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Cibakháza község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és
az azzal kapcsolatos feladatokról a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. §. ( 4 )
bekezdése alapján beszámolómat 2016. évre vonatkozóan az alábbiak szerint terjesztem elő.
A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság 2016. évben az előző évben megszokotthoz hasonló
társadalmi és gazdasági környezetben, lényegében változatlan népességmegoszlás és
településszerkezet mellett végezte tevékenységét.
A rendőrkapitányság a vonatkozó feladat-, illetve intézkedési tervekben, a belügyminiszter úr, az
Országos Rendőr-főkapitányság és a Megyei Rendőr-főkapitányság vezetése által megfogalmazott
elvárásoknak megfelelően az alábbi stratégiai célok, valamint kiemelt feladatok megvalósítása,
illetve teljesítése figyelembe vétele mellett hajtotta végre a 2016 évi tevékenységét.
A közterületi szolgálat hatékonyabb szervezésével megvalósult a települések állandó, vagy
visszatérő ellenőrzéssel történő lefedése, amelyben jelentős támogatást nyújtott a Jász-NagykunSzolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának állománya.
Az országos és területi szinten elrendelt, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét pozitív irányba
befolyásoló fokozott ellenőrzések és programok hatására, a megnövelt rendőri jelenlét kedvező
visszhangra talált a lakosság körében, nőtt a rendőri intézkedések közül az elfogások, előállítások,
tettenérések száma és kimutatható a preventív hatás is.
Az intézkedési kultúra pozitív irányú változása a lakossági visszajelzések, a fórumokon
megfogalmazottak alapján visszaigazolást nyert.
A közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk rendőri
és egyéb baleset-megelőzési módszerek összehangolt alkalmazására, a közlekedésrendészeti
állomány létszámának feltöltöttségére, a célirányos feladat-végrehajtásra, a technikai eszközök
összehangolt és tervszerű kihasználására.
Illetékességi területünket nem érintette az illegális migráció. A déli határvidéket jelentősen
leterhelő migrációs nyomás következtében a személyi állomány jelentős átrendelés következtében
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teljesített szolgálatot a schengeni külső határokon, mely elvonás megnehezítette a kapitányságon a
napi munkavégzést.
A nyomozati munka színvonalának megtartására illetve emelésére tett törekvéseink eredménnyel
jártak, döntően az illetékességi terület változása miatt bár nőtt a lopások, lakásbetörések száma, de
mindkét
kategóriában
javult a felderítési eredményesség.
A lakosság szubjektív
közbiztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértés a rablások esetében, azok száma csökkent,
teljesítettük a bűncselekmény típusnál előírt, elvárt eredményességi értékeket. 2016. évben javult a
nyomozás időszerűsége, mintegy 20 nappal csökkentettük az átlagos nyomozási időt, illetőleg
jelentősen emeltük a bíróság elé állítással befejezett nyomozások számát.
A rendőrkapitányság a rendelkezésre álló anyagi, illetve humán erőforrások hatékony
kihasználásával alapvetően végrehajtotta a 2016. évre meghatározott feladatait, amellyel
megvalósította a legfontosabb célkitűzéseit is.
A közterületi térfigyelő rendszerek fejlesztéséből adódó lehetőségeket igyekeztünk a lehető
legteljesebb mértékben kihasználni; az erők, eszközök összehangolt alkalmazásával, a polgárőr
egyesületek, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel és személyekkel
történő hatékony együttműködés a települések és külterületek közbiztonságának további erősítését
szolgálta.
A közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk rendőri
és egyéb baleset-megelőzési módszerek összehangolt alkalmazására, a célirányos feladatvégrehajtásra, a technikai eszközök összehangolt és tervszerű kihasználására. Sikerült javítanunk
az ismeretlen tettes ellen indult kiemelten kezelt közlekedési bűncselekmények eredményességét
is.
I. Cibakháza község közbiztonsági helyzetének értékelése
1.

