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BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
BUDAKESZI RENDŐRŐRS 2016. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
Nagykovácsi Nagyközség közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról tartandó beszámolómat az alábbiak szerint
terjesztem elő.

I.
Nagykovácsi Nagyközség közbiztonsági helyzetének értékelése.

1.Bűnügyi helyzet bemutatása
Nagykovácsi település területe a bűnügyileg kevéssé fertőzött területek közé sorolható. Ez
részben köszönhető a város földrajzi elhelyezkedésének, a lakosság összetételének, a városban
üzemelő térfigyelő rendszer működésének, valamint a polgárőrség, közterület-felügyelet és a
rendőrség hatékony munkájának, melyet tükröz az ismertté vált bűncselekmények alacsony
száma is.
1.1 A regisztrált bűncselekmények számának alakulása
Nagykovácsi Nagyközség területén az ismertté vált bűncselekmények száma 2015. évben 68,
míg 2016. évben 69 volt, mely enyhe, 1,4 %-os növekedést mutat. A bűncselekmények
tekintetében az előző évhez hasonlóan is a vagyon elleni bűncselekmények elkövetése volt a
domináns.

Bűncselekmény
megnevezése

Ismertté vált bűncsel.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

86

98

137

84

64

68

69

Emberölés

1

Szándékos befej.
emberölés

1

Vált. % 2015-höz
viszonyítva
+1,4
-

Emberölés kísérlete

-

Testi sértés

2

3

2

8

1

2

2

0

Súlyos testi sértés

1

3

1

5

1

2

1

-50

Halált okozó testi sértés
Garázdaság
Visszaélés kábítószerrel

0

2

2

2

1

0

1

+100
-

3
Lopás

52

37

68

30

36

32

28

-12,5

Személygépkocsi lopás

1

0

2

1

1

0

0

-

Zárt gépjármű feltörés

4

2

6

2

3

0

0

-

Lakásbetörés

7

9

16

9

7

8

8

0

Rablás
Rongálás

1
6

10

7

5

4

Jármű önkényes elvétele
Kiskorú veszélyeztetése

2

5

+150

1

1

0

1

-

Embercsempészés

-

Önbíráskodás

1

Kifosztás

1

-

2

-

Zsarolás

1

-100

Orgazdaság

-

A 14 kiemelten kezelt
bűncselekmény összesen

60

52

81

49

43

38

37

Közterületen elkövetett
bűncselekmények
(A kiemelten kezelt
bűncselekmények
körében)

15

14

29

12

2

3

2

-2,6

-33,3

Segítségnyújtás
elmulasztása

-

Cserbenhagyás

-

Közterületen elkövetett
bűncselekmények

29

21

34

16

8

9

7

-22,2

Forrás: RK enyübs statisztikai adatok

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása.
A közterületen elkövetett regisztrál bűncselekmények számának 22,2%-os csökkenése
figyelhető meg az ENYÜBS adatai alapján, míg 2015. évben 9 addig 2016. évben 7 darab
bűncselekményt regisztráltunk. Ez az eredmény tükrözi a rendőri jelenlétet, fokozott
ellenőrzések hatékonyságát és szükségességét.
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1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi
fertőzöttség)
A regisztrált bűncselekmények vonatkozásában 2016- ban (69 db ENyÜBS adat) egy főre eső
bűnesetek száma a lakosság számára vetítve ( 7.469fő KSH adat) azaz a 100 ezer lakosra vetített
aránya, (bűnügyi fertőzöttség): 69/ 7469*100000= 923,82
míg ugyanez az előző évben 2015-ben ( 68 db ENyÜBS adat) egy főre eső bűnesetek száma a
lakosság számára vetítve ( 7.255fő KSH adat), azaz a 100 ezer lakosra vetített aránya, bűnügyi
(fertőzöttség): 68/ 7255*100000=937,28
1.4 A Nagyközség területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának
alakulása.
A lopások száma az ENYÜBS adatai alapján (12,5 %-kal) 32-ről 28-re csökkent. A vagyon
elleni bűncselekmények számának csökkenése betudható a rendőri járőrözés hatékonyságának,
valamint a lakosság felkészültségének az ilyen jellegű bűncselekményekkel szemben.
Lakásbetörés
Nagykovácsi területén hétvégi házas, illetve családi házas övezet egyaránt feltalálható.
A lakásbetöréseket a település területén elszórtan követték el. A lakásbetörések száma
változatlan, 8-8 eset. Jellemző elkövetési módszer az ablak, illetve ajtó befeszítése volt. Az
elkövetés időszaka jellemzően napközben, de több esetben előfordult az éjszakai órákban is.
A betörések tekintetében nagy hangsúlyt fektettünk a megelőző tevékenységre, a látható rendőri
jelenlétre, valamint a fokozott ellenőrzéseinket a bűncselekmények időszakához igazítva
hajtjuk végre. A helyi elkövetői körhöz tartozó személyeket folyamatosan figyelemmel
kísértük, továbbá közösen a társszervekkel rendszeres ellenőrzéseket tartottunk a hétvégi és esti
órákban. Az elkövetés módszereire kitérve a telkekre kerítés átugrás-átmászást követően, ajtó,
ablak befeszítéssel illetve a nyitott ajtók, ablakok kihasználásával történt a behatolás.
Személygépkocsi lopás, gépkocsi feltörés
2015-ben illetve 2016-ban sem történt gépjárműlopás.
Jármű önkényes elvétele:
2015-ben 1 esetben, 2016-ban is 1 esetben indult eljárás.

