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Tisztelt Közgyűlés!

A  2007.  április  12-i  Közgyűlésen  kiemelt  érdeklődés  övezte  a  Miskolc  Városi 

Rendőrkapitányság 2006. évi beszámolójával kapcsolatos napirendi pontot.

Mind a bizottsági  munka során,  mind a képviselőtestület  előtt  számos kérdést tettek fel  a 

képviselők a város közbiztonságával, a rendőri munkával kapcsolatban.

A kérdések jelentős része érintette a rendőrség pénzügyi helyzetét. A kapitányságvezető által 

tett  szóbeli  kiegészítés  is  gyakran  megemlítette  a  testület  rendelkezésre  álló  anyagi-  és 

humánerőforrást.

Megítélésünk szerint  abban valamennyi  képviselő egyetértett,  hogy a lakosság nyugalmát, 

vagyonának biztonságát és a közutak rendjét leginkább veszélyeztető elkövetési magatartások 

üldözése kiemelt fontosságú feladata a területi és a helyi rendőrségnek.

Pártállástól  függetlenül  a legtöbb panasz a külterületeken-peremkerületeken élők,  vagy ott 

kiskerttel  rendelkezők  vagyonának  biztonságával  kapcsolatban  merült  fel,  de  számos 

aggodalommal  teli  észrevétel  érkezett  a  közutakon  mindennapossá  vált  súlyos  és  kirívó 

(jellemzően motorosok által elkövetett) közlekedési szabálysértések ügyében is.

A  rendőri  beszámoló  egyértelműen  utalt  arra,  hogy  a  rendőrség  rendelkezésére  álló 

eszközpark részben hiányos, vagy elavult.

A közgyűlésen tett kiegészítés szerint a külterületek gyakoribb ellenőrzése, ezáltal a sűrűbb 

járőrszolgálat teljesítése (többek között) azért nem lehetséges, mert a városi kapitányságnak 

erre alkalmas járműve nincs, vagy ami van az már jelentősen amortizálódott (pl. Lada Niva 

gépkocsik).

Ugyancsak a peremkerületek gyakoribb és a rendőrség számára is rugalmasabb ellenőrzését, 

egyúttal a mezőőri szolgálat támogatását tenné lehetővé olyan járművek beszerzése, amelyek 

érvényre  juttatják  a  XXI.  század  technikai  lehetőségeit  (pl.  az  ún.  quad  motokerékpár). 

Ugyanezen  eszközök  bevetésével  a  Bükki  Nemzeti  Park  területén  környezetszennyező-

környezetkárosító illegális motorosok is kiszoríthatóvá válnának.

A  sebességi  korlát  jelentős  túllépése  miatt  egyre  gyakoribb  motoros  balesetek  száma  is 

csökkenthető  lenne,  ha  a  miskolci  kapitányság  állományában  szolgáló  egyenruhások  is 
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megfelelő műszaki paraméterekkel bíró nagyteljesítményű motorokkal tudnának részt venni a 

közúti ellenőrzésben, esetleg a szabálytalankodók elfogásban, előállításában.

A  határozati  javaslatban  megnevezett  eszközök  beszerzése  tehát  nagyban  segítené  a 

bűnüldözői  munkát.  Ugyancsak  a  határozati  javaslat  szerint  a  közgyűlés  a  polgármester 

feladatává  teszi  az  eszközbeszerzést,  azzal  a  nyitva  hagyott  lehetőséggel,  hogy  az  eljáró 

tisztségviselő meg kell, hogy vizsgálja, hogy melyik a legkedvezőbb beszerzési forma (pl.: 

adásvétel, lízing, tartós bérlet). A járműbeszerzés során természetesen figyelemmel kell lenni 

a közbeszerzési szabályokra is.

Javaslatunk  szerint  az  eszközbeszerzést  követően  a  járműveket  a  város  a  Miskolci 

Rendőrkapitányság ingyenes használatába adná át. Az ügyletek lebonyolításában a Közgyűlés 

jogi bizottsága közreműködne.

A megjelölt forrás terhére a határozati javaslatban foglaltak teljesíthetőek.

Kérjük indítványuk támogatását!

Miskolc, 2007. április 19.

a Fidesz képviselőcsoportja nevében:

Dr. Szinay Attila

frakcióvezető
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Határozati javaslat:

Miskolc  város  közgyűlése  megtárgyalta  az  Intézkedések  Miskolc  város  közbiztonságának 
javításával és a városi rendőrkapitányság eszközparkjának támogatásával kapcsolatban című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy
 

1.) Dolgozza ki a legkedvezőbb feltételekkel az alábbi eszközök beszerzését:
1 db terepjáró személygépkocsi legfeljebb 10 millió forint értékben,
2 db motorkerékpár egyenként legfeljebb 2 millió forint értékben
1 db quad motorkerékpár legfeljebb 800 ezer Ft értékben

2.) A  közgyűlés  az  eszközök  beszerzési  forrásaként  a  költségvetés  általános 
tartalékát jelöli meg.

3.) A közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy az eszközbeszerzéssel kapcsolatos 
szerződések  megkötésére  a  Jogi  és  Ügyrendi  Bizottság  előzetes  egyetértési 
nyilatkozatát kérje ki.

4.) A közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy az eszközök beszerzését követően a 
járműveket adja a Miskolc Városi Rendőrkapitányság ingyenes használatába, 
illetve az ezzel kapcsolatos szerződést a Jogi és Ügyrendi Bizottság előzetes 
egyetértésével kösse meg.

Felelős: polgármester

Közreműködik: Polgármesteri Kabinet

Határidő: folyamatos
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