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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 2008. évi munkatervében meghatározott, és a 2008. szeptember 11-i testületi ülés 
napirendi pontjában szereplő " az iskolakezdéssel kapcsolatos szükséges intézkedések 
közbiztonsági és közlekedésbiztonsági bevezetéséről " témakörű tájékoztatót. 

A tájékoztatót a jogi bizottság 2008. 09. 11-i ülésén megtárgyalja, és elnöke az ülésen 

ismerteti a bizottság határozatát. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a kerületi 
kapitányság az iskolakezdéssel kapcsolatos szükséges intézkedések közbiztonsági és 
közlekedésbiztonsági bevezetéséről témakörű tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 2008. szeptember 09. / / ^ ' *íy**' 

ÁCS PÉTER r. &redes£$ 
rendőrségi tanácsos^' 
kapitányságvezető "' 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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J E L E N T É S 
az iskolakezdéssel kapcsolatos szükséges intézkedések közbiztonsági és 

közlekedésbiztonsági bevezetéséről 

Budapest, 2008. szeptember 04-én 

Jelentem, hogy az 5/2006. (VIII. 16) BRFK Rendészeti Helyettesi Intézkedés alapján 2006. 
szeptember l-jétől kezdődően folyamatosan teljesítjük az oktatási intézmények környezetének 
baleset megelőzési célú ellenőrzését, mely során a Bp. X. ker. Keresztúri út 7.-9. szám alatti 
Keresztúri Dezső Általános Iskola; a Bp. X. ker. Újhegyi sétány 1.-3. szám alatt lévő 
Széchenyi István Általános Iskola és a Bp. X. ker. Kápolna tér 4. szám alatti Általános Iskola 
előtt szeptember hónapban minden tanítási napon a napi oktatás kezdési és befejezési 
időszakában az intézmények vezetőivel egyeztetve 07:00 órától 08:00 óráig és 13:00 órától 
14:00 óráig egyenruhás rendőrök segítik a közlekedést baleset megelőzési céllal, melybe a 
Wolf Polgárőr Egyesület tagjai is bevonásra kerültek a Keresztúri Dezső és a Széchenyi István 
Általános Iskoláknál. 

Ezen fokozott rendőri jelenlét során különös figyelmet fordítanak 
• a gyermekek biztonságos közlekedésének elősegítésére; 
• a gépjárművezetők jogkövető magatartásának ellenőrzésére; 
• a gyalogos közlekedés segítése érdekében a forgalom irányítására; 
• a gépjárművezetők szabálytalan megállása és várakozás elleni fellépésre. 

Megjegyezni kívánom, hogy a 2008-as évben egyetlen alkalommal a Bp. X. ker. Szt. László 
tér 1. szám alatti általános iskola közelében 2008. május 30-án 08.20 órakor történt olyan 
közúti közlekedési baleset, melyben iskolába siető gyermek sérült meg, de ennek a balesetnek 
az okozója éppen a kisgyermek figyelmetlensége volt, aki körültekintés nélkül a szabályosan 
közlekedő gépkocsi elé szaladt és 8 napon belül gyógyuló horzsolásos hámsérülést szenvedett. 

2008. szeptember l-jétől Kapitányságunk is bekapcsolódott az ORFK Rendészeti 
Főigazgató 25597/2008. ált. számú és a BRFK Rendészeti Helyettes 122-20/563-3/2008. 
számú Feladatterv alapján az Országos Rendőr-főkapitányság által 2008. szeptember l-jétől 
meghirdetett „Az iskola rendőre" programba, mely alapvetően az általános iskolai oktatásra 
épülve elősegíti a rendőrség által a gyermekek felé irányuló baleset- és bűnmegelőzési 
tevékenységet. 
A program célja, hogy lehetőség szerint minden általános iskolának legyen „Iskola Rendőre", 
aki közvetlen kapcsolatban van az iskola vezetésével és a diákokkal. Alapvető cél a 
kisiskolások balesetmentes közlekedésének elősegítése, valamint a gyermekek biztonságát 
veszélyeztető tényezők megszüntetése. 
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Ezen feladat során kimutatás készült a kerületben lévő általános iskolákról és kijelölésre 
kerültek a kerületi rendőrkapitányság körzeti megbízotti alosztály beosztottai közül az „iskola 
rendőrök", akik folyamatos kapcsolatot igyekeznek tartani az oktatási intézmények vezetőivel, 
és képviselik magukat a fontosabb iskolai rendezvényeken (pl. tanévnyitó, tanévzáró 
ünnepségek) is. 
Részt vesznek a baleset megelőzési bizottságok által szervezett kampányokban, a reggeli 
forgalom segítésében, a szabálytalankodók kiszűrésében. 

Segítséget nyújtanak a baleset- és bűnmegelőzés érdekében kiadott nyomtatványoknak, 
közleményeknek az oktatási intézmények vezetőihez való eljuttatásában, valamint a 
közlekedési előadók bevonásával a KRESZ oktatás koordinálásban. 
Évente egy alkalommal osztályfőnöki óra keretében előadást tartanak a tanulóknak egy 
aktuális baleset és bűnmegelőzési témakörben. 

Kapitányságunk személyi állományából kijelölt személyek az „Iskola Rendőre" program 
keretében 5 évnyitó ünnepségen vettek részt és minden az illetékességi területen lévő általános 
iskolával felvették a kapcsolatot és tájékoztató kiadványokat juttattak el az iskola vezetősége 
részére. 
Szándékaink szerint és igény esetén rendszeresen vesznek majd részt osztályfőnöki órákon és 
a kisiskolások KRESZ oktatásában is. 

Jelentésem a Bp. X. ker. Rendőrkapitányság Vezetőjének megteszem. 

- U _ / 
Barna Péter r. százados/ 
KMB Alosztályvezető 
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