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Hatźr ozati i av as|at a bizottság szźlmár a:

A Vrárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság és az Embeľi Erőforrĺás Bizottsĺĺg javasolja a Képviselő-
testiiletnekaze|őtenesz1ésmestiírsvalását.

Tĺsztelt Képviselő.testĺilet!

I. Tényál|ás és a diintés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A BRFK VItr. kerületi Rendőrkapitányság vezetóje, Molnrár Gábor r. alezredes a rendőrkapitĺínyság
2016. évitevékenységét értékelő jelentését, beszámolóját elkészítette, mely jelen előteľjesztés mellék-
|etetképezi.

A beszámoló a keriilet bűnügyi, közbiztonságihe|yzetére, igazgatásrendészeti tevékenységére, va|a-
mint aĺrnak javítźsa érdekében tett intézkedésekľe, és az akfuáiis feladatokra vonatkozó infoľmációkat
tarta|mazza. A beszímolóval kapcsolatban várom kérdéseiket javaslataikat építő jellegu kritikai ész.
revételeiket.

il. Á' beteľjesztés Índoka

A Rendőrségről szóló 1994. évixxxry. törvény 8. $ (4) bekezdése a|apján
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,,(4) A rendőrkapitány vary kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitĺányság illetékességi
területén miĺkiidő telepiilési önkormĺányzat képviselő-testiiletének a település közbiztonságźtnak hely-
zetéró|' akőzbiztonság éľdekében tett intézkedésekről és az azza|kapcsolatos feladatokról."

m. A döntés célja' pénzügyĺ hatrĺsa

A döntés cé|ja a BRFK VIII. keriileti Rendőrkapitĺányság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló
értéke|ése, valamint a kerület köaendjének, ktizbiztonságźnak javítźtsára iranyulć,20|7. évi cé|kiťúzé-
seinek a megismeľése. A döntés pénri'igyivonzatta| nem jár.

Iv. Jogszabályi ktirnyezet

A Képviselő-testĺilet hatĺásköre a Rendőrségľől szóló |994. évi xxxlv. törvény 8. $ (4) bekezdésén
alapul.

Kérem a Tisztelt Képvisel&testiilettől aza|ábbihatározati javas|at elfogadását.

HłľÁnozłTIJAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt hogy elfogadja a BRFK VItr. keľületi RendőľkapiŁányság 20|6. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l7. március 9.
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Bevezetés

Józsefuáros 6,85 km2 teľületen fekszik' lakosainak szźtma 79.660 fő. A kertiletet négy
nagyobb egységbe szokás sorolni:
1. Palotanegyed
2. Százados úti lakótelep és vonzáskörzete
3. Tisztviselőtelep
4. Belső Józsefuáros:
Kozbiztonság vonatkozásźlban a leginkább változatos és veszélyeztetetíterület. Jellemzőek a
közterületi, erőszakos vagyon elleni bűncselekmények, szabálysértések. A mindennapok
részét képezik a kábítőszer és a kábítószerhez kapcsolódó járulékos bűncselekmények, a
lopástól a garázďaságon źú a pľostitúcíőig. Kizárő|ag a közrend folyamatos felügyelete,
céltudatos, célirányos fenntaľtása, ellenőľzése tllta| lehetséges egyfajta egyensúly kialakítása
és megtartása.

Bíĺnügyi helyzet bemutatása

Az összes rendőľi eljárásban regisztľált bűncselekményelt 100 ezeľ lakosľa vetített aúlnya
2015. évben I0.79I,4-rő|,2016, évben 6.674,9-ra,34,5oÁ-osjelentős csökkenést mutat.

A kiemelt btĺncselekmények kozül kifosztás miatt 2015. évben 175 esetet, 2016. évben 125
esetet ľegisztráltak, anyomozás eľedményességi mutatója II,5oÁ-rőI20oÁ-ra emelkedett.

