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A döntéshez egyszerű X
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igen X
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.
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Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk  és  az Országos  Rendőr  Főkapitányság Rendészeti  Szervek  Kiképző  Központja 
(1097 Budapest, Vágóhíd u. 11-13.) között az elmúlt évek alatt szoros együttműködés alakult ki.

Ez évben folytatott tárgyalások folyamán a Kiképző Központ felajánlotta, hogy iskoláink diákjainak 
tartana bűnmegelőzési bemutatót, illetve nagyobb iskolai sport versenyeknek, valamint önkormányzati 
rendezvényeinknek helyszínt biztosítana, 2014. december 31. napjáig szóló megállapodás megkötése 
alapján.

Kiképző  Központ szolgáltatásait  együttműködési  megállapodás hiányában minimum 4.053 eFt.-ért 
vehetnénk igénybe évente, az alábbi részletezés alapján:

- 15 fő beléptetése 1.800 eFt.,
- évente 2 alkalommal helyszín biztosítása önkormányzati rendezvényekre (személyzet nélkül): 

1.334 eFt.,
- évente 1 alkalommal sport rendezvény céljára helyszín biztosítása (futópálya, röplabdapálya, 

uszoda, kosárlabda pálya, labdarúgó pálya, személyzet nélkül): 919 eFt.,
- a rendvédelmi bemutató ára a bemutató jellegétől és a résztvevők létszámától függ. 

A fenti szolgáltatások összege 3 év időtartamra számítva 12.159 eFt.

Ezen  felajánlás  ellentételezésére  Önkormányzatunk  a Kiképző  Központ  részére,  országos  és 
nemzetközi  szinten  elismert  tevékenységének  támogatása  érdekében  vállalná  EU  szabványnak 
megfelelő kültéri testedző és fizikai kondicionáló eszközök, illetve kültéri játszószerek beszerzését és 
telepítését,  melyet  használatra  alkalmas  állapotban adna  át,  a  szükséges  tereprendezés,  illetve 
esetlegesen szükséges szakhatósági engedélyek meglétével bruttó hat millió Ft értékben. 
Fenti  beruházás  elvégzését  Önkormányzatunk  2012.  június  30.  napjáig  biztosítaná,  a  2012.  évi 
költségvetésének terhére.
Az  együttműködési  megállapodás  csaknem  3  éves  időtartama  alatt  Önkormányzatunk  kerületi 
diákjaink  részére  az  őszi  sport  rendezvényre  több  funkciójú  helyszínt  biztosíthatna,  speciális 
rendvédelmi bemutató élményben részesülhetnének, kiemelve a bemutató bűnmegelőzési jellegét, az 
önkormányzati rendezvények kulturált körülmények megrendezhetőek.

Az előterjesztés mellékletét képező megállapodásban foglaltakat a Kiképző Központ elfogadja.

Fentiek  alapján  kérem  a  Tisztelt  Képviselőtestületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  a 
határozati javaslatokat támogatni szíveskedjen!

Budapest, 2012. január 

Tisztelettel:         

Formanek Gyula s.k.
        alpolgármester
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Határozati javaslatok

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1) megköti  az Országos Rendőr  Főkapitányság Rendészeti  Szervek Kiképző  Központjával  az 
előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodást.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

2) felkéri  a  Polgármester  urat,  hogy  az  együttműködési  megállapodásban  szereplő  kültéri 
eszközök  beszerzéséhez  szükséges  6  millió  Ft  önkormányzat  2012.  évi  költségvetésében 
történő biztosításáról gondoskodjon.
Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
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Együttműködési  Megállapodás

mely létrejött egyrészről a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat (székhely: 
1092 Budapest, Bakáts tér 14.) képviseletében Dr. Bácskai János polgármester, a továbbiakban, mint 
Önkormányzat és az 

Országos Rendőr Főkapitányság Rendészeti Szervek Kiképző Központ (székhely: 1097 Budapest, 
Vágóhíd u. 11-13.) képviseletében Simon Géza igazgató, a továbbiakban, mint  Kiképző  Központ 
között 

az alábbi tartalommal és feltételekkel:

1. Felek  2014.  december  31-ig  tartó  határozott  időtartamra  együttműködési  megállapodást 
kötnek.

2. Az  Önkormányzat  segíteni  kívánja  a  Kiképző  Központ,  országos  és  nemzetközi  szintű 
elismert  tevékenységét,  mely  érdekében  vállalja  az  intézmény  további  magas  színvonalú 
működése  érdekében  EU  szabványnak  megfelelő  kültéri  testedző  és  fizikai  kondicionáló 
eszközök, illetve kültéri játszószerek beszerzését és telepítését, melyet használatra alkalmas 
állapotban  ad  át,  a  szükséges  tereprendezés,  illetve  esetlegesen  szükséges  szakhatósági 
engedélyek meglétével, bruttó 6 millió Ft, azaz hatmillió Ft értékben, 2012. június 30. napjáig. 

3. Önkormányzat az eszközök tulajdonjogát a telepítést követően Kiképző Központ tulajdonába 
átadja.  Az  átadott  eszközök  szakszerű  használatával  kapcsolatos  további  működtetési  és 
karbantartási költségek a Kiképző Központot, mint tulajdonost és üzemeltetőt terhelik.