A zárt gépkocsi feltörés nem történ a vizsgált időszakban.
Rablás
Nem történt a területen.
Testi sértés
A testi sértések száma 2016-ban és 2015-ben is 2-2 esetben történt.
Garázdaság
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Garázdaság elkövetése miatt 2015-ben nem történt, 2016. évben 1 esetben került nyomozás
elrendelésre ilyen bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
Kiskorú veszélyeztetése
A kiskorú veszélyeztetése nem történt.
Kábítószervonal helyzete
Jelenleg a Budaörsi Rendőrkapitányság Vizsgálati és Bűnügyi Osztályának munkatársai végzik
a kábítószerrel kapcsolatos ügyek vizsgálatát. Jellemző kábítószer a marihuána, melynek
fogyasztását drogtesztek segítségével egy-egy esetben sikerült kimutatni, továbbá az
úgynevezett parti drogok is jelen vannak. Ültetvény illetve nagyobb mennyiségű kábítószer
lefoglalására nem került sor.
1.5 A helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény:
A 2016 évben nem történt olyan kiemelést érdemlő súlyos bűncselekmény, ami felháborította
volna a lakosság hangulatát, jellemző volt erre az évre, hogy szinte esemény nélkül teltek a
napok, hónapok. Elmondható, hogy a korábbi évekhez hasonlóan csökkenő tendenciát
mutatnak a regisztrált bűncselekmények, előremutatóan jelezve a közbiztonság
megszilárdulását. A település lakói és képviselői is többször jelezték a rendőrség irányába,
hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete egyre nő, szilárdabb lett.
2. A Bűnüldöző munka értékelése
A Budakeszi Rendőrőrsön a közrendvédelmi állomány mellett (járőr és körzeti megbízotti
szolgálat) bűnügyi állomány lát el bűnügyi tevékenységet 4 fővel. Ennek tükrében bűnügyi és
nyomozás eredményességi mutatók alakulását, a Bűnügyi Alosztályvezető értékeli.
A körzeti megbízotti szolgálat az előző évek gyakorlata alapján több bűnügyi jelzést is adott a
Bűnügyi Osztály számára.
Szolgálat szervezése szempontjából igyekszünk azt úgy végrehajtani, hogy a bűnügyileg
fertőzött területeken többször, célirányosan, összehangoltan meg tudjunk jelenni, valamint az
ismert elkövetőinket szem előtt tartva őket folyamatos kontroll alatt tarthassuk.
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok.
A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos eljárások lefolytatását kapitánysági szinten a
Közrendvédelmi Osztály Szabálysértési Előkészítő Csoportja hajtja végre, a Budakeszi
Rendőrőrsön 1 fő látja el ezen feladatokat.
A szabálysértési előadó a tulajdon elleni szabálysértések az un. bolti lopások körébe tartozó
jogsértések, járművezetéstől eltiltás hatálya alatt álló személyekkel, rongálás, garázdaság és az
egyéb javakat érintő lopások elkövetőivel szemben folytat le eljárásokat.
4. Közlekedésbiztonsági helyzet
2016. évben a Nagykovácsi területén bekövetkezett személyi sérüléssel járó közlekedési
baleseteknél az intézkedéseket a közlekedésrendészeti osztály munkatársai foganatosították,