2015-ben lopás bűncselekménye miatt 3.015 esetet, 2l16.ban2.50l esetet regisztrá|tak' A
nyomozás eľedményessé gi mutat ő I 6,2Yo -r ő| 3 3,7 %o-r a emelkedett.

A lopáson belül a személygépkocsi lopások száma 2015. évben l2-ro|,2016. évben 1l-re
váItozott, anyomozás eľedményességi mutatója 33,3Yo-rő| ||,l,%o-ra csĺjkkent.

A zárt gépjármú feltörések száma 126-rő| 86-ľa csökkent. A nyomozás eľedményességi
mutatój a lénye ge sen, I 3,5oÁ -r ő| 42,20Á -r a nőtt.

A lakásbetorések száma 2015. évben 181-rő1 2016. évben |26-ra csĺjkkent. A nyomozás
eredménye s s é gi mutat őj a | 20Á -ĺ ő| 3 8,foÁ - r a ĺőt1".

A testi sértések száma 2015. évben 133-ról, 2016. évben 778-ra nőtt a nyomozás
eredményessé gi mutat őja 49,7 %.rő| 6 5,I%o-ra emelkedett.

A garázdaság száma 246-rő1 3 lO-ľe nőtt, a nyomozás eredményességi mutató pedig 68,10Á-ľő|
79,2%o-ra emelkedett. Ezen két bűncselekmény jelentősen összefiigg a hajléktalan szál1ók,
illetve a hajléktalan személyek magas számáva| a kerületünkben.
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Jáľmlĺ tĺnkényes elvétele bűncselekméĺy l2-ro| 9-re csökkent, a nyomozás eľedményességi
mutató pedig j elent ósen, 20oÁ-tőI 6l,5%o-ra emelkedett.

A köztertileten elkövetett bűncselekmények szćtmaz}Is. évben 1.476-tő|,2016. évben 1.398-
ra 5,3oÁ-ka1 csökkent, aĺyomozás eredményességi mutatóia 47,4Yo-rőI75,6o/o-ta emelkedett.

A 14 kiemelten kezelt bűncselekméĺy száma összesen 20|5. évben 3.877-ró|,2016. évben
3.430-ra ll,SoÁ-ka| csökkent, a nyomozás eľedményességi mutató koze| kétszeresére,23,7Yo-
r ő| 42,4%o-ľa emelkedett.

A közterĹileten elkĺjvetett kiemelten kezelt bűncselekmények száma 983-ról 811-re csĺjkkent.
A nyomoztls eľedményességi mutatója 30,5%o-rőI 58,7%o-ra nőtt.

rc% vagy azt meghaladó javulás tapaszta|hatő a nyomozás eredményességi mutató
alakulásában a testi sértés 49,7%o-rőI 65,1Yo-ra, I5,4 százalékponttal, garźnđaság 68,IYo-rő|
79,2oÁ-re, 11,l száza|ékponttal, lakásbetĺjrés ILYo-rő| 38,f%o-ra, 26,3 szźnalékponÍta|
bűncselekmények esetén, 30%o feletti, jelentős javulást a jármu önkényes elvétele 20o/o-rő|
6l,5oÁ-ta, 4I,5 száza|ékpontta| és rablás 50oÁ-ró| 92,7%o-ta, 42,7 száza|ékpontta|
bűncselekmény kategóľiákban értünk el'

A kozterĹileten elkövetett búncselekmények száma a kiemelten kezelt bűncselekmények
kĺjľében |],SoÁ-kal csĺjkkent aZ e|őző évhez képest 983-ró1 811-re. A nyomozás
eredményessé gi mutatój a 3 0, 5 -rő| 5 8,7 Yo.ľ a nott,

