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BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi 

Társasházi Pályázatokat Elbíráló 
Ideiglenes Bizottság véleményezi 

Smart City  Ideiglenes Bizottság véleményezi 

Határozati javaslat a bizottság számára: 

véleményezi X 

X 

és az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 
Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás  es  a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Józsefváros vezetése elkötelezett a kerületi lakosok biztonságának védelmében, a közrend és 
közbiztonság fenntartásában, javításában. Ennek érdekében az elmúlt években a rendőrséggel 
szoros együttműködést alakított ki és több mint  4,5  milliárd forintot fordított közbiztonsági 
célokra. Sikerült elérni, hogy nagymértékben csökkent a regisztrált bűncselekmények száma 
Józsefvárosban, és jelentősen növekedett a józsefvárosiak biztonságérzete. 

Az eredmények többek között a rendőri jelenlét növelésének és a szinte a teljes kerületet 
lefedő térfigyelő-kamerarendszer kiépítésének köszönhetőek.  A  közbiztonság javulásához 
hozzájárul az is, hogy az elmúlt négy évben az Önkormányzat támogatásával négy körzeti 
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megbízotti iroda is kialakítására került a kerületben a lakosság és a rendőrség közötti 
könnyebb kapcsolattartás érdekében.  A  lakossági visszajelzések, valamint a BRFK VIII. 
Kerületi Rendőrkapitányság (továbbiakban: Rendőrkapitányság) vezetőjének beszámolója 
alapján az így kialakított irodák nagyban hozzájárultak a lakosok szubjektív 
biztonságérzetének növekedéséhez. 

A  lakosságtól érkező pozitív visszajelzések, illetve a rendőrség adatszolgáltatásai azt 
mutatják, hogy a „látható rendőrség" a bűnelkövetők tekintetében visszatartó erejű, ahol 
rendőrségi objektum található, ott jelentősen visszaesik a bűnözés. Így a lakossággal való 
kapcsolattartó funkciója mellett a körzeti megbízotti irodák bizonyítottan bűnmegelőzési 
célokat is szolgálnak. 

Az Önkormányzat a Rendőrkapitányság vezetőjével e pozitív visszajelzések, tapasztalatok 
alapján folyamatos egyeztetést folytat újabb körzeti megbízotti irodák létrehozásának 
lehetőségéről. Közös cél, hogy a kerület több pontján legyen a lakók részére könnyen elérhető 
rendőrségi objektum. 

Az egyeztetés eredményeképpen Molnár Gábor  r.  alezredes, a Rendőrkapitányság vezetője 
javasolta a  Budapest  VIII. kerület, Práter  u. 69.  földszint (hrsz.  36116/0/A/4)  szám alatt 
található önkormányzati tulajdonban lévő helyiséget körzeti megbízotti iroda kialakítására, 
egyúttal kérte, hogy azt az Önkormányzat térítésmentesen adja át a Rendőrkapitányság 
használatába. 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  460/2018. (V.28.)  számú határozatában 
kijelölte a  31 m2  alapterületű, a Práter  u. 69.  szám alatti társasház kapujától jobbra fekvő, 
utcafronti bejárattal rendelkező helyiséget körzeti megbízotti iroda kialakítására — melynek 
költségére  8000,0  e Ft-ot, a berendezési eszközökre és tárgyakra  1.815,0  e Ft-ot biztosított 
továbbá megbízta a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t (a továbbiakban: JGK Zrt.) az 
iroda kialakításával kapcsolatos valamennyi feladat ellátásával. Az így kialakított iroda 
műszaki átadása megtörtént, ezt követően kezdődött a berendezési eszközök és tárgyak 
beszerzése és az iroda berendezése. 

Javasolom, hogy az Önkormányzat vállalja a helyiség közműfogyasztásának (víz- és 
csatornadíj, szemétdíj, elektromos fogyasztás) költségeit, mely eves szinten a JGK Zrt. 
tájékoztatása szerint  250,0  e  Ft,  valamint a helyiség határozatlan időre, térítésmentesen a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság részleges használatába kerüljön.  A  Kapitányságvezető 
szakmai javaslata alapján a Losonci negyedben kialakított körzeti megbízotti irodában a VII., 
VIII., és  IX.  körzet megbízottjai teljesítenek szolgálatot. 

II. A  beterjesztés indoka 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX törvény (Mötv.)  23.  §  (5) 
bekezdés  18.  pontja alapján a kerületi önkormányzat feladata különösen közreműködés a 
helyi közbiztonság biztosításában. 

A  körzeti megbízotti iroda közműfogyasztási költségeinek eves finanszírozásához, melyben 
előzetes kötelezettség vállalás szükséges, továbbá az iroda ingyenes használatba adásához 
indokolt a Képviselő-testület döntésének meghozatala. 

III.A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja az újonnan kialakított körzeti megbízotti iroda ingyenes használatba adása a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság részére, illetőleg az iroda működésének biztosítása. 

A  körzeti megbízotti iroda közműfogyasztásának költségeit az Önkormányzat — önként vállalt 
feladat - vállalja, a  2019.  évre átvállalt költségek -  190,0  e  Ft  - fedezete a  11602  címen 
biztosított.  2020.  évtől e költségekre előzetes kötelezettségvállalás szükséges önként vállalt 
feladataként, mely évente  250,0  e  Ft,  az önkormányzat saját bevételeinek terhére. 
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IV.  Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület döntését az Mötv.  23.  §  (5)  bekezdés  18.  pontja és a  41.  §  (3)  bekezdése 
alapján hozza meg. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Képviselő-testület ügy dönt, hogy 

1. a) a  Budapest  VIII. kerület,  Prater u. 69.  földszint (hrsz.  36116/0/A14)  szám alatti 
helyiségben kialakított körzeti megbízotti iroda közüzemi költségeinek fedezetére — 
önként vállalt feladat — 2020-tól tartós kötelezettséget vállal határozatlan időre évente 
250,0  e  Ft  összegben az önkormányzat saját működési bevételei terhére. 

b)  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat  2020-
2021.  évek költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetében  2019.  április  30., b)  pont esetében  2020.  évtől évente a 
tárgyévi költségvetés készítése 

2. a határozat  1.  pontja szerinti helyiséget  es  a berendezési, felszerelési tárgyakat 
határozatlan időre, ingyenesen, mely egyben közvetett támogatás, a Budapesti Rendőr-
főkapitányság részleges használatába adja  es  felkéri a polgármestert az erre vonatkozó 
használati megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  15. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városvezetési Ügyosztály, Pénzügyi 
Ügyosztály 

Budapest, 2019.  április  

dr. Sára Boto  d 
polgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 
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