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Hatźtt ozati i av as|at a bízottság, szźLmfu a:
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő.testületnek az e|őterjesztés meg-

Tĺsztelt Képviselő-testület!

A Rendőrségről szóló |994, éviXxXIV. tĺiľvény 8. $ (4) bekezdése a|apjźn
,'(4) A rendőrkapitány vagl kijelolt helyettese évente beszómol a rendőrkapitánysag illeté-
kességi teriiletén m.űködő telep,ülési onkormányzat képviselő-testiiletének a település kozbiz-
tonságának helyzetéről, a közbiztonság éľdekeben tett intézkedéselcrőI és az azzal kapcsolatos
feladatolcról.,,

Az előterjesztés mellékletét képező besziĺmoló a a BRFK VIII. keriileti Rendőrkapitĺányság
2012, évben végzett tevékenységére, a keľiilet bűnügyi helyzetére, közbiztonsági helyzetére.
igazgatástendészeti tevékenységéľe, vďamint annak javítása éľdekében tett intézkedésekľe, és
az aktuális feladatokľa vonatkozó iďoľmációkattartaImazza. A beszámolóval kapcsolatban
vłíľom kérdéseiket, javasLataíkat, épitő jellegtĺ kľitikai észrevételeiket.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testĹilettől aza|ábbihatnozati javaslat elfogadását.
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Határozati javas|at

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a BRFK VIII. kerületi Rendőľkapitanyság 20|2. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját tudomĺĺsul veszi.
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l. wznrns ns n,,ÍlvyÍrÁs

A kapitánysäg vezetésével 2012. október 01.i hatállyal Danada János r. alezredes
keľült megbuäsra.

A RendészeÍi osńź/ry vezetője Wieszt Feľenc r. őľnagy, a. KMB A|oszÍá|y vez.etóje
Bajusz Ferenc r. ornagy, a Jtľotszolrgźĺlati A|osztźiy vezetoje Gyulai Péter ľ. alezľedes,
a, or és Kísérő Alosztćt|y vezetője Mtilleľ ottó Szilaľd ľ. ffihadnagy.

2012. április l6-ihatźLl|ya|'Tiszavo1gyi Melinda r. őrnagy a Biĺnügyi osztźĺ|y, obbágy
Gábor r. főhadnagy a Brĺntildĺizési Alosztály, Soltész Geľgő r. szäzađos pedig a
Készenléti Alosztály vezetésével lett megblz,va.2012. november 01-i hatállyal Csank
Zsuzsaĺlna r . százaďos kerĹilt a G azdasźlgvé delmi A1o sztály élére.
A Yizsgtt|ati osńályt Dauda Mźĺĺta r. hadnagy vezette, az I. Yizsgá|ati Alosztály
vezetője Barkó Magdolna r. ÍóhadnagY, a II. Vizsgálati Alosztźĺly vezetője Dľ. Nagy
Anita ľ. fi5hadnagy.

2012. decembeľ 01-i hatállyal Marticsekné Vereb lldikó r. alezreďes lett megbizva a
Hivatal vezetésével.

Az Igazgatásrendész eti o sztáIy v ezetője Faľagó.Szuhay Agnes ľ. alezredes.

2012. ápľilis 15-i hatállya| a Központi Kozlekedési Szabályséľtési osztály vezetésével
Bajsz Anett r. sztlzaďos, aZ I. és a II. AlosztáIy vezetésével pedig Sóskuti Zo|tán r.

hadnagy és Béres József Sándorné r. százados lettek megbizva.

2012. ápľilis 15-i hatállyaI a Központi Szabálysértési Előkészítő osztáIy vezetésével
Barna-Kiss Ibolya r. a\ęzreďes, az I. és a II. Alosztźúy vezetésével pedig Juhász István
r. fohadnagy és Haľangi Csabáné r. sztĺzaďos lettek megbizva.