Kerületi sajátosság, hogy a helyi viszonyok miatt a regisńrált búncselekmények jelentős
mértékben közteľületen valósulnak meg 1.398, így ezeĺ bűncselekmények az összbrĺnözés
5 .I27, 27,3oÁ.át teszik ki.
A bűncselekmények megvalósulási stádiumait tekintve elmonđható, hogy azok zomében
befejezett biĺncselekmények, melyek többségében tulajdon elleni, kisebb tátgyi súlyú,
ugynevezett alkalmi lopások, melyek a bűnelkĺjvetésnek kedvező, pillanatnyi kialakult
helyzetnek koszönhetően valósulnak ffi€B, nem pedig előre tervezettek. Ilyen
búncselekmények jellemzően a zseblopások, valamint a boltok, üzletek séľelmére elkcjvetett
lopások.

A keľületünkben folyamatosan csökkeno tendencia figyelhető meg a rab|ás, kábitőszet
fogyasztás és terjesztés bűncselekmények elkĺjvetése tekintetében' Hatóságunk által havonta
több alkalommal szervezett akció keretén belül felszámolásra keriilt a kźhitőszer teľjesztő
helyek nagy része, melynek köszönhetően a fogyasztói magatartás mértéke is csökkent. Az
akciók sikereit nagyban köszönhetjuk az ene a cé|ra létrehozott akciócsopoľtunknak.
A rablások csokkenése a ľendészeti állomány folyamatos közterületi jelenlétének és a
téľf,rgyelő kamerák műkĺjdésének, az elkĺjvetők hatékonyabb felderítése pedig a bűnügyi
állomány gyors reagá|ásának tudható be.

Az ismertté vá'|t bűncselekmények kapcsán a tulajdon elleni, eľőszakos cselekmények
elkövetőivel kapcsolatban megállapithatő, hogy cselekménytiket sok esetben alkohol vagy
kábítószer hatására követték el.

Az elmúlt években a gazđasági bűnözés novekedése figyelhető meg, ezen belül is kifejezetten
a pénzmo sás bűnc s e l ekmények száma emelkedett.
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A kerületben magas számma| foľdulnak elő a nehéz kciľiilmények közcjtt é1ő hajléktalan és

munkanélküli személyek, akiknek a ľosSZ szociális helyzetét haszná|jźk ki az elkövetők a
könnyti pénzszerzés lehetőség reményében.

Megszaporodtak az internetes csalások, mivel a brĺnelk<jvetők fizikai jelenlétét nem k<jveteli

me g ezen brĺncselekm ény, ezért a,,lebukás', kockázata is alacsonyabb.

A gazdaságvédelmi területre jelIemző bűncselekmények nem vźlltoztak számottevően (csalás,

sikkasztás, magán- és közokirat hamisítás, pénzhamisítás, pénzmosás, hűtlen kezelés,
információs ľendszer fe|haszntiásával elkövetett csalás, információs rendszer vagy adat
megszerzése, gazđasźtgi adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, tiltott szerencsejáték
szervezése). Ntlvekedett az internethez, szétmítástechnikához kapcsolódó bűncselekmények
szama, illetve az elkövetési módszerek is ilyen irtnyba mozdultak el.

Munkánk eredményességét a kerületi ügyészség nagy mértékben támogatja.

Rendészeti tevékenység

A kĺjzterületi szolgáIatot az elmúlt évben 18.221 fővel 218.901 őrában láttuk el saját
állományból.

Napszakonként 4-6 fő gépkocsiző járot, 2-2 fő mozgőór, valamint a 2-4 fő körzeti megbizott
lát el közteľületi szolgálatot. A gépkocsiző járorök mellett nagy hangsúlý fektetttink a
gyalo go s j árőrök közterületi szo|gá|atáľ a'
2076-ban a koľábbi évek gyakor|attú' követve Budapest Fővaros Józsefuárosi
onkormányzattal ismételten szerzódést kötöttiink túlszolgálat ťlnanszírozásáta, melynek
kĺjszĺjnhetően naponta 1-3 fő 12 őrában lát el további köĺertileti szolgálatot a Józsefuáľosi
Közterület-feltigyelet munkatársaival közösen.

