területének közhasználat céljára történő 
átadásáról 2002. október 18. napján kötött megállapodás módosítása tárgyában a jelen 
határozat mellékletét képező tartalmú szándéknyilatkozat aláírását. 
 

Felelős: Hutiray Gyula alpolgármester 
Határidő: azonnal” 
 

205/2015.(03.11.) Sz. PKB határozat 
-  Szándéknyilatkozat a New York Palace Kft. által a Budapest Főváros VII. ker. 

Erzsébetváros Önkormányzata és a New York Palace Kft. között a természetben a 
Bp. Főv. VII. ker. Osvát u. 2-9. szám alatti ingatlanon kialakításra került passzázs 
közhasználat céljára történő átadása tárgyában 2002. október 18. napján megkötött 
megállapodásra vonatkozó módosítására vonatkozóan- 
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Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy javasolja a Polgármesternek a 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a New York Palace 
Szálloda és Vendéglátóipari Kft. /székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 9-11. 
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cégjegyzékszám: cg. 01-09-692365, statisztikai számjele: 12554726-5510-113-01, 
adószáma: 12554726-2-42/ a New York Palace Kft. által a természetben a 33661 és 33669 
helyrajzi számokon a Bp. Főv. VII. ker. Erzsébet krt. 9-11. és az Osvát u. 2-8. szám alatti 
ingatlanokon megvalósításra kerülő épületegyüttes alatt kialakításra kerülő passzázs 
területének közhasználat céljára történő átadásáról 2002. október 18. napján kötött 
megállapodás módosítása tárgyában a jelen határozat mellékletét képező tartalmú 
szándéknyilatkozat aláírását. 
 

Felelős: Hutiray Gyula alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
2.   NAPIRENDI PONT 
 
- A Budapest VII. ker. Erzsébetváros területére vonatkozó településfejlesztési 

koncepció, és az integrált településfejlesztési stratégia finanszírozása és készítése 
érdekében kötendő együttműködési megállapodás a Belügyminisztériummal– 

 
Benedek Zsolt:  
„Következő napirendi pontunk: A Budapest VII. ker. Erzsébetváros területére vonatkozó 
településfejlesztési koncepció, és az integrált településfejlesztési stratégia finanszírozása és 
készítése érdekében kötendő együttműködési megállapodás a Belügyminisztériummal. 
Alpolgármester úré a szó, ha indokol, vagy kiegészíti az előterjesztést.” 
Hutiray Gyula: 
„Azt hiszem, hogy egy rövid megjegyzés itt is indokolt. Az a szerződés tervezet, amit sok 
száz önkormányzattal kötött a BM, az nem vette egyetlen önkormányzat specifikus 
szempontjait sem figyelembe. Azon belül, volt egy különösen súlyos, ami miatt mi záradékkal 
hagytuk ezt jóvá. Nevezetesen, hogy ha a végleges jóváhagyásra 30 napon belül nem tudunk 
testületi ülésen sort keríteni, akkor kötbért kell fizetnünk.  
Ez a módosítás, már a BM-nek nem volt megfelelő. Tovább folytattuk a tárgyalást. Ez ebből 
az előterjesztésből kiderül. A legfőbb kifogást sikerült módosítani, és az egyéb 
rendelkezéseknek meg sikerült közös értelmezést adni, ami  már nem hátrányos számunkra. 
Úgy hogy szerintem ez egy jó taktika volt, és egy jó megállapodást lesz így.” 
Benedek Zsolt:  
Köszönöm szépen. Napirendi vitát nyitok. Kérdés van-e az előterjesztéshez? Ha nincs kérdés, 
akkor a határozati javaslat szövegéről kérdezem a tisztelt bizottság véleményét. Ki az, aki ezt 
támogatja? Egyhangúan támogatja a bizottság. Köszönöm szépen.” 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:  

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő- testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés 1. sz. 
mellékletét képező emlékeztetőre tekintettel a Belügyminisztérium és az Önkormányzat közötti 
megállapodás-tervezetet aláírni szíveskedjen. 

Felelős: Vattamány Zsolt Polgármester 
Határidő: azonnal” 
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206/2015.(03.11.) Sz. PKB határozat 
-  A Budapest VII. ker. Erzsébetváros területére vonatkozó településfejlesztési 

koncepció, és az integrált településfejlesztési stratégia finanszírozása és készítése 
érdekében kötendő együttműködési megállapodás a Belügyminisztériummal - 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő- testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés 1. 
sz. mellékletét képező emlékeztetőre tekintettel a Belügyminisztérium és az 
Önkormányzat közötti megállapodás-tervezetet aláírni szíveskedjen. 