II. SZAKMAI TEVÉKENYSEG ERTEKELESE

IaL Rendészeti osztdly

Illetékességi területünk, azaz J)ZSEFVÁROS terĹilete 6.85 km2, népessége mintegy
81.500 ťo, népsrĺľűsége ||.l1'2 főkmz. Viszont ez a néhány négyzetkilométeľ nem
csak a keľĹilet lakosainak életteľe, hanem jelentős mértékű átutaző, illetve célfoľgalmat
is lebonyolít.
Közlekeđési szempontból meghatźtrozó útvonalak futnak tĺt rajta. illetve Budapest
legnagyobb személyfoľgalmat lebonyolító vasúti csomóponda is itt található.

I
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Mivel a kerület a fővráľos egyik oktatási-, kulturális- és gyógyászati kozpontja is
kĺiszönhetően az tt talállhatő számos egyetemnek, múzeumnak és sziĺlhźĺznak, a
kőľháza|<nak és egyéb fővrĺrosi szinten is kiemelkedő tntézményeknek -l ebből
egyenesen következik, hogy a népstírűségľe vonatkozó hivatalos szźtmadatok jócskán a

tényleges mérték a|att vannak. A fentiek miatt rendkívüli teheľ hárul a

Rendőrkapitźnyságra.

Nem könnyítette meg feladataink e||áttsźłt az a tény sem, hogy a korábbi évekhez
hasonlóan 20l2-ben is jelentős volt a fluktuáció méľtéke. A pľóbaidősből véglegesített
állomány |étszőma némileg könnyített a kapitányság életén,bźtr a szolgźiat szervezése
során kifejezetten nagy figyelmet kellett fordítanunk arra,hogy a próbaidős kollégák a
rutinosabb, tapasztaltabb rendőrök mellé keľtiljenek vezénylésľe, de nem hagyható
figyelmen kívĺil az a tény, hogy a rutinosabb állomány nagyobb része is csupán két-
három éve teljesít rendőľi szolgálatot. Ennek ellenére a Rendészeti osztály áI|ománya
kiemelkedő színvonalon telj esítette a szoLgtiati feladatait.

Főbb ľendészeti mutatók alakulása:

A kerületi ľendőľkapitányságok közötti éľtékelésben az elfogott és előállított
személyek száma szeľinti mutatókban a rendkívůili |étszáĺllhiány és megnövekedett
feladatmennyiség ellenéľe is kiemelkedő helyen végeztünk a vizsgtit időszak
összehasonlítástt. tekintve, csak úgy mint az elmúlt években mindig. A szabálysértések
megakadáIyozása, és a szabá|ysértési bírságok kiszabása tekintetében a fokozott
ellenőľzések végľehajtása miatt, és a helyszíni bíĺsággal kapcsolatos előnyös
jogszabźiyvźĺ|tozźs adta lehetőségek áIta| erőteljes növekedés mutatható ki:
Tárgyidős zakban az e|őző évhez, évekhez méľten a növekedés jóval több, mínt 300%o,

a kiszabott bíľságok összegét tekintve pedig mintegy |.500%|

A kozteľületi jelenlétet 2012. szeptemberétől folyamatosan megeľősítették az ORFK
utasítására a Készenléti Rendőrség źúIomttnyából illetékességi területünkľe vezényell
egységek. Ezen egységek jellemzően gyalogos jźnőrszolgá|atot teljesítettek, VIII.
kerĺileti paľancs nokí irtny ĺttĺs mellett.

elfi 918 1163 1884

előállítás 2633 4520 347i
bĺztonsási intézkedés 567 543 406

ielentés 2270 9147 8267

Helvszíni bíľság (fő) 298| 710 841

He|yszíni bíľság (Ft) 138 941 000 8 270 000 10 480 000
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Ugyancsak megerősítő eľőként taľtottuk számon a20|2. maľciusától induló ,,Egy autó

egy rendőľ'' projektben illetékességi teľĹilettinkľe vezényelt kcizponti szeľvek

állományźLt. Apľojektben természetesen a meghatźlrozottak szeľint kapitányságunk is

részt vett.

