
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármcstere 

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére 
a körzeti megbízotti rendszer bővítéséről képviselői javaslat alapján 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a közbiztonság 
javítására érdekében a Kertvárosban és az Újhegyi lakótelepen körzeti megbízotti irodák 
létesítéséről döntött. 

Agócs Zsolt képviselő úr az előterjesztésemhez csatolt levelében ( 2. melléklet) javasolta, 
hogy az Önkormányzat a Sibrik-telepen bővítse a körzeti megbízotti hálózatát, mely 
bevezetésével jelentősen és hamar javítható a környék közbiztonsága. 

Képviselő úr javaslata szerint a volt Sibrik Polgárőrség által használt helyiségek alkalmasak 
lennének e célra. 

A volt Polgárőrség a Budapest X., Gyalog utca 9. szám alatti, 42428/8/A hrsz.-ú ingatlan két 
földszinti, 10 és 12m2 alapterületű helyiségét (42428/8/A/61. és /62 hrsz.) használta erre a 
célra, melyekjelenleg üresen állnak. 

A képviselői javaslatban foglaltakkal egyetértve az előterjesztés l. mellékletében foglalt 
határozat elfogadását kérem Önöktől: 

Döntési javaslat : 

A Gazdasági Bizottság meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 20 ll. szeptember 6. 

Y_~,L 
~o;ács Róbert 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

A Gazdasági Bizottság ... 12011. ( ... )határozata 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági 
Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a Budapest X., Gyalog utca 9. szám 
alatti, 42428/8/A hrsz.-ú ingatlan két földszinti, 10 és 12 m2 alapterületű, 42428/8/A/61. és 
/62 hrsz.-ú helyisége felújításának és körzeti megbízotti irodaként történő használatának 
költségvonzatát. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

következő bizottsági ülés 
polgármester 
jegyző 

Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

2 



Képviselői indítvány 
Tárgy. Körzeti megbízotti iroda kialakításának 

lehetősége a Kis-Sibrik telepen 
Előadó: Agócs Zsolt képviselő 

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő Testület! 

Képviselő testületünk elkötelezettséget vállalt arra, hogy törvényes, 
rendelkezésre álló eszközeivel törekszik kerületünkben helyreállítani a 
közbiztonságot az itt élő lakótársaink biztonságáért, biztonságérzetéért. Célul 
tűzte ki ezen eszközökbővítéséta hatékonyabb intézkedések érdekében, úgy, 
mint térfigyelő karnera rendszer kiépítése, bövítése, helyi szolgálati helyek 
biztosítása (körzeti megbízotti iroda). 

A rendőrkapitánysággal történt egyeztetések és hatékony együttműködés 
eredményeként elmondhatjuk, hogy kerületünkben a közbiztonság érezhetően 
javulóban van. Ez részben köszönhető az eddig megvalósított technikai 
beruházásoknak, az átadott technikák hatékony alkalmazásának, valamint a 
szalgálatot teljesítő rendőrök munkájának. Kialakulóban van a körzeti 
megbízotti szalgálatok kiépítése, ennek értelmében már több körzetben állandó 
személy teljesít szolgálatot, akiknek az önkormányzat szolgálati helyet biztosít. 
Így van ez a Kertvárosban és az Újhegyi lakótelepen. Ezt a kört javaslom 
bővíteni a Kis-Sibrik telepen, ahol koncentráltan, kis területen a börtön 
közelsége miatt labilis a közbiztonság. Fontosnak tartom az állandó rendőri 
jelenlétet, a személyes kapcsolattartást, bizalom kiépítését a térségben lakókkaL 
Így jelentős javulás várható már rövid időn belül. 

Megvizsgálva a lehetőségeket, adott a Gyalog utcában a volt Sibrik 
Polgárőrség helyisége, amely önkormányzati tulajdonban van, jelenleg üres, 
előzetes információim szerint némi felújítással, kevés ráfordítással rövid időn 
belül megfelelő szolgálati hellyé alakítható. A telep frekventált részén 
helyezkedik el, könnyen megközelíthető, ideális hely. A Kapitányság részéről 
biztosított a szolgálattevő személye is, aki örömmel venné át szolgálati helyét, 
ismerve a helyszínt, körülményeket. 

Határozati javaslat: A képviselő testület felkéri a Polgármester urat, 
vizsgáltassa meg annak lehetőségét, hogy a Gyalog utcai volt Sibrik Polgárőrség 
által használt helyiségben miként, mikor és mennyi ráfordítással alakítható ki a 
körzeti megbízotti szolgálati helyiség. 

Tisztelettel. 
Agócs Zsolt képviselő 

Budapest, 20 11-09-0 l 