A kozteľiileti járórszo|gá|at iráĺyítása k<izpontosításra keľült, melynek pozítív eredménye a
reagá'Iási ido jelentős csökkentése -amely kapitányságunkon 2016. évben |2,4 perc vo|t-,
azoĺban megnövekedett azon intézkedések száma, melynek foganatosítása szomszédos helyi
szeľv illetékességi területén vált szükségessé.

A búntigyi feľtőzöttség miatt a Blaha Lujza téren, a Baross utcában, majd a Népszínház
utcában is 06.00 őrátő|22'00 őrtigmozgóőri feladatok kerültek ellátásra.

A táľsszeľvek, elsősoľban a Józsefuáľosi onkormányzat bevonásával, ellenőľzéseket
hajtottunk végre a kerületben különböző napszakokban. Az ellenőľzések a szórakozóhelyeket
és a vendéglátóhelyeket éľintették.

A koldusok, szélvédőmosók, a kcizterületen tĺjrténő alkoholfogyasztás, tiltott prostitúció, mint
a lakosságot legjobban irritáló köztertileti szabá|ysértések megszüntetésére az elmu|t évben is
intézkedéseket fo ganato sítottunk.

A Rendészeti osztály állománya a csapateľős rendőri biztosításokban, fó|eg a kozponti
rendezvények biztosításában került bevonásra.
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A kerületünkben található Corvin-koz, aMagyar Nemzeti Múzeum, aMagyar Rádió épiilete,
a II. János PáI pźlpa tér, valamint a Polgarokhtua nagyon sok esetben érintettek a gyĹilekezési
törvény hatáIya aIá tartoző rendezvényekkel, demonstľációkkal.

2016. évben az I. osztályu MTK Budapest FC labdarugó csapatának új Hidegkúti Nándoľ
Stadionban megrendezésľe keľülő sportrendezvények renđőri biztosítása is a feladatunk volt.

A körzeti megbízoÍti szo|gźiat 12 korzetre van felosztva. Minden köľzeti megbízotti státusz
feltĺiltésre került. A szolgźiati ág munkájanak hatékonyságát növeli, hogy 2016. jťrlius |3-án
źńađásrakeľült a második köľzeti megbízotti iroda a Bauer Sándor utcában, amely négy köľzet
határźn fekszik. A ťoIdrajzi adottságából adódóan a lakossággal való kapcsolattartás
jelentősen javult.

A baleseti statisztikánkat tekintve megźůIapítható, hogy az elmúlt évben összęsen a KSH
adatokhoz viszonyítva 196 személyi sériiléssel járő kozilti kĺizlekedési baleset történt
illetékességi terĹiletünkon, vagyis az elozo évhez viszonyítva a balesetek szćtma csökkent.
Személyi sértiléses közúti balesetek sorĺín 2016. évben összesen 2 fő szenvedett halálos
kimenetelrĺ balesetet' 2I9 szemé|y séľiilt meg, 45 fő súlyosan, 1,74 főnęk könnyű sértilése volt.

A közlekedésbiĺonság megteremtése, fenntartása éľdekében végzett tevékenységünk
keretében a táľsszeľvekkel való egyiittmfüodéstink szinte napi rendszerességgel fennállt.

A bekövetkezett közúti kĺjzlekedési balesetek szźrnának csökkentése érdekében folyamatos
értékelő-elemző munkátvégeztnnk a bekövetkezett balesetek és sértiltek számát, a balesetek
helyszíneit, idejét, okait és az okozők körét vizsgźtlva. A levont tapaszta|atok alapjan
dolgoztuk ki a járőrszo|gźt|at, kozilti ellenőľzések és akciók, valamint a baleset-megelőzési
munka soľon kovetkezo feladatait.