Ugyanakkor meg kell említentink, hogy a Rendészďí asztály személyi állománya
2012 évben is több alkalommal hajtott végre csapaterős rendőľi biztosításokat, nemzeti
ünnepek alkalmával megfartott rendezvény, illetve spoľt rendezvényi biztosittlsokat,

összesen 82 alkalommal, źĺt|agbaĺ 16 fb részvéte|ével, melyek a teľheinket jelentősen

megnövelték.
Táľgyidős zakban Józsefuáľos társadalmi életével összefüggésben a közbŁtonsági
tevékenység meghatźroző eleme volt a rendezvénybiztosítások végrehajtása, osszesen

384 esetben.

Az e[őzőekben tagLa\t statisztikai számadatok egyéľtelműen ttikľözik, hogy a

kerĹi|etünk specifikumaiból adódó rendészeti terhekkel egyĹiLtt is . koszönhetően

egyebek mellett a szakmalLag felkészített hely. és személyismerettel ľendelkező

róndészeti állománynak - a Rendészeti osztźiy budapesti összehasonlításban is

kiemelkędően helven á1l.

II/2. B ííníigy i os ztdty

Az nNyÜnS (Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztikai
Rendszeľ) adatai aLapjćn illetékességi teľületünkön 2012. évben a rcgisztrźit
btíncselekmények száma az a|ábbiak szeľint alakult:

BíĹncselekmény
megnevezése

201|.I félév
(Bázis időszak)

2012.I. félév
(Tárw időszak)

Táľgy időszak
nłivekedése/csökke.
nés bázis időszakhoz

képest
Darab-
szttm

Szźya-
1ék

Darab-
szám

Száza-
lék

osszęs btínüev 8s36 100 1008s 100 +I8,1,oÁ

Rablás 183 2,r r59 r,6 -I3,IoÁ

Gépkocsi
feltörés

675 7,9 501 5 -25,8oÁ

Betöréses lopás 697 8.2 480 4,8 -3r,Io/o

Gépkocsi
|opásljźlrmu
onkényes
elvétele

87 1 78 0,8 -70,3oÁ

osszes lopás 39r3 4s.8 360s 36 -7,9yo

Visszaélés
kábítószenel

266 3,r 230 )?- )- -73,5oÁ



:l

1

l

'l

I

l

A számađatok ismeretében megállapítható, hogy az elkövetett biĺncselekmények
száma megnovekedett, ugyanakkor a struktuľája a kiemęlt bűncselekményi
kategőritlkban jelentős vtĺ|tozáson esett át, mert visszaesett a gépkocsi feltörések, a

betoréses lopások száma, arányatt tekintve kis mértékben a lopások száma is.

Hatóságunk illetékességi terĹiletén évekľe visszatekintve is markánsan meghattroző az
olyan jellegÍĺ lopási cselekmények száma, aho| az elkövető közvetlen kapcsolatba
keriil a séľtettel. A brĺncselekmény elkövetése során az elkövetőn kívtil eső
körülmények miatt gyakran válik a lopás, rablássá. Ezeknél a cselekményeknél az
eltulajdonitani kívánt tárgy és a séľtetti fellépéS vagy ellenállás miatt valósul meg
súlyosabb bűncselekmény. Ez kifejezetten a nyári időszakban a nyaklánckitépés
módszerével elkövetett lopások, és a teljes évben jelen lévő táskakitépések alkalmával
figyelhető meg.
Ugyanakkor - btr más keľületekkel összehasonlítva még mindig magas a ľablások
sztĺma - csökkent abázis év adatához viszonyítva, összességében 13,I oÁ-al.

Folyamatos éľtékelő-e\emző munkát követően, igyekeztünk a Rendészeti osztźúy
źiIomtĺnyág valamint a keri'iletünkben megerősítő szo|gáIatokat eIltltő egységeket a
fertőzott területekre koncentľálni, ahol a társadalomra kifejezetten veszéIyes, az
állampolgáľok kozbiztonság-érzetét negatív ktnyba befolyásoló cselekmények
leginkább jellemzőek. Továbbá, az elmúlt év soľán több alkalommal szerveztünk
biinügyi akciókat, poľtya szolgźiatokat is ezeken a területeken. Az akcióknak és a
fokozott rendőri jelenlétnek köszönhetően, 56 ľablás elkĺivetőjét sikeľtilt tetten éľni,
illetve forľónyomon ülđözés soráą ľĺivid időn beltil elfogni.