A bűnügyi helyzet bemutatása.

1.1.

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának alakulása.

Rendőrkapitányság illetékességi területének bűnügyi fertőzöttségét, a nyomozati munka
eredményességét az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika adatai (a
továbbiakban: ENYÜBS) alapján vizsgálva megállapítható, hogy az értékelt időszakban a saját
eljárásainkban a regisztrált bűncselekmények száma 1.097 volt, mely a 2011. év óta tartó
folyamatos emelkedést követően először mutatott az elmúlt évben csökkenést.
Az értékelt időszakban a rendőri eljárásokban Cibakháza nagyközségben a rendőri eljárásban
regisztrált bűncselekmények száma 113 volt, mely az előző évi adatokhoz képest (151) jelentős
csökkentést mutat és az elmúlt hat év legalacsonyabb értéke. 2016. évben a Kunszentmártoni
Rendőrkapitányság illetékességi területén a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 10,3
%-át követték el Cibakháza nagyközségben.
1.2. A közterületen elkövetett, rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának
alakulása.
A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 2016. évre a felére csökkent az előző évi
adatokhoz képest, illetve ezen kategórián belül, a kiemelten kezelt deliktumok számánál 16,7 %-os
visszaesés látható.
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1.3. A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya,
változása (bűnügyi fertőzöttség).
A 100.000 lakosra jutó illetékességi területünkön a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények
száma az elmúlt évben 3.538 volt, mely az előző évhez képest (3.411) kismértékű növekedést
mutat, de a megelőző évek adatainál lényegesen kedvezőbb. Csökkent a 100.000 lakosra jutó
illetékességi területünkön rendőri eljárásban regisztrált kiemelt bűncselekmények száma 2016.
évben (2.405-ről 1854-re). Igen csekély mértékben emelkedett a 100.000 lakosra jutó közterületi
bűncselekmények száma, mely 689-ről 698-ra változott.
1.4. A település területén rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények
számának alakulása.
Cibakháza nagyközség vonatkozásában emberölés kapitányságunkon 2014. évben egy
bűncselekmény került rendőri eljárásban regisztrálásra, mely eredményesen került befejezésre, míg
2013. évben szintén egy emberölés előkészülete került regisztrálásra. Az elmúlt illetve a korábbi
években ezen körbe tartozó jogsértés nem került rendőri eljárásban regisztrálásra.
A testi sértések száma a 2014. évi csökkenést követően növekedett, az elmúlt évben azonban
jelentősen csökkent 17-ről 2-re. Ez eddig a legalacsonyabb érték. A súlyos testi sértés
bűncselekmények száma jelentős csökkenést mutat.
Kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény 2016. évben mindössze kettő került regisztrálásra, az
elmúlt hat év adatait vizsgálva e bűncselekményi körbe tartozó jogsértések száma erősen hullámzó
tendenciát mutat.
Az elmúlt hat év adatait tekintve embercsempészés bűncselekménye nem került a nagyközségben
regisztrálásra.
A garázdaságok számában 2012. év óta először kismértékű emelkedés volt tapasztalható, számuk
az elmúlt négy év átlaga körül alakult. 2016. évben jelentős csökkenés következett be 17-ről 7-re
csökkent.
Önbíráskodás bűncselekmény az elmúlt hat év során mindössze kettő jogsértéssel az értékelt
időszakban került statisztikai számbavételre. Terjesztői magatartással elkövetett kábítószerrel
