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Tisztelt Képviselőtestület !

Önkormányzatunk minden évben támogatta a Budapesti Rendőr-főkapitányságot - azon belül 
a  IX.  kerületi  Rendőrkapitányságot  -  különböző  ingó  eszközökkel  illetve  pénzbeli 
támogatással a Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítványon keresztül.

A belügyminiszter az irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények 
részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadására vonatkozó 
26/2010. (XII. 29.) számú BM utasítása értelmében a rendvédelmi szervek részére felajánlott 
adományok  elfogadásának  rendjéről  szóló  szabályzatot  módosította.  A  továbbiakban  a 
rendvédelmi  szervek  önkormányzatoktól  fogadhatnak  el  adományokat  a  szabályzat 
mellékleteiben szereplő mintáknak megfelelő szerződések megkötésével. 

Így Önkormányzatunk a továbbiakban kizárólag közvetlenül támogathatja a rendőrséget.

Fuxreiter  Róbert,  IX.  kerületi  rendőrkapitány  azzal  a  kéréssel  fordult  hozzám,  hogy 
biztosítsunk a kaptányság részére 1.000.000.- Ft. támogatást a IX. kerületi Rendőrkapitányság 
működési  költségeihez,  mely  magában  foglalja  a  gépjárművek  tisztántartását,  technikai 
eszközök beszerzését, rendezvények finanszírozását (Rendőrnap, évzáró rendezvény),  iroda 
felszerelések  beszerzését,  reprezentációkat  továbbá  olyan  kisebb  beruházásokat,  melyet  a 
kapitányság személyi állományának napi munkavégzését könnyítenék illetve hozzájárulnak a 
meglévő színvonal emeléséhez.

A 2011.  évi  költségvetésről  szóló  5/2011.  (II.  28.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról 
szóló  22/2011.  (IX.  26.)  önkormányzati  rendelettel  a  Közbiztonsági  Közalapítvány  3724. 
számú  költségvetési  sort  megemeltük  egymillió  forinttal,  így  a  támogatáshoz  szükséges 
anyagi  fedezet  a  költségvetésben  rendelkezésre  áll,  azonban  a  Közbiztonsági 
Közalapítványtól a rendőrség a fenti BM utasítás alapján támogatást nem fogadhat el.

Fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés megtárgyalását, az alábbi határozati javaslat és a 
mellékelt szerződés elfogadását.

Budapest, 2011. október 13.

                                                                                          dr. Bácskai János s.k.
                                                                                              polgármester



Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt 
hogy

a) egymillió forinttal támogatja a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, melyet kizárólag a 
IX.  kerületi  Rendőrkapitányság  működési  költségeire  -  mely  magában  foglalja  a 
gépjárművek  tisztántartását,  technikai  eszközök  beszerzését,  rendezvények 
finanszírozását  (Rendőrnap,  évzáró  rendezvény),  iroda  felszerelések  beszerzését, 
reprezentációkat továbbá olyan kisebb beruházásokat, melyet a kapitányság személyi 
állományának  napi  munkavégzését  könnyítenék  illetve  hozzájárulnak  a  meglévő 
színvonal emeléséhez – használhat fel,

b) elfogadja a …./2011. számú előterjesztéshez csatolt szerződést,
c) felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására,
d) felkéri  a  polgármestert,  hogy a  költségvetés  módosítás  során  a  Budapesti  Rendőr-

főkapitányság  támogatására  egymillió  forint  átvezetéséről  gondoskodjon  a  3724. 
költségvetési sor terhére. 

Határidő: 2011. november 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester



Támogatási szerződés

amely létrejött egyrészről a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
(székhelye: 1092 Budapest, Bakáts t. 14. ; adószáma: 15509000-2-43)

képviseletében eljár: dr. Bácskai János polgármester 
mint adományozó (a továbbiakban: Adományozó),

másrészről a 

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

képviseletében eljár: dr. Tóth Tamás r. dandártábornok, rendőrségi tanácsos, 
Budapest Rendőrfőkapitánya (a továbbiakban: Adományozott)

(együttesen: Felek) között az alábbiak szerint: 

A Felek kijelentik, hogy Budapest, ezen belül Ferencváros közrendjének, közbiztonságának 
terén  elért  jelentős  eredmények  alapján  –  figyelemmel  a  Rendőrségről  szóló  1994.  évi 
XXXIV. törvény 2. §. (2) a) és c) pontjában, valamint a 9. §-ában biztosított felhatalmazására, 
illetve  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  Törvény  8.  §  (1)  bekezdésében 
foglaltakra – megkötik az alábbi 

szerződést. 

