
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testülete részére 
a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti körzeti megbízotti iroda céljára 

biztosított helyiség közüzemi díjainak és internethasználatának biztosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság vezetője, dr. Gyetvai Tibor 
kapitányságvezető levélben kereste meg a polgármestert az Újhegyi sétány 16. szám alatti, 
részükre ingyenes használatra biztosított körzeti megbízotti iroda ügyében (3. melléklet). 

A helyiséggel kapcsolatban a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 

92112011. (X. 20.) KÖKT határozat 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 

kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti (hrsz.: 42309/27), 47 m2 alapterületű földszintes 
helyiséget és a hozzá tartozó 26 m2 pincei tárolót a Budapesti Rendőr-fő kapitányság X. 
kerületi Rendőrkapitánysága (1102 Budapest, Harmat u. 6-8.) részére határozatlan időre, 3 
hónapos felmondási idő kikötésével használatba adja körzeti megbízotti iroda céljára. 

2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait 
a használó köteles megfizetni. 

A levélben azt kéri a rendőrkapitány, hogy a Képviselő-testület vizsgálja felül a bérleti 
konstrukciót, és ha lehetőség van rá, akkor a közüzemi díjak (víz és csatomadíj, áramdíj, 
távfűtési díj) költségétől mentesen használhassák a helyiséget. 

Kéri továbbá, hogy az Önkormányzat a helyiséghez biztosítson vonalas ADSL intemet 
használatot és egy úgynevezett kriptografikus tűzfaleszközt is (CISCO ASA 5505). Az eszköz 
beszerzése egyszeri kiadást jelent, az intemet biztosítása folyamatos előfizetést igényel. 

A levélben írt CISCO ASA 5 505 adaptív biztonsági készülék l O felhasználás tűzfal licencet 
biztosít, 150 Mbit/s tűzfalsebességgel, amelynek beszerzése kb. 150 OOO Ft, az intemet 
előfizetés úgynevezett csupasz ADSL szolgáltatás keretében kb. havi 4 000-5 OOO Ft lenne. 

Ezen eszközök biztosításávallehetőségük lenne a szolgálatot teljesítő rendőröknek arra, hogy 
intemeten keresztül a Robotzsaru NEO rendszerben a körzeti megbízotti irodából végezzék el 
az írásos tevékenységet (az iratok fel- és letöltését), így nem kell a kapitányságra bemenniük, 
ezzel több időt tudnak a területen tölteni. 



II. A végrehajtás feltételei 

A Budapest Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásának feltételeiről szóló 24/2004. (V. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a a bérbeadói 
jogokat gyakorló szerveket az alábbiak szerint szabályozza. 

"2.§ (l) A Budapest Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: bérbeadó) tulajdonosijogait a 
(2) bekezdésben foglaltak szerint gyakorolja. 

(2) A helyiségek használatáról, hasznosításáról; 

a) ha üres helyiség pályázaton kívüli bérbeadására és a helyiség bérleti díjának 
megállapítására méltányosságból (önkormányzati érdek, helyiség állapotára, vagy a 
leendő bérlő szociális helyzetére tekintettel) kerül sor, a Képviselő-testület, 

b) minden egyéb esetben - a használaton kívüli iskolaépületeknél megállapodás 
megkötéséről - a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság (a 
továbbiakban: Bizottság) dönt." 

Javasalom a Képviselő-testület részére, hogy engedélyezze a rendőrség részére a helyiség 
közüzemi díjak megfizetése nélküli használatát, továbbá biztosítsa a helyiségre vonatkozó 
intemet-előfizetést és a szükséges tűzfal beszerzését. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. és 2. mellékletében foglalt határozatokat. 

Budapest, 20 ll. december 8. 

Törvényessé i szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. . /2011. ( ...... ) határozata 
a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti körzeti megbízotti iroda céljára 

biztosított helyiség közüzemi díjainak biztosításáról 

l. A 921/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

"2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség 
közüzemi díjait a bérleti jogviszony fennállása alatt a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
fizeti meg.". 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés készítésekor a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-hez terveztesse be a közüzemi díjak fedezetét 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. évi költségvetés készítése 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2011. ( ... ... )határozata 
a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti körzeti megbízotti iroda céljára 

biztosított helyiség internethasználatának biztosításáról 

l. A Képviselő-testület a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága 
(1102 Budapest, Harmat u. 6-8.) részére határozatlan időre használatba adott Budapest X. 
kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti (hrsz: 42309/27) 4 7 m2 alapterületű földszintes 
helyiségben biztosítja a vonalas internethasználatot és egy darab CISCO ASA 5505 
biztonsági készüléket 

2. A Képviselő-testület a CISCO ASA 5505 biztonsági készülék beszerzésére bruttó 150 OOO 
Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásának átmenti 
szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben. A csupasz ADSL előfizetés 
megrendelésére évi bruttó 60 OOO Ft összeget az Önkormányzat a 2012. évi költségvetésében 
biztosítj a. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. évi költségvetés készítése 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 



BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
X. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

1102 Budapest, Harmat utca 6-8. 

E-mail: 10rk@budapest.police.hu 
Tel.: 06-1 263-7200 Fax: 06-1 263-7222 

Ügyszám: 01100/14466-3/2011/ ált. 

