
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

Ji1L. számú előterjesztés 

a Kőbánya közterületein szolgáló rendőri állomány létszámával kapcsolatos 
felterjesztés tárgyában az Országos Rendőr-főkapitányság által készített tájékoztatóról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya 
közterületein szolgáló rendőri állomány létszámával kapcsolatos felterjesztésről az alábbi 
284/2014. (V. 22.) határozatot hozta: 

284/2014. (V. 22.) KÖKT határozat 
a Kőbánya közterületein szolgáló rendőri állomány létszámával kapcsolatos 
felterjesztésről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy éljen a felterjesztés lehetőségével, amiért az Országos Rendőr
főkapitányság és a Budapesti Rendőr-főkapitányság a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 
közterületen szolgáló állományát vezényli országos és fővárosi feladatellátásra, és emiatt a 
helyi állomány a feladatokat nem, vagy csak részben tudja ellátni. Mindezek alapján kérje az 
illetékes elöljárókat, hogy inkább segítsék a Kapitányság közterületen szelgálatot teljesítő 
állományának stabilitását, létszámának növelését a helyi adottságok arányában. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Jogi Csoport 

A határozatban foglaltaknak eleget téve Polgármester úr intézkedést kezdeményezett 
Magyarország Alaptörvénye alapján az Országos Rendőrfőkapitánynál és a Budapesti Rendőr
főkapitánynál a X. kerületi Rendőrkapitányságról más kerületekbe történt vezénylésekkel 
kapcsolatban (2. és 3. melléklet). 

Az Országos Rendőr-főkapitány a kezdeményezéssei kapcsolatban tájékoztatását megküldte 
(1. melléklet). 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék a tájékoztatót megtárgyalni. 

Budapest, 2014. augusztus )3" 

?2~ 
Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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Kovács Róbert úrnak, 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
polgármester 

Tárgy: tájékoztatás 
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TisztettPolgármester úr! -ttF ~\~·~r ~k.Y 
A Budapesti Rendör-főkapitányság (a továbbiakban: BRFK) X)Oll :~ 
Rendőrkapitányságáról más kerületbe vezényelt rendőrökkel kapcsolatos megkeresésére az 
alábbiakról tájékoztatom. 

Budapest illetékességi területén az egyes kiemeit események csapaterőt igénylő rendőri 
feladataiba a BRFK valamennyi kerületi rendőrkapitányságának rendészeti állománya 
szükség szerint bevonható. 

A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztálya 2014. évben 7 alkalommal, 
összesen 76 fővel látott el csapaterős feladatokat, melyeket az állomány pihenő napján 
teljesített, ezáltal a kerület illetékességi területén a közterületi jelenlétet az összevonás nem 
veszélyeztette. 

Budapest, 2014. július " O 9 .. " 

Tisztelettel: 

~ 
Papp Károly r. altábornagy 

rendőrségi főtanácsos 

országos rendőrfőkapitány 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

POLGÁRMESTE RE 

Papp Károly Úr 
r. altábornagy, rendőrségi főtanácsos 
országos rendőrfőkapitány 

Tárgy: intézkedés kezdeményezése Magyarország 

Alaptörvénye alapján 

lktatószám: Kl /2014/XXIII 
Ügyintéző: dr. Éder Gábor 

részére 

Országos Rendőr-főkapitányság 

Budapest 
Pf. 314 
1903 

Tisztelt Rendőrfőkapitány Úr! 

Telefon: 4338-291 
E-mail: eder _gabor@kobanya.hu 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviseletében a Képviselő-testület 
284/2014. (V. 22.) KÖKT határozatában foglaltak szerint Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (l) bekezdés j) pontja alapján az alábbi szíves intézkedését kezdeményezem. 

Gyakran előfordul, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága 
Rendészeti Osztálya járőrszolgálati állományába tartozó rendőrök nagyobb létszámban 
kerülnek vezénylésre fővárosi, illetve országos közbiztonsági feladatok ellátásra. Ennek 
következtében Budapest Főváros X. kerület közterületein a helyi rendőrség a feladatait csak 
részben tudja ellátni. 
Budapest Főváros X. kerülete elhelyezkedéséből adódóan közbiztonsági és bűnügyi 
szempontból is kiemeit jelentőségű. Nagy az átmenő forgalom, mivel a kerület két metró 
vonalán helyezkedik el, olyan köztekedési csomópontokkal mint az Örs Vezér tere, a 
Kőbánya-Kispest metró- és vasútállomás, Kőbánya alsó, Kőbánya felső és Rákos 
vasútállomás, valamint a Népliget autóbusz-pályaudvar. Erre tekintettel viszonylag rövid időn 
belül lehet ebből a kerületből más kerületbe vagy az agglomerációba eljutni, így a bűnözők 
számára gyors menekülési lehetőséget is jelent Budapest Főváros X. kerülete. 
A kerületben található továbbá két munkásszálló, hét hajléktalanszálló, a Budapesti Fegyház 
és Börtön, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. számú Venyige utcai objektuma, 

