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Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapesti IX. kerületi Rendőr-kapitányság (a továbbiakban: Rendőrség) vezetője
megkereste Önkormányzatunkat (melléklet) a 1097 Budapest, Koppány u. 2-4. szám alatti
TESCO Áruház S 32-es számú, 30,26 m2 területű helyiségében körzeti megbízotti iroda
kialakításával összefüggésben, melyhez segítségünket kérték.
A TESCO-Globál Zrt. (a továbbiakban: TESCO) a helyiséget bérleti díj és közös költség
fizetése nélkül bocsátaná rendelkezésükre 2015. február 01-től.
A rendőrkapitányság a helyiségben kerületünkben újabb, immár ötödik körzeti megbízotti
irodát és ügyfélszolgálati pontot (továbbiakban: iroda) működtetne. Az áruház a lakosság által
nagy számban látogatott üzlet; a vásárlók/lakosok az aktuálisan felmerülő problémáikkal
felkereshetnék az ott szolgálatot teljesítő rendőrt, valamint az áruházban elkövetett
szabálysértések miatt indult eljárás a helyszínen közvetlenül is lefolytatható lenne.
A körzeti megbízott napi rendszerességgel – meghatározott időintervallumban – lenne jelen az
irodában.
Az iroda kialakításához az internet végpont kiépítése, a helyiség bebútorozása és az internet
havi díjának megfizetése szükséges. Ezek érdekében a Rendőrség azzal a kéréssel fordult
hozzánk, hogy az Önkormányzat biztosítsa a havi internet és telefondíj megfizetését (kb.
telefon havi előfizetési díj – 3700,-Ft + ÁFA /havidíj, belépési díj – 6000,-Ft+ ÁFA,Internet
előfizetési díj
- 7500, -Ft + ÁFA /havidíj), valamint az ügyfélfogadáshoz szükséges
bútorok biztosítását (2db asztal, 8 db szék, fogas, irattárolásra is alkalmas szekrény).
Magyarországon ez lenne az első alkalom, hogy TESCO áruházban körzeti megbízotti iroda,
egyben ügyfélpont kerülne kialakításra/megnyitásra és működtetésre.
Az iroda kialakításához háromoldalú szerződés (Rendőrség, Önkormányzat, TESCO)
megkötése is szükséges lenne támogatásunk esetén.
A rendőri jelenlét hozzájárulhat az áruházban elkövetett lopások csökkentéséhez, valamint a
lakosság szubjektív biztonságérzetének javításához, ezért annak kialakítását mindenképpen
támogatandónak tartjuk.
A fent leírtak alapján javasoljuk, hogy a képviselő-testület önként vállalt feladataként vállalja
a Koppány u. 2-4. szám alatti TESCO Áruházban kialakítandó körzeti megbízotti iroda
internet és telefon szolgáltatása havi díjának megfizetését, valamint a szükséges bútorzat
biztosítását. Előbbiek külön költségvetési forrás biztosítását nem igényelnék, mivel az internet
és telefon előfizetés havi díjának megfizetése a 3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal
kapcsolatos kiadások költségvetési sor terhére biztosítható lenne, a bútorok pedig a
Polgármesteri Hivatal raktáron lévő használaton kívüli bútorai közül biztosíthatóak lennének.
A fentiek alapján kérjük a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a
határozati javaslat elfogadására.
Budapest, 2015. január
Zombory Miklós s.k.
alpolgármester
Melléklet:kérelem

Sajó Ákos s.k.
képviselő

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1) önként vállalt feladatként a Koppány u. 2-4. szám alatti TESCO Áruházban körzeti
megbízotti iroda kialakítása esetén vállalja az internet és telefon szolgáltatása havi
díjának megfizetését, valamint a szükséges bútorzat biztosítását.
2) felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban foglaltakkal összefüggő szerződések
megkötésére.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