Felelős: Vattamány Zsolt Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
3.   NAPIRENDI PONT 
 
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. február havi 

munkájáról szóló beszámolók elfogadása – 
 
Benedek Zsolt:  
„Következő napirendi pontunk: A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt 
szakértők 2015. február havi munkájáról szóló beszámolók elfogadása. 
Előterjesztője jómagam vagyok. Indokolni nem kívánom. Napirenden kérdés van-e? Ha nincs 
kérdés, akkor ügyrendi indítványom, hogy a javaslatokat 1-4-ig egyszerre fogadjuk el. 
Elfogadja a bizottság az ügyrendi indítványt? Úgy látom, elfogadja.  
Kérdezem tehát a tisztelt bizottságot, hogy a határozati javaslatok 1-4-es pontjáig, a javaslatok 
szövegével egyet ért-e? Aki igen? Egyhangú.” 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 3. napirendi pont 1-4. határozati 
javaslatairól együttesen szavaznak, a határozati javaslatok szövegének elfogadásával.” 

 
207/2015.(03.11.) Sz. PKB határozat 
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. február havi 

munkájáról szóló beszámolók elfogadása  
 Ügyrendi indítvány - 
  
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 3. napirendi pont 1-4. 
határozati javaslatairól együttesen szavaznak, a  határozati javaslatok szövegének 
elfogadásával. 
 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
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„Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat mellékletét 
képező, Hoppál Réka szakértő 2015. február havi munkájáról szóló beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

208/2015.(03.11.) Sz. PKB határozat 
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. február havi 

munkájáról szóló beszámolók elfogadása – 
 
Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat 
mellékletét képező, Hoppál Réka szakértő 2015. február havi munkájáról szóló 
beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat mellékletét 
képező, Gergely József szakértő 2015. február havi munkájáról szóló beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

209/2015.(03.11.) Sz. PKB határozat 
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. február havi 

munkájáról szóló beszámolók elfogadása – 
 
Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat 
mellékletét képező, Gergely József szakértő 2015. február havi munkájáról szóló 
beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
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és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat mellékletét 
képező, Perity László szakértő 2015. február havi munkájáról szóló beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

210/2015.(03.11.) Sz. PKB határozat 
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. február havi 

munkájáról szóló beszámolók elfogadása – 
 
Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat 
mellékletét képező, Perity László szakértő 2015. február havi munkájáról szóló 
beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat mellékletét 
képező, Mózes Ernő Attila szakértő 2015. február havi munkájáról szóló beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

211/2015.(03.11.) Sz. PKB határozat 
- A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt szakértők 2015. február havi 

munkájáról szóló beszámolók elfogadása – 
 
Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat 
mellékletét képező, Mózes Ernő Attila szakértő 2015. február havi munkájáról szóló 
beszámolóját.   
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
4.   NAPIRENDI PONT 
- A rendőrséggel kötendő támogatási szerződések – 
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Benedek Zsolt:  
„Következő napirendi pontunk: A rendőrséggel kötendő támogatási szerződések.  
Gróza Zsolt irodavezetőt kérdezem, hogy kívánja-e indokolni, kiegészíteni?” 
dr. Gróza Zsolt: 
„Nem, köszönöm szépen.” 
Benedek Zsolt:  
„Napirenden van-e kérdés az előterjesztéshez? Ha nincs kérdés, akkor a határozati javaslatok 
1-es pontjáról kérdezem a tisztelt bizottság véleményét. Ki az, aki ezt támogatja? Ez 
egyhangú. A 2-es pontról kérdezem a bizottság véleményét. Ki az, aki támogatja? Szintén 
egyhangú.”  
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy javasolja a Polgármester számára a 
jelen határozat mellékletét képező, a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata és a Budapesti Rendőrkapitányság között a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
VII. kerületi Rendőrkapitánysága személyi állománya 2015. évben bruttó 9.000.000 Ft. 
összegben történő jutalmazásának támogatása tárgyában kötendő támogatási szerződés 
aláírását. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

212/2015.(03.11.) Sz. PKB határozat 
- A rendőrséggel kötendő támogatási szerződések – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy javasolja a Polgármester 
számára a jelen határozat mellékletét képező, a Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata és a Budapesti Rendőrkapitányság között a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitánysága személyi állománya 2015. 
évben bruttó 9.000.000 Ft. összegben történő jutalmazásának támogatása tárgyában 
kötendő támogatási szerződés aláírását. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
Az elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:    
 
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy javasolja a Polgármester számára a 
jelen határozat mellékletét képező, a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a kerületi térfigyelő 
kamerarendszer működtetésével kapcsolatos 2015. évi túlszolgálat bruttó 20.000.0000 Ft. 
összegben történő finanszírozása tárgyában kötendő megállapodás aláírását. 
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

213/2015.(03.11.) Sz. PKB határozat 
- A rendőrséggel kötendő támogatási szerződések – 
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy javasolja a Polgármester 
számára a jelen határozat mellékletét képező, a Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a kerületi 
térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos 2015. évi túlszolgálat bruttó 
20.000.0000 Ft. összegben történő finanszírozása tárgyában kötendő megállapodás 
aláírását. 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 
elfogadta. 
 