A lopások tekintętében megállapítható, hogy a gazďasźlgí vlltĺgvttlság óta jelentősen

romlott a lakosság életköľĹilménye, a keľületünkben élő ''szegény'' társadalmi ľéteg
mégszegényebbé vált.

Garázdasźry 200 2,3 204 2 +zyo

Testi sértés 180 2^1 170 T,7 -I,10/o

Ittas

iátrmuvezetés
33 0,4 22 0,2 -33,3yo

Rongálás 330 3,9 257 2,5 -22.|Yo
Kiskoru
veszélyeztetése

35 0,4 I7 0,2 -51,4%o

Silĺkasztás 46 0.5 39 0,4 -15.2%

Csalás 245 2.9 212 2,1 -I3,5o/o

Kifosztás 230 2,7 289 2,9 +25.7o/o

Közfeladatot
ellátó személy
elleni erószak

22 0,2 18 0,2 -18,2o/o
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Ennek eredményeképpen megfigyelhető, a lopások szttmának növekedése, amely

statisztikailag ugyan nem mutat olyan nagy mértékiĺ vźitoztĺst, azonban nem szabad

elfelejtenünk, hogy a tárgyévben hatźiýa tépett azon jogszabáiy, mely a

szabźůyséľtési éľtékhatáľt 20.000 Ft.ról 50.000 Ft.ra emelte.

Szintén a fokozott rendőri jelenlétnek kciszönhető, hogy a kábítószene| visszaé|és

elkövetőit szélesebb körben sikerült tetten éľni, eljáľás a|á vonni. Az összes

biĺncselekmény közel I}oÁ.ae brĺncselekményi kategóriábatartozk, ezért2012.június
I-jétő|Kábítószer-bűnĺizés Elteni Csoportot hoztunk Iétľe abiĺnügyi osztćiyonbelül (7

fővel), mellyel a szakszetu nyomozásokat, a terjesztő személyek tekintetében a
felderítést, valamint a váderedményességet biztosítjuk. F'zeka bűniigyek a kapitányság
bűnügyi eľedményességi mutatóját azonban vźrhatőan csak a következő, 20I3-as
évben fogják javitani, tekintettel arra, hogy az eljárások . a kiľendelt szakértői
vélemények késedelmessége miatt tobb hónapig, esetenként egy évig is
elhúzódhatnak. A kábítószeľľel visszaéléssel kapcsolatos bűncselekmények - csakúgy,

mint más, a lakosságot leginkább initáló bűncselekmények esetében - a kitörési
pontot, egy, az ĺinkoľmányzattal és más társszervekkel töľténő, az eďďigieknél is

szorosabb egyiittműködés jelentheti, ahol minden törvényes eszkozt igénybe véve

azokat az elkovetőket ,,szontanánk ki'' a keľĹiletből, akik sok esetben ĺinkormányzati
tźtmogatásokból, segélyből élnek' ráadásuljelentős sztĺmban önkormányzati tulajđonú

bérlakásban.

A fentieket ĺisszegezve megźłIapíthatő, hogy a Vagyon elleni, illetőleg az

állampolgárok anyagi problémájával ĺisszefiiggő biĺncselekmények elkövetése

taľsadalmi szintu, azok mindegyike gazdasági okokľa vezethető vissza, igy ezen

brincselekmények széĺmát fokozott köztęľületi jelenléttel, ezzel egyutt kovetkezetesebb

bírói gyakoľlattal lehetne visszaszorítani.

