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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 

A Képviselő-testület 2008. december 18-i ülésén tárgyalta a „Megállapodás a térfigyelő 
rendszer 2009. évi működési feltételeinek biztosításához” tárgyú javaslatot és 740/2008. 
(XII.18.) Kt. számú határozatával úgy döntött, hogy az előterjesztés mellékletét képező 
együttműködési megállapodás tervezetét jóváhagyja és felkéri a polgármestert annak 
aláírására. 
 
A Képviselő-testület vonatkozó döntésének meghozatalát követően a BRFK illetékesei a 
megállapodás-tervezet egyik pontjának megváltoztatását kérték. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy a korábban jóváhagyott 
megállapodás-tervezet módosítására vonatkozó határozati javaslatot fogadja el. 
 
 
Budapest, 2009. január 6. 
 
 
 

dr. Borsány György 
 

 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 

 
1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

740/2008. XII.18.) Kt. számú határozattal jóváhagyott Együttműködési Megállapodás 
tervezetének módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 
A megállapodás tervezet 
„Rendőrkapitányság vállalja, hogy … g) az Önkormányzat által biztosított gépkocsit 
csak a térfigyelő rendszer által közvetített eseményhez történő kivonuláshoz használja. 
(Erről külön megállapodás készül).” 
 
szövegrésze helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Rendőrkapitányság vállalja, hogy …g) az Önkormányzat által biztosított gépkocsit 
csak a térfigyelő rendszer működtetésével összefüggésben felmerülő feladatok 
végrehajtására használja. (Erről külön megállapodás készül)” 
 

        Felelős:    Tóth Mihály  
                           polgármester  
        Határidő:    azonnal  
         

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