kapcsolatos bűncselekmény az elmúlt hat évben nem került regisztrálásra.
A lopások számát vizsgálva - mely magában foglalja a betöréses lopásokat is megállapítható, hogy
számuk 16,7%-kal csökkent a 2015. évihez képest. 2016. évben ez a szám tovább csökkent 53-ra.
A lopásokon belül az elmúlt három évben személygépkocsi lopást nem regisztrált a statisztika, míg
a megelőző években számuk 0 és 1 között ingadozott. A zárt gépjárműfeltörést szintén 2010.
évben regisztrált a statisztika, valamint a 2016. évben is egy jogsértés volt ebben a körben.
A lakásbetörések száma az elmúlt 6 év során folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, 2016.
évben azonban kis mértékű emelkedés tapasztalható, az előző évi 18-ról számuk 23-ra növekedett.
Kiemelt tárgyi súlyú rablás bűncselekmények 2014. évi kiemelt esetszámát követően az értékelt
időszakban mindössze egy esetben regisztrált a statisztika. Kifosztás bűncselekmény a 2013. és
2014. évi egy-egy esetszámot követően, 2016. évben is egy esetben regisztrált a statisztika, míg
zsarolás bűncselekmény az elmúlt három évben nem került statisztikai számbavételre, előzőleg is
2010. és 2012. években egy-egy jogsértés került regisztrálásra.
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A rongálás bűncselekmények mindössze egy került regisztrálásra, korábbi években is számuk
elenyésző volt. Orgazdaság bűncselekménye az értékelt időszakban nem került statisztikai
számbavételre,
számuk
a
megelőző
években
0
és
2
között
ingadozott.
Jármű önkényes elvétele bűncselekmény 2016. évben egy került regisztrálásra a megelőző évi
négy esetszámhoz képest, korábbi években e bűncselekményi körbe tartozó jogsértés nem került
statisztikai számbavételre.
1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges
értékelése.
Az elmúlt időszakban új jelenségként volt értékelhető, hogy a folyamatosan változó és új kábító
hatású anyagok (ún. dizájner drogok) nagyobb arányú megjelenése volt regisztrálható helyi szinten
illetve megállapítható volt, hogy az elkövetéssel kapcsolatba hozható személyek is figyelemmel
kísérik a jogszabályi háttér változását a büntethetőségre figyelemmel. Az ezen tárgyban indult
büntetőeljárások döntő többsége 2016.évben is bűncselekmény hiányában került megszüntetésre a
beszerzett vegyész és toxikológiai szakértői véleményekre tekintettel, azonban változást jelentett a
csekély mennyiségű pszichoaktív anyag birtoklását pönalizáló szabálysértés megjelenése,
ugyanakkor a kábítószerrel kapcsolatos problémakör kezelésére a bűnüldözés mellett a
bűnmegelőzés eszközei adhatnak további hatásos választ a kapcsolódó társadalmi összefogással.
1.6.
Esetelegesen a területi, illetve a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést
kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó –
nyilvános információk rövid összefoglalása.
2. A bűnüldöző munka értékelése.
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása.
A kapitánysági nyomozáseredményességi mutató 2016. évben 60,7%, mely további 1,1 %-pontos
növekedést mutat az előző évi 3,4 %-pontos növekedést követően és 2012. év óta emelkedő
tendenciát mutat. A kiemelt bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója 2016. évben
43,3 %, mely ugyan 7,1 %-pontos csökkenést mutat az előző évhez képest, azonban így is a
vizsgált időszak 2. legmagasabb értéke és meghaladja az elvárt eredményességi értéket (40 %).
2.2. A közterületen elkövetett,
nyomozáseredményességi mutatója.