I I/3. I g azg atúsr end é szeti o s ztóly

A szabáIysértésekľől, a szabtiyséľtési eljárásľól és a szabáIyséľtési nyilvántartási

ľendszerľől szóló 2012. évi II. törvény hatá|yba lépését követő kezdeti anomáliák és

tobbletfeladatok ellenéľe az Lgazgatźnrendészeti oszttúy a hatáskörébe utalt

feladatokat sikeresen végrehajtotta.
Szabálysértési feljelentések tekintetében kapitányságunk főváľosi szinten a 6-] . helyen

van, afeljelentettek 69,55 %o száza\ékban keľtiletünkben kerĹiltek elmarasńa|tsra.
Az e|ozo évek adataihozviszonyítva a kevesebb feljelentés egyik oka a jelentős szźlmu

helyszíni bíľság kiszabása, a másik oka pedig az új szabályséľtési törvényben

szabáIyozott szabálysértési tényállások sztlmtnak csökkenése. A budapesti

Rendőľkapitányságok tekintetében a kiszabott bíľságok összege alapjtn62 437 000 Ft.

a| - aKozponti Szabályséľtési osztály mögött - a2. helyen źilKapitźtnyságunk.



l

I

I

,.1

l

A kiszabott bíľság egy fore jutó átlaga: 38.877 Ft, mely kertiletünkben a legmagasabb.
(2011.ben 28.000 Ft volt.) A végrehajtási tevékenység több budapesti keľület
együttes szálmait is meghaladja, első helyen vagyunk azađőkmődjáratcĺľténő behajtás
kezdeményezésében (1150 đb), a kezdeményezett behajtási összeg tekintetében
(36 292 400 Ft), a kozérđekiĺ munkára torténő átvźútoztatás (f54 đb), valamint a
felhívások szźtmźtban (319 db). Akozigazgatási bíľság hatásköľĹinkbe utalása 20l2-ben
már jelentős munkateľhet okozott, de a kíszabott összes péĺubirsá,g 13 500 000 Ft volt.

I I/4. Kö zp o n ti S za b dly s ér t é s i E I ő k és zítő o s zt dly

A Központi Szabálysértési Előkészítő osztáLy a Rendőrség Mosonyi utcai
objektumában keľtilt e|helyezésre, feladata a tulajdon elleni szabályséľtések miatt
inđított ún. bíľósági eljáľást előkészítő eljárások lefolýatása. Feladatkoréből adódóan
végzi a vidéki szabźĺlyséľtési hatóságok részéróI meghallgatćs tárgyában foganatosított
megkeľesések telj esítését is.
Ezen osztáIy illetékességi kciľébe tartoző elókészltő eljáľások tekintetében elmondható,
hogy a teľĹilet egyes részei nem teljesen szabályozottak, a jogszabályok hiányosak,
ebből adódóan napi szinttĺ végľehajtási pľoblémák adódnak, azonban a BRFK
Igazgatásrendészeti Főosztá,Iy igyekszik szakmai, humán, valamint technikai
segítséget nyújtani ezek megoidás ához.

I a 5. K ii zp o nti Kö zl e k e d é s i S zab ú Iy s ért é s i o s ztóly

A Központi Kozlekedési Szabálysértési oszttůy a Ręndőrség Hungáľia kľt. I49. szám
alatti obj ektumában került elhelyezésľe.
AZ osztźiy kizćrő|agos illetékességgel jár el a keľületi rendőľkapitányságok
hatáskörébe tartoző, Budapest kozigazgatźsí területén, ismeretlen személy źita|
elkövetett szabáIytalan parkolási ügyekke| és az ezze| szoľosan osszefüggésbe hozható
egyéb szabźiytalan parkolással kapcsolatos szabályséľtési feljelentések elbírálásában.
Tźlrgyévben az eloző év ugyanezen iďószakához viszonyítva az ktatott szabtiyséľtési
ügyek szźlma csökkent, a szabäLysértési hatóság tital' kiszabott összes péĺubkság
viszont jelentősen nőtt.

20|2. április 15.ei hattů|ya| állománýábla móđosításra keľült Soľ' megszüntetésľe
keľĹilt a korábbi Központi Szabálysértési osztály, és így került kialakításľa a Központi
Közlekedési Szabályséľtési osztéiy és a Központi Szabálysértési Előkészítő osńály.
Ezen osztályokon az állománýábla módosításával és a további vezénylések révén
megemelt hivatásos és közalkalmazotti tétszámmal, az igykezelési tevékenység és, a
szab źiy s érté s i e lj árás o k fe ldo l g ozźsa e gy at ánt s zak s zenĺbb é v tĺIt.
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A kapitányságunkba integľált szabálysértési osztályok a jelenleg meglévő
állapotukban (|étszäm, technikai ellátottság) a hatáskorébe utalt feladatokat bár
nagyon komoly erőfeszité,sek áľán, a lehetőségekhez képest a jogszabályi előíľások
maxi mál i s szem e|i5tt tartás ával vé gre haj tották.