6
míg az őrs állománya a helyszínbiztosítási feladatokon túl az anyagi káros balesetek helyszínein
intézkedtek.
2017-ben a preventív tevékenységünket a leggyakoribb, illetve a legnagyobb
közlekedésbiztonsági kockázatot jelentő - magatartásokra kívánjuk irányítani, mint a
sebességtúllépés; ittas járművezetés; biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszer használatának
elmulasztása, továbbá a kerékpáros és gyalogos közlekedés kérdésköre is a kiemelten kezelt
feladatok közé tartozik.
2016. évben összesen 12 alkalommal került sor közlekedési akcióra, melyben a rendőrőrs
állománya mellett a közlekedésrendészeti osztály munkatársai is részt vettek.

Közlekedési balesetek fajtánként megoszlása
Nagykovácsi
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

halálos baleset

0

0

0

0

0

1

0

súlyos sérüléses

0

2

1

1

0

1

3

könnyű sérüléses

4

1

4

1

2

4

2

anyagi káros

4

3

4

2

5

4

3

összesen

8

6

9

4

7

10

8

Forrás: RZS adatok

A közlekedési balesetek számának csökkenése állapítható meg 2015 évhez képest. Míg a
bázisévben összesen 10 esetben történt intézkedés addig 2016 évben 8 alkalommal vonultak a
kollégák közúti közlekedési balesethez. csökkenés tapasztalható a könnyű sérüléses balesetek
számában, s súlyos sérüléses balesetek száma emelkedett.
Baleset megelőzési tevékenység
A Közlekedésrendészeti Osztály ez irányú tevékenysége mellett a Budakeszi Rendőrőrs teljes
személyi állománya végezte ezt a feladatot, melynek keretén belül a közlekedésben résztvevők
részére láthatósági mellényeket, baleset megelőzési tájékoztató anyagokat (szórólap, kulcstartó
kerékpár világítási berendezés stb. ) osztottunk ki.
Ezek mellett az őrsparancsnok és helyettese, valamint a kapitányság sajtóreferense, a helyi
médiában havi rendszerességgel, közlekedésrendészeti témakörben, közlekedési szabályok
betartásának tekintetében nyilatkozik. Ezzel a közlekedésben résztvevőknek adunk
iránymutatást ahhoz, hogy lehetőség szerint ne váljanak közlekedési baleset részeseivé.
A PMRFK Baleset megelőzési Bizottsága által rendelkezésünkre bocsátott szóróanyagokat
számos óvodába, általános és középiskolába eljuttattuk.

7
5. Az illegális migráció
Nagykovácsin az illegális migrációnak sem helyi sem átutazó formában sincs jelen.
településen migráns személyek megjelenéséről, letelepedéséről nincs tudomásunk.

A

A 2016-os évben az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények
elleni fellépés keretében folyamatos kapcsolatot tartottunk a társszervekkel, velük több akciót
hajtottunk végre. Ezen akciók céljai az illegális migrációhoz kapcsolódó jogsértéseket elkövető
személyek felkutatása, az illegális továbbutazás megakadályozása, a Schengeni Információs
Rendszerben szereplő személyek kiszűrése, a hamis, hamisított okmányok felderítése, valamint
a Magyarország területén tartózkodás szabályait megszegő személyek felkutatása és ezzel egy
időben az illegális migráció elleni szűrő-ellenőrző háló működtetése. Ezen akciók során
illegálisan hazánkban tartózkodó migráns személlyel, vagy ehhez kapcsolódó
bűncselekményekkel Nagykovácsiban nem találkoztunk.
6. Határrendészeti tevékenység
Az év folyamán többször részt vettünk alkalmanként 2-3 fővel a megyei iránymutatás és
berendelés alapján migrációs feladatokban Magyarország határ menti területein. Feladatunk
volt a helyi Határrendészeti kirendeltség megerősítése és az Ország határvédelmi feladatainak
ellátása, amelyet a helyi szolgálati feladataink ellátása mellett kiemelkedően végrehajtottunk.

