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IX. NAPIREND
Tárgy: A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kezdeményezése a körzetti megbízotti helyiség
áthelyezésére, önkormányzati tulajdonú ingatlanba.
Előterjesztő:
Előterjesztést
készítette:
Melléklet:

Bencze Péter
polgármester
Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző
1. sz.
Határozati javaslat
2. sz.
Kapitányságvezető levele

A döntés formája:
határozat

Szavazás módja:
egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Vezetője, az előterjesztés
kezdeményezéssel fordult Vadna község Önkormányzatához.

mellékelte

szerinti

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint:
„13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok különösen:
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;”
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény szabályozása szerint:
„2.§ (2) A rendőrség a feladatának ellátása során
a) együttműködik az állami és a helyi önkormányzati szervekkel, a civil szervezetekkel és a
gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal és azok közösségeivel;
9. § (1) A települési önkormányzat szerződést köthet a közigazgatási illetékességi területén
működő rendőrkapitányság, vagy határrendészeti kirendeltség vezetőjével - rendőrségi
kötelezettségvállalás esetén a rendőrfőkapitány előzetes egyetértésével - különösen a helyi
közbiztonságot érintő feladatok ellátása, a rendőrség és az önkormányzati szervek
tevékenységének összehangolása, valamint az illetékességi területén működő rendőri szerv
létesítésének, bővítésének és fejlesztésének elősegítése érdekében. A szerződés megkötésétől
a rendőrség elzárkózhat, ha az jogszabályt sért vagy ellentétes a felettes rendőri szerv vezetőjének
rendelkezésével, illetve, ha annak pénzügyi, anyagi fedezete nem biztosított vagy tartalma
szakmailag megalapozatlan.
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Fentiekre tekintettel – figyelemmel a kapitányságvezető kezdeményezésének indokoltságára kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat jóváhagyását.
Vadna, 2019. 11. 21.
Bencze Péter sk.
polgármester

Határozati javaslat:
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Vadna
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete,
a
Kazincbarcikai
Rendőrkapitányság
(továbbiakban:
Rendőrkapitányság)
vezetőjének
kezdeményezésére, a Rendőrkapitányság helyi közbiztonságot érintő feladatinak
ellátása, a rendőri szerv tevékenysége bővítésének fejlesztésének elősegítése
érdekében, térítésmentesen használatba adja a Rendőrkapitányság részére, körzeti
megbízotti feladatok ellátása céljára, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő,
Vadna Kossuth u.6. sz. alatti ingatlanban (Göőz Pál Művelődési Ház) található 7 m2
területű irodahelyiséget, annak felszerelési és berendezési tárgyaival, határozatlan
időre használatba adja, továbbá viseli a helyiség fenntartásának közműköltségeit.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a helyiség használatba adásáról
szóló – a Rendőrkapitányság által készített – szerződés aláírására.
Felelős: jegyző
Határidő: 8 napon belül

Kazincbarcikai Rendőrkapitányság
Vezetője

Tárgy: Vadna KMB iroda áthelyezése
Üi.: Tresza Róbert r. őrgy.
Tel.: 31/81-83

Bencze Péter polgármester úrnak,
Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal
Vadnai Kirendeltsége
VADNA

Tisztelt Polgármester Úr !
Tájékoztatom Polgármester Urat, hogy a BTH Kft. (Vadna, Kassai út 35-37 szám) telephelyén
található körzeti megbízotti iroda nem alkalmas munkavégzésre. A tetőszerkezete beázik, illetve az
épület tulajdonosának elmondása szerint a körzeti megbízotti irodának otthont adó épületet
életveszélyesnek nyilvánították, az emberi tartózkodásra nem alkalmas.
Kérem polgármester urat, valamint a képviselő testületet hogy a körzeti megbízotti irodát egy
önkormányzati épületben helyeztesse át, annak érdekében, hogy a községben a körzeti megbízotti
feladatok a korábbiaknak megfelelően maradéktalanul ellátásra kerüljenek.

Kazincbarcika, 2019. november 05.

Tisztelettel:
dr. Bakk Richárd r. alezredes
rendőrségi tanácsos .
kapitányságvezető

3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3.
Telefon: (48) 510-550 / (31) 54-10, Fax: (31) 54-10
Email: bakkr@borsod.police.hu