4. Az Önkormányzat  által  juttatott  eszközök Kiképző  Központon belüli  telepítése a Kiképző 
Központot  látogató  rendészeti  szervek  állományának  fizikai,  erőnléti  állapotát  hivatott 
javítani, fejleszteni.

5. A Kiképző  Központ  az előző  évek alatt  kialakult  jó együttműködése,  illetve az eszközök 
beszerzésére  és  telepítésének,  valamint  tulajdonjoguk  átengedésének  ellentételezéseként 
biztosítja, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának  dolgozói  is  igénybe  vehessék  a  létesítmény  szolgáltatásait.  Az  igénybevétel 
lehetősége a létesítmény jellegére és beléptetési rendjére tekintettel  15 főre vonatkozik.  A 
szolgáltatás  igénybevételére  jogosult  dolgozók  nevét  a  polgármester  jelen  megállapodás 
megkötését követő 30 napon belül eljuttatja Kiképző Központnak. A névsort Önkormányzat 
minden évben egyszer általánosan, a jogosult jogviszonyának megszűnés esetében pedig az 
érintett személy helyett más személy kijelölésével bármikor jogosult módosítani.

6. Fentieken kívül a Kiképző Központ vállalja, hogy évente két alkalommal (előre egyeztetett 
időpontban) ingyenesen helyszínt biztosít az Önkormányzat által megrendezendő egész napos 
rendezvényeire.  Önkormányzat tudomással bír arról, hogy a rendezvények időtartama alatt 
nem kizárólagos használói a létesítménynek. Az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó 
technikai  feltételek  /rendezvényügyelet,  karbantartó  ügyelet,  őrzés,  gépkocsi  behajtási 
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engedélyek,  takarítás,  orvosi  szoba  használata,  stb./  Kiképző  Központ  által  történő 
biztosítására felek külön eseti megállapodást kötnek.

7. A Kiképző Központ vállalja, hogy félévente kétszer ingyenesen, előre egyeztetett időpontban, 
maximum 45 perces rendvédelmi élmény bemutatót  tart az önkormányzat által  fenntartott 
iskolák tanulói és az őket kísérő tanárok részére. Az élménybemutatók az iskolák számára az 
Önkormányzaton keresztül történő jelentkezés útján vehetők igénybe.

8. A Kiképző Központban megtartandó bemutatón résztvevő tanulók és az őket kísérő tanárok 
együttes létszáma alkalmanként minimum 40, maximum 60 fő lehet.

9. A Kiképző Központ vállalja, hogy évente egyszer, szeptember 01. és november 01. közötti 
időszakban  ingyenesen  rendelkezésre  bocsátja  a  sportpályáját  ifjúsági  sportrendezvény 
megtartása céljára.

10. Jelen szerződést rendes felmondás útján történő megszüntetésének lehetőségét a megállapodás 
határozott időtartamára tekintettel felek kizárják.

11.  Amennyiben Önkormányzat a Kiképző Központ által biztosított lehetőségekkel valamelyik 
évben  nem él,  vagy  azokat  nem használja  ki  teljes  egészében,  úgy  Kiképző  Központtal 
szemben erre tekintettel követelést nem támaszthat.

12. Bármelyik  fél  jogosult  megszüntetni  jelen  megállapodást  rendkívüli  felmondással, 
amennyiben  a  másik  fél  a  szerződésből  eredő  kötelezettségeit  súlyosan  megszegi. 
Amennyiben  a  rendkívüli  felmondásra  Önkormányzat  részéről  kerül  sor,  úgy  Kiképző 
Központ a 2. pontban említett eszközök beszerzésének és telepítésének szerződés hátralévő 
időtartamával arányos beruházási összegét köteles Önkormányzatnak visszafizetni.

13. A  Kiképző  Központ  amennyiben  a  jelen  szerződéssel  érintett  ingatlanban  nem  tudja 
biztosítani  a  vállalt  kötelezettségeit,  úgy  jogosult  rendkívüli  felmondással  megszüntetni  a 
szerződést,  azonban  a  12.  pont  szerint  számított  összeget ebben  az  esetben  is  köteles 
Önkormányzatnak megtéríteni.

14. A rendkívüli felmondást írásban kell eljuttatni a másik félhez, és annak időtartama legalább 15 
nap kell, hogy legyen.

15. Jelen megállapodás időtartamának kezdő napja az aláírásának a napja.

16. Felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a jelen szerződéssel köztük esetlegesen felmerülő 
vitás  kérdéseket  peres  eljárás  lefolytatása  nélkül, elsősorban  egymás  közötti  tárgyalások 
lefolytatásával kívánják rendezni.

17.Jelen  megállapodást  Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  …./2012.(….) számú határozatával jóváhagyta.
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18. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak.

19. Jelen szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyólag írták alá.

Budapest, 2012. 

dr. Bácskai János Simon Géza
        polgármester   igazgató

Ellenjegyzem: Dr. Nagy Hajnalka      
         jegyző
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