Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület
2015. március 26-i ülésén 63/2015.(III.26.)számon
a következő határozatot hozta
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
63/2015.(III.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Rendőrkapitányság vezetőjének a város
és vonzáskörzete közrend és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. A beszámoló
alapján a rendőrkapitányság működési feladatellátása alapvetően jó színvonalúnak minősíthető.
Megállapítja, hogy a beszámolási időszakban a rendőrkapitányság munkája során kiemelt gondot
fordított a 80/2013. (III.27.) számú képviselő testületi határozat végrehajtására.
Ennek eredményeként a közterületi jelenléti órák száma nőtt, továbbá sikerült csökkenteni a
lopások számát is, viszont a közrend, közbiztonság szempontjából frekventált területeken továbbra
is fontos feladat az ellenőrzések számának és hatékonyságának szinten tartása, valamint a
tettenérések és elfogások számának növelése.
A Képviselő-testület a közrend, közbiztonság javítása érdekében a következőkre kéri a kapitányság
vezetőjét és személyi állományát:
1. Lehetőségeikhez mérten tartsák továbbra is elfogadható szinten a közterületen eltöltött órák
számát!
2. Kiemelten kezeljék az önkormányzat sérelmére elkövetett bűncselekmények,
szabálysértések ügyeit, valamint a lakosság érdeklődésére számot tartó, városban elkövetett
sorozat jellegű, vagy közfelháborodást kiváltó ügyeket!
3. A város területén - a szubjektív közbiztonságérzet növelése érdekében - folytassák a rendőri
ellenőrzéseket (különös tekintettel a gyalogos járőrszolgálatokra)!
4. Az iskolák és a piac környezetében segítsék a közlekedésben résztvevőket, tartsák szinten
vagy lehetőség szerint csökkentsék a személyi sérüléssel járó közúti balesetek számát,
valamint javítsák a közlekedési morált!
5. Célra orientált szolgálat ellátásuk során tegyenek meg mindent a vagyon elleni
bűncselekmények szinten tartása, esetleges csökkentése érdekében.
6. Az ún. piaci napokon tartsák fenn a parkolás rendjét elsősorban gyalogos járőrszolgálatokkal
és az önkéntes jogkövetést szorgalmazzák a gépjármű vezetőknél!
7. Fokozott figyelmet fordítsanak a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó vagyon elleni
jogsértések ismeretlen elkövetőinek felderítésére!
8. Gyorsan és hatékonyan intézkedjenek az állampolgárok közbiztonságérzetét negatívan
befolyásoló erőszakos jellegű jogsértések megelőzése, kezelése érdekében!
9. Továbbra is fordítsanak fokozott figyelmet a családon belüli erőszak megelőzésére,
felderítésére, az együttműködési megállapodás alapján vonják be tevékenységükbe az
illetékes gyámügyi szervet és minden más érintett hatóságot, intézményt.

-210. Visszatérően ellenőrizzék a város és a térség szórakozóhelyeit az erőszakos, garázda jellegű
jogsértések visszaszorítása, valamint a kábítószer-terjesztés, kábítószer-fogyasztás
visszaszorítása érdekében! Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények során továbbra is
törekedjenek az eljárások terjesztők irányába való kiszélesítésére! Folytassák a
drogprevenciós tevékenységet az oktatási intézményekben és lehetőség szerint egyéb
rendezvényeken is!
11. Kiemelt figyelmet fordítsanak a bűn- és baleset-megelőzésre, tartsanak megelőző jellegű
oktatásokat az idős személyek körében is, megelőző szóróanyagaikat minél szélesebb
körben terjesszék a lakosság körében, ragadják meg a média segítségét is!
12. Az 1.-11. pontokban megfogalmazott
folyamatosan gondoskodjon!
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A képviselő-testület a 80/2014. (III.27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
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