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Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
17. pontja szerint a helyi önkormányzatok feladata a helyi közügyek, valamint a helyben
biztosítható közfeladatok körében - többek között - a közreműködés a település közbiztonságának
biztosításában.
Ehhez kapcsolódva elsősorban a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban:
törvény) kerültek meghatározásra az ellátandó feladatok. A törvény 8. § (4) bekezdése alapján a
rendőrkapitány személyesen, vagy kijelölt helyettese útján évente beszámol a rendőrkapitányság
illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal
kapcsolatos feladatokról.
Az elmúlt évben a Közgyűlés a 60/2015. (IV.30.) önkormányzati határozattal elfogadta a
kapitányságunk 2014. évi munkájáról szóló beszámolót, és a 2015. évi beszámoló előterjesztésére
2016. április 30-ig jelölt meg határidőt.
A törvényben és a fentebb említett határozatban előírt kötelezettségemnek teszek eleget a mellékelt
beszámoló elkészítésével.
A beszámolóban a preambulumot követően az elmúlt év közbiztonsági helyzetének alakulását
értékelem, melynek során részletesen elemzem az elkövetett bűncselekmények számát és
összetételét, a közterületeken elkövetett bűncselekmények, a kiemelt bűncselekmények számának
alakulását, a nyomozáseredményességi mutató alakulását, a tulajdon elleni szabálysértések, a
közlekedésbiztonság alakulását, valamint az illegális migráció helyzetét. Ezt követően a Debreceni
Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról számolok be részletesen, ahol elemzem a közterületek, nyilvános helyek, valamint a
kiemelt idegenforgalmi területek biztonságát, a közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlatát, a
rendezvénybiztosításokkal kapcsolatos tevékenységünket, a körzeti megbízotti és az ügyeleti
tevékenységet, az igazgatásrendészeti munkát, majd pedig a bűn- és baleset-megelőzési helyzetet,
illetőleg a más hatóságokkal történő együttműködésünket ismertetem. Ezt követően a város
közbiztonságának javítása érdekében tervezett feladatokat összegzem, stratégiai és 2016. évi
céljaink ismertetésével.
A törvény 8. § (5) bekezdése értelmében, ha a beszámolót a rendőrkapitányság illetékességi
területén működő települési önkormányzatok többsége nem fogadja el, három hónapon belül újabb
beszámolót kell tartani. Ismételt elutasítás esetén a települési önkormányzatok többsége a megyei
rendőrfőkapitányhoz fordulhat. Ilyen esetben a megyei rendőrfőkapitány köteles az
önkormányzatok által meghatározott kérdésekre is kiterjedő, átfogó vizsgálatot tartani, ennek
keretében a rendőri vezető felelősségét, illetőleg alkalmasságát megvizsgálni. A vizsgálat
eredményéről az önkormányzatokat tájékoztatni kell. A megyei rendőrfőkapitány köteles a
közbiztonsági feladatok ellátása érdekében a vizsgálat szerint szolgálatszervezési, szervezeti,
személyi és belső irányítási intézkedéseket megtenni.
Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, fogadja el Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának 2015.
évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
szóló beszámolómat.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjének előterjesztésére, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 17. pontja és az 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján
1./ elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának 2015. évi helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót.
2./ Felkéri a Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy Debrecen Megyei Jogú Város
közbiztonságának 2016. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel
kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: a Debreceni Rendőrkapitányság vezetője
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
D e b r e c e n, 2016. április 26.

Dr. Uzonyi Attila r. ezredes
kapitányságvezető