II.
A Budakeszi Rendőrőrs által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal
kapcsolatos feladatok
1 A közterületi jelenlét
Nagykovácsi település Pest megye északnyugati részén, a Budai-hegység legmagasabb
hegyei, a Kutya-hegy és a Nagy-Kopasz, valamint a Nagy-Szénás nyúlványai által ölelt
völgyben (a Nagykovácsi-medencében) helyezkedik el, Budapest központjától 15 km-re,
közel a II. kerület-hez. Zsáktelepülés, mivel burkolt közúton csak egy irányból, Budapest felől
közelíthető meg (Remeteszőlősön keresztül).
Közigazgatási területe az alábbi települések közigazgatási területeivel határos (kelet felől, az
óramutató járásával ellentétes
irányban): Remeteszőlős, Solymár,Pilisszentiván, Piliscsaba, Perbál, Budajenő, Telki, Páty és
Budakeszi. Remeteszőlős különválása óta nem határos Budapesttel.
A Rendőrőrs feladatát a hatályos jogszabályok, előírások és a szakmai irányítás által hozott
utasítások, parancsok alapján végezte.
-

az illetékességi területen történt bűncselekményekben a nyomozásokat segítettük,
foganatosítottuk a szükséges halaszthatatlan nyomozati cselekményeket.
kivizsgáltuk az állampolgári bejelentéseket, panaszokat,
végrehajtottuk a szakirányítással megbízott szervek által meghatározott feladatokat az
általuk feltárt hiányosságokat azonnal orvosoltuk, pótoltuk.
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-

részt vettünk a központilag és helyileg szervezett oktatásokon, akciókban,
meghatározott keretek között együttműködtünk a fegyveres társszervekkel, civil
szerveződésekkel, önkormányzattal, ügyészségekkel, bíróságokkal.
tevékenységünk során a városban élők biztonságát, illetve biztonságérzetét helyeztünk
előtérbe.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata
A Rendőrőrs megbízott parancsnoka Pintér Lajos r. alezredes. A Rendészeti Alosztályvezetői
feladatokat Forgács Péter r. főtörzsőrmester, a Bűnügyi Alosztályvezetői feladatokat pedig
Tiszavölgyi Melinda r. százados látja el.
A Rendőrőrs feladatát a hatályos jogszabályok, előírások és a szakmai irányítás által hozott
utasítások, parancsok alapján végezte.
A parancsnoki vezetés továbbra is folyamatos és jó kapcsolatot ápol a települési
Önkormányzatokkal, Képviselőkkel, társszervekkel, illetve azon szervezetekkel és
személyekkel, amely a közös szolgálat, közös munka érdekében szükséges és indokolt volt.
A rendszeres eligazítás és beszámoltatás a 2016. évben a Budakeszi Rendőrőrs objektumában,
összevontan történt. Célirányos és konkrét feladat meghatározás naponta az Őrsparancsnoktól,
illetve helyetteseitől.
Az állandó rendőri jelenlét továbbra is megoldott, a szolgálatok ellátása és átfedése folyamatos.
Az állomány feladatát megfelelő szakmai színvonalon látja el, a szolgálati fegyelem
megszilárdult és jónak értékelhető.
A Budakeszi Rendőrőrsön vezényléses formában járőrpár teljesít szolgálatot, kiegészítve a
körzeti megbízottakkal. A helyi elvárásokat figyelembe véve, miszerint nem telhet el úgy nap,
hogy a város rendőri felügyelet nélkül maradjon, a szolgálatok folyamatos elemzésével és
átszervezésével törekedtünk az állandó rendőri jelenlét biztosítására. Az akciók idejére további
erők is bevonásra kerültek, továbbá hatékonyan javult és idő arányaiban is nőtt a közterület
felügyelőkkel és a polgárőrség járőreivel a közös szolgálatok ellátása. A szolgálat reagáló
képessége, tekintettel a járőrterület méretére, kifejezetten jónak mondható. A jelentőrendszer
és a szolgálatkezdési idők változtatásával és átfedésével az egyes bűncselekmények
megjelenése esetén azonnal sikerült reagálni. Ilyen esetekben célirányos és fokozott ellenőrzés
mellett a térfigyelő kamerák bevonásával azonnal megkezdtük az elkövetők felkutatását és a
további elkövetések megakadályozását.
A járőrszolgálat szervezése során szem előtt tartottuk a közbiztonsági és bűnügyi helyzet
aktuális alakulását, a változásokra azonnal reagáltunk. Segítette ezt a reagáló képességet az,
hogy az állomány vezényléses munkarendben dolgozik, így a szolgálatukat rugalmasan, de a
normák betartásával tudtuk módosítani, szervezni.
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2.1 Az alapvető intézkedési mutatók alakulása:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Elfogás

