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Április
27-én
a
Palotai
Polgárőrség
szervezésében, közbiztonsági, bűnmegelőzési
fórum volt az Újpalotai Közösségi Házban,
melyen vendégként és aktív közreműködőként
vett rész Veres János, főhadnagy, az Újpalotai
rendőrőrs parancsnoka.

dr. Tepliczky Miklós, a Palotai Polgárőrség
vezetője
bevezetőjében
elmondta,
hogy
előzetesen nagyon sok kérdés érkezett és
sajnálattal vette tudomásul, hogy személyesen már kevesen jelentek meg a
fórumon, majd köszöntötte a jelenlévő Avarkeszi Béla, civil referenst.
A beérkezett kérdések egy része a rendőrség, míg a másik részük a polgárőrség
illetve a közterület felügyelők munkájával kapcsolatos- például: panel rendőrség
felállításának szükségessége, mi lesz a pázsiton parkoló gépkocsikkal, hogyan
lehet fellépni a póráz nélküli nagy testű kutyák gazdáival szemben, hogyan lehet
megelőzni a lépcsőházi vandalizmust, mit lehet tenni az ellen, hogy a Nyírpalota út
valamint a Pólus környékén ne legyenek autóversenyek- kérdezte dr. Tepliczky
Miklós.
A lakosság biztonságérzete mást jelent, mint az, hogy a közbiztonság milyen kezdte bevezető gondolatait Veres János, főhadnagy. A közbiztonsági mutatók
ugyanis a szakemberek számára mondanak valamit és főleg számokból,
statisztikákból állnak. A lakosság biztonságérzete viszont abban áll, hogy milyen
környezetben van, mekkora a munkanélküliség az adott területen illetve milyen
korosztály lakik itt. Egy lakótelepen mindig rosszabb a biztonságérzet, mint a
családi házas környezetben. Ami a problémám és amin nem tudok változtatni az
az, hogy a lakótelepen élők elfásultak minden tekintetben. Tudni kell, hogy a
rendőrség nem tud csodát tenni és csak az állampolgárok segítségével tud
dolgozni. Nekünk az is segítség lenne, ha tudnánk, hogy milyen
bűncselekményeket követnek el. Tudom, hogy az emberek nagy része fél, mert
ismeri az elkövetőt, fél, hogy bosszút állnak rajta. Azt azonban mindenkinek tudnia
kell, hogy a rendőrségnek törvény adta lehetősége, hogy tanúvallomás esetén a
bejelentő adatait ne szolgáltassa ki. Újpalota közbiztonságára visszatérve- folytatta
a főhadnagy-, a XV. kerület budapesti szinten a hetedik helyen áll, így ez egy jó
pozíció. A XV. kerület bűnügyileg nem fertőzött és sok lakótelep örülne, ha ilyen
adatai lennének. Aminek a lakosság nem örül az az, hogy nem lát rendőrt az utcán,
mert nincs is annyi, így nem tud egyszerre ott lenni mindenütt. Az EU-ban kb.2-300
lakosra kell, hogy jusson egy rendőr - igaz, nincs mindenki közülük az utcán. Ha
ilyen mértékben már csak gazdaságilag sem oldható meg, de azért az EU-

csatlakozással lesz változás remélem e tekintetben. A lakótelepi rendőrséggel
kapcsolatban azt tudom mondani- folytatta a rendőrőrs vezetője-, hogy Gergényi
Péter főkapitány úr két helyen tervezi kísérleti jelleggel ennek létrehozását
legkorábban júliusban. Amit tudunk, hogy gyalogos járőröket, gépkocsizókat,
kerékpáros rendőröket kíván a lakótelepeken szolgálatba állítani, de ennek további
részleteiről még mi sem tudunk. Az információk átadását követően Veres János az
előzetesen beérkezett egyéb felvetésekről beszélt: Újpalotán rengeteg zöld terület
van szerencsére. Nyáron nagy probléma, hogy a parkokban a fiatalok és a nem
fiatalok hangoskodnak. Rengeteg bejelentést kaptunk ez ügyben. Arra a
következtetésre jutottunk, hogy a lakótelep akusztikailag nem jól épült meg. Mi
szólunk az érintetteknek, ha értesülünk a hangoskodásról, ami általában csak
focizást, beszélgetést jelent. Véleményem szerint jobb, ha a fiatalok éjszaka a
játszótéren beszélgetnek, mintha gépkocsikat törnének fel, kábítószert vagy
alkoholt fogyasztanának. Természetesen megértem azt, akit a zaj zavar.
A kutyákkal kapcsolatban: szerintem szabályozni kellene, hogy egy lakótelepi
lakásban hány kutyát lehet tartani. Én a szomszéd kerületben lakom egy nagy
kertes családi házban, de az önkormányzat csak két kutya tartását engedélyezi
számomra. Örök vita van a kutyák szeretők és nem szeretők között. Általában tudja
az eb tulajdonos, hogy póráz és szájkosár kell az állatnak. Ha meglátják a rendőrt,
rögtön megkötik az állatot, de azt már kevesen tudják, hogy van kutyafuttató pl. a
Késmárk utcában. Az embereket rá kéne venni, hogy vigye oda az állatot. Amelyik
tulajt pedig feljelenti, annál szankciót kell bevezetni.
Autóverseny. Ez egy mindennapos probléma. Rendszeresen járunk ki ezekre a
területekre és próbáljuk elérni, hogy ne versenyezzenek. A gond az, hogy jelenleg
nem szabályozza ezt semmi, tehát semmit nem követnek el ezek az emberek.
Rendszeresen két-háromszáz ember összegyűlik valahol, de közülük csak tíztizenkét fiatalnak van versenyzésre alkalmas autója. A többiek nézők, szórakozni
vágyó fiatalok. Nem részegek, nem narkósok, nem szemtelenek. Ha szól a rendőr
nekik, beülnek az autóba és odébb mennek. Többször felajánlották nekik a
Hungaroringet, kivezető utakat, de nekik ez jó, hogy mi kimegyünk, elküldjük őket.
Nem lehet mit tenni jelenleg, nem veszélyeztetnek mást, csak önmagukat.
Polgárőrség-rendőrség kapcsolat jó Újpalotán. Itt két polgárőr szervezet is működik.
Én mióta itt dolgozom, nagyon jó a kapcsolatom velük. Megpróbáljuk tolerálni
egymást, azért vagyunk, hogy egymást segítsük. Nekik is vannak önálló vállalásaik,
a rendőrségnek is van törvényileg szabályozott feladata. Például minden hétvégén
(pénteken és szombaton) közös szolgálatot látunk el.
Újpalotán hét általános iskola van, a gyerekek létszáma csökken, de az iskolák
mindent megtesznek mégis a létszám növelése érdekében. Ezért sok olyan 12
éves van, akinek komoly bűnözői háttere van. A családnak, a szülőnek, az
iskolának nagy a felelőssége ez ügyben. Ugyanis nem lehet ennek a feladatnak a
megoldását a rendőrségre bízni. A társadalmi elvárásokhoz való megfelelést igenis
az iskolának és a családnak kell biztosítania.
A tájékoztatót követően a résztvevők még beszélgettek, majd azzal fejeződött be a
fórum, hogy mindenképpen beszélni kell a témáról a későbbiekben is.