IA6. Hivatal

A hivatal feladatkorébe taĺtoz1k az ügykezelési tevékenység helyi szintű
koordinációja, a belső normákkal kapcsolatos koordináció, szerződések és belső
noľmák elő. és elkészítése. A kozigazgatási (kárĹigyek, panaszügyek) és fegyelmi
eljáľások lefolýatása, humánpolitikai, anyagi, pérzugyi, rendszergazđai, valamint
karbantartói feladatok végrehajttnźra szakosodott kollégák lrźnyittlsa is ezen egység
vezetőjének a feladata. Intézi továbbá kapitányságvezetői levelezéseket és a
kapitányság életével összefüggő ľendezvények megszervezésę't,. Valamint . mivęl a
hivatalvezeto a helyi biztonsági vezető - az adat. és titokvédelmi tevékenységgel
kapcsolatos teendőket is őhajtja végre.

III. EGYtjTrMÚKoDES

A 2012. évben a ľendőri és ,,civil'' társszeľvekkel tcĺľténő kapcsolattaľtás a korábbi
évekhęz hasonlóan hatékonynak és eredményesnek mondható. Az előre tervezętt
akciókon kívtil nagysztlmu soron kívüli felkérés és kisebb közös ellenőrzések
végrehajtástrakeľĹilt sor. A kapcsolatokat a kölcsönös segítségnýjtás, a tolerancia és

a nyitottság jeLlemzi a kerületünk fejlődése érdekében ránk ľótt közcis feladatok sikeľes

végrehajtása éľdekében.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros onkoľmányzata 2012. évben is
példaéľtékűęn ttlmogatta a Budapesti Rendőr-fokapitányság VIII. kerületi
Rendőľkapitányságot szakmai feladatainak ellátásában. Kięmelkedő v.91t a kapcsolat a

Hatósági ĺJgyosztttllyal, az okmányiroda és Ügyfélszo\gtiati Ügyosztállyal, a

Gyámhivata|Ia|', a Józsęfvárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központtal valamint a

Kis fa lu J ó z s e fu áľo s i V agyo n gazđá|ko đó Kft.ve 1.

Egytittműködéseink soľából kiemelkedik a Józsefuárosi Váľostizemeltetési
SzolgálattaI, vaLamint szolgálatunk sikeľes teljesítése éľdekében a legsztlľosabban és

legeredményesebben - a nap 24 őrźĺjában - velünk együtt tevékenykedő Józsefvárosi
Közterület- felügyelette 1 történő fe ladatte lj esíté s.

j

,l

I



I

I

.l

10

ilaL TérJigy e Iő-ľ endszer

Továbbra is közösen iizemeltetttik a Józsefuáľosi Közteľület.felügyelettel az
onkormányzat tita| ťtnanszirozott térfigyelő kameľarendszeľt. A VIII. kerületi
Rendőľkapitányságon kiépített központban mfüödik a diszpécser kö7pont, valamint a
közvetített képek megfigyeléséľe és rogzitésére szolgźůő 7 munkaállomás, összesen 46
monitorral. Keľületiinkben a megállapodásoknak megfelelően összesen ||2 db
köĺeľtileten elhelyezett kameľa segítette keľületünk kozlekedési rendjének és

kozb iztonságának me gó vás át.