Benedek Zsolt:  
„Következő napirendi pontunk. Ez már zárt ülés keretében fog elhangozni. Elnézést. Kérem, 
hogy akinek nincs jogosultsága részt venni, az hagyja el az üléstermet most. Köszönöm 
szépen.” 
 
Az ülésről távozik:  
                                  

Kmf. 
  
  

 
   Benedek Zsolt                    Sólyom Bence 
a bizottság elnöke                  bizottsági tag 

 
 
 
      Joó Mária 
jegyzőkönyvvezető    
 
 
Jegyzőkönyv elkészülte: 2015. március 12. 
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MEGÁLLAPODÁS 
T ú l s z o l g á l a t  f i n a n s z í r o z á s á r a  

 
Amely létrejött egyrészről a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság   
székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6. 
adószám: 15720388-2-51 
képviseli: Bucsek Gábor r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, Budapest rendőrfőkapitánya 
(a továbbiakban: BRFK) 
 
másrészről 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata  
székhely: 1073 Budapest, Erzsébet körút 6. 
adószám: 15735708-2-42 
képviseli: Vattamány Zsolt polgármester  
(a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbiakban részletezett 
feltételek mellett. 
 
Felek a jelen megállapodást közszolgáltatási feladat ellátására a Rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Rtv.) és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 18. pontja alapján kötik annak érdekében, 
hogy Budapest VII. kerület közrendje és közbiztonsága javuljon.  

Önkormányzat kijelenti, hogy fontosnak tartja Budapest VII. kerületének közbiztonságát, ezért 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. 
(II. 23.) számú, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében úgy döntött, hogy a BRFK részére a 
közterületek és nyilvános helyek megerősített rendőri ellenőrzését szolgáló közbiztonsági 
tevékenység túlszolgálatának díjazására, a közterületek biztonságának erősítésére, állandó 
rendőri jelenlét biztosítására, továbbá a lakosság személy- és vagyonbiztonságát kiemelten 
veszélyeztető bűncselekmények visszaszorítására, illetve a térfigyelős tevékenység során 
szükségessé váló túlszolgálat finanszírozására bruttó 20.000.000 Ft, - azaz húszmillió forint 
összegű támogatást biztosít a jelen Megállapodásban meghatározottak szerint. 

I. A BRFK vállalásai a BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: 
Rendőrkapitányság) közreműködésével 
 

1. A BRFK a juttatást elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a közbiztonsági 
tevékenység túlszolgálat keretében történő díjazására, illetve a közterhek fedezetére 
rendelkezésre bocsátott összeget elkülönítve kezeli és azt kizárólag Budapest VII. 
kerületben teljesített, az állományilletékes parancsnok által elrendelt és igazolt 
túlszolgálat kifizetésére használja fel, olyan módon tervezve a túlszolgálatot, hogy az 
Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott, a kifizetőt terhelő járulékokat is 
tartalmazó 20.000.000,-Ft/ azaz húszmillió forint 2015. december 31. napjáig a 
túlszolgálat finanszírozására elegendő fedezetet nyújtson. 
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ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS 
2.000.000 – 10.000.000,- Ft értékhatár között 

 
amely létrejött egyrészről, a 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 

(székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet körút 6; adószáma:15735708-2-42; 
képviseletében eljár: Vattamány Zsolt polgármester) 
mint Adományozó (a továbbiakban: Adományozó), 

másrészről a  

Budapesti Rendőr-főkapitányság  
(székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.; adószáma: 15720388-2-51;  

képviseletében eljár: Bucsek Gábor r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, 
Budapest rendőrfőkapitánya) 

mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),  
 

- a továbbiakban együttesen: Felek - között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal:  

1. Adományozó kijelenti, hogy bruttó 9.000.000,-Ft, azaz kilencmillió forint támogatást nyújt 
Kedvezményezett részére, mely kizárólag a Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi 
Rendőrkapitányság személyi állományának jutalmazására fordítható.  

2. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét az 1. pontban  
meghatározott célra használja fel oly módon, hogy az fedezetet nyújtson a kifizetőt terhelő  
közterhekre is.  

3. Adományozó nyilatkozik, hogy a szerződés aláírásának időpontjában adóhatóságnál, vámhatóságnál, 
társadalombiztosítási szervnél esedékessé vált, nyilvántartott köztartozása 
nincs, melyre vonatkozó nyilatkozat jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  

4. A támogatás biztosítása átutalással történik a Kedvezményezett Magyar Államkincstárnál vezetett 
10023002-01451430-00000000 számú számlájára, melyet Adományozó a 
szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül folyósít. 

5. A támogatás teljes összege 2015. december 31-ig használható fel.  

6. Kedvezményezett köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől 
elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának 
mértékéről Adományozó megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.  

7. Adományozó jogosult a támogatás felhasználását ellenőrizni, ennek során 
Kedvezményezettől az ellenőrzéshez szükséges adatokat bekérni.  

8. A támogatás elszámolásának határideje: 2016. január 31.  
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