23

21

56

68

63

58

74

Előállítás

152

133

143

191

222

94

91

Szabálysértési feljelentés

114

73

52

69

92

247

253

Büntető feljelentés

11

9

20

32

30

29

33

1029

849

802

851

889

541

605

Helyszíni bírság
Forrás: RZS, HIKK adatok

A Budakeszi Rendőrőrs közrendvédelmi állományának intézkedési mutatói a 2015. évhez
képest a vizsgált területen összességében javulást mutatnak. A 2015. évben az állomány
összesen 58 esetben hajtott végre elfogást, ez az érték 2016-es évben 74-re emelkedett.
Az előállítások száma némileg csökkent az előző évhez képest, míg 2015. évben 94 esetben,
addig 2016-ban 91 esetben állítottak elő az intézkedő rendőrök.
A szabálysértési feljelentések száma a 2015. évhez képest növekedést mutat, 2015-ben 247,
2016-ben 253 szabálysértővel szemben éltek a feljelentés lehetőségével.
A helyszíni bírságok száma a 2015 évihez képest nőtt, 541 darabról 605 darabra.
2016. évben Budakeszi Rendőrőrs állománya havonta bűnügyi / körözési akciót hajtott végre.
Ezen akciók kifejezetten a bűnelkövetés megakadályozása, körözött személyek felkutatására
irányultak.
A bűncselekmények megelőzése céljából az év folyamán havi rendszerességgel került sor
fokozott közbiztonsági ellenőrzésre, valamint az állampolgárok szubjektív biztonsági
érzetének javítására megszervezett akciósorozatra. Az akciókban többször részt vettek,
közterület-felügyelet munkatársai, valamint a polgárőrség tagjai is. Hangsúlyozottan a parkok,
szálláshelyek, bűnügyileg frekventált helyek, szórakozóhelyek, azok környéke került
ellenőrzésre.
Megállapítható, hogy az akciók eredményesek voltak, több körözött személy került elfogásra,
illetve az akciók időszakában nem történtek bűncselekmény.
2.2. Anyagi technikai ellátottság.
A szolgálat ellátására rendelkezésünkre áll 4 db rendőri jelleggel és megkülönböztető fény és
hangjelzéssel felszerelt szolgálati jármű. 2 db Opel Astra,1 db Skoda Octavia, 1 db Dacia Duster
gépkocsi állt rendelkezésünkre.
A Budakeszi Rendőrőrs a Budakeszi Dózsa György tér 25. sz. alatti Önkormányzati épületben
került elhelyezésre, az épületet a Pest Megyei Rendőr- főkapitányság bérli a Budakeszi
Önkormányzattól.
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A Nagykovácsi Önkormányzat a településen KMB irodát biztosít, üzemeltet, amely a szükséges
berendezéssel, felszereléssel ellátott.

3. A rendezvénybiztosítások
A szolgálatok szervezésénél figyelembe vettük a bűnügyi fertőzöttséget, a különböző
rendezvényeket, a nemzeti ünnepekkel kapcsolatos biztosítási feladatokat, egyéb
önkormányzati rendezvényeket, valamint december hónapban az ünnepi bevásárlásokkal
kapcsolatos feladatokat. A lakosság biztonságérzetének növelése érdekében a
járőrtevékenységet járőrözésre és bűnügyi akciókra bontottuk fel.

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve vészhelyzettel kapcsolatban
végrehajtott rendőri feladatok.
A Nagykovácsi Készenléti Szolgálattal a kapcsolattartás folyamatos, a területen jelentősebb
esemény nem történt.

5. Körzeti megbízotti tevékenység
Veverka Gábor r. ftőrm Úr teljesít szolgálatot a községben, mint körzeti megbízott. A körzeti
megbízott hely- és személyismeretét folyamatosan bővíti, igyekszik az Önkormányzattal, a
településen élőkkel, a közbiztonságért tenni akaró személyekkel, szervezetekkel a napi munka
kapcsolatot kialakítani. rendszeresek a Polgárőrség és a Budakeszi Rendőrőrs állományának
bevonásával végrehatott fokozott ellenőrzések.
A területén történt eseményekkel kapcsolatban a kolléga naprakész a feladatait határidőre
elvégzi. A napi tevékenysége, a lakosok által tett bejelentések, események súlya, gyakorisága
is fontos szempont tevékenységének értékelésekor.
A jövőben is azonos elvárásokat támasztok a körzeti megbízott felé a tekintetben, hogy
szolgálati munkájukat az állampolgárok biztonságérzetének javítása, és a bűnügyi szemlélet
kialakítása, a megelőzés és a magasabb felderítési arány érdekében fejlessze.
Körzeti megbízotti tevékenység adatai:
2015.

