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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete
Budapest

Tisztelt Képviselőtestület!
Csatoltan megküldöm a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság és a
X. kerületi Közterület-felügyelet közötti 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 a X. kerületi Közterület-felügyelet
közötti együttműködés végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2010. május 10.
Ács Péter r. ezredes %M.
rendőrségi tanácsos
kapitányságvezető

Törvényességi szempontból látta:
Dr. Neszteli Istvánjegyző
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Tisztelt Kapitányságvezető úr !
Jelentem, hogy a Budapesti X. kerületi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelete és a
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság közötti együttműködés a 2009. és a 2010. év folyamán
is több tevékenységi körben zajlott Kőbánya közbiztonságának és közlekedésbiztonságának
javítása érdekében.
A 2009. év decemberében az év végi ünnepekkel kapcsolatos fokozott ellenőrzés során 4
alkalommal összesen 26 szórakozóhelyen, italmérő helyen és egyéb üzlethelyiségben
hajtottunk végre ellenőrzést. Az ellenőrzések során különös figyelmet fordítottunk a
lakosságot nagy mértékben zavaró közterületi szeszesital fogyasztásra, ennek keretében 14
alkalommal helyszíni bírságot szabtunk ki összesen 42.000,- forint értékben, további 10
esetben pedig szabálysértési feljelentést tettünk.
Ugyancsak az év végi ünnepek kapcsán hajtottunk végre közös ellenőrzést az Őrs Vezér téren,
melybe bevontuk a Fővárosi Közterület Felügyelet munkatársait is. Az ellenőrzés célja itt az
engedély nélküli árusítás megakadályozása volt, továbbá a pirotechnikai eszközök illegális
kereskedelmének visszaszorítása. Az ellenőrzés keretében illegális árusítás miatt 34
személyt állítottunk elő az Rtv. 33. § (2) bekezdés f) pontja alapján, akikkel szemben a náluk
lévő áru lefoglalása mellett kezdeményeztünk szabálysértési eljárást.
A pirotechnikai eszközök kereskedelmével kapcsolatos akcióban több mint 7000 termék
lefoglalására került sor. Az árusítást végző személyeket a Maglódi úton és az Őrs Vezér téren
vontuk ellenőrzés alá, velük szemben szabálysértési eljárást indítottunk.
A térfigyelő rendszer 2010. április 08-i üzembe helyezésével lehetőség nyílt a
rendelkezésünkre álló erők hatékonyabb elosztására is. Hajnal József Közterület-felügyelet
Vezetőjével történt egyeztetést követően megszerveztük a térfigyelő kamerákkal lefedett
terület közös ellenőrzését is. A kameraképek lehetővé teszik számunkra és a közterület
felügyelet számára, hogy az együttműködésünkkel érintett cselekmények felderítése
érdekében ne kelljen egyes területeken folyamatos személyes jelenlétet biztosítani, hanem
konkrét cselekmény elkövetésére tudunk célirányosan reagálni.

A felszabaduló időben a közterület felügyelet munkatársai olyan területek ellenőrzését is meg
tudják valósítani, melyek eddig esetlegesen nem fértek bele kapacitásukba. A térfigyelő
központ jogellenes cselekmény észlelése esetén a cselekmény jellegétől függően a térfigyelő
feladatokat ellátó rendőröket, vagy a közterület felügyelet diszpécserközpontját riasztják a
további szükséges intézkedések megtétele érdekében.
Fentieken túl az együttműködésünk keretében a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság
vállalta, hogy oktatásban-képzésben részesíti a már szolgálatba állt településőröket, melyre
terveink szerint május hónapban kerül sor.

Budapest,

2010, május 10.
Tisztelettel:

Dr. TÓTH SÁNDOR r. őrnagy
Közrendvédelmi osztályvezető

