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Tárgy: A BRFK X. kerületi 
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désről 

A Képviselő-testület 2011. évi munkatervében szerepel "A kerületi közterület
felügyelet, valamint a rendőrkapitányság közös tevékenységének elemzése-értékelése, az 
aktuális feladatok megvitatása. A rendőrkapitányság együttműködése az önkormányzat 
szakhatóságaival, a kerületi ÁNTSZ kirendeltséggel, a Polgári V édelern kirendeltségével, 
valamint a kerületi Tűzőrséggel" tárgyú előterjesztés. 
A mellékelt jelentésben a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága ennél egy szűkebb 

tájékoztatót küldött, mely a Kapitányság és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyeletével való együttműködésről szól. 

A jelentést a Pénzügyi Bizottság soron következő ülésén megtárgyalja, s az elnök a 
képviselő-testületi ülésen ismerteti a bizottsági javaslatot. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak alapján az alábbi határozati 
javaslat elfogadására. 

Határozati javaslatok: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság tájékoztatóját a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyeletével való együttműködésről. 

Budapest, 20 ll. április 7. a?Z-11 
Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból látta: 
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JELENTÉS 
· ____ j ______ Budapest, 2011. április 04-én. 

Jelentem, a kapott utasítás alapján megvizsgáltam a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Közterület-felügyeletével való együttműködést. A tárgykörrel kapcsolatban az 
alábbiakat állapítottam meg. 
A Rendőrkapitányság az elmúlt évben is igyekezett nagy hangsúlyt fektetni az együttműködésre, 
minden olyan hatósággal, társadalmi szervezettel akinek a közrend és közbiztonság erősítése 
érdekében feladatai vannak a kerületben. Az együttműködések hatékonyságát minden esetben 
jelentősen befolyásolják a személyes kapcsolatok. 
A kapitányságvezetői poszton és a közrendvédelmi teljes parancsnoki állomány vonatkozásában 
is változások történtek. Gyakorlatilag nulláról kezdtünk el újra építkezni. 
A Közterület-felügyelet vezetője Hajnal József úr, akivel sikerült gyorsan jó kapcsolatot 
kialakítani. A korábbi tapasztalatok alapján, jellemzően a körzeti megbízottakkalláttak el közös 
szalgálatot a felügyelők, átlagosan havi 2-3 alkalommal. A foganatosított intézkedések döntő 
részét a közterületen történő alkohol fogyasztás és köztisztasági szabálysértés jelentette. 
Igyekeztünk az év végi időszakban is összehangoltan tevékenykedni. Ennek érdekében 
folyamatosan tájékoztattuk egymást a közterületek rendjét sértő cselekményekről. Jelentős 
feladat volt például a Halottak napja időszakában az Újköztemető környékén a rend fenntartása, 
ahol minkét szervezet jelentős létszámmal volt jelen. 
Kidolgoztuk az együttműködés rendjét a térfigyelő rendszer által felügyelt területeken, a 
felügyelők által foganatosított intézkedések támogatására. A zökkenőmentes kapcsolattartás 
érdekében városi telefonvonalat létesítettünk a térfigyelő központba. Megkaptuk a felügyelők 
nevét, jelvényszámát, telefonszámát az azonosítás érdekében. 
A vonatkozó jogszabályokba foglalt kötelezettség alapján eljárunk a közterület-felügyelők 
intézkedése elleni panasz, kényszerítő eszköz alkalmazása esetén. Kivizsgálást végzünk és a KET 
szabályok alapján határozatot hozunk. Az értékelt időszakban egy panasz történt, amelyben 
folyik a kivizsgálás. 
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Napi kapcsolattartóként Fábián Bertold r. hdgy. Mb. Kmb. alosztályvezető urat jelöltem ki. 
Magam legalább negyedévenként értékelem Hajnal Úrral az elvégzett munkát. 
Az idei évben még hatékonyabb együttműködést tervezünk, egyrészt a közös szolgálat ellátásban, 
másrészt a folyamatos információ csere vonatkozásában. 

Jelentésem felterjesztem. 

Jóváhagyom: 
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e Attila r. alezredes 
osztályvezető 

pitányságvezető-helyettes 


