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Tisztelt  Képviselő-testület! 
 
 
 
 Jelen előterjesztés tájékoztatást kíván adni az eredményekről és a meglévő 
problémákról, és azok megoldási lehetőségéről. 
Napjainkban az emberek biztonságérzetének javítása kiemelt fontosságú kérdés. 
Az előterjesztésben a lakosságot leginkább veszélyeztető problémák 
megoldására törekedtünk. 
A bűnmegelőzési munkába szeretnénk minél szélesebb társadalmi rétegeket 
bevonni, hogy minél több ember érezze  sajátjának a kerületet, a kerület gondjait 
a bűnmegelőzés terén. 
Természetesen továbbra is számítunk a rendészeti szervek munkájára, így az 
összehangolt, koordinált munka hozhat jó eredményt. 
 
 

 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat 
fogadja el. 
 
 
 
Budapest, 2008. március     -n.                             
                                                                      
                                                                              Dr. Borsány György 
 
 
Határozati Javaslat: 
 
 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az Önkormányzati feladatok meghatározása a közrend-
közbiztonság területén 2009-től 2010-ig című előterjesztését elfogadja. 

  
 
 
Felelős: Tóth Mihály  
              polgármester 
 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató szavazata szükséges. 



Az Önkormányzati feladatok a közrend – közbiztonság területén 
2009-tól 2010-ig  

 
A Helyi Önkormányzatok Európai Chartája által megfogalmazott tétel szerint: ”A helyi 
közrend és közbiztonság védelme elsősorban a helyi önkormányzatok feladata, az állam pedig 
garanciát vállal a közbiztonság helyi finanszírozására”. 
 
Az Európai Unió a bűnmegelőzési hálózat létrehozásával egyidejűleg az együttműködésben 
résztvevő tagállamok számára- a három kiemelt bűnmegelőzési feladat egyikeként- a városi 
bűnözés csökkentését kötelező feladatként fogalmazta meg. 
Ennek a megfelelésnek tett eleget a 115/2003.(X.28.)OGY határozattal megalkotott 
dokumentum „A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája”, amely dokumentum prioritást 
ad a városi biztonság megerősítésének.  
 
Ennek szellemében készült és került elfogadásra 2007. május 15-én Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzatának Bűnmegelőzési koncepciója, amely a helyi viszonyokhoz igazodó, 
a helyi prioritásokat figyelembevevő és arra megfelelő válaszokat adó stratégia, amelyet 
folyamatosan aktualizálni szükséges. 
 
A bűnmegelőzési koncepció végrehajtásának legfontosabb tapasztalatai: 
/A rendvédelmi szervek munkájáról külön napirendben adunk tájékoztatást/ 
 

1. A koncepció eredményeként az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
tv.8.§(1)bekezdés, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.tv.1.§(1) 
bekezdésben foglalt feladatok ellátására született együttműködési megállapodás. Az 
önkormányzat a bűnmegelőzési feladatok megvalósítása során kiemelt szerepet 
tulajdonított a rendőrséggel való együttműködésnek melynek eredményeként a 
rendőrség működteti a térfigyelő rendszert, közös járőrszolgálatot látnak el a 
közterület –felügyelőkkel, közös akciókat szerveznek, szükség esetén segítséget 
nyújtanak a hivatal dolgozóinak amennyiben munkavégzésük során, jogszerű 
feladatellátás közben, rendőrségi segítségre van szükség.  
A kerületi rendőrkapitányság a koncepcióban foglaltaknak megfelelően szoros 
együttműködést alakított ki a Dél-Csepel Polgárőr Egyesülettel. 
 

2. A tűzvédelem, tűzbiztonság és a tűzmegelőzés területén jó az együttműködés a 
kerületi Tűzőrséggel, illetve a Katasztrófavédelemmel. 
Ugyanakkor széles körű felvilágosító munkára van szükség a panel tüzek csökkentése, 
illetve megakadályozása érdekében. pl. ha az elektromos rendszer nem bírja el a 
lakásban használt készülékek energia mennyiségét nem elegendő a kismegszakítót 
nagyobb teljesítményűre cserélni mert igaz, hogy „nem csapja le az áramot” viszont a 
vezetékek átforrósodnak amely tűzveszély forrása. 
Előre léptünk a katasztrófavédelem munkatársaival a fiatalok körében végzett 
felvilágosító tevékenységben, ennek módszereiben.(pl.: kerületi versenyek szervezése) 