2016.

Kiosztott bűnügyek

28

20

Feldolgozott bűnügyi megkeresések

42

52

Feldolgozott nem bűnügyi megkeresés

45

50

Tulajdon elleni szabálysértés

0

0

A körzeti megbízott együttműködött a Közterület-felügyelet munkatársaival, a Mezőőri
Szolgálattal, Pilisi Parkerdő munkatársaival valamint a Polgárőrség tagjaival.
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Szervezésében 5 alkalommal került végrehajtásra közlekedési akció a közlekedésrendészeti
osztály munkatársaival közösen, melyek során több alkalommal történt sebességmérés a
település területén. További 10 alkalommal szervezett közbiztonsági akciót, melyet kiterjesztett
a Rendőrőrs egész területére is.
A fő feladatunknak tekintett területfelelős elv továbberősítésének a körzeti megbízott magát
teljesen alávetve tevékenykedik, így alakítva ki még szorosabb együttműködést és kapcsolatot
a település lakosságával.
A program keretében a körzeti megbízott, mint „iskola rendőr” is végzi tevékenységét a
települések iskoláiban.
A rendőri jelenlétnek köszönhetően az iskolák is pozitív nevelő hatást érzékeltek, melynek
folyományaként a felmerülő problémákkal, észrevételekkel is bátrabban és nagyobb
bizalommal fordultak a rendőrséghez mind az intézmények vezetői, mind az egyes diákok.
Kijelölt kapcsolattartó személyként jelenléte – akikhez közvetlenül fordulhattak problémáikkal
– még inkább megerősítette a program életképességét, hiszen a diákok által, vagy éppen
sérelmükre elkövetett erőszakos cselekmények szinte teljesen megszűntek.
Ez köszönhető volt annak is, hogy a baleset megelőzési tevékenységen túl a bűnmegelőzés
került előtérbe, mely iránt a tapasztalatok szerint az érdeklődés is nagyobb volt.
Álláspontunk szerint eddigi tevékenységünk a program egyik céljával, a „pozitív rendőr-kép”
kialakulásával közelebb tudott kerülni az ifjúsághoz, így biztosítva a rendőrség család-,
gyermek-, és ifjúságvédelmi feladataiból adódó kötelezettségek teljesítését.
A fentieken túl a körzeti megbízott magas szinten látta el az időskorúak sérelmére elkövetett
bűncselekmények megelőzésére életre hívott intézkedés sorozatban foglaltakat is, amely során
a családsegítő szolgálattól beszerzett lista alapján visszatérően ellenőrizte az idős, vagy
magatehetetlen személyeket és tette meg a szükséges intézkedéseket.
Az önkormányzatok, illetőleg a lakosság véleménye a megbízott tevékenységét illetően pozitív
volt.
6. Ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése
A Tevékenység Irányító Központ felállításával 2013. decemberének közepétől a lakosság ezt
követően a 112, 107 segélyhívón keresztül, vagy az Érd Rendőrkapitányságra történő
bejelentéssel kérhet segítséget. Az átállás zökkenőmentesen került végrehajtásra, s a járőrök is
könnyen hozzászoktak az új irányításhoz. A TIK-be beérkező hívások gyorsan, pontosan jutnak
el a járőrökhöz, azok idővesztés nélkül tudnak a kapott helyszínekre megérkezni. További
szakmai segítséget nyújtanak a kapitányságokon szolgálatot teljesítő szolgálatparancsnokok,
akik ha szükséges azonnal a helyszínre tudnak érkezni, és a szükséges parancsnoki feladatokat
el tudják végezni.
7. Az igazgatásrendészeti tevékenység
Budakeszi Rendőrőrs igazgatásrendészeti tevékenységet nem végez. Igazgatásrendészeti
eljárásokat a Budaörsi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya folytatja le.
8. Bűn- és baleset-megelőzés
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Bűnmegelőzési tevékenységgel a Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán egy fő
bűnmegelőzési előadó segíti a körzeti megbízottak munkáját, akik folyamatosan kapcsolatot
tartottak, illetve tartanak fenn az Örs illetékességi területén belül működő önkormányzatok
Gyámhivatalaival, valamint a Családsegítő Központtal, a Gyermekjóléti Szolgálattal. A
fentieken túl folyamatos együttműködést alakítottak ki a különböző önkormányzati,
közigazgatási, vagyonvédelmi és kisebbségi szervezetekkel. A drogfogyasztás és kábítószer
bűnözés megelőzése érdekében évek óta előadásokat tartanak a területen lévő iskolákban,
tanintézményekben. Folyamatosan részt vettek a drog prevenciós programokban, a lakossági
