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A tárgyalandó témakör tárgya:
A Váci Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 8. §-ában foglaltak szerint 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. Ha a beszámolót a
települési önkormányzatok többsége, illetőleg a megyei (fővárosi) önkormányzat nem fogadja el,
három hónapon belül újabb beszámolót kell tartani. Ismételt elutasítás esetén a települési
önkormányzatok többsége a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányhoz, a megyei (fővárosi)
önkormányzat közgyűlése az országos rendőrfőkapitányhoz fordulhat. A megyei (fővárosi)
rendőrfőkapitány, illetőleg az országos rendőrfőkapitány köteles az önkormányzatok által
meghatározott kérdésekre is kiterjedő átfogó vizsgálatot tartani, ennek keretében a rendőri vezető
felelősségét, illetőleg alkalmasságát megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről az önkormányzatokat
tájékoztatni kell. A megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány, az országos rendőrfőkapitány köteles a
közbiztonsági feladatok ellátása érdekében a vizsgálat szerint szükséges szolgálatszervezési,
szervezeti, személyi és belső irányítási intézkedéseket megtenni.
Az Rtv-ben foglalt kötelezettségnek megfelelően a Váci Rendőrkapitányság vezetője a Váci
Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elkészítette. A beszámoló az
előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót ismerje meg és döntsön annak
elfogadásáról.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Az Ügyrendi Bizottság a beszámolót a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.
6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…../2019. (IV. 24.) határozata a Váci
Rendőrkapitányság beszámolójáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Rendőrkapitányság 2018. évi
tevékenységéről, a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját megismerte és elfogadja.

Őrbottyán, 2019. április 9.

1