 
3. A közterület-felügyelet alapvető feladata a lakosság köz-és biztonságérzetét 

befolyásoló közterületi rend, tisztaság, kulturált környezet biztosítása. E szerepük 
mellett bűnmegelőzési jellegű tevékenység is fontos szerepet kap. Jelenlétük 
visszatartó erővel bír a bűnözésre, megakadályozhatják az áldozattá válást. 
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Ilyen tevékenység különösen: 
• együttműködés a közrend, közbiztonsági feladatok ellátásában részt vevő rendészeti 

szervekkel; 
• a közlekedés rendjének ellenőrzése – a védett behajtani tilos súlykorlátozási övezetek 

fokozott ellenőzése/12t; 6t; 3,5t /; 
• illegális szemétlerakók fokozott ellenőrzése, felszámolása; 
• önkormányzati rendezvények biztosítása; 
• bűnmegelőzési célú járőrszolgálati információk átadása a rendészeti szerveknek; 
• jogosulatlan kereskedők, házalók kiszűrése; 
• bűnmegelőzési programokhoz való csatlakozás pl.: Biztonságos Iskola mozgalomhoz 

való csatlakozás. 
 
4. A kerületünkben működő Dél-Csepel Polgárőr egyesület nagy jelentőséggel bír a nagy 

tömegeket vonzó kerületi rendezvények biztosításában, a rendszeres járőrszolgálatok 
szervezésével a közrend a közbiztonság fokozásában. Elismerésre méltó a 
bűnmegelőzés társadalmasításával kapcsolatos munkájuk. pl.: Csillagműhely 
közösségfejlesztő csoport vonatkozásában, amely tevékenységével fontos szereplője a 
társadalmi bűnmegelőzésnek. 

 
5. A gyermek - és fiatalkori bűnözés megelőzése fontos része az elfogadott 

bűnmegelőzési koncepciónak. Csepelre is, mint Budapest egész területére jellemző, 
hogy a fiatal és gyermekkorúak egyre agresszívebb formában követnek vagyon elleni 
bűncselekményeket közterületen. 

 
A 2007-ben elfogadott bűnmegelőzési koncepció megvalósítása összességében jó úton halad, 
az eltelt rövid idő azonban még nem elegendő az átfogó értékelésre. 
Megállapíthatóa rendvédelmi szervekkel javult az együttműködés, munkájukat 
önkormányzatunk sokoldalúan segíti. A megkötött együttműködési megállapodások konkrét 
tennivalókat jelölnek meg, végrehajtásukban. Különösen a tájékoztató munka területén 
tapasztalható jelentős előrelépés.(A Csepel újságban, a Csepp TV-ben és az önkormányzat 
honlapján közölt híreket, műsorokat.) 
 
A bűnmegelőzési koncepcióban megjelöltek további végrehajtása érdekében a következő 
javaslatokat teszem. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Javaslatok a közrend és közbiztonság javítására 
(2009-2010-ig terjedő időszakra) 

 

Sorszám Feladat meghatározása Szükséges intézkedések Szükséges eszközök Határidő Várható eredmény 

1. 
 

Parkolási rendelet I. szakaszának 
megvalósítása 

 

 
 

Koordinációs tevékenység 
 
 

- 2009. 
Szabályos parkolás 

lehetőségének 
megteremtése 

2. 
 

A parkolási rendelet teljes 
bevezetése 

 

 
 

Testületi döntés az 
üzemeltetőről 

és a bevezetés időpontjáról 
 
 

- 2010 
Szabályos parkolás 

lehetőségének 
megteremtése 

3. 
 

P+R parkoló tervezése/építése 
 
 

 
 

Tárgyalások megkezdése a 
Fővárosi Önkormányzat 

vezetőivel és a BKV vezetőivel 
 
 

- 2009-2010 
A kaotikus parkolási 

zsúfoltság 
megszüntetése 

4. 
 

