MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Ózd Város Önkormányzata, székhely:3600 Ózd, Városház tér1.
bankszla sz.: 11734121-15350088, adósz.: 15350088-2-05, képviseli:Benedek Mihály
polgármester, mint támogató (továbbiakban:Támogató) másrészről a Borsod-AbaújZemplén megyei Rendőr-főkapitányság, székhely: 3527, Miskolc, Zsolcai kapu 32.
számlasz.:10027006-01451519, adósz.:15720144-2-51 képviseli: Dr.Vereckei Csaba r.
dandártábornok, megyei főkapitány mint támogatott (továbbiakban:Támogatott) között, az
Önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervében jóváhagyott támogatási keret felhasználásáról és
elszámolásáról.
1.1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Ózd város 2010. évi
költségvetéséről szóló 3/2010.(II.26) számú rendelete alapján 2010. március 1-től,
2010. december 31-ig terjedő időszakra 17 millió Ft, azaz Tizenhétmillió Ft
támogatásban részesíti az Ózdi Rendőrkapitányságot, a városi térfigyelő rendszer
működtetésével kapcsolatos költségek (figyelő személyzet megbízási díja), valamint a
közrend és vagyonvédelmi feladatok (fokozott rendőri járőrszolgálat) ellátásának
elősegítése érdekében.
1.2 Szerződő felek megállapítják, hogy a 2009. évi támogatásból nem került
felhasználásra 1.497.797.-Ft. munkadíjra, valamint 364.538.-Ft. túlszolgálatra
elkülönített támogatás.
1.3. Támogató hozzájárul, hogy az 1.2. pontban meghatározott összegeket az Ózdi
Rendőrkapitányság
2010.
január-február
hónapokban
felhasználja
a
megállapodásban rögzített célokra.
2.) Az 1.1. pontban meghatározott támogatás az alábbiak szerint használható fel:
2.1 havonta 1.400.000,-Ft a térfigyelési feladatot ellátó rendőri állomány megbízási
díjának kifizetésére,
2.2 havonta 300.000,- Ft, a fokozott rendőri járőrszolgálattal összefüggő túlmunka
díjazására.
3.) Támogató az 1.1. pontban meghatározott támogatás összegét, havonta, egyenlő
mértéken minden tárgyhót követő hó 10. napjáig átutalja támogatott Magyar
Államkincstárnál vezetett 10027006-01451519 számú számlájára.
4.) A támogatott a támogatást elkülönítetten vezeti, az
meghatározottak szerint használható fel.

kizárólag a 2.pontban

5.) A támogatás fejében az Ózdi Rendőrkapitányság vállalja, hogy a szerződés időtartama
alatt, feladatait folyamatosan, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, a
rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. évi tv. előírásainak megfelelően végzi el.
E feladata ellátása során
5.1. Működteti a Városi Térfigyelő rendszerre 2008. november 16-án kötött
Együttműködési Megállapodásban foglaltak figyelembevételével a térfigyelő
rendszert.
5.2. Ózd városában fokozott rendőri járőrszolgálatot teljesít.
-a járőrszolgálat kiemelt időszakai, hetente a péntek és szombati napok, az
ünnepnapokat közvetlenül megelőző munkanapok, a nagy tömeget mozgósító
városi rendezvények,
-a járőrszolgálat kiemelt területei: vendéglátó egységek, zenés szórakozóhelyek és
környezetük, a városközpont és környezete, közszolgálati épületek, közparkok,
tömegközlekedési eszközök állomásai, megállóhelyei és megközelítésük
útvonalai.
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6.) A támogatás felhasználásáról az Ózdi Rendőrkapitányság, egyrészt negyedévente, a
negyedévet követő hó 15. napjáig pénzügyi elszámolást, valamint a támogatás
hasznosulásáról írásos szakmai beszámolót köteles küldeni támogatónak a tárgyévet
követő hónap utolsó napjáig. Ezen túlmenően is köteles minden, a feladat teljesítésével
összefüggő információt támogató részére megadni, köteles szükség esetén iratokat,
dokumentumokat biztosítani.
7.) E megállapodásban rögzített feladatok végrehajtása során keletkezett, minden adat és
információ az adatvédelmi törvények betartása mellett kezelhető.
8.) A megállapodást felek 2010. március 1. napjától 2010. december 31. napjáig kötik
azzal, hogy a képviselő testület a 2011. évre vonatkozó pénzügyi terv tárgyalása során
dönt – a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével - a további működtetésről
és annak feltételeiről.
9.) Felek a szerződést csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.
10.) A megállapodás felmondása, bármely fél részéről, egyoldalúan egy hónap felmondási
idő figyelembevételével történhet, amely időtartam alatt a megállapodásban rögzített
kötelezettségek fennállnak.
11.) Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodás hatályba lépéséhez, a
Rendőrség Gazdálkodási Szabályzatáról szóló 12/2005 (VII.26.) ORFK Utasítással
módosított, 4/2003 (III.31.) ORFK Utasítás 87.pontja értelmében, az IRM
jóváhagyása szükséges.
12.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Rendőrségről szóló 1994.
évi XXXIX. tv., az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. rendelkezései az
irányadók, ezen törvény 15/A §-a alapján Támogatott tudomásul veszi, hogy
Támogató jogosult nyilvánosságra hozni a jelen megállapodásban meghatározott
adatait.
Ó z d, 2010. március 1.
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