tájékoztatás érdekében jól együttműködtek a helyi médiákkal. Az idősek bűnmegelőzéssel
kapcsolatos tájékoztatását a rendőrőrsön a körzeti megbízottak hajtották végre.
A bűncselekmények megelőzése, felderítése érdekében havonta került sor bűnügyi / körözési
akció végrehajtására a város területén. Ezen akciók kifejezetten a bűnelkövetők, körözött
személyek felkutatására irányultak.
A 2016 évben az általános iskolák tanítási időszakában a körzeti megbízottak
közreműködésével végrehajtottuk „az iskola rendőre” programot. A programmal kapcsolatban
negatív visszajelzés nem érkezett, bár elmondható, hogy mind a településre és az iskolákra
valamint környezetükre megállapítható a javuló közbiztonság, így súlyosabb események nem
kertültek napvilágra. A program tovább folytatására a bűnmegelőzés vonatkozásában, valamint
a szülők, diákok, tantestület, illetve a rendőrség kapcsolatának szorosabbá fűzése és a bizalom
további növelése érdekében van szükség.
A PMRFK Baleset-megelőzési Bizottsága által rendelkezésünkre bocsátott szóróanyagokat
számos általános iskolába eljuttattuk.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály vezetője, mint a kapitányság
sajtóreferense, őrsparancsnok a helyi médiában havi rendszerességgel közlekedésrendészeti
témakörben, a közlekedési szabályok betartásának tekintetében nyilatkozott. Ezzel a
közlekedésben résztvevőknek adtunk iránymutatást ahhoz, hogy lehetőség szerint ne váljanak
közlekedési baleset részeseivé. Továbbá számos alkalommal közöltek tájékoztató jellegű
bűnmegelőzési felhívásokat a bűncselekmények megelőzése és az áldozattá válás
megakadályozása érdekében.
A település területén havi rendszerességgel hajtottunk végre bűnügyi, közbiztonsági és
közlekedési fokozott ellenőrzéseket, alkalmanként közösen a Budaörsi Kapitányság szolgálati
ágaival, valamint rendszeresen a Polgárőrséggel.
A Budakörnyéki közterület-felügyelet munkatársaival rendszeresen jelentünk meg a település
általános iskoláinál, ahol segítettük a gyalogosok valamint az iskolába érkezők és távozók
közlekedését.
9. Együttműködés
A községekben működő polgárőr szervezetekkel együttműködési megállapodások alapján,
rendszeresen hajtunk végre közös szolgálatokat, ellenőrzéseket csak úgy, mint a Közterület
Felügyelet munkatársaival, ezzel is növelve és hatékonyabbá téve a közterületi jelenlétet. Az
év során, a területen megtartott különböző rendezvények helyszínbiztosítási feladatai során
szintén ezektől a szervezetektől kiemelkedő segítséget kaptunk.
Budakeszi, Nagykovácsi, Remeteszőlős, Telki, Budajenő települések önkormányzataival
kiemelkedően jó a munkakapcsolat.
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Velük napi kapcsolatban állunk és az év során kiemelkedő segítséget kaptunk tőlük feladataink
végrehajtásához.
A napi, személyes kapcsolattartás elengedhetetlen vezetői szinten is, hiszen egy térség
közbiztonságának megfelelő biztosítása, a lakosság biztonságérzetének megtartása, növelése is
elengedhetetlenül igényli, hogy az adott településeken a közrendért felelős vezetők közvetlenül
is egyeztessenek az egyes községek polgárait foglalkoztató közbiztonsági gondokról,
problémákról.
A bevezetésre kerülő kistérségi egyeztető fórumok tartásával igyekeztünk a fentieknek eleget
tenni. A települések polgármestereivel történő megbeszélés keretében még jobban
megismerhetjük egymás elképzeléseit, illetve a településeket foglalkoztató közbiztonsági
aktualitásokról ejthetünk szót.
A rendőrőrs parancsnoka két-három hetenként tett eleget az egyeztetéssel összefüggő
kötelezettségének, így a témában történő tájékozottság álláspontom szerint mindkét irányba
kielégítő.
A járőrök feladatai úgy kerültek meghatározásra, hogy - függetlenül az alap szolgálatot ellátó
járőröktől - elsősorban a nagyobb terek, pénzintézetek, vásárló helyek és üzletsorok
ellenőrzését végezzék lehetőleg gyalogosan.
A járőrtevékenység során szorosan együttműködtünk a közterület- felügyelettel, illetve a
rendezvénybiztosítások alkalmával, a polgárőrséggel.
Az akciók során külön készített akciótervek alapján végezték tevékenységüket a szolgálatot
ellátó járőrök.

