
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET 
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 
POLGÁRMESTERI KABINET 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testület ülése 

POLGÁRMESTERI HIVATAL Budapest, 

Tárgy: Javaslat, a III. Kőbányai 
Rendvédelmi Nap 
szervezésére és lebonyolítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Ács Péter rendőr ezredes, kerületi rendőrkapitány a csatolt kéréssel fordult 
Önkormányzatunkhoz. 

A kerületi rendvédelmi szervekkel, valamint Önkormányzatunkkal közösen 
2010. szeptember 11-én kívánják megrendezni a III. Kőbányai Rendvédelmi Napot. 

A képviselő-testület 247/2010. (111.18.) számú határozatában 500 000.- Ft támogatást 
biztosít a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága részére, a 2010. évi költségvetésben 
az 507-es létesítménykód alatt lévő 1,5 M FT terhére. 
A 248/2010. (III.18.) számú határozatában a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 
a polgármester a 247/2010.(11.18) számú határozat alapján - a 2010. szeptember 11-re 
tervezett III. Kőbányai Rendvédelmi Nap rendezvényeinek költségeihez 500 000.- Ft 
összegű támogatást biztosít a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága részére, a 2010. 
évi költségvetésben polgármesteri rendelkezési jogkörben lévő, művészeti egyesületek 
támogatására biztosított 10 M Ft. terhére. 

A Rendőrkapitány úr kéri a Kőbányai Média és Kulturális Kht közreműködését 
a szervezésben, mivel szakmai tapasztalatuk nagy segítség. Ezt már az I. és II. 
rendezvény megszervezésekor bizonyították. 

A tervezett helyszín ismételten az Óhegy park, melynek használatához 
díjmentességet kér. 

Az előterjesztést a Kulturális és Oktatási Bizottság valamint a 
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság megtárgyalta és elnöke a 
testületi ülésen ismerteti döntését. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

1. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a III. Kőbányai Rendvédelmi Nap szervezését és lebonyolítását 



a X. kerületi Rendőrkapitányság szakmai útmutatásával a Kőbányai Média és 
Kulturális Kht végezze el. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Győrffy László ügyvezető 

2. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy az Óhegy parkot díjmentesen használják a III. Kőbányai 
Rendvédelmi Napon. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Dr Ronyecz Róbert főosztályvezető 
Bánhegyiné Binder Zsuzsanna 

osztályvezető 

Budapest, 2010. május 31. 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 

Dr Ronyecz Róbert 
főosztályvezető 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

B u d a p e s t 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Csatoltan megküldöm a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 2010. március 18-i testületi ülésének napirendi pontjában szereplő, a 2010. 
szeptember 11-re tervezett III. Kőbányai Rendvédelmi Nap megrendezéséhez nyújtandó 
támogatásról szóló megkeresést elfogadás céljából. 

A tájékoztatót a jogi bizottság 2010. 03. 11-i ülésén megtárgyalja, és az elnök a bizottság 
határozatát az ülésen ismerteti. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2010. 
szeptember 11-i III. Kőbányai Rendvédelmi Nap megrendezéséhez - Ft összegű 
támogatást nyújt a képviselő-testület működési célú általános tartalék keretének terhére. 

Budapest, 2010. március 08. '■ , 

ÁCS PÉTER r. ezredes 
«, rendőrségi tanácsos 

kapitányságvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

/ • ^ v S ^ (lei: 
Dr. Neszteli István 

jegyző 
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VERBAI LAJOS úr, 

Budapest Főváros X, kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere ! 

Budapest 

Tisztelt Polgármester Úri 

Mint az Ön előtt is ismert 2009. szeptember 12-én -a kerületi lakosok, magam és más rendvédelmi ós 
egyéb szervezetek vezetői (parancsnokai) véleményét is ismerve- ismételten sikeresen került 
megrendezésre a II. Kőbányai Rendvédelmi Nap. 

