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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete 

B u d a p e s t 

Tisztelt Képviselőtestület! 

Csatoltan megküldöm a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő 
testülete 2009. évi munkatervében meghatározott, és a 2009. november 12-i testületi ülés 
napirendi pontjában szereplő "Javaslat a családon belüli erőszak megelőzését, a vonatkozó 
jogsértések—megszaldtását,—felderítését—célzó—rendőrségi—és—önkormányzati—feladatok 
összehangolására" valamint a „Tájékoztató a bevásárló központok, piacok, üzletek, vendéglátó
ipari egységek közvetlen környezetének rendjéről, közbiztonságának alakulásáról, valamint a 
közterület engedély nélküli használatáról, illetve a jogosulatlan kereskedéssel kapcsolatos 
aktuális helyzetéről" témakörű tájékoztatót. 

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 bevásárló központok, 
piacok, üzletek, vendéglátó-ipari egységek közvetlen környezetének rendjéről, közbiztonságának 
alakulásáról, valamint a közterület engedély nélküli használatáról, illetve a jogosulatlan 
kereskedéssel kapcsolatos aktuális helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 2009. november9. 

ÁCS PÉTER r. ezredes c.k. 
rendőrségi tanácsos 
kapitányságvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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A BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő bevásárló központok, 
piacok, illetve üzletek, valamint vendéglátó-ipari egységek közvetlen környezetének rendjének, 
közbiztonságának alakulása, valamint a közterület engedély nélküli használata, illetve 
jogosulatlan kereskedéssel kapcsolatos aktuális helyzet értékelése tárgyában az alábbiakat 
jelentem. 

Kapitányságunk illetékességi területén működik az Árkád, a Cédrus, valamint a Family Center 
üzletközpontok. Az Árkád üzletközpont illetve annak közvetlen környezetének ellenőrzése 
folyamatos, míg a többi üzletközpont és nagy számú látogatót vonzó helyeket visszatérően 
ellenőrizzük. 
Kiemelt fontosságú, hogy a közelgő ünnepek miatt megnövekedett számú látogató és vásárló 
sérelmére elkövetett cselekményeket megelőzzük, az ilyen jellegű cselekmények elkövetőit 
elfogjuk. 
A korábbi évekhez hasonlóan a legtöbb állampolgárt vonzó Árkád üzletház üzemeltetőivel ismét 
szerződés kerül megkötésre, amely alapján 2009. november 20-tól december 31-ig napi 8 órában 
két fő rendőr állandó jelenléte kerül biztosításra a bűncselekmények megelőzése, az azokat 
elkövető személyek kiszűrése, illetve az azokkal szemben történő intézkedések foganatosítása 
érdekében. 
A kőbánya területén lévő piac, a Kőbányai Bazár ellenőrzésére is több alaklommal került sor, 
elsődlegesen a BRFK vezetői által elrendelt akciók alkalmával összevont BRFK Csapatszolgálati 
Századával, valamint a Gazdaságvédelmi Alosztály bevonásával, amely elegendő erőt biztosított 
a feladat végrehajtásához. 



Az állampolgárokat irritáló cselekmények - engedély nélküli árusítás, közterületen történő 
szeszes ital fogyasztás - elkövetőivel szembeni fellépés folyamatos. Az engedély nélküli 
árusítás jellemző volt a Liget tér, a Körösi Csorna, sétány, illetve az Örs Vezér tér területén, 
melyet sikerült elfogadható szinten stabilizálnunk. 

A közterületi engedély nélküli árusítás szempontjából a leginkább fertőzött terület az Őrs 
Vezér téri aluljárórendszer. Az ellenőrzéseink és a lefolytatott rendőri intézkedések hatására 
az említett jelenség jelentősen csökkent. Az idei évben 54 főt állítottunk elő engedély nélküli 
árusítás miatt. Az eljárások során problémát jelentett, hogy az önkormányzat szabálysértési 
hatósága minden eljárás során figyelmeztetést szabott ki, így az intézkedések visszatartó ereje 
csökkent. A problémát jeleztem a Polgármesteri Hivatal jegyzőjének. 
Fentiek miatt az Örs Vezér tere a kapitányságunk állományából biztosított 2 fő mozgóőr 
jelenlétével, illetve a BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányság állományával felváltva kerül 
ellenőrzésre, több alkalommal közösen fokozott ellenőrzést szervezve léptünk fel az engedély 
nélküli árusítást folytató személyekkel szemben. 

A Liget tér és annak vonzáskörzetében szolgálati feladatait közterület felügyelővel közösen 
teljesítő mozgóőr, szintén nagy mértékben hozzájárult az ilyen jellegű cselekmények 
visszaszorításához a 2008-as évben, azonban a 2009-ben jelentkező fluktuáció e terület 
ellenőrzését megnehezítette. 
Az év folyamán folyamatos ellenőrzés alatt állt a már említett Őrs Vezér tér és amennyiben a 
rendelkezésre álló erők lehetővé tették a Liget tér és a Körösi Csorna sétány is. A Körösi 
Csorna sétány alkalomszerű ellenőrzései során egyaránt intézkedtünk engedély nélküli 
árusokkal és hajléktalanokkal is. 

Fokozott figyelemmel kísértük, elsősorban a lakossági bejelentések okán a közterületi 
szeszesital fogyasztást, mely cselekmény miatt 157 esetben összesen 1.339.000.- forint 
helyszíni bírságot szabtunk ki. 

Meg kell említenem, hogy a VIII. kerület Verseny utcai piac bezárásával egy időben 
információ merült fel arra, hogy az ott árusító személyek a Fehér úton folytatnák 
tevékenységüket. Ez az információ ez ideig nem igazolódott, azonban az ünnepek előtt 
számítani kell ezen személyek felbukkanására az említett Fehér út mellett esetlegesen a 
Salgótarjáni úti piac és a Kőbányai Bazár környékén is. 

Három vendéglátó-ipari egység működésével összefüggésben keletkezett panasz a 2009-es 
évben, melyből 2 bejelentés az Önkormányzat szakhatósága, egy bejelentés pedig a lakosság 
részéről érkezett. A panaszok folytán a jelezett üzletek környezetét visszatérően ellenőrizzük. 

Az ebben az évben felmerült problémás területek ellenőrzését az ünnepekkel 
összefüggésben várható fokozott rendőri jelenlét keretében kívánjuk biztosítani. 

Budapest, 2009. november 09. 

Dr. Tóth Sándor r. őrnagy 
közrendvédelmi osztályvezető 