A társszervekkel való közos szolgá|at e||źttásával kapcsolatosan kiemelkedo az a tevékenység,
amit 2015. februáľ 01-től hajtottunk végre a Jőzsefvárosi Polgárőľséggel közösen. F-zek a
szolgálatok elsősoľban a bűnĹigyileg fertőzott teľületeken gyalogos járőrszolgálat keretén
beltil valósultak meg. Nagy hangsúlyt fektetttink a köztertilet-felügyelettel történő közösen
eIv é gzeÍt, 20 I 6' évben is erędményes tevékenys é günkĺe.

A bűntigyi és a rendészeti teľület koz<jtt kiváló az egyittműködés. A RendészeÍi osztá|y
állománya btĺnügyi e|emző-értékelő munka a|apjtn lát el hatékony, céliľányos közterületi
szolgálatot.

Hatóságunknál - más rendőrkapitányságoktól eltéľően - három igazgatásĺendészeti osztály is
működik. A Központi Közlekedési Szabálysértési oszttiy (KKSZO) és a Központi
Szabályséľtési Előkészito osztćl|y (KSZEO) fę|adata és hatásktjre nem csak a VIII. kerületére,
hanem teljes Budapest területére kiterjed. A Budapesten elkövetett szabályséľtések
szabá|ýa|an parkolások és tulajdon elleni szabźiysértések _ vonatkozásában a feljelentések
feldolgozása nagy terhet rő az ti|ományra,

A KSZEO az e|jźlrási rend feszes tartásának köszönhetően a felderítés éľdekében az
elsődleges intézkedéseket a kerĺileti rendészeti osztá|yok minden esetben megteszik' így a
2016. évben e\őirt 14%o-os feldeľítési mutatóhoz viszonyitva 17,6%o jelenleg a feldeľítési
mutató a nem bolti lopások tekintetében.
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Az Igazgatásľendészeti osztáIy a kerületben elkĺjvetett, illetve a józsefvźltosi lakosok által
elkövetett szab áIy s érté s i elj árás ok l efo lytatá sát v é gzí.

Az osztéllyĺak céléľtékként meghatározott eljaľási napok szćlma átlagosan 65,2 naprő| 59,7
ÍIapra csökkent.

A gyoľsított eljaľások vonatkozásában megtlllapítható, hogy a bíľóság ľitkán éI az elzárás
lehetőségével, főleg pénzbirság és kĺjzérdekű munka keľĹil kiszabásra.

Bűn. és balesetmegelőzés

A rendőrkapitanyságunk f0l6-ban is intenzív bűnmegelőzési tevékenységet folytatott.
Az iskola rendőre program keľetében a bűnmege|ozési- és a közlekedési kollégák előadásokat
és bemutatókat taľtottak, játékos vetélkedőket szetveztek, melyek nagy sikert arattak a
gyermekek és a nevelők körében is.

A btĺnmegelőzési tanácsadó tobb alkalommal tartott előadást az iskolákbaĺ. Ezek témái
változatosak, a korosztálý érintő problémákľa helyezik a hangsúlý, külĺinös tekintettel az
internet, illetve a kábitő szer veszélyeiľe.

Fontosnak taľjuk, hogy ne csak a bekövetkezett bűncselekmények áIdozatait segítstik, hanem
igyekezziiĺtk az źt\dozattá vźtlást, illetve az ismételt źĺIdozattá válást megelőzni. Ezen
tevékenységünk egyik alappilléľe az idősek védelme.

A Józsefuárosi Aldozatsegítő Szakmai Rendszer (a továbbiakban: JÁSZER) célja, hogy
megelozze az áIdozattźĺ vá|ást, illetvę hatékonyabbá tegye a velük kapcsolatba kęrülő
szervezetek munkáját. A progľam összekĺjttetést biztosít a ľendőrség, a kormányhivatalok, az
önkormányzatok és a civil szęrvezetekkozott' En" a programot 20L6. évben is eredményesen
folytattuk.

