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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
 
A korábban kötött együttműködési megállapodás lejárt, új megállapodás megkötése vált 
szükségessé, mivel csak annak birtokában lehet az önkormányzati támogatást biztosítani. 
 
Jelen előterjesztés érinti a 

 BFRK XXI. Kerületi Rendőrkapitánysággal 
kötött megállapodást. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az együttműködési megállapodások szövegét hagyja 
jóvá, és hatalmazza fel a polgármestert a megállapodások aláírására. 
 
 
Budapest, 2007. december 
 
 
 
 

Dr. Borsány György 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI  MEGÁLLAPODÁS 

 
 

 
amely létrejött  
egyrészről: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (1211 Budapest, Szent Imre tér 
10.), képviseli: Tóth Mihály polgármester, a továbbiakban Önkormányzat 
másrészről: a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitánysága  
(1211 Budapest, Szent Imre tér 23.) alapító okirat száma: 71-1049/2/2002, bankszámla száma: 
10023002-01451430 Budapest Bank 
Képviseli: Császár Mihály r. alezredes kapitányságvezető (Tel: 427-46-10), a továbbiakban 
Rendőrség között az alábbi feltételek mellett: 
 
Szerződő felek a közbiztonság állapotával összefüggő közös érdekeiket kifejezve az 
Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. és a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 
törvényekben meghatározott feltételek alapján együttműködnek az alábbiak szerint: 
 
1./  Az Önkormányzat vállalja, hogy: 
 
a.) A Polgármesteri Hivatal Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazata, valamint a Csepeli 

Szociális Szolgálat és a Bűnmegelőzési Iroda népszerűsíti a bűnmegelőzési, baleset-
megelőzési, vagyonvédelmi, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet. 

 
b.) Az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat szakmai vezetésével a közoktatási 

intézmények részt vesznek az általános- és középiskolai bűnmegelőzési nevelőmunkában. 
 
c.) Támogatást nyújt a Rendőrkapitányságnak a folyamatos üzemeléshez szükséges technikai 

eszközök pótlásában, valamint beszerzésében. (szolgálati gépkocsi, rádiótelefon készülék, 
egyéb technikai eszközök beszerzése). A támogatás összegét, kifizetésének időpontját évente 
a költségvetési rendeletében határozza meg. 

 
d.) A tulajdonában álló bérlakások közül – a megállapodás érvényességi ideje alatt legalább 2 db 

szociális bérlakásra bérlőkijelölési jogot biztosít.  
 
e.) A 2006. évben megkötött külön szerződés szerint a térfigyelő rendszer működtetéséhez 

továbbra is biztosítja a szükséges fedezetet a mindenkori költségvetésben meghatározott 
összegig. 

 
f.) Erkölcsi-pénzbeli támogatást nyújt a Rendőrség részére a Képviselő-testület eseti döntése, 

illetve rendelete alapján. A támogatás nyújtásáról külön megállapodásban rendelkeznek a 
felek, melyben rögzíteni kell a támogatással való részletes elszámolás szabályait is.  

 
 
2./  A Rendőrkapitányság vállalja, hogy: 
 
a.) A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott feladatai ellátása 

során 
-  Építésügyi hatósági ellenőrzési feladatok végrehajtásában - felkérés esetén - 

segítséget nyújt, illetve közreműködik. 
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b.) A Fővárosi Közterület-felügyelet Csepeli Alközpontjának dolgozóival a 
Rendőrkapitányság járőrei szolgálati időben, szolgálatuk teljesítése során, esetenként, 
külön egyeztetett időpontokban, közös ellenőrzéseket hajtanak végre. 
(Az ellenőrzések főként a kerületben lévő élelmiszerüzletek előtti alkoholfogyasztás, 
valamint a köztisztasággal kapcsolatos szabálysértések felszámolása érdekében 
történnek.) 

 
c.) A Csepeli Szociális Szolgálat munkatársainak,  

- szükség esetén - soron kívül segítséget nyújt a közterületi járőrszolgálat útján, 
amennyiben munkavégzésük során őket jogszerű feladat-ellátásukban törvénysértő 
módon akadályozzák, vagy megfenyegetik. 

 
d.) Rendszeres közterületi jelenléttel megelőzi a prostituáltak megjelenését. 
 
e.) A kerületi Önkormányzattal együttműködve részt vesz az országos és fővárosi szervek 

által kiírt közbiztonsági- és bűnmegelőzési tárgyú pályázatok anyagainak 
összeállításában, az elnyert támogatásokból megvalósuló programok szervezésében és 
lebonyolításában. 

  
 
3./  Kapcsolattartók: 
 
Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok koordinálását, egyeztetését  
 
az Önkormányzat részéről  Dr. Borsány György  

képviselő, koordinációs tanácsnok 
    1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
    tel: 06-30/2317248 
 
a Rendőrség részéről:  Császár Mihály 

kapitányságvezető, illetve akadályoztatás esetén az általa megbízott 
hivatalvezető 

    1211 Budapest, Szent Imre tér 23. 
    tel: 276-0923 
látja el. 
 
 
4./  Záró rendelkezések: 
 
 
4.1. Felek évente értékelik együttműködésük tapasztalatait, a közös intézkedések 

eredményességét, lakossági fórumokon népszerűsítik egymást. 
 
4.2.  A megállapodást bármelyik fél három hónapos határidővel felmondhatja. A felek az 

esetleges felmerülő vitás kérdéseket közvetlenül és haladéktalanul megtárgyalják és 
kivizsgálják. 

 
4.3. Felek a megállapodást jogosultak azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél a 

megállapodásban foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. 
 
4.4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések az irányadók. 
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4.5. Jelen együttműködési megállapodás Budapest Rendőrfőkapitányának jóváhagyásával lép 
hatályba és 2010. december 31-ig hatályos. 

 
 

A felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, 
és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták. 
 
 
 
Budapest, 200......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
   BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysága     Budapest XXI. Kerület Csepel  
Császár Mihály r. alezredes, kapitányságvezető    Önkormányzata  
            Tóth Mihály polgármester 
 
 
 
 
              Ellenjegyezte: 
 
 
 
 
              .......................................................... 
 
 
 
Jóváhagyta: 
 
 
 
 
 
Dr. Tóth Gábor r. dandártábornok 
           BRFK. vezetője 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a BFRK XXI. Kerületi Rendőrkapitányságával megkötendő Együttműködési 
Megállapodást jóváhagyja. Felkéri a polgármestert az Együttműködési Megállapodás 
aláírására.  

 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra: azonnal 
 

Felelős:  Tóth Mihály 
    polgármester 

Végrehajtásra:  
közbiztonsági főmunkatárs 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségi támogató szavazata 
szükséges. 
 
 
 
 

2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, az 
539/2007.(IX.25.)Kt számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra: azonnal 
 

Felelős:  Tóth Mihály 
    polgármester 

  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségi támogató szavazata 
szükséges. 
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