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Tárgy: Javaslat a BRFK X. kerületi 
Rendőrkapitányság körzeti megbízott iroda 
közüzemi díj támogatására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az 1998. május 19-én kelt 1/01/277/1998. számú intézkedéssel a Budapest X. ker., Szállás u. 
11/c. sz. alatti, 32 m2-es, valamint a Hárslevelű u. 25. sz. alatti, 52 m2-es helyiségeket a 
Budapest Kőbányai Önkormányzat, mint használatba adó a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
részére, körzeti megbízott iroda céljára használatba adta. 

A BRFK használata ideiglenes jellegű, a körzeti megbízott iroda fenntartásának indokolt 
igényéig tart. A rendőrség a jelzett két helyiség használatáért használati díjat nem fizet, 
azonban a helyiségek közüzemi költségeit saját mérőóra, valamint a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. számlázása alapján fizeti. 

A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetője Ács Péter r. ezredes, rendőrségi tanácsos 
kérelemmel fordult hozzám, melyben az alábbi indokokra figyelemmel segítséget kért abban, 
hogy a körzeti megbízott irodaként használt Budapest X. ker., Szállás u. 11/c. sz. alatti 
helyiség közüzemi költségét, évi 42.632.-Ft összeget az Önkormányzat vállalja át, annak 
érdekében, hogy az iroda a továbbiakban is működni tudjon. 

A Budapest X. ker., Hárslevelű u. 25. sz. alatti körzeti megbízotti iroda műszaki állapota 
leromlott, helyreállítása gazdaságtalan, továbbá a jelenlegi és várható létszámviszonyok 
mellett oda állandó munkatársat nem tudnak biztosítani, ezért annak fenntartása nem indokolt, 
így annak megszüntetését fogják kezdeményezni. 

A körzeti megbízott szolgálat a közrendvédelmi szolgálati ág egyik legfontosabb eleme, az itt 
dolgozók hely és személyismerete nagy segítséget jelent egyes bűncselekmények 
nyomozásában, az elkövetők felderítésében, jelenlétükkel az adott területen fontos szerepet 
játszanak a bűnmegelőzésben, különösen a polgárőrszervezetekkel történő kapcsolatuk révén, 
és nem utolsó sorban a legintenzívebb összekötő szerepet töltik be a rendőrség-lakosság 
kapcsolatában, ezért ahol erre lehetőség van, célszerű azt továbbiakban is fenntartani. 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 108.§ (2) bekezdése alapján a működési 
költségek fizetését az Önkormányzat nem vállalhatja át, azonban a BRFK részére támogatást 
nyújthat. 



A kérelmet a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság megtárgyalta es a 
192/2009. (III. 17.) számú határozatával az alábbiak szerint döntött: 

„A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság javasolja a képviselő
testületnek, hogy a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság részére - a körzeti megbízott 
iroda céljára használt - Budapest X., Szállás u. 11/c. szám alatti 32 m2-es helyiség 
működtetésének finanszírozására évi 42.632 Ft összegű támogatást biztosítson." 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 
elfogadására. 

Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a BRFK X. 
kerületi Rendőrkapitányság részére - a körzeti megbízott iroda céljára használt -
Budapest X., Szállás u. 11/c. szám alatti 32 m2-es helyiség működtetésének 
finanszírozására egyszeri 42.632 Ft összegű támogatást biztosít a 2009. évi 
költségvetésben a Képviselő-testület működési célú általános tartalék keret terhére, 
elszámolási kötelezettséggel. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítésért felelős: 

2009. május 15. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest, 2009. április 3. 

Verbfai Lajos 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Nesztelu István 

jegyző k 
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Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 
Radványí Gábor 
elnök 
részére 

Helyben 
Iktatószám: K/17713/09/L 

Tisztelt Elnök Ur! 

Mellékelten küldöm Ács Péter rendőrezredes 2009. február 23-i dátummal írt levelét, 
melyben az Önkormányzat segítségét kéri a jelenlegi pénzügyi-gazdasági helyzetre való 
tekintettel a körzeti megbízotti irodák bérleti díjának elengedése érdekében. 

Kérem, hogy a soros bizottsági ülésükön a kérést szíveskedjenek napirendre tűzni, s 
megtárgyalni. 

Köszönettel: 

Budapest, 2009. február 25. 
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STTeL: 4338-200, STelefax: 4338-205 
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Verbai Lajos úr, 
polgármester 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

B u d a p e s t 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Telefonon történt előzetes megbeszélésünk alapján a következőkről tájékoztatom. A Budapesti 
Rendőr-főkapitányság a jelenlegi pénzügyi-gazdasági helyzetben folyamatosan vizsgálja meg annak 
lehetőségét, hogy a szervezet működtetése milyen kiadások megtakarításával lehet hatékonyabb. 

Ennek keretében vetődött fel, hogy - többek között a kerületünkben üzemelő - körzeti megbízotti 
irodák bérleti szerződése felmondásra kerül, ennek megfelelően a bérleti és más közüzemi díjak nem 
növelik tovább a költségeket. 

A körzeti megbízotti szolgálatot a közrendvédelmi szolgálati ág egyik legfontosabb elemének tartom, 
mindig is arra törekedtem, hogy e munkatársak tevékenysége mindig biztosított legyek. Álláspontom 
szerint hely- és személyismeretük nagy segítséget jelenthet egyes bűncselekmények nyomozásában az 
elkövetők felderítésében, jelenlétükkel egy adott területen fontos szerepet játszanak a 
bűnmegelőzésben, különösen a polgárőrszervezetekkel történő kapcsolattartásuk révén, és nem utolsó 
sorban a legintenzívebb összekötő szerepet töltik be a rendőrség-lakosság kapcsolatában. 

Éppen ezért kérem Polgármester Urat, hogy a Budapest X. kerület SfráiMgy, ll/ngyám alatti körzeti 
megbízotti iroda tekintetében nyújtson segítséget abban, hogy az évi 42632,- Ft azaz 
negyvenkettőezer-hatszázharminckettő forint közüzemi költséget az iroda fennmaradása érdekében a 
jövőben az önkormányzat vállalja. 

Tekintettel arra, hogy a másik a Budapest X. kerület Hárslevelű u. 25. szám alatti körzeti megbízotti 
iroda műszaki állapota oly mértékben leromlott, hogy helyreállítása gazdaságtalan, valamint a 
jelenlegi és várható létszámviszonyok mellett oda állandó jelleggel munkatársat nem tudnánk 
vezényelni, ezért fenntartása nem indokolt, annak megszüntetését magam is támogatom. 

B u d a p e s t , 2009. február ^ 

r^dW.Mfc 1W ***** 
A* A s i t e l e t t e l : 

ífcs Eeter r. ezrefles 
^rendőrségi tanácsos 