rendőri

eljárásban

regisztrált

bűncselekmények

A közterületi bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója kapitányságunkon 2016.
évben 73,7 %, mely 9,2 % pontos csökkenést mutat az azt megelőző évi 16 % pontos növekedést
követően és az elmúlt 7 év 2. legmagasabb értéke.
2.3. A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt
bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása.
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Emberölés vonatkozásában kapitányságunkon folytatott eljárásokban 2015. évben sem került
bűncselekmény regisztrálásra, míg a korábbi években is mindössze 2013. évben egy előkészületi
magatartással megvalósított jogsértés.
A testi sértések nyomozati eredményessége 8,2 %-kal, míg a súlyos testi sértések nyomozati
eredményessége 11,5 %-kal szintén csökkent.
A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények nyomozati eredményessége 21,6 %-kal csökkent.
Az elmúlt 6 év adatait tekintve embercsempészés bűncselekményét csak 2015. évben, mindössze
egy esetben regisztrált a bűnügyi statisztika, mely eredményesen került befejezésre, így a 100 %os nyomozati eredményességet tudtunk elérni.
A garázdaságok nyomozati eredményessége 11,1 %-kal esett vissza a 2015. évihez képest. Az
önbíráskodás bűncselekmények esetében a nyomozati eredményesség 33,3 %-on alakult, mely a
megelőző évhez képest sajnos csökkenést mutat.
A terjesztői magatartással elkövetett visszaélés kábítószerrel bűncselekmény 2014. és 2015. évben
sem került regisztrálásra.
A lopás bűncselekmények nyomozati eredményessége 2012. év óta folyamatosan, míg az értékelt
időszakban
csökkent,
így
32,8
%-os
eredményt
tudtunk
elérni.
Személygépkocsi lopás 2014. és 2015. évben nem került regisztrálásra, a zárt gépjármű feltörések
nyomozati eredményessége 37,5 %-kal esett vissza az előző évben mért értékhez képes, míg a
lakásbetörések nyomozati eredményessége 31,4 %-ra emelkedett.
A regisztrált rablás bűncselekmények nyomozati eredményessége kiemelkedően javult, így 100 %os eredményt tudtunk elérni. Megjegyzendő, hogy e kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmények
esetében eredményességünk az elmúlt években igen hektikusan alakult, az értékelt időszakban
elért eredmény megtartása kiemelt célunk kell, hogy legyen a jövőben.
A kifosztás bűncselekmények nyomozati eredményessége 50 %, a regisztrált zsarolás
bűncselekmények esetében a nyomozati eredményesség 25 %-ra csökkent.
A rongálás bűncselekmények nyomozati eredményessége 42,9 % volt a tavalyi évben.
Orgazdaság bűncselekménye 2016. évben nem került statisztikai számbavételre, míg a jármű
önkényes elvétele bűncselekmények nyomozati eredményessége 66,7 %-on alakult.
3.

A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok.

A 2012. április 16-tól életbelépett új szabálysértési törvénnyel párhuzamosan létrehozott
szabálysértési előkészítő csoport, mely teljes egészében átvette a bírósági hatáskörbe tartozó
szabálysértési előkészítő eljárások lefolytatását, célul tűzte ki a szabálysértésekkel kapcsolatos
eljárási rendből adódó feladatok maradéktalan végrehajtását.
A Kunszentmárton Rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett tulajdon elleni
szabálysértések vonatkozásában 2016. évben 21,3 %-os növekedést tapasztaltunk az előző év
azonos időszakához viszonyítva. A szabálysértések közül a bolti lopásoknál 78,6 %-os, az egyéb
lopásoknál 13,3 %-os növekedést, és az egyéb tulajdon elleni szabálysértések tekintetében 17,2 %os növekedést regisztráltunk.

6

A 2016. évben a tulajdon elleni szabálysértéseket vizsgálva 116 esetben megszüntetésre került az
ügy mivel az elkövető személye nem nyert megállapítást. 129 esetben azonban bíróságra küldtük
meg az ügyeket, mivel az elkövető személye felderítésre került.
Cibakháza esetében a vizsgált időszakot tekintve 28 db elkövetett tulajdon elleni szabálysértés
miatt indult szabálysértési előkészítő eljárás. A 2015. évet vizsgálva ez 46 %-os csökkenést jelent.
A felderítési mutató – bolti lopás szabálysértések kivételével - a 2016. évben 57 %-os, amely
2015-es évhez képest 7 %-os növekedést jelent. /Statisztikai forrás: NETZSARU/.
4.

A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások.

