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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete 

B u d a p e s t 

Tisztelt Képviselőtestület! 

Csatoltan megküldöm a Budapesti X. kerületi Rendőrkapitányság és a Polgármesteri Hivatal 
Közterület-felügyeletének közös tevékenységéről, valamint a Budapesti X. kerületi 
Rendőrkapitányság, az Önkormányzat valamint az ANTSZ és más kerületi társszervek 
együttműködéséről szóló tájékoztatókat. 

A tájékoztatót a jogi bizottság feltehetően következő ülésén megtárgyalja, és elnöke az ülésen 
ismerteti a bizottság határozatát. 

Határozati javaslat; 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a Budapesti X. 
kerületi Rendőrkapitányság és a Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeletének közös 
tevékenységéről, valamint a Budapesti X. kerületi Rendőrkapitányság, az Önkormányzat 
valamint az ANTSZ és más kerületi társszervek együttműködéséről szóló tájékoztatókat 
tudomásul veszi. 

Budapest, 2009. április 08. 

Törvényessége szempontból látta: 

Dr. Neszíeli Ist>) an 
jegyző , , 

ÁCS PÉTER n ezredes 
\ rendőrségi tanácsos ' 

kapitányságvezető 
i 
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BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 

B u d a p e s t 

JELENTÉS 
Budapest, 2009. április 7-én 

Jelentem, hogy a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság közrendvédelmi Osztálya és a 

Budapest X. kerületi Polgármesteri Hivatal, az ÁNTSZ és más társszervek közötti 

együttműködés a 2008. évben az alábbiak szerint alakult. 

A 2008. évben rendszeres ellenőrzéseket végeztünk a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal és a 

BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysággal együttműködő szervekkel a X. kerület területén. 

Saját szervezésben havi egy alkalommal hajtottunk végre fokozott ellenőrzéseket a Budapesti 

X. kerületi Polgármesteri Hivatal illetékes szervei, az ÁNTSZ, a Vám-és Pénzügyőrség, a 

közterület felügyelet, az APEH, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a Fővárosi 

Munkabiztonsági és Munkaügyi Hivatal munkatársaival. 

Ezek az ellenőrzések elsősorban a lakossági bejelentésekkel érintett és egyéb okból problémás 

szórakozóhelyek visszatérő ellenőrzésére terjedt ki, melynek során a hatáskörrel rendelkező 

szervek az észlelt hiányosságok miatt esetenként jelentős pénzbírságot szabtak ki. 

A helyi akciókon túl rendszeresen vettünk részt a Budapesti Rendőr-főkapitányság által 

szervezett közös ellenőrzésekben, melyek elsősorban a Főváros területén lévő piacok, 

aluljárók és pályaudvarok területére terjedtek ki, így a kerületben a Kőbányai Bazár és az Őrs 
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Vezér téri, Népligeti és Kőbánya Kispesti MÁV, BKV állomásokra és aluljáró rendszerek 

ellenőrzését végeztük. Az ellenőrzések során fogyasztóvédelemmel kapcsolatos visszásságok 

és engedély nélkül Magyarországon tartózkodó külföldiek ügyében kezdeményeztünk 

szabálysértési, büntető és idegenrendészeti eljárásokat. 

A közterület felügyelet munkatársaival közösen ezekben az akciókban és más ellenőrzések 

alkalmával a közterületi szeszesital fogyasztás és az ezzel együtt járó, a lakosságot zavaró 

tényezők, visszaszorítására helyeztünk kiemelt hangsúlyt. 

Tekintettel arra, hogy a közös ellenőrzések közbiztonsági és bűnügyi szempontból pozitív 

eredményeket hoztak, valamint, hogy azoknak a lakossági fogadtatása is kedvező, ezeket az 

ellenőrzéseket a továbbiakban is folytatni fogjuk. 

Dr. Tóth Sándor r. örnaí 
osztályvezető 
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BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 

B u d a p e s t 

JELENTÉS 
Budapest, 2009. április 7-én 

Jelentem, hogy a BRFK. X. kerületi Rendőrkapitányság közrendvédelmi Osztálya és a 

Budapest X. kerületi Közterület Felügyelet közötti együttműködés a 2008. évben az alábbiak 

szerint alakult. 

Év elejétől folyamatosan látunk el közös szolgálatot a kerületi közterület felügyelet 

munkatársaival a Budapest X. kerület Liget téren, mely minden munkanapon 08,00 órától 

18,00 óráig valósul meg. A közös szolgálatban 1 fő közterület felügyelő és 1 fő rendőr vesz 

részt. 

A tapasztalataink és a lakossági visszajelzések alapján a közös szolgálat eredményeképpen a 

területen csökkentek azok a szabálysértések, melyek nagy mértékben nehezítették a területen 

a közlekedést és a parkolást. Nagy mértékben csökkent továbbá a lakosság biztonságérzetét 

negatívan befolyásoló szabálysértések száma is, elsősorban az engedély nélküli árusítás, 

továbbá a hajléktalanokkal kapcsolatos negatív jelenségek is visszaszorultak. 

A bejelentések és az elrendelt nyomozások száma alapján az is megállapítható, hogy a 

közterületi bűncselekmények száma is csökkenésnek indult az év végére. 
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A leírtakon túl a közterület felügyelettel szükség esetén a kerület más területein is végzünk 

közös ellenőrzéseket, amennyiben az szükséges. 

Tekintettel arra, hogy a közös ellenőrzések közbiztonsági és bűnügyi szempontból pozitív 

eredményeket hoztak, valamint, hogy azoknak a lakossági fogadtatása is kedvező, ezeket az 

ellenőrzéseket a továbbiakban is folytatni fogjuk. 

Dr. Tóth Sándor r. őrnagy 
osztályvezető 