Nálunk múködik legľégebbeĺ az á|talźnos iskolás gyermekeket cé|ző D.A.D'A oktatás, mely
1992. év óta folyamatosan a kerület búnmegelőzési paIettź!án szerepel, így elmondható, hogy
a programon tcĺbb generáció is felnőtt.

Kapitányságunkon 20l6-ban is működött ,,A szülők és családok a Rendőrség kiemelt
partnerei akźtbítőszer-bűnözés megelőzésében'' pľogram, melynek célja, hogy a 12-18 éves
gyermeket nevelő szülők lehetőséget kapjanak a kapcsolatfelvételre egy olyan személlyel, aki
kellő tapasztaIattal, ismerettel rendelkezik a kábítőszeľ-bűnözéssel, kábító- és pszichoaktív
szerek hasznáIatával kapcsolatosan, felvilágosítást, segítséget tud nýjtani.

Rendszeresen részt veszünk aKábitószerügyi Egyeztető Fórum munkájában is. A pľevenciós
és közbiztonsági munkacsoportnak is tagjai vagyunk, melyekben minket egy-egy komoly
tapaszÍalatlal és szakmai múlttal ľendelkező kolléga képvisel'

Nagy sikerrel keľültek megtartásra a baleset-megelőzési előadások. Nyílt napokat taľtottunk
óvodások, általános iskolások és kozépiskolás koľú gyermekek részére.
Kerékpáľos ügyességi páIyán az akadtt|yok leküzdésére, tesztlapok kitöltésére került soľ
versenyek keľetében. A kiváló eľedményt teljesítő gyerekeket aýndéktárgyakkal jutalmaztuk.
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Egyiittműkiidés

Elmondható, hogy a rendorkapitanyságunk jelentős lépéseket tetr' a kiilső kapcsolattartás
területén.

Kiemelkedő a Jőzsefvárosi onkormányzaItal az egytittműkĺidésünk. Az önkormányzat tobb
alkalommal, minden szfüséges teľületen segítséget nyijtott a programjaink megszewezéséhez
és célkitűzéseink megvalósít ásához.
Közösen került megszervezéste a II. Józsefuáľosi Rendőmap kb. 1.000 óvodás és alsó
tagozatos iskolás gyermek részvételével.
Anyagi tźlmogatást nyújtottak a spoľtnap és az évzárő renđezvéĺy megľendezésében is. A
kondícionáló teľem Létrehozására és berendezésére 6 millió foľintot csopoľtosítottak át
ľészünkĺe.

2016-ban 14 együttműködési megállapodás született, többek kĺizott a térfigyelő rendszer
üzemeltetéséľe a 2016-os évre vonatkozőarl' is, melyben 10 év után emelkedett a térťrgyelő
szo|gźiatot ellátó kollégák megbízási dija.

A Józsefuárosi Roma onkormanyzattal egyĹittmiĺköđési megállapodást kötöttünk' melynek
keretében éiđozatvédelmi előadást tartottunk, tovźlbbá a roma fiatalok tészéte nyílt napot
szerveztiink, ahol bemutattuk a rendőľség munkáját.
A közteľület-felügyelettel, a Józsefuárosi polgáľőrséggel, a Közép.pesti Katasztrófavédelemi
Kiľendeltsé ggel, a Fővárosi Rendészeti lgazgatőság keľületi kirendeltségével és a Budapest
Főváros VIII. Kerületi Koľmányhivatallal is kiemęlkędően jó a kapcsolatunk.

A civil szervezetekkel folyamatosan ápoltuk a kapcsolatainkat. Karácsony előtt a ľászoruló
gyermekek tészére ruhákat és játékokat gyújtöttünk a kollégáink és a lakosok kĺirében,
melyeket a lőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpontnak adtunk át.