A közlekedés-biztonság területén az értékelt időszakban 2016. évben a 2015-es évhez képest a
személyi sérüléses baleseti mutatók 5.7 %-os csökkenése volt tapasztalható.
Az elmúlt évben a Rendőrkapitányság illetékességi területén összesen 147 közlekedési baleset
történt, mely összességében 22.5 %-os növekedést jelent az előző évhez képest. A személyi
sérüléses balesetek tekintetében csökkenést tapasztalhatunk, az előző évi 53-ről 50-recsökkent.
2015. július 01-én Tiszaföldvár városát a kapitányság illetékességi területéhez csatolták. A
városban 19 személyi sérüléses és 23 anyagi káros közlekedési baleset következett be. Enélkül a
számadat nélkül a balesetek száma csökkent volna.
A balesetek bekövetkezésének időpontját tekintve megállapítható, hogy a balesetek többsége
hétköznapokon, hétfőn és pénteken, 12-18 óra között következtek be. A balesetek többségében az
okozó férfi volt és személygépkocsi vezető. A balesetek a sebesség nem megfelelő alkalmazása
(relatív gyorshajtás), elsőbbségi és előzési szabályok, valamint a kanyarodási szabályok
megszegése miatt következtek be.
A következő évben már reális képet lehet alkotni a két vizsgált olyan év tekintetében, ahol
Tiszaföldvár területe egész évben része a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság illetékességi
területének.
Az ittas közrehatású balesetek aránya az összes sérüléssel járó balesetek számához képest 2014.
évben 18 % volt, míg 2015. évben 12 %, 2016-ban már csak 10 %.
Halálos kimenetelű közlekedési baleset 2016-évben nem történt.
Cibakháza községben a tavalyi évben összesen 6 személyi sérüléssel járó baleset következett be,
ebből 1 lakott területen, 5 lakott területen kívül. Ezek közül kettő a 4633. számú úton három a
442. számú főközlekedési úton. A sérüléssel járó 6 balesetben3 fő súlyosan 4 fő könnyen sérült.
2015-ben összesen 1 személyi sérüléses baleset történt.
A települést érintően megállapítható, hogy a bekövetkezett baleseteknél 2 személy volt ittas, egy
kerékpáros.
/Statisztikai forrás: NETZSARU/
A folyamatos baleset-elemzéseket követően határoztuk meg az elmúlt évben isaz aktuális
feladatokat, illetve központilag is mind az ORFK, mind pedig a megyei szakirányítás felől érkező
feladatokat beleépítettük a napi tevékenységünkbe.
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Illetékességi területünk közlekedésbiztonsági helyzetének javítása érdekében a 2016. évben a
rendőri állomány a közlekedésrendészeti ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordított a
megengedett sebességhatárok betartásának ellenőrzésére, az ittas, illetve bódult állapotban levő
járművezetők és a kerékpáros közlekedés szabályait megsértők kiszűrésére.
A közlekedésrendészeti állomány rendelkezésére álló technikai eszközöket (ARH CAM
sebességmérő készülék, LION 400, és LION 500 elektromos légalkohol mérő tesztereket,
valamint Drager 7110 légalkohol mérő készüléket) az értékelt időszakban is próbáltuk a
legteljesebben kihasználni, az ellenőrzéseket végrehajtani. Minden lehetőséget kihasználtunk,
hogy eljussunk a Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő összes helységbe, kiemelten a
területünkön átvezető kettő számjegyű utakat, valamint a Tiszaföldváron átvezető 442-es
főközlekedési út és a Cibakházán átvezető 4633. számú utakra.
A sebességellenőrzést a 45-ös főközlekedési útra, és a 44. számú főközlekedési útra koncentráltuk,
de megjelentünk a 4633. számú úton is sebességmérés céljából. Az ittas vezetők kiszűrése
érdekében minden hónapban úgynevezett „Finn” metodikájú ittasság ellenőrzést hajtottunk végre,
így az év utolsó harmadában eljutottunk Cibakháza területére is. Ezen ellenőrzések alkalmával a
tavalyi év utolsó három hónapjában több mint 1500 gépjárművezető fújta meg a szondát, melynek
eredménye képen közigazgatási, illetve büntetőeljárást indítottunk.
Az ittas vezetők kiszűrésében nagy segítséget nyújtott a tavalyi évben folyamatosan a JNSZ
MRFK Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály Forgalomellenőrző alosztálya.
Havonta több alkalommal teljesítettek szolgálatot területünkön, melynek eredménye képen több
büntetőeljárás kezdeményezésére is sor került ittas vezetés vétség bűncselekmény elkövetése
miatt.
A tavalyi évben a Tispol ellenőrzések alkalmával kiemelt figyelmet fordítottunk a passzív
biztonsági rendszerek használatának ellenőrzésére. Ezen ellenőrzések során több alkalommal 24
órás sebességellenőrzés is végrehajtása került, valamint több alkalommal több napon keresztül az
ittasság kiszűrése volt a cél.
5. Az illegális migráció helyzete (jellemző kategóriák; trendek, módszerek; a visszaszorítás
érdekében tett intézkedések).
A Rendőrkapitányság illetékességi területén az illegális migráció elleni szűrő- ellenőrző háló
működtetése során a jóváhagyott tervek alapján folyamatosan, a napi szolgálati feladatokba
beépítve ellenőrzésre kerülnek a területünkön található szórakozóhelyek, megállóhelyek,
állomások, piaci árusító helyek, továbbá a „Nimród” fedőnevű kompenzációs ellenőrzés keretén
belül havi rendszerességgel fokozott ellenőrzéseket hajtunk végre a migrációval érintett 44., 45. és
442-es számú főközlekedési úton az országban illegálisan tartózkodó külföldiek kiszűrésére, az
illegális migrációhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni fellépés hatékonyságának
növelése érdekében.
Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítottunk a harmadik ország állampolgárainak
magyarországi tartózkodásának jogszerűségére, személyazonosító okmányok eredetiségére,
érvényességére, illetve a kiemelt bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, megszakítására.
Általános tapasztalatként megállapítható, hogy a 442-es számú közlekedési úton folyamatos
a külföldi, elsősorban a román állampolgárok ország belseje felé történő közlekedése,
általában személygépkocsinként 1-2 utas szállítása a jellemző.
8