I. 
A szerződés célja 

I/1. Adományozó  1.000.000, - Ft, azaz Egymillió forint  összegű támogatást nyújt, mellyel 
hozzájárul a BRFK. IX. kerületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban:  Rendőrkapitányság) 
működési  költségeihez,  mely  magába  foglalja  a  gépjárművek  tisztántartását,  technikai 
eszközök beszerzését,  rendezvények  finanszírozását  (rendőrnap,  évzáró rendezvény),  iroda 
felszerelések  beszerzését,  reprezentációt,  továbbá  olyan  kisebb  beruházásokat,  melyek  a 
kapitányság személyi állománynak napi munkavégzését könnyítenék, illetve hozzájárulnak a 
meglévő színvonal emeléséhez. 



II. 
Adományozó jogai és kötelezettségei 

II/1. Adományozó vállalja, hogy 2011. évi költségvetéséből a I./1. pontban meghatározott cél 
megvalósítása érdekében 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió forint egyszeri támogatási összeget 
biztosít, melyet a szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül a Főkapitányság Magyar 
Államkincstárnál vezetett 10023002-01451430-00000000 számú számlájára átutal. 

II/2.  Adományozó  jogosult  bármikor  ellenőrizni  a  támogatás  időarányos  felhasználását  és 
jogosult kérni az ezzel összefüggő számadást. 

II/3. Adományozó egyoldalú nyilatkozattal jogosult elállni és a támogatást visszavonni, illetve 
a  támogatást  visszafizettetni,  ha  az  alábbiakban  foglalt  feltételek  közül  legalább  egy 
bekövetkezik: 

- ha a támogatás  részben vagy egészben nem a jelen szerződésbe foglaltak  szerint 
kerül felhasználásra, 

- ha a Főkapitányság az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg, 
- ha a Főkapitányság az elszámolási  kötelezettségét  a jelen szerződésben megjelölt 

határidőig írásbeli kérelemre sem teljesíti, 
- ha a Főkapitányság bármely, jelen szerződésben foglalt nyilatkozata valótlan. 

II/4.  Adományozó  kijelenti,  hogy  a  szerződés  alapján  biztosított  pénzösszeg  tekintetében 
rendelkezési joga nem korlátozott. 

III. 
Adományozott jogai és kötelezettségei 

III./1. Adományozott  a II/1. pontban írt támogatást elfogadja, egyben kötelezettséget vállal 
arra,  hogy a rendelkezésre bocsátott  összeget  egyéb pénzeszközeitől  elkülönítve kezeli,  az 
összeg átutalását követően annak felhasználását a Rendőrkapitányság részére biztosítja. 

III./2.  Adományozott  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  jelen  szerződésben  meghatározott 
támogatást  kizárólag a  Rendőrkapitányság működési  költségeire  – a …../2011.  (…….) sz. 
képviselő-testületi határozat alapján – fordítja. 

III./3. Adományozott köteles a támogatás összegét nyilvántartani arra is figyelemmel, hogy a 
támogatás  felhasználásának  mértékéről  Adományozó  megkeresésére  naprakész 
információkkal tudjon szolgálni. 

III./4. Adományozott a támogatási összeget 2012. március 31-ig használhatja fel. 
Adományozottnak az  eredeti  bizonylatokra  minden  esetben  rá  kell  vezetnie  a  következő 
szöveget:
„Bp. Főv.  IX. ker. Ferencváros önkormányzati támogatás elszámolására, a IX. kerületi  
Rendőrkapitányság működési költségeire felhasználva.” 



III/5.  Felhasználásáról  elszámolási  kötelezettséggel  tartozik  Adományozó  felé  a  támogatás 
jelen  szerződésben  foglalt  célja  szerinti  felhasználásáról  –  a  számvitelről  szóló  törvény 
felhatalmazása  alapján  kiadott  kormányrendelet  rendelkezéseinek  megfelelően  -,  melynek 
alapján köteles szöveges és számszaki (hiteles bizonylatok másolatokkal alátámasztva) – a 
kifizetések  összesítését  tartalmazó  –  beszámolót  készíteni,  legkésőbb  2012.  április  15. 
napjáig. A felhasználás teljesítését Adományozó képviseletében a Polgármester igazolja. 