A körzeti megbízottak az illetékességi területükcjn felvették a kapcsolatot az iskolákka| és az
egyháza?kal. A civil és egyhźzivezetok személyesen ismeľik akorzęti megbízottjukat ennek
köszonhetően a lakossági fórumon nagy szttmban megjelennek és pozitívan éľtékelik
j elenléttinket a kĺjzterĹileten.

Rendőrkapitányságunk kommunikációs tevékenysége kiemelkedő. Pozitív mind a média,
minď az źi|amp o|gár ok ir ány ába.
A Józsefuárosi Ujsággal kitűnő, folyamatos, napi szintű a kapcsolattartásunk. Az ujság
minden szźlmában tájékoztatf,lk a lakosságot a ľendőľség munkájáról, a rendőľkapitanyság
által megľendezésľe kerülő rendezvényekľől, szükséges esetekben bűnmegelőzési tanácsokat
adtunk.
Folyamatosan jelen vagyunk a BRFK Hírportálján, több országos sugárzású televíziós
csatorna, kereskedelmi rádió és újság is tudósított eredményes nyomozásainkľól.

20I 6. év ben telj esített cé||<ltuzései n k

tsszességében megállapítható, hogy a 201ó-os év is nagy változásokat hozott a

Rendoľkapitányság életében, melyre az á|Iomány kiváló vá|aszt adott.
Továbbra is kiemelten kezeljük a bűnmege|ozési tevékenységet, az iskola ľendőľ pľogľamot'
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résá vettünk a Kábítószerügý Egyezető Fóľum munkájában.

A kapcsolattartás folyamatos az iskolákkal, bűnmegelözesi és ba|eset-megelőzesi előadásokat
tartottunk.
Továbbra is kiválóan mĺikiidik a rÁszgR program.
Jelentősen cstikkent a kézben lévő és az iktatott bĺinügyek száma.
A kábítószenel kapcsolatos bĺincselekmények kiiaeriileti visszaszorítása, a kábítószer
kereskedő személyek elfogrísą az elosztó helyek felszámolása folyamatos volt.
A lakosság táĄékoeraúsát továbbra is végrehajtottuk, lehetöség szerint fokoauk.
Az átlagos reagá|ási időt l5 perc alá, |2,4 percre csökkentettĺik.
onkormányzati tárnogatással kiaĺakítottunk egy XXI. szźvadi színvonahi kondicionáló termet
az ál|omány flzikai erönlétének javítása, megtaľtasa éľdekében'

^ 
20|7, évľe vonatkozó főbb célkĺtűzéseink

A 2016.os évben elért eľedmények megtartása.
A kábítószer-teľjesztö személyek elfogasa, az erre szolgáló elosztó he|yek további
felszámolrłsa.
A JÁSZER program folyatása.
A Kábítószerügy' Egyeztetĺĺ Fórum munkájában történő további aktív ktizreműkĺidés.
Az állomany megtaľtása, az önkormänyzat segítségével számukra további szolgálati lakĺĺsok
biztosítása.
A bűniigyi gazdasági szakteľületet erős ítése.
Célunk, hogy csökkentstik a nyomozások átlagos időtartaÍnat.
Konstruktív egytittmfü ödés fo lytatása a társszervekke|.
Tekintettel a kiemelkedően jó kapcso|atrą idén közösen szerętnénk a Közép-pesti
Katasztrófavédelemi Kirendeltség VIII. kerit|eti Hivatásos Tĺĺzoltó-parancsnokságával
megrendezni az immáľ III' Rendvédelmi Napot.
Az <inkormányzat támogatasával az akciócsopoľt részere egy civi| jellegii gépjráľmíi használatát
kezdeményeznénk.
A rendőrkapitĺłnysági éptilet homlokzatĺĺnak és elĺiteľének felújítasát, a ffitésręndszer és
elektľomos hźiózat, va|amint a nyílászárók cseĘét is szeretnénk megvalósítani a BRFK és az
tinkormányzat segítségével.

Budapest, 2017. februär 2l.
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