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Tisztelt Polgármester Úr!
Az alábbiakban bemutatom Remeteszőlős közbiztonsági és bűnügyi helyzetét 2017. évre
vonatkoztatva a Budaörsi Rendőrkapitányságra érkezett bejelentések elemzése, a körzeti
megbízottak tevékenysége, illetve a központi statisztikai adatok ismertetésével.

RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG
A közterületi munka értékelése
A Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrs 2018. évben a hatályos jogszabályok és
belső normák betartásával, illetve betartatásával, az állampolgárok jogainak tiszteletben
tartásával végezte tevékenységét.
Az Őrs munkáját nagymértékben befolyásolja a speciális földrajzi elhelyezkedés, az állandó és
ideiglenes lakosság egyre dinamikusabban növekvő száma, a lakosság összetétele, annak
vagyoni helyzete, az infrastruktúra fejlettsége.
A fenti körülmények mellett törekedtünk arra, hogy a rendelkezésre álló erők és eszközök a
mindenkori közbiztonsági és a bűnügyi operatív helyzethez igazodva a legoptimálisabban
kihasználásra kerüljenek.
Megfelelő szolgálatszervezéssel, a társszervekkel szorosan együttműködve, az Önkormányzat
támogatásával végeztük el feladatainkat.

A körzeti megbízott tevékenységéről
A községben Kürtösi Pál rendőr főtörzsőrmester Úr teljesít szolgálatot, mint körzeti megbízott.
A körzeti megbízott hely-, és személyismerettel rendelkezik, mely ismereteket évről évre
folyamatosan bővíti.
Az Önkormányzattal, a településen élőkkel, a közbiztonságért tenni akaró személyekkel,
szervezetekkel a napi munkakapcsolatot kialakítottuk, ez által rendszeresek a Polgárőrség és a
Budakeszi Rendőrőrs állományának bevonásával végrehajtott fokozott ellenőrzések.
A körzeti megbízott folyamatosan együttműködött a Közterület-felügyelet, a Pilisi Parkerdő,
valamint a Polgárőrség tagjaival.
A program keretében a körzeti megbízott, mint „iskola rendőr” is végzi tevékenységét a
települések iskoláiban.
A körzeti megbízott mint kapcsolattartó személy jelenléte – akikhez közvetlenül fordulhattak
problémáikkal az érintettekkel– még inkább megerősítette a bűnmegelőzési 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.
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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.
Az önkormányzatok, illetőleg a lakosság véleménye a megbízott tevékenységét illetően 2018.
évben is pozitív volt.

1.Bűnügyi helyzet bemutatása
Remeteszőlős település a bűnügyileg kevéssé fertőzött területek közé sorolható. Ez köszönhető
a város földrajzi elhelyezkedésének, a lakosság összetételének, a városban üzemelő térfigyelő
rendszer működésének, valamint a polgárőrség, közterület-felügyelet és a rendőrség hatékony
munkájának.

1.1 A regisztrált bűncselekmények számának alakulása
Remeteszőlős Község területén a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekményi szám az
alábbiak szerint alakult. A lenti diagramm a 2010. évtől 2018. évvel bezárólag mutatja a
bűncselekményi szám alakulását. (darabszámok megjelölésével)
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Az összes bűncselekményi szám alakulásáról elmondható, hogy a 7db regisztrált
bűncselekmény álláspontom szerint jónak mondható.
Ezek alapján feladatként határozható meg számunkra, hogy ezen számokat tartani kell, így a
folyamatos rendőri jelentés biztosításával ez biztosítható.