9.1). Közterület-felügyelet
Az szolgálatot ellátó rendőrök – az önkormányzati közterület-felügyelőkkel közösen – a
vezénylő közrendvédelmi parancsnok irányításával vettek részt a település köz- és
vagyonbiztonságának, közrendjének és közterületének ellenőrzésében és felügyeletében, illetve
az egyéb rendőrség hatáskörébe tartozó feladatok ellátásban.
9.2). Polgárőrség
A községekben működő polgárőr szervezetekkel együttműködési megállapodások alapján napi
kapcsolatban állunk, rendszeresen hajtunk végre közös szolgálatokat, ellenőrzéseket, ezzel is
növelve és hatékonyabbá téve a közterületi jelenlétet.
Az év során, a területen megtartott különböző rendezvények helyszínbiztosítási feladatai során
szintén kiemelkedő segítséget kaptunk a polgárőröktől.
A Nagykovácsi önkormányzat közbiztonsági referensével, valamint a helyi polgárőrsége
vezetőjével a Rendőrőrs parancsnoka havonta egyezteti a következő hónapra megtervezett, és
végrehajtandó közös feladatellátás rendjét, amelyben meghatározzák a polgárőrök és a
rendőrök tevékenységét.
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9.3). Társhatóságok
Rendkívül jó kapcsolatot ápolunk a Pilisi Parkerdő munkatársaival, ezzel is növelve és
hatékonyabbá téve a közterületen kívüli jelenlétet.
III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra
A 2016–os év során a vagyon elleni bűncselekmények elkövetése volt leginkább domináns,
azonban a lakásbetörések, lopások számában csökkenést értünk el 2015 évhez valamint az előző
évekhez viszonyítva, amely részben köszönhető a fokozottabb rendőri jelenlétnek és célirányos
ellenőrzéseknek. A vagyon elleni bűncselekmények elkövetését elősegítik a vagyonvédelmi
hiányosságok, az emberi hanyagság, sokszor az alapvető óvatosság hiánya is a sértettek
részéről. Az ilyen jellegű bűncselekmények visszaszorítása továbbra is meghatározó a jövőbeni
feladataink meghatározása tekintetében.
Emellett mindenképpen fontosnak tartjuk












Az állampolgárok biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények (lopás,
személygépkocsi lopás, lakásbetörés, rablás) megelőzésére és eredményesebb
felderítésére kell nagyobb hangsúlyt fektetni.
A közterületi óraszám növelésének megteremtése az önkormányzat által
finanszírozott szabadidős közterületi járőrszolgálat bevezetésével, mivel
megállapítható, hogy a fokozottabb rendőri jelenlét időszakában szinte nem történt
bűncselekmény a településen.
Az önkormányzati felmérésre adott válaszok átlagának megfelelő szinten tartása.
Javítani kell a helyszíni intézkedések – adatgyűjtések, tanúkutatások – színvonalát
és eredményességét.
Szigorú, költség-hatékony gazdálkodás mellett a működési feltételek megtartása.
A közrendvédelmi állomány intézkedési aktivitásának további javítása.
A körzeti megbízottak, járőrök, bűnügyi érzékenységének fokozása a felderítési
mutatók javítása érdekében.
Közlekedésbiztonság szinten tartása.
Ittas járművezetők kiszűrése.
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Tisztelt Képviselő Testület!
Ezúton szeretném megköszönni mindannyiuk támogatását, mert az Önök segítsége nélkül nem
tudtunk volna ilyen eredményesen eleget tenni a velünk szemben támasztott elvárásoknak.
Kérem, hogy lehetőségeikhez képest a jövőben is segítsék a Rendőrőrs munkáját és
erőfeszítéseit a közrend, közbiztonság mind teljesebb megszilárdításában.
Kérem a Képviselő Testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg és azt fogadja el.

Budakeszi, 2017. március 01.
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