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Tisztelt  Képviselő-testület! 
 
 
 
2007. december 18-i képviselő-testületi ülésén elfogadtuk a Budapesti Rendőr-
főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitánysága és a Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást. A BRFK 
vezetőjének kérésére a belső szabályzók változására hivatkozással kérte az 
együttműködési megállapodás módosítását.  
A kérésnek eleget téve elkészült az előterjesztés az együttműködési 
megállapodás módosítására. 
Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy a megállapodás módosítását 
vitassa meg, és ezt követően fogadja el. 
 
 
 
 
 
Budapest, 2008.március   -n.                             
 
 
                                                                              Dr. Borsány György 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Határozati Javaslat: 

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi 
Rendőrkapitánysága és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
közötti együttműködési megállapodást elfogadja. Felkéri a polgármestert 
az Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 
 
            Felelős: Tóth Mihály  
                          polgármester 
 
 
            Határidő: elfogadásra: azonnal 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató szavazata szükséges. 
 

2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, az 267/2007.(XII.18.)Kt. számú határozatát hatályon kívül 
helyezi. 

 
 
 
 

            Felelős: Tóth Mihály  
                           polgármester 
 
 
            Határidő: elfogadásra: azonnal 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató szavazata szükséges 



 
 
 

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.) A mindenkor hatályos költségvetési rendeletében kapott felhatalmazás alapján szerződést 

köt – az elfogadáshoz szükséges engedélyezési eljárás szabályainak betartásával – a 
BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányság üzemeltetéséhez szükséges technikai eszközök 
beszerzése és pótlása érdekében.  

 
d.) Jelen megállapodás hatálya alatt igény esetén dönt – a mindenkor hatályos, az 

önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló  helyi rendelet 
szabályai alapján – a tulajdonában álló legalább 2 db bérlakásra vonatkozóan 
bérlőkijelölési jog biztosításáról a Rendőrség számára.   

 
 
e.) A mindenkor hatályos költségvetési rendeletében meghatározottak alapján külön 

szerződéssel biztosít fedezetet a felek között 2007. január 04-én megkötött 
megállapodásban rögzített térfigyelő rendszer további működtetéséhez.  

 
f.) Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten erkölcsi és pénzbeli támogatást nyújt a 

Képviselő-testület eseti döntése, illetve rendelete alapján – az elfogadáshoz szükséges 
engedélyezési eljárás szabályainak betartásával – a BRFK XXI. kerületi 
Rendőrkapitányság részére, az erre vonatkozó konkrétumokat az érintett felek külön 
megállapodásban rögzítik, a támogatásra vonatkozó részletes elszámolási szabályok 
betartásával.  
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2./ A Rendőrkapitányság vállalja, hogy: 
 
 
a.) 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.) 

 
b.) 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.  

 
c.) Rendszeres közterületi jelenléttel megelőzi a prostituáltak megjelenését.  
 
d.) 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 akadályoztatása esetén az általa  

megbízott hivatalvezető 
    1211 Budapest, Szent Imre tér 23.  
    tel: 427-4610 
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.  
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4.4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések az irányadók. 

 
4.5. Jelen együttműködési megállapodás Budapest Rendőrfőkapitányának jóváhagyásával 

lép hatályba és 2010. december 31-ig hatályos.  
 
 
A felek 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 
 
 
Jóváhagyta:       Ellenjegyezte: 
 
        …………………………………… 
Dr. Tóth Gábor r. dandártábornok 
         Rendőrségi Főtanácsos 
     Budapest Rendőrfőkapitánya 
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