Kovács Róbert Úrnak 
polgármester 

Tárgy: Újhegyi stny. KMB iroda 
Hiv. szám: K/49742/1/2011/XVII. 
Ea: Király Ágnes r. őrnagy 
Tel. szám: 263-7216 
E-mail: kiralyag@budapest.police.hu 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Budapest 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tájékoztatom, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (továbbiakban: 
Önkormányzat) Kőbánya lakossága kérésére új körzeti megbízotti iroda kiépítését végezte el az 
Újhegyi lakótelep központjában, az Újhegyi sétányon. 
2011. október 20-án a Képviselő-testület ülésén úgy határozott, hogy az Önkormányzat a Budapest 
X. kerület Újhegyi sétány 16. szám alatti 4 7 m. alapterületű földszintes helyiséget a BRFK X. 
kerületi Rendőrkapitányság részére határozatlan időre körzeti megbízotti iroda céljára használatba 
adja. 

A Gazdasági és Pénzügyi Iroda fenti számú átiratában arról tájékoztatta hatóságunkat, hogy a 
helyiség közüzemi díjait meg kell fizetnünk. 
Ezzel kapcsolatos jelentésünkben kértük Főkapitány Urat, hogy az Agyagfejtő u. 12. szám alatti 
körzeti megbízotti irodára kötött szerződés megszüntetését engedélyezze - figyelemmel annak 
korszerűtlenségére és elavultságára -, mellyel egyidejűleg a meglévő költségét az új iroda 
költségeinek fedezetére csoportosítsák át. 

Az ORFK GF KM GEl igazgatója megkeresésünkre arról tájékoztatott, hogy az Agyagfejtő u. 12. 
szám alatti KMB irodát az önkormányzat bérleti és közüzemi díjak költségétől mentesen biztosítja. 
A leírtak alapján az Újhegyi sétányon található KMB iroda használatára a BRFK nem köt 
megállapodást. 

Kérjük Polgármester Urat és a Képviselő-testületet, hogy vizsgálja felül a bérleti konstrukciót, és 
ha lehetőség van rá, az új iroda az Agyagfejtő u. 12. szám alatti irodával azonos módon kerüljön 
használatba a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság részére. 
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Fontosnak tartjuk, hogy nyissunk a lakosság felé, és növeljük a közterületi jelenlétet, ezért a fenti 
körzeti megbízotti iroda használatba vétele jó lehetőséget nyújt arra, hogy közelebb kerüljünk a 
lakossághoz. 

Indokainkat alátámasztja az is, hogy az informatikai technikai fejlődésévellehetőséggé vált, hogy a 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állományának azon tagjai számára, akik körzeti 
megbízottként dolgoznak, a székhelyi rendőrkapitányságtól távolabbról is megoldható, hogy az 
előírt Robotzsaru NEO rendszerben a KMB székhelyén, jelen esetben az újonnan kialakított 
Újhegyi KMB irodában végezzék el az írásos tevékenységet, így nem kell bevonulniuk a 
rendőrkapitányságra. Természetesen az eszközöket igénybe vehetik a térfigyelő szolgálat reagáló 
egységei is, így azok sem a rendőrkapitányságra vonulnak be, hanem a területen maradhatnak. 
A működés előnyeként jelentkezhet, hogy a KMB-nek nem kell a részére kiszignált ügyiratok 
feldolgozása és feltöltése miatt a rendőrkapitányságra bemenni, hanem helyben tud mindent 
kivitelezni, ezzel több időt tud a területén tölteni és a közterületi jelenlétet erősíteni. 

A jelenlegi belső előírások alapján a rendszert kizárólag vonalas ADSL intemet előfizetésen 
keresztüllehet kivitelezni, melyhez szükséges egy biztonsági eszköz "tűzfal" beépítése. 
A kriptografikus tüzfaleszköz egy CISCO ASA5505 eszköz, melynek a beépítése elkerülhetetlen. 
Az eszköz beszerzése egyszeri kiadás. A kódolást az ORFK szervei, a kiépítést a BRFK szervei 
végzik. 

A korábban e témában végzett személyes egyeztetésünkre hivatkozva kérem Tisztelt Polgármester 
Urat, hogy az önkormányzat pénzügyi lehetőségeinek függvényében támogassa Orács József r. zls. 
és Ling Szilárd r. ftőrm. körzeti megbízott munkáját a rendszer kiépítésével és az üzemeltetéséveL 

Egyben kérem Polgármester Urat, hogy a fent leírtakat a Képviselő-testület előtt napirendi 
pontként előterjeszteni szíveskedjék. 

Budapest, 2011. december 07. 

Tisztelettel: 
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Dr. Gyetvai Tibor r. alezredes 
i<:jtrJ;'" kapitányságvezető 