Magyarország az illegális migráció nemzetközi útvonalán alapvetően tranzit országként jelenik
meg, de a hozzá kapcsolódó bűncselekmények a biztonság garantálása terén meghatározó
kockázati tényezőt jelentenek, annak ellenére, hogy a lakosságra és a társadalomra gyakorolt
hatásukat közvetlenül nem éreztetik.
Kiemelt figyelmet fordítottunk az afgán, szerb, és észak-afrikai illegális migránsok
kiszűrésére, a Görögország,
Szerbia illetve Románia felől érkező turista buszokra, a
gépjárművek ellenőrzése során minden esetben megvizsgáltuk az embercsempészetre
alkalmas rejtekhelyeket.
2016. évben illegálisan Magyarországon tartózkodó személy nem került illetékességi területünkön
elfogásra.
6. A határrendészeti tevékenységhelyzete (a határforgalom ellenőrzése, a határőrizet és a
mélységi ellenőrzési tevékenység végrehajtása).
A kapitányság illetékességi területén a mélységi ellenőrzések végrehajtását a régióban
érintett megyékkel egyeztetve a műveleteket a 442-es számú közlekedési úton hajtottuk
végre.
A ellenőrzés a kapitányság illetékességi területén a 44. és 45. számú fő közlekedési útvonal
mentén került végrehajtásra, illetve Tiszaföldvár belterületén, a vasútállomáson és
buszpályaudvaron, valamint azok környezetében, továbbá a Tiszaföldvár települést érintő
közúti közlekedési útszakaszra terjesztettük ki, melynek hatására az utak mentén
elhelyezkedő településeken az utazó bűnözéshez köthető jogsértések száma csökkent.
II. A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság által
a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok
1.
A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt
idegenforgalmi területek biztonsága.
A rendészeti területen Cibakháza nagyközségben az előző évhez hasonlóan alakult a
Rendőrkapitányság által közterületen eltöltött órák száma.
A településen szolgálatot teljesítő rendőri erők szolgálat tervezése és szervezése a működési terület
bűnügyi és közbiztonsági helyzetének, a vezényelhető rendőri erők és a rendelkezésre álló
technikai eszközök nagyságának, optimális kihasználtságának figyelembe vételével került
végrehajtásra. A közterületen szolgálatot teljesítő állomány eligazítása minden esetben tartalmazza
az együttműködő, segítő, támogató rendőrség megjelenítését, emberséges differenciált
intézkedésekre felhívást.
Cibakháza nagyközség Tiszaföldvár várossal gyakorlatilag egybeépült, így a két település lakosai így a helyben lakó bűnöző életmódot folytató személyek is - mindkettő településen nagyfokú
helyismerettel, rokonsággal, személyes kapcsolatokkal rendelkeznek. Az illetékességi terület és a
Rendőrkapitányság szervezeti felépítésének módosulása a fenti sajátosságot szem előtt tartva
került végrehajtásra, munkánkat a két települést érintő rendőri tevékenység lehető legteljesebb
összehangolása jellemzi.
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A közterületi szolgálatok során a rendelkezésünkre álló szolgálati kutyák feladatellátásnak
lehetőség szerint valamennyi kiemelt területen, településen történő megjelenésével és a
gépjárművel történő szolgálatellátást a gyalogos járőri szolgálattal kombináltuk oly módon, hogy
az állomány szolgálatának legalább 50 %-át gyalogosan teljesítse, a rendőri jelenlét demonstratív
és preventív jelegének erősítése érdekében.
A Rendőrkapitányság illetékességi területén kiemelt idegenforgalmi területnek Cserkeszőlő
számít. A települést érintően Kapitányságunk hosszú évek óta vesz részt a nyári üdülőszezon
idején a Tourist Police programban. A program célja a kiemelt idegenforgalmi területen szükséges
rendőri intézkedések, megelőzési feladatok és a közbiztonság elvárható szinten történő biztosítása.