A kamerák tita| rögzitett képek elemzése, éľtékelése a kameľakezelók á|ta|
folyamatosan töľtént, háľom váltásban 2 fő |áĺott el kezelői feladatokat, 2 fü pedig a
térťrgyelő szolgá|at ellátásźtra renđszeresített szolgtúati gépkocsival teljesített
közterüle ti szolgźůatot, a noľmál közteľüle ti szolgá|at me geľő s íté s eként.

osszességében a téľÍigye\ói szo|gáIat végrehajtói átlomźnyáva| kapcsolatosan 20L2.
évben az alźlbbi munkaóra és üzemeltetési költségek keletkeztek.

Ennek eredményét az alábbi adatok szemléltetik:

Megállapíthatő, hogy a rendőrséggel szemben támasztott elvárások kciztil, a hatékony,
gyoľsan reagáLő és látható rendőľség megteremtésében, valamint a bűnmegelőzésben
milyen jelentős szeľepe volt a téľfigyelő kamerarendszeľ 24 óľás folyamatos
működésének, és a térfigy elő renđsze rhez kapcsolódó jtĺrortev ékenysé gnek.

szerződéssel többletszolgálatbó1 osszesen
fó ora kozterhekkel

novelt bruttó
összes

fő ora kozterhekkel
növelt bruttó

összeg

fő oľa közteľhekkel
.Ä.,o|f lrnrffÁlrv Y vll ur utlv

összeg
1082 31,122 38 699 s62

Ft
174 5474 1,5 876 844

Ft
1256 36s96 54 576 406

Ft

Elfogás Előállítás Feljelent
és

Helyszíni bírság Fényké
p-

felvétel

Video-
felvétel

Riasztás

158 db 602 db 2346 db 1447 db I 71 615
000Fr

8047
db

7752 db 6/1.077
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III/2. Mobil rendőľségi konténeľ

Az áthe\yezhető ľendőľségi iľodakonténer Budapest Józsefuáros onkormányzaténak
költségén és támogattsáva| keľütt kialakításľa és telepítésre. A20I2. augusztus 3I-én
betizemelt mobil konténeľ létrehozástnak céIja egyrészt a lakossághoz közelebb
keriilés ľévén a renđŕĺľs ég szo|gáltató jellegének erősítése' másrésrt a kľiminalisztikai
gócpontoknéů a kö,zvetlen rendőri jelentét biztosítása. Tćĺrgyidőszakban (4 hőnap) 22

ě..tu.'' végezttink dokumenttitpanaszfelvételt. Sztlmtalanesetben fordultak a lakosok
jogi tanźlcséľt, és tĺIta|źnos segítségéľt, továbbá 3 biztonsági intézkedés t<iľtént és 8
.gýet jelentés keletkezett. A konténerben24 órás folyamatos szolgáIatkeretében 1 fo

teljesít szolgálatot.

III/3. onkoľmónyzati adom dnyok

Budapest Józsefuáros onkormányzata 2012. évben 6 millió Ft-ot biztosított a
kapitányság mfüöđési költségeiľe, melyet a BRFK VIII. kerületi Rendőľkapitányság

híiadástechnikai, szźĺmitźstechnikai és egyéb technikai beľendezésekkel töľténő

ellátottságtnak fenntartásźra, technikai színvonalának szinten tafttsára, valamint a

ľende lkezésľe átló gépj ĺáľműparkj ának fenntartására fordítottunk.

Józsefuáros onkormányzata a keľületi rendőľök lakhatási gondjainak enyhítése és a

fluktuáció csokkentése érdekében a táľgyévben a Magdolna Negyed Program II.

pľojektben ľésztvevő Lujza u. |4, szám a\atti, önkormányzati tulajďonban lévő

iakóéptiletben 7db, illetve a Dankó utca |6.20. szám aLattihćĺzban 5 db felújított lakás

bérloĹijelölési joe?rt biztosította a ľendőľség szźtmára hattĺtozatlan időre,

térítésmentesen' melyekľe 2012. októbeľ hónapban együttmiĺkĺidési megállapodás

megkötéséľe került sor. További 3 millíó Ft erejéig 10 lakás vonatkozźlsában

biztosította a konyhai bútoľok, berendezések koltségét.