Ugy érzem, hogy a program megint elérte azt a célt, miszerint a kerület lakossága és a résztvevő 
szervezetek között, ha egy napra is, de kötetlen keretek között közvetlen kapcsolat jöhetett létre. Az 
érdeklődök jobban megismerhették a rendőrség, a tűzoltóság, a mentőszolgálat, a kerületi 
önkormányzat és más szervek munkáját, ezáltal reményeink szerint a jövőben nagyobb bizalommal 
fordulnak e szervek felé. Ezen túlmenően az ilyen rendezvények közvetve szolgálhatják a polgárok 
szubjektív biztonságérzetének javítását, esetlegesen a résztvevő szervezetek személyi állományának 
utánpótlási lehetőségét. 

A rendezvényen ezen túlmenően lehetőség volt játékos vetélkedők keretében az óvodás, iskoláskorú 
gyerekek helyes közlekedési magatartásra nevelésére. 

Éppen ezért̂  kérem Polgármester urat, valamint a Képviselő-testület tagjait fontolják meg, hogy a 
m#*k szériát 2010. szeptember 11-én lehetőséget látnak-e hasonló program megvalósítására és 
ehhez szalmái, anyagi támogatással hozzá tudnak-e járulni. 
A 2009. évi rendezvény sikeres lebonyolításához a Fővárosi Önkormányzat Városrendészeti 
Bizottsága 500.000.- Ft támogatással járult hozzá. 
Amennyiben kedvező döntés születik a kérdésben, úgy a III. Kőbányai Rendvédelmi Nap -
eálkészítlését̂  szervezését, koordinálását továbbra is a Kőbányai Önkormányzat, ezen belül a 
Kőbányai Gyermek- és Szabadidőközpont (a továbbiakban: KOSZI) aktív részvételével és 
vezetőjének Győrfi László úr közreműködésével tudnánk elképzem^ tekintettel arra, hogy jó szervező 
munkájuk hely és személyismeretük nagy segítséget nyújtott az elmúlt évben is. 

Természetesen a saját, illetve más rendvédelmi szervek területét érintő szakmai programok 
előkészítéséhez, megszervezéséhez továbbra is kézséggel állunk rendelkezésre. M rendezvény 
megfogalmazott fő célját, mely szerint a rendőrség, és más rendvédelmi szervek, valamint a kerület 
önkormányzata, lakossága közötti kapcsolatot szükséges tovább erősíteni, e szervek közötti 
együttműködést javítani, rendkívül fontosnak tartjuk. A vezetők (parancsnokok) nevében is tisztelettel 
felkérem a rendezvény fővédnökének, valamint annak a program később egyeztetett időpontban 
történő megnyitására. 
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A rendezvényen a rendvédelmi munka népszerűsítése, a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése, 
egyéb ismeretterjesztés érdekében terveink szerint a Tűzoltóság, az Országos és a Budapesti 
Mentőszolgálat, a Polgári Védelem, VPOP munkatársai technikai és mentési, a BRFK Bűnmegelőzési 
Osztály, az ORFK Rendőrség Történeti Múzeum, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egyéb 
bemutatókkal vesznek részt, és más érdekes programok is láthatók lesznek. Ezen túlmenően más 
szervezetek (közhasznú társaságok, alapítványok, polgárőr szervezetek, fővárosi és kerületi közterület 
felügyelet) is meghívásra kerülnek annak érdekében, hogy - a rendvédelmi szervekkel számos esetben 
együttműködő-tevékenységüket is megismertessék Kőbánya lakosságával. 

A fentiek alapján kérem, hogy az önkormányzat lehetőségeihez mérten dolgozza ki azt a 
költségtervezet, mellyel a rendezvény megvalósítható és döntsön a finanszírozás mértékéről, 
valamint a terület ingyenes használatának lehetőségéről, szükség szerint más (szak)hatósági 
(ANTSZ, Környezetvédelmi, stb.) engedélyek beszerzéséről. Az ÁNTSZ vonatkozásában 
tájékoztatom, hogy az idén is a tervek szerinti résztvevők száma 300 fő körül lesz, mely 
létszámhoz 10 mobil illemhely beszerzéséről, szeméttárolók kihelyezéséről, valamint a 
rendezvény befejezését követően a takarításról még szükséges intézkedni. 

