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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
Tárgy: Javaslat helyben szolgálatot teljesítő rendőr alkalmazására irányuló 

keretmegállapodás megkötésére 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I. Budakalász Város Önkormányzata a rendőrség beszámolójának megtárgyalásakor, 

illetve több konzultáción jelezte, hogy nem tartja elégségesnek a településen jelen 

lévő rendőri erő nagyságát és a jelenlét gyakoriságát.  

Budakalász saját rendvédelmi erőit már átszervezte ugyan, bővítette a közterület-

felügyelők létszámát, településőröket is alkalmaz, ugyanakkor a folyamatos 

jelenléttel párosuló, szakszerű rendőri intézkedések hiányát kompenzálni rendőrök 

nélkül nem lehet. 

 

Budakalász Város Önkormányzata többek között a területén lévő bányatavak, 

bevásárló központok, OMSZK-park és tó, valamint a Megyeri híd és Budapest 

közelsége miatt fokozottabban ki van téve olyan közlekedésbiztonsági, közbiztonsági 

veszélyhelyzeteknek, amelyek alapvetően befolyásolják a városban élő lakosság 

életminőségét. 

 

Az elmúlt időszakban több olyan bűncselekmény is történt Budakalászon, amely arra 

utal, hogy a közbiztonság érdekében komoly lépések megtétele tovább nem odázható 

el. A hatalmas forgalom szűrésére szintén rendőri erő alkalmazása szükséges. 

 

II. A fentiekre tekintettel felvettük a kapcsolatot a Pomázi Rendőrőrssel, akik 

együttműködési keretmegállapodás megkötését indítványozták a Pest megyei Rendőr 

Főkapitánysággal 8a továbbiakban: PMRFK). Ennek eredményeképpen a Rendőrőrs 

állományába tartozó kollégák közül öt képes lefedni a hét hét napján a szükséges 

rendőri feladatokat. Ez azt jelenti, hogy napi nyolc órában egy fő rendőr (a 
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továbbiakban: helyi rendőr) végig Budakalászon tartózkodik, innen nem 

vezényelhető el, tevékenységét előre programozott módon a helyi erőkkel 

együttműködve végzi.  

Hangsúlyozandó, hogy a helyi rendőr tevékenységét az Önkormányzat fizeti meg, és 

jelenléte a Rendőrséget a hívások, riasztások lereagálása alól nem menti fel, vagyis a 

helyi rendőr azt végzi, amit az Önkormányzat fontosnak tart közrend szempontjából, 

ha pedig egy helyi polgár rendőrt hív, akkor a Rendőrőrs intézkedik és küldi ki a 

járőrt a helyi rendőr mellőzésével. 

 

A PMRFK a szerződés szerint a személyi állományba tartozó, intézkedésre jogosult, 

velem előzetesen egyeztetett és jóváhagyott személyi körbe tartozó rendőrök közül a 

hét minden napján 1 fő szabadidős, de egyenruhás, fegyveres rendőrt biztosít. A 

szerződés június elsejétől december 31-ig tart, napi nyolc órás szolgálatteljesítéssel, 

főként a nappali órákban. 

III. A feladatellátással kapcsolatos kiadások: 

A helyi rendőr óránként bruttó 2000 Ft. összegbe kerül, erre jön  - sajátos 

jogviszonyukat rendező külön jogszabály alapján – 27% járulék, vagyis egy óra 

2540 Ft. 2540 Ft.  8 órával kalkulálva 20320 Ft./nap. 214 naptári nap van június 1- 

december 31 között, ami 20320 Ft.-jával számolva 4.348.480 Ft.  

Összegezve: 7 hónapra 1 rendőr teljes költsége napi nyolc órában 4.4 M Ft. 

Az együttműködési keretmegállapodás elfogadása esetén a feladat ellátására kijelölt 

rendőrökkel megbízási szerződést kötünk. Az együttműködés megteremtése 

érdekében az Önkormányzatnak módosítania kell költségvetési rendeletét, a 

szolgálatellátás 4.4 M. Ft.-os többletigényét biztosítandó. 

Javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
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Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közrendjének 

védelme, a forgalmi helyzet szakszerű kezelése, az érvényben lévő jogszabályok 

betartatása érdekében úgy határoz, hogy együttműködési keretmegállapodást köt a 

Pest Megyei Rendőr Főkapitánysággal napi nyolc órában Budakalászon tényleges, 

egyenruhás, fegyveres szolgálatot ellátó helyi rendőr alkalmazása érdekében 2010. 

június 1.-től 2010. december 31. napjáig. 

A Képviselő-testület rögzíti, hogy a helyi rendőr előre ütemezett terv alapján a 

rendőrség feladatkörébe tartozó ügyekben jár el, együttműködve a Budakalász Város 

Önkormányzata által fenntartott, és a településen működő rendvédelmi szervekkel. A 

helyi rendőr alkalmazása a Rendőrséget nem mentesíti a Budakalászról érkező 

bejelentésekkel, riasztásokkal összefüggő szakszerű eljárások alól, amelyek ellátására 

a helyi rendőr – az életet, vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető szükséghelyzet 

eseteit kivéve – nem vonható be. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a rögzített feltételeknek megfelelő együttműködési megállapodás és a hozzá 

kapcsolódó megbízási szerződések aláírására. A Képviselő-testület a helyi rendőr 

foglalkoztatásához szükséges bruttó 4.4 M. Ft. összeget 2010. évi költségvetési 

rendeletében elkülönítetten biztosítja.  

  

Budakalász, 2010. május 20. 

 

 
Parlagi Endre 
Polgármester 

 
Melléklet: szerződés-tervezet 