A fentieken túl az onkoľtnyzat további 3.937.000 Ft-ot biztosított kapitányságunk

állománya részére a ,,Józsefuáros Rendjéért'' címmel kiosztott jutalmaztlsához,

valamint biztosította a kapitányság dolgozóinak a Budapest, VIII.,keľ. József u. 27.

szám a|atti önkormányzati telken a kędvezményes 5000,- Ft+Afa/hó értékben a

paľkolási lehetőséget.

IIa4. Bűínmegelőzés

Hatóságunk a Bűnmegelőzési és ,qJdozatvéďe|mi feladatok ellátásźtra 2012. évben is

nagy hangsúlý fektetett, DADA oktatást, valamint általános bűn- és baleset.

měgelózési oktatást 8 általános iskolában és 2 kozépiskolában végeztünk.

reľtilettintben bevezetésre kerĹilt az ovi-Zsaru pľogram, amely játékos formában

mutatja meg a gyermeknek a bűn- és beleset megelőzést. Jelenleg egy óvodában

működik eZ aptogram, további három óvodában kerül bevezetésÍe aZ idén.
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. A lakosságot leginkább iľľitáló közterületi biĺncselekmények (a kábítószer és az
a|lhoz kapcsolódó jáľulékos bűncselekmények), valamint szabályséľtések
(pľostitúció és más a közterĹileti-konisztasági ľendet sértő magataľtások)

visszaszonttsa.
- A kiemelt bűncselekményi kategóľiákban való hatékonyabb és eredményesebb

munkavégzés.
. A kerü[etben múkodő és a 20t3. évben tovább fejlesztésre keľiilő téľfigyelő

rendszeľ lehetőségeinek még hatékonyabb kihasználása.
- Az újonnan létľejött keľületi polgárőľséggel, valamint egyéb taľsadalmi

szervezetekkel való szoros egytittműködésben, illetőleg a média erejének fokozott
kihasználásźlbanrejlőpotenciálaktivuáIésa.

- A biĺn. és baleset-megelőzési tevékenység fokozása.
- A klasszikus köľzeti megbízotti tevékenység eľősítése révén, illetve egyéb a

lakossági és táľsađalmi rendezvények, valamint lakossági forumok szttmźtnak

novelése révén a lakossági és táľsadalmi szewezetekkel a kapcsolatok további
eľősítése.

- A végľehajtói, ktilönos tekintettel az egyenruhás állomány szolgálati
megjelenésének, ápoltságának, udvarías kommunikációjának és intézkedési
kultúľáj ának emelésével, a Rendőrség tekintélyének erősítése.

- A nyomozások szakszeľiĺ, tcirvényes és eľedményes végrehajtástxa|, valamint
időbeli lefolyásának csökkentésével, illetvę a közteľületen végľehajtott ľendőri

intézkedések jog. és szakszeľtĺségének fokoztĺsával a Rendőrség iránti bizalom
erősítése.

- Jogszabályoknak megfelelő eľedményes, szakszerű műkodés, a szo|gálati
fegyelem biztosítása, eľősítése, a belső rend fokozása, a koľľupció elleni
hatékonyabb fellépés és a vezetoi ellenőrzési tevékenység minőségének és

hatéko nys ágának növe lés e.

Az źilomány fluktutĺciőjźĺből adódó
megźilítźlsa, az állomány me gtaľtása.

pľoblémák orvoslása, a tovźtbbi csökkenés

Az źilomány képzése, oktatása, valamint szakszeru lĺéĺnyitźsa
színvonal emelése, a pozitív intézkedési statisztikák fennt aftása,
további növelése érdekében.

ľévén a szakmai
lehetőség szerinti
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Megállapithatő, hogy a jelentős fluktuĺíció ellenéľe Kapitányságunk 20I2-bęn is jó
szinten teljesítette fe|adatait, az źűLomttny bár fiatal, ĺle agilis és hivatásuk iránt

elhivatott beosztottakb ő| á|l, akik igyekeznek munkájukat alegmagasabb elváľásoknak

megfelelően elvégezni - és egy szakmailag felkésza|t, a célok eléľése iránt elkötelęzett
vezetés esetén - kiemelkedő teljesítmény eléľéséľe képesek.

Budapest, 2013. április 08.