______ _:valalllint-~az-W#k~~e)11,et~$Yarország legnagyobb sírkertje. Mindezek fokozott közterületi 
Bt, ;,!<~J~léhlét~tig:éit~iliék:~~;e~dŐrség részéről a közbiztonság biztosítása érdekében. 
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Honlap: www.kobanya.hu 



A fentiekre tekintettel kérem, hogy az országos közbiztonsági feladatok ellátására ne a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága Rendészeti Osztályának 
járőrszolgálati állománya kerüljön vezénylésre. Kérem, hogy ezzel a döntéssel is segítse a 
járőrszolgálati állomány stabilitását, továbbá lehetőség szerint intézkedjék a járőrszolgálati 
állomány létszámának növelése érdekében. Ezekkel a döntésekkel Budapest Fő város X. 
kerület közbiztonsági helyzete lényegesen javulna, illetve a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
X. kerületi Rendőrkapitánysága által elért kedvező eredmények is fennmaradhatnának. 

Tájékoztatom, hogy levelemet azonos tartalommal a Budapesti Rendőrfőkapitány részére is 

megküldtem. 

Budapest, 2014. június"#", 

Tisztelettel: 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

POLGÁRMESTERE 

Dr. Tóth Tamás Úr 
r. dandártábornok, rendőrségi tanácsos 
budapesti rendőrfőkapitány 

Tárgy: intézkedés kezdeményezése Magyarország 

Alaptörvénye alapján 

Iktatószám: Kl /2014/XXIII 
Ügyintéző: dr. Éder Gábor 

Telefon: 4338-291 részére 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 

Budapest 
Pf. l 
1557 

Tisztelt Rendőrfőkapitány Úr! 

E-mail: eder_gabor@kobanya.hu 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviseletében a Képviselő-testület 
284/2014. (V. 22.) KÖKT határozatában foglaltak szerint Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (l) bekezdés j) pontja alapján az alábbi szíves intézkedését kezdeményezem. 

Gyakran előfordul, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága 
Rendészeti Osztálya járőrszolgálati állományába tartozó rendőrök nagyobb létszámban 
kerülnek vezénylésre fővárosi, illetve országos közbiztonsági feladatok ellátásra. Ennek 
következtében Budapest Főváros X. kerület közterületein a helyi rendőrség a feladatait csak 
részben tudja ellátni. 
Budapest Főváros X. kerülete elhelyezkedéséből adódóan közbiztonsági és bűnügyi 
szempontból is kiemeit jelentőségű. Nagy az átmenő forgalom, mivel a kerület két metró 
vonalán helyezkedik el, olyan közlekedési csomópontokkal mint az Örs Vezér tere, a 
Kőbánya-Kispest metró- és vasútállomás, Kőbánya alsó, Kőbánya felső és Rákos 
vasútállomás, valamint a Népliget autóbusz-pályaudvar. Erre tekintettel viszonylag rövid időn 
belül lehet ebből a kerületből más kerületbe vagy az agglomerációba eljutni, így a bűnözők 
számára gyors menekülési lehetőséget is jelent Budapest Főváros X. kerülete. 
A kerületben található továbbá két munkásszálló, hét hajléktalanszálló, a Budapesti Fegyház 
és Börtön, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. számú Venyige utcai objektuma, 
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A fentiekre tekintettel kérem, hogy fővárosi közbiztonsági feladatok ellátására ne a Budapesti 
Rendőr-fő kapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága Rendészeti Osztályának j árőrszolgálati 
állománya kerüljön vezénylésre. Kérem, hogy ezzel a döntéssel is segítse a járőrszolgálati 
állomány stabilitását, továbbá lehetőség szerint intézkedjék a járőrszolgálati állomány 
létszámának növelése érdekében. Ezekkel a döntésekkel Budapest Főváros X. kerület 
közbiztonsági helyzete lényegesen javulna, illetve a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. 
kerületi Rendőrkapitánysága által elért kedvező eredmények is fennmaradhatnának 

Tájékoztatom, hogy levelemet azonos tartalommal az Országos Rendőrfőkapitány részére is 
megküldtem. 

Budapest, 2014.június "/.':!-" 