A közlekedési szabálytalanságok 
visszaszorítása 

 

 
A FÁMA LÉZER gyakoribb 

működtetése a jogi lehetőségek 
megteremtése után a 

közterület-felügyelet bevonása 
 

FÁMA LÉZER 
Rendelkezünk vele folyamatos A balesetek számának 

csökkentése 
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Javaslatok a közrend és közbiztonság javítására 
(2009-2010-ig terjedő időszakra) 

 

Sorszám Feladat meghatározása Szükséges intézkedések Szükséges eszközök Határidő Várható eredmény 

5. 
 

A térfigyelő rendszer bővítése 
4 kamerával 

 

 
 

Testületi döntés 
 
 

4 db kamera - 2009. A bűnügyi statisztika 
javulása 

6. 
 

A térfigyelő rendszer bővítése 
4 kamerával 

 

 
 

Testületi döntés 
 
 

4 db kamera - 2010 A bűnügyi statisztika 
javulása 

7. 

 
Az időskorúak 

védelmére cselekvési program 
készítése 

 

 
 

Koordinációs tevékenység a 
szociális ágazat 
munkatársaival 

 
 

- 2009.01. 31. 
Az áldozattá válás 

lehetőségének 
csökkentése 

8. 
 

Az időskorúak védelmére 
készített cselekvési program 

megvalósítása 

 
 

Koordinációs tevékenység a 
szociális ágazat 
munkatársaival 

 
 

Jelző-készülék 
beszerzése/10db/ 

 
2010.12. 31. 

Az áldozattá válás 
lehetőségének 
csökkentése 
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Javaslatok a közrend és közbiztonság javítására 
(2009-2010-ig terjedő időszakra) 

 

Sorszám Feladat meghatározása Szükséges intézkedések Szükséges eszközök Határidő Várható eredmény 

9. 

 
Biztonságos Csepelért 

Közalapítvány támogatói 
körének bővítése 

 
 

 
Tárgyalások megkezdése a 

vállalkozói szférával 
- 2009. június 

A rendészeti szervek 
anyagi és technikai 

támogatása 

10. 

 
Digitális bűnözési térkép 

létrehozása 
 
 

A BRFK XXI. ker. 
Rendőrkapitányság 

vezetőjével való koordináció

Digitális térkép; 
számítógép; TV 

készülék 
2010.12. 31. 

A lakosság 
tájékoztatása a bűnügyi 

helyzetről, 
prevencióként 

11. 

 
A bűnmegelőzési tevékenységgel 

kapcsolatos kommunikáció 
erősítése 

 
 

A Csepp TV 
közreműködésével a 
rendészeti szervek 

tájékoztatása az aktuális 
problémákról, 

veszélyhelyzetről 

- folyamatos 
Prevencióként az 

aktuális problémákra 
való figyelem felhívás 

12. 

 
FÓRUM megtartása félévenként 

a körzeti mb.tal esetenként a 
rendőrség vezetőivel 

 
 

Egyeztetés –rendőrséggel, a 
helyszínt biztosító 

közművelődési vezetővel 
- folyamatos 

Közvetlen élőkapcsolat 
kialakítása a lakosság 
közérzetének javítása 

érdekében 
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Javaslatok a közrend és közbiztonság javítására 
(2009-2010-ig terjedő időszakra) 

 

Sorszám Feladat meghatározása Szükséges intézkedések Szükséges eszközök Határidő Várható eredmény 

13. 

 
 

A tűzoltóság számára fenntartott  
felvonulási útvonal fokozott 

ellenőrzése 
 

A közterület-felügyelet  
járőr utasítás és 

útvonaltervben való rögzítés
- folyamatos 

Tűz estén az adott 
objektum 

megközelítésének  
lehetősége 

14. 

 
 

A tűzesetek megelőzésével 
kapcsolatos felvilágosító 

tevékenység 
 

Egyeztetés a Csepp Tv 
vezetőjével - 

Az 
aktualitásnak 
megfelelően, 

minimum 
negyedévente 

Kevesebb tűzeset 

15. 

 
 

A DÖK bevonása az ifjúságot 
érintő bűnmegelőzési 

tevékenységbe 
 

Bűntérkép készítése, 
cselekvési terv készítése - folyamatos Az áldozattá válás 

elkerülése 

16. 

 
Távfelügyeleti rendszer 

 
 
 
 

Testületi döntés 
Ajánlás a CSEVAK és  
családi házas övezetek 

,intézmények gazdasági 
társaságok részére  

- 2009. Vagyonbiztonság 
növelése 
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