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ELŐTERJESZTÉS 

 

 

a BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi évértékelő beszámolója a közbiztonsági 

helyzetéről, valamint a kapitányság munkájáról 

 

 

Előterjesztő: Déri Tibor polgármester 

 

Az előterjesztést készítette: 

 

Szalontai Tünde  

képviselő-testületi ügyintéző 

Jegyzői Kabinet  

 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: 

 

 

 

 

Testületi ülés időpontja: 

 

 

 

 

 

Jogi szempontból ellenőrizte: 

 

 

dr. Dallos Andrea jegyző 

 

 

A települési önkormányzatok és a rendőrség kapcsolatát a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 

törvény (továbbiakban: Rtv.) szabályozza. 

 

Az Rtv. 8. § (4) bekezdése értelmében: „A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente 

beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat 

képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.” 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. kerületi Rendőrkapitányság vezetője, Buchwald Milán 

rendőr alezredes úr a hivatkozott jogszabály értelmében elkészítette írásbeli értékelő jelentését. 

 

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése 

értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú 

kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 

hirdetett ki. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 
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Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében a Polgármester a …../2020. (IV. ….) határozata a BRFK IV. 

kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi évértékelő beszámolójáról 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében a 

Polgármester úgy dönt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. kerületi Rendőrkapitányság 

2019. évben végzett munkájáról, a közbiztonsági helyzetéről, valamint a kapitányság munkájáról 

szóló beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2020. április 30. 

 

 

Budapest, 2019. április …... 

 

 

 

                    

Déri Tibor 

 

 