Továbbra is fontosnak tartjuk a rendezvény népszerűsítését szolgáló plakátok, szórólapok, 
transzparensek elkészítését és közzétételét, a program népszerűsítésébe a helyi, regionális, 
országos írott, elektronikus sajtó bevonását, melynek nyilvánvalóan lehetnek további költségei. 

A KOSZI a technika előkésztésen túl korábban teljesítette, hogy a rendezvényen felállított sátrak -
különböző résztvevők nevét tartalmazó - feliratait elkészítik, ezért kérem, hogy ezt idén is támogassák. 

A programok sorában különböző gyermek sport versenyek, KRESZ-DROG TOTÓ lebonyolítását, 
annak díjazását, egészségügyi tanácsadást, szórakoztató műsorok szervezését, a tűzoltó vagy más 
zenekar meghívását - az ORFK OBB támogatásával - a Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú 
Alapítvány reményeink szerint az idén is vállalja. 

Természetesen tudjuk, hogy a szükséges költségeken és az említett közreműködésen túl a Kőbányai 
Önkormányzat is számos lehetőséget térítésmentesen biztosít. Ezért is örülnénk, ha az önkormányzat, 
valamint a polgármesteri hivatal minél több dolgozója, családtagjaik vennének részt a rendezvényen, 
lehetőséget adva arra, hogy munkatársaink is minél szélesebb körben ismerhessék meg egymást. 

Befejezésül kérem Polgármester Urat, hogy előterjesztésemről a szükséges és lehetséges 
fórumokon (2010. március 18-i képviselő-testületi ülés, a kapcsolódó bizottsági üléseken) az 
önkormányzat képviselőit, frakcióit tájékoztassa, egyben tolmácsolja kérésemet a rendezvény 
támogatásához. 

B u d a p e s t, 2010. március 08. 

T i s z t e l e t t e l : i 

Ács Péter r. ezrMes 
rendőrségi tanácsos 



Előirányzat módosítás részletei: 

Költségvetési év: 2010 

Kiadás 
1. szakfeladat: 8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társul; 
1. főkönyvi szám: 5521915 Rendezvény szervezési díj El 
1. létesítmény: "507 II.-III. Kőb.-i Rendvédelmi Napok 
1. intézmény: 009 Polgármesteri Kabinet 
1. hatáskör intézményi hk. 
1. nettó változás 400.000 
1. ÁFA változás 100.000 
1. bruttó változás 500.000 
1. nettó változás ezer forintban 400 
1. ÁFA változás ezer forintban 100 
1. bruttó változás ezer forintban 500 
Növelés 

Dátum 2010.05.26 
Rendeletszám: V/18/19/2010 
Megjegyzés 248/2010.(111.18.) Test.hat. 2010.09.11-i rendvédelmi nap 

Kiadás 
2. szakfeladat: 8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társul; 
2. főkönyvi szám: 59212208 Céltart.müköd./Művészeti Egyesületek támoc 
2. létesítmény: 000000 megbontás nélkül 
2. intézmény: 000 
2. hatáskör intézményi hk. 
2. nettó változás -500.000 
2. ÁFA változás 0 
2. bruttó változás -500.000 
2. nettó változás ezer forintban -500 
2. ÁFA változás ezer forintban 0 
2. bruttó változás ezer forintban -500 
Csökkentés 



Kiadás, 2010 nyomtatva: 2010.05.31, 10:27 

Szakfeladat 8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
Főkönyvi szám: 5521915 Rendezvény szervezési díj El 
Létesítmény: 507 II.-III. Kőb.-i Rendvédelmi Napok 
Intézmény: 009 Polgármesteri Kabinet 

Dátum Főkönyvi sz. Szakfeladat Létesítmény Intézmény 

Eredeti 

2010.03.23 46415115 Mük.c.tám.ért.bev.helyi t 8411265 önkormányzatok és többe 9025 Rendvédelmi napok támogatí 
V/11/6/2010. Rendvédelmi napok szervezése támogatás intézményi hk. 

2010.05.26 59212208 Céltart.működ./Müvésze 8411261 Önkormányzatok és többe 
V/18/19/2010 248/2010.(111.18.) Test.hat. 2010.09.11-i rendvédelmi nap intézményi hk. 

Aktuális, módosított 

Változtatások részletesen 