A programban Kapitányságunk un. strand rendőri szolgálatot működtet, mely munkáját a fürdő
területére telepített térfigyelő kamerák, valamint a fürdő rendész, a helyi polgárőr szervezet és az
önkormányzat parkoló őre is segítette. A bűnmegelőzési célzatú idegenforgalmi programunkkal
kapcsolatosan kedvezőek a tapasztalataink és hasonló visszajelzést kaptunk a településről is.
A rendészeti területen az év közben kialakult migrációs helyzet és egyéb elvonások miatt az előző
évhez képest 2016. évben tovább csökkent a közterületre vezénylések száma, illetve 45 %-al a
közterületen eltöltött órák száma is. A nehézségek ellenére elért közterületi jelenléttel a lakosság
szubjektív közbiztonságérzete nőtt./ Statisztikai forrás: KREND stat./
A párizsi terrorcselekmények kapcsán elrendelt terrorfokozatokból adódó feladatainkat jelenleg is
folytatjuk.
A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság illetékességi területén korábban megtartott Járási
Közbiztonsági Egyeztető Fórumokon az önkormányzatok véleményére figyelemmel, továbbá a
kialakított bűnügyi, közbiztonsági elemzések értékelése alapján ütemezés szerint hajtottuk végre.
Visszajelzések alapján a fenti településeken élők szubjektív biztonságérzete nagymértékben nőtt, a
regisztrált és a közbiztonságérzetet negatívan befolyásoló bűncselekmények száma csökkent.
2.
A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata (a tett intézkedések száma és azok
eredményei), a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátására vonatkozó
adatok.
Az intézkedési mutatókat elemezve megállapítható, hogy az elfogások és előállítások összes
adatait tekintve emelkedés tapasztalható, viszont a szűkítéseket követően már látható, hogy a
táblázatban szereplő adatok csökkenést mutatnak. A közterületi jelenlétnek köszönhetően az
elfogások száma emelkedett (22-ről 36-ra), azonban a bűncselekmény elkövetése miatt tetten ért
elfogások száma 14-ről 7-re csökkent. A bűncselekmény elkövetése miatti előállítások száma a
korábbi évekhez képest 2016. évben 33-ról 21-re csökkent. 2014. évben kiemelkedő volt, azonban
előtte években és azóta is 30-50 szám körül mozog. A szabálysértési feljelentések száma
emelkedett 30-ról 36-ra, a helyszíni bírságok száma emelkedett (23-ról 44-re). Büntető
feljelentések száma is nőtt (3-ról 5-re).
Az ittas járművezetés megelőzése, felderítése, visszaszorítása érdekében felhasznált alkoholszonda
5 (2015-ben 2) esetben hozott pozitív eredményt, ami az előző évhez képest növekedést jelent.
Cibakháza rendőri lefedettségét a Cibakháza Rendőrőrs állománya végzi. / Statisztikai forrás:
HIIKK adatok/
Visszajelzések alapján a fenti településeken élők szubjektív biztonságérzete nagymértékben nőtt, a
regisztrált és a közbiztonságérzetet negatívan befolyásoló bűncselekmények száma csökkent.
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A megnövelt rendőri jelenlét kedvező visszhangra talált az önkormányzatok, intézmények és a
lakosság körében, nőtt a rendőri intézkedések - elfogások, tettenérések, előállítások - száma és
kimutatható - a települést érintően elsősorban a kiemelt, az összesített valamint a közterületi
bűncselekmények terén - a preventív hatás is.
A meghatározott szolgálatteljesítési időn felül a helyi körzeti megbízottak a szolgálati idejük
jelentős részét szintén a településen látják el.
Kapcsolattartás a település polgármestereivel folyamatos, a településen szolgálatot teljesítő körzeti
megbízottak az önkormányzattal történő kapcsolattartást ütemezetten végzik.
2016. évben a Készenléti Rendőrség állománya
illetékességi területén nem teljesített szolgálatot.
3.