4
A lenti diagramm szintén 2010.évtől 2018. évvel bezárólag mutatja a lopási számok alakulását.
(darabszámok megjelölésével)
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Ez az a kategória ami a leginkább jellemző a térségre és a településre is egyaránt. Ezen
cselekmény visszaszorításában szintén a rendőri jelenlét az ami megoldást nyújt, továbbá a
bűnmegelőzési előadások megtartása adhat távpontokat értékeink védelme érdekében.
A lenti diagramm szintén 2010.évtől 2018. évvel bezárólag mutatja be a betöréses lopások
számait. (darabszám megjelöléssel) (2010-ben, valamint 2014-2015-2016.évben betörés nem
történt, 2017-ben 5db, míg 2018. évben 3 betöréses lopást regisztráltunk)
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A lenti diagramm szintén 2010.évtől 2018. évvel bezárólag mutatja a lakásbetörések alakulását.
(2010 –ben, valamint 2014-2015-2016 évben lakásbetörés nem történt, 2017-ben 5, míg 2018ban 3db történt)
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A fenti adatok tükrében elmondható, hogy a bűncselekményi szám az országos adatokhoz
hasonlóan csökkent. A betöréses lopások, azon belül a lakásbetörések számában is sikerült
csökkenést elérnünk.
Ezen számok is azt mutatják, hogy a közös munkákban kiemelkedő szerepe van a körzeti
megbízottnak és a Polgárőrségnek, és Remeteszőlős lakosainak is, akik ezidáig is napi szinten
segítették munkánkat.
A lakosság szubjektív biztonságérzetét a számadatok tükrében is sikerült megőriznünk. Ez
annak is köszönhető, hogy a helyben szolgálatot teljesítő Körzeti Megbízott illetve a vele közös
szolgálatot ellátó Polgárőrség illetve Közterületfelügyelet – megerősítve a Budakeszi
Rendőrőrs, illetve a Budaörsi Rendőrkapitányság állományával, szükség szerint – nagy
erőfeszítéseket tesznek a folyamatos jelenlét biztosítására.
A számadatokból megállapítható, hogy 2018 -ban, az ismertté vált bűncselekmények nagy
részét – ahogy fentebb már említettem - továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények képezték,
melyek így az összes bűncselekményen belül meghatározó helyet foglalnak el.
A közrendvédelmi és a bűnügyi állomány az észlelt és bejelentett eseményekre azonnal reagált,
és közös fokozott ellenőrzések is voltak a területet érintő cselekmények megakadályozása,
illetve visszaszorítása érdekében.
Tekintettel arra, hogy a vagyon elleni bűncselekmények a legnagyobb számban előforduló
bűncselekmények, ezért fokozott figyelmet érdemelnek, annál is inkább, mert döntően
befolyásolják az állampolgárok biztonságérzetét és a vagyonbiztonságról, a településen való
élhetőségről alkotott véleményét.
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Ennek a pozitív képnek a megléte az Önkormányzat érdeke is, ennek érdekében támogatások
útján mindent meg is tesz.
Itt érdemes megjegyezni a térfigyelő kamerák szükségességét, fontosságát mivel az
elkövetőkről készített fényképek, felvételek az általuk használt járművekről készült képek igen
komoly segítséget jelenthetnek a megelőzésben, és a felderítésben is.
Nagyon fontos továbbá, hogy a körzeti megbízott és a polgárőrök a napi szolgálataik során
olyan – a kor kihívásnak is megfelelő - technikai eszközökkel, járművekkel rendelkezzenek,
amelyek garantálják munkájuk eredményességét. Megítélésem szerint Remeteszőlős
közbiztonsága rendben van.
ÁGAZATI CÉLKITŰZÉSEK 2019. ÉVRE
1.) Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásával, valamint a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásával kapcsolatos
rendőri feladatok végrehajtása.
2.) Magyarország külső határainak fokozott védelme, az illegális migráció elleni
eredményes és következetes fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és
mélységi ellenőrzési feladatok schengeni követelményeknek megfelelő végrehajtása.
3.) Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni
hatékony fellépés az erők és eszközök optimális felhasználásával, az egyes rendészeti
feladatokat ellátó személyekkel és a polgárőrséggel kapcsolatos feladatellátással,
valamint a büntetőeljárások lefolytatásának gyorsításával, eredményességének
biztosításával.
4.) A közlekedésbiztonsági helyzet további javítása, különösen a halálos balesetek és a
balesetben meghalt személyek számának csökkentése.
5.) A büntetőeljárásról szóló törvény hatékony, jog-és szakszerű alkalmazása, a gyakorlat
optimalizálása érdekében a jogalkalmazási tapasztalatok alapján a nyomozás
hatékonyságát előmozdító, a szabályozás szükség szerinti korrekcióját megalapozó
szakmai javaslatok kidolgozása.
6.) A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati jogviszonyára vonatkozó
szabályozás hatálybalépésével kapcsolatos feladatok, a szervezeti módosítások
előkészítése, végrehajtása és közreműködés a hivatásos állomány életpályamodelljének folytatásához szükséges feladatok végrehajtásában.
ÖSSZEGZÉS
A Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrs munkatársai komoly erőfeszítéseket
tettek 2018. évben, és tesznek továbbra is azért, hogy Remeteszőlős közbiztonsági szempontból
is egy élhető község, település legyen, a becsületes állampolgárok érezzék azt, hogy a rendőrség
munkájával őket szolgálja.
Az állampolgárok biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények megelőzésére és
eredményesebb felderítésére igyekszünk nagyobb hangsúlyt fektetni továbbra is. Ezt társadalmi
összefogással, a lakosság és a különböző társadalmi szervezetek bevonásával, a reagáló
képességünk további növelésével szeretnénk elérni.
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Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet Polgármester Úrnak, a képviselő-testületnek, a
Polgármesteri Hivatal munkatársaiknak, valamint Remeteszőlős lakosainak azt az egész évben
tapasztalható kiemelkedő támogatásért, aminek köszönhetően közösen tudunk a közös célok
elérése felé haladni ezáltal a fent részletezett eredményeket elérni.

Tisztelt Képviselő Testület!
Ezúton szeretném megköszönni támogatásukat, mert az Önök segítsége nélkül nem tudtunk
volna 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.
Budakeszi, 2019. március „

„.
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