III/5. Adományozott jelen szerződésben kijelenti, hogy 

- hozzájárul az államháztartás  működési  rendjéről  szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. 
rendelet 113. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltakhoz, valamint a támogatási igény 
szabályszerűségének  és  a  költségvetésből  nyújtott  támogatás  rendeltetésszerű 
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez, 

- megfelel  a  rendezett  munkaügyi  kapcsolatok  államháztartásról  szóló  1992.  évi 
XXXVIII.  törvény  15.  §-ában  foglaltaknak,  valamint  a  közpénzekből  nyújtott 
támogatások  átláthatóságáról  szóló  2007.  évi  CLXXXI.  törvény  14.  §-ában 
foglaltaknak, 

- tudomásul  veszi,  hogy  a  költségvetésből  nyújtott  támogatás  megnevezése,  célja, 
összege nyilvánosságra hozható. 

III./6. Adományozott tudomásul veszi, hogy – legfeljebb öt évre – kizárható a támogatások 
rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy bekövetkezik: 

- jelen  szerződésben  rögzített  kötelezettség  teljesítése  egyáltalán  nem  vagy  csak 
részben valósul meg, 

- az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg, 
- az előírt  bejelentési  és elszámolási  kötelezettségének az előírt  határidőig nem tett 

eleget. 
Fent  felsorolt  okok  bármelyikének  bekövetkezése  esetén  köteles  a  támogatás  összegét, 
illetőleg  annak  a  céllal  ellentétes  módon  felhasznált  részét  az  erre  vonatkozó  felszólítás 
kézhezvételétől számított 8 napon belül visszafizetni. 

IV. 
Záró rendelkezések

IV./1. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba. 

IV./2.  A  Felek  szükség  esetén,  közös  munkaértekezleten  értékelik  jelen  szerződés 
végrehajtását, indokolt esetben annak kiegészítését, módosítását kezdeményezik. 

IV./3. Jelen szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése kizárólag írásos formában – a 
Felek előzetes egyeztetésével és kölcsönös egyetértésével – történhet. 

IV./4. Adományozó a jelen szerződés aláírásával hozzájárul nevének és székhelye címének 
kezeléséhez, a Rendőrség honlapján történő közzétételéhez. 



IV/5. Adományozó kijelenti, hogy jelen nyilatkozat aláírásának időpontjában adóhatóságnál, 
vámhatóságnál,  társadalombiztosítási  szervnél  esedékessé  vált,  nyilvántartott  köztartozása 
nincs.

IV./6. Jelen szerződést bármelyik fél indoklás nélkül a másik félhez címzett előzetes írásbeli 
nyilatkozat alapján 45 napos határidővel felmondhatja. 

IV./7. A Felek a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén kötelesek egymással 
elszámolni. 

IV./8.  Felek  rögzítik,  hogy  a  jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi  IV.  törvény,  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.19.)  Korm. 
rendelet és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

IV./9. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban 
békés úton, egyeztetés útján kívánják megoldani. Az esetleges jogviták eldöntésére a BKKB. 
Kizárólagos illetékességét kötik ki. 

IV./10.  Jelen szerződést a Felek képviselői elolvasás  és értelmezés  után,  mint  akaratukkal 
megegyezőt helyben hagyóan hat példányban írják alá. 

Budapest, 2011.  ………………………….

       dr. Bácskai János                                                    dr. Tóth Tamás r. dandártábornok 
     Budapest Főváros IX.                                                                rendőrségi tanácsos  
      Kerület Ferencváros                                                           Budapest Rendőrfőkapitánya
        Önkormányzata

A pénzügyi kötelezettségvállalást                               Pénzügyi szempontból ellenjegyzem:
ellenjegyzem:

                                                                                         Budapest, 2011.  …………………….

        dr. Nagy Hajnalka                                                       …………………………………….
                 jegyző 

                                                                                        Jogi szempontból ellenjegyzem: 

                                                                                        Budapest, 2011. ……………………

                                                                                        …………………………………….
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