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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 44/2019. 
 
Tárgy: A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság 
Budakeszi Rendőrőrs 2018. évi beszámolója 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

előadó osztályvezetője 
 

Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 
 
 
pénzügyi osztályvezető 
 
 

Törvényességi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 
Nagykovácsi, 2019. április 10. 

 
jegyző 

 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2019. április 10. 
         
 
        polgármester 

 
 
 
 
 
 



Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének                             5. napirend  

2019. április 18-i rendes, nyílt ülése 

 

 2 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi 
Rendőrőrs illetékességi területéhez 9 település tartozik. (Budajenő, Budakeszi, 
Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Telki, Tök, Zsámbék) A Budakeszi 
Rendőrőrs működési területe 210 km² közel 50.000 fős lakossággal. A rendőrőrs a 
feladatát a hatályos jogszabályok, előírások és a szakmai irányítás által hozott 
utasítások, parancsok alapján végzi. 
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi 
Rendőrőrs minden évben elkészíti a településünkön végzett tevékenységéről szóló 
beszámolóját. Ennek megfelelően Hoffmann Kornél rendőr alezredes a Budakeszi 
Rendőrőrs parancsnoka elkészítette és megküldte hivatalunknak Nagykovácsi 
Nagyközség bűnügyi- és közbiztonsági helyzetéről szóló 2018. évre vonatkozó 
beszámolóját, melyet jelen előterjesztéshez mellékeltünk. 
 
A beszámoló alapján Nagykovácsi bűnügyileg kevéssé fertőzött nagyközségek közé 
sorolható. Ez köszönhető a település földrajzi elhelyezkedésének, a lakosság 
összetételének, a készenléti szolgálat, a közterület-felügyelet és a rendőrség 
hatékony együttműködésének. 

Nagykovácsiban 2007-től tevékenykedik körzeti megbízott. 2012-től Veverka Gábor 
rendőr főtörzsőrmester biztosítja a folyamatos rendőri jelenlétet. Szolgálati 
munkájához a személyi- és vagyonbiztonság, a bűnmegelőzés, bűncselekmények 
felderítése, a közrendvédelmi, közlekedésrendészeti és igazgatásrendészeti 
feladatkörök tartoznak. A területén történő eseményekkel kapcsolatosan naprakész, 
a feladatait határidőre elvégzi, munkájával kapcsolatosan pozitív visszajelzések 
érkeznek. A baleset és bűnmegelőzési program keretében a körzeti megbízott, mint 
„iskola rendőr” is ellátja feladatát.  

Kérem a tisztelt Képviselő-testület a beszámoló megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű 
szavazattöbbség szükséges. 
 
Nagykovácsi, 2019. április 10. 
 

Kiszelné Mohos Katalin 
polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság 
Budakeszi Rendőrőrs 2018. évi beszámolója 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi 
Rendőrőrs 2018. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 


