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A kepviselo-testiileti ules idopontja: 2022. majus 05. .......sz.

napirend

Targy: Javaslat a BRFK VIIL Keruleti Rendorkapitanysag 2021. evi tevekenysegerol szolo 
beszamolo elfogadasara

A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni, a hatarozat elfogadasahoz egyszeru tobbseg sziikseges.

ELOKESZITO SZERVEZET1 EGYSEG: KOZTERULET-FELUGYELETI UGYOSZTALY 
c

Keszitette: Bajusz Ferenc ugyosztalyvezeto K K—

penzugyifedezetetigenyel/nemigenyel.igazolas:

Jogikontroll:

Beterjesztesre alkalmas:

DR. VOROS SZILVIA
ALJEGYZO^

Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi X

Keriiletfejlesztesi, Kornyezet-es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi

Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag velemenyezi

Kulturalis, Civil, Nemzetisegi, Oktatasi, Sport 6s Es61yegyenl6segi
Bizottsag v&emenyezi

Szocialis, Egeszsegiigyi es LakAsiigyi Bizottsag velemenyezi

Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag
velemenyezi

Hatarozati javaslat a bizottsag szamara:

A Varosiizemeltetesi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testuletnek az eloterjesztes megtargyalasat.

Tisztelt Kepviselo-testulet!

I. Teny alias es dontesek tartalmanak reszletes ismertetese

A BRFK VIII. Keruleti Rendorkapitanysag vezetoje, Molnar Gabor r. alezredes elkeszitette a 
rendorkapitanysag 2021. evi tevekenysegenek ertekeld jelenteset, illetve beszamolojat, amely jelen 
eloterjesztes mellekletet kepezi.

A beszamolo a keriilet buniigyi-, kozbiztonsagi helyzetere, igazgatasrendeszeti tevekenysegere, 
valamint azok javitasa erdekeben tett intezkedesekre, es az aktualis feladatokra vonatkozo informaciokat 
tartalmazza.
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II. A beterjesztes indoka
A Rendbrsegrol szolo 1994. evi XXXIV. torveny 8. § (4) bekezdese alapjan, a rendorkapitany vagy 
kijeldlt helyettese evente beszamol a rendorkapitanysag illetekessegi teriileten mukbdo telepiilesi 
bnkormanyzat kepviseld-testiiletenek a telepiiles kozbiztonsaganak helyzeterol, a kozbiztonsag 
erdekeben tett intezkedesekrol es az azzal kapcsolatos feladatokrol.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja, a BRFK VIII. Keriileti Rendorkapitanysag 2021. evi tevekenysegerol szolo beszamold 
elfogadasa, valamint a kerulet kozrendjenek, kozbiztonsaganak javitasara iranyulo 2022. evi 
celkituzesek megismerese. A dontes penziigyi vonzattal nem jar.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A Magyarorszag helyi bnkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 41. § (3) bekezdese 
szerint Onkormanyzati dontest a kepviselo-testiilet, a helyi nepszavazas, a kepviselo-testulet 
felhatahnazasa alapjan a kepviselo-testulet bizottsaga, a reszonkormanyzat testulete, a tarsulasa, a 
polgarmester, tovabba ajegyzd hozhat.

A rendbrsegrol szolo 1994. evi XXXIV. torveny 8. § (4) bekezdese szerint a rendorkapitany vagy kijelolt 
helyettese evente beszamol a rendorkapitanysag illetekessegi teriileten mukbdo telepiilesi bnkormanyzat 
kepviselb-testuletenek a telepiiles kozbiztonsaganak helyzeterol, a kozbiztonsag erdekeben tett 
intezkedesekrol es az azzal kapcsolatos feladatokrol. A megyei (fovarosi) bnkormanyzat felkeresere 
evente a rendbrfbkapitany vagy kijelolt helyettese szamol be.

Mellekletek:

1. sz. melleklet: 2021. evi beszamold

2. sz. melleklet: buniigyi tablazat

3. sz. melleklet: buniigyi diagram

4. sz. melleklet: rendeszeti diagram

Kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek........./2022. (.......) szamu
hatarozata

a BRFK VIII. Keriileti Rendorkapitanysag 2021. evi tevekenysegerol szolo beszamold 
elfogadasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dbnt, hogy elfogadja a BRFK VIII. 
Keriileti Rendorkapitanysag a telepiiles kozbiztonsaganak helyzeterol, a kozbiztonsag erdekeben tett 
intezkedesekrol es az azzal kapcsolatos feladatokrol szolo 2021. evi beszamoldt jelen elbterjesztes 1-4. 
szamu melleklete szerinti tartalommal.
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Felelds: polgarmester
Hatarido: 2022. majus 05.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Kozteriilet-felugyeleti Ugyosztaly

Budapest, 2022. aprilis 11.

Piko Andras 
polgarmester




