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Tisztelt Képviselőtestület!
Csatoltan megküldöm a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság és
X. kerületi Önkormányzat szakhatóságai, illetve az ÁNTSZ X-XVII. kerületi kirendeltsége, a
X. kerületi Tűzőrség, valamint a X. kerületi Polgári Védelmi kirendeltséggel történő
együttműködés végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
A tájékoztatót a jogi bizottság a 2010. május 13-i ülésén megtárgyalja, és elnöke az ülésen
ismerteti a bizottság határozatát.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a Budapesti
Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság és X. kerületi Önkormányzat
szakhatóságai, illetve a X-XVII. kerületi ANTSZ, a X. kerületi Tűzőrség, valamint a X.
kerületi Polgári Védelmi kirendeltséggel történő együttműködés végrehajtásáról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2010. május 10.
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Tisztelt Kapitányságvezető űr !

A Budapesti X. kerületi Rendőrkapitányság és a társszervekkel történő együttműködés a
2009. év és a 2010. év már eddig eltelt időszakában is megvalósult.
Ennek kiemelkedő pontjai voltak a napi munkánk során a közlekedési balesetek, tűzesetek és
katasztrófahelyzettel fenyegető események kapcsán a X. kerületi tűzőrséggel és a kerületi
polgári védelmi kirendeltséggel történő szoros -napi és heti rendszerességgel
együttműködésünk.
E szervek mellett a X. kerületi Polgármesteri Hivatal különböző szakhatóságaival
együttműködve szerveztük meg a tavalyi év folyamán a II. kőbányai Rendvédelmi Napot,
mely a látogatottsági adatok fényében eredményesnek volt mondható és továbbra is
érdemesnek tartom arra, hogy hagyományteremtő rendezvény legyen. E rendezvénysorozat
alkalmas arra, hogy a kerület lakossága részére közvetlenebb és mélyebb bepillantást
engedjen e szervek napi munkájába, mely javíthatja lakossági kapcsolatainkat, ami hosszú
távon hatékonyabb munkavégzést eredményezhet.
A másik fő területe az együttműködésnek az önkormányzat Gyermekvédelmi Hatóságának és
a kerületi kapitányságnak az együttműködése volt. Továbbra is minden ügyben tájékoztatást
kapunk és küldünk a jelentő rendszeren keresztül minden olyan ügy kapcsán, melyben
kiskorú veszélyeztetettségének legenyhébb gyanúja is felmerül. Erre az elmúlt év során 4
alkalommal került sor. Emellett konkrét egyedi ügyekben lefolytatott folyamatos
együttműködésre, és esetmegbeszélésekre is sor került, ennek kereteit leggyakrabban a
helyszíni segítségnyújtás és a konzultáció adta.
E témakörben szintén napi együttműködés valósul meg a Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársaival is.
Az év végén nőtt meg a szerepe a kerületben működő hajléktalanszállók és a hajléktalanokat
segítő egyéb szervek, egyesületek és alapítványok közötti együttműködésnek. A fedél nélkül
élő személyek a megelőző éveknél hidegebb tél miatt fokozott veszélynek voltak kitéve a tél
folyamán. A tragédiák megelőzése érdekében folyamatos ellenőrzéseket végeztünk a

kerületben működő Wolf polgárőr egyesület bevonásával a hajléktalanok által látogatott
helyeken. Amennyiben veszélyben lévő személyt találtunk minden esetben azonnal
értesítettük az ellátó rendszer illetékes szervezetét, sürgős esetben a mentőszolgálat
igénybevételével igyekeztünk a közvetlen életveszélyt elhárítani. Sajnos minden tragikus
esetet nem tudtunk megelőzni, de álláspontom szerint jelentős mértékben tudtuk csökkenteni
a végzetes kimenetelű esetek számát.
A tavalyi év folyamán folyamatosan havi rendszerességgel szerveztünk fokozott
ellenőrzéseket a kerületben működő szórakozóhelyekre, melybe bevontuk az önkormányzat
szervei mellett a Vám- és Pénzügyőrség, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelet és esetenként az
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal munkatársait is.
A munkahelyi balesetek körülményeinek felderítése során minden esetben együttműködünk a
Fővárosi Munkaügyi és Munkabiztonsági Hivatal ellenőreivel. E szervvel közös
ellenőrzéseket is végeztünk az illegális foglalkoztatás visszaszorítása érdekében.
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2010, május 10.
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