a

Kunszentmártoni

Rendőrkapitányság

A rendezvénybiztosítások.

A Rendőrkapitányság 2016. évben 5 esetben végzett rendezvénybiztosítási feladatokat a
nagyközségben, melyeket felügyeleti szolgálattal, illetve elkészített biztosítási terv alapján hajtott
végre a polgárőrség aktív közreműködésével. Minden rendezvényhez tudtuk biztosítani a
megfelelő rendőri jelenlétet, a rendezvények jellege olyan volt, hogy legtöbb esetben elegendőnek
bizonyult a felügyeleti biztosítás.
/ Statisztikai forrás: ROBOTZSARU adatok/
4.
Az esetlegesen bekövetkezett
végrehajtott rendőri feladatok.

katasztrófa,

illetve

veszélyhelyzettel

kapcsolatban

A településen 2016. évben rendkívüli illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban nem került sor rendőri
feladatok végrehajtására.
5.

A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése.

Az illetékességi területünkön található 11 település körzeti megbízotti körzetekkel teljes
mértékben lefedett, a státuszok folyamatos feltöltöttek. Cibakháza nagyközség illetékességi
területén hosszú évek óta három körzeti megbízott teljesít szolgálatot, a település vonatkozásában
is a közterületi szolgálatot ellátók közül a legtapasztaltabb állományba tartoznak.
A körzeti megbízottak feladataikat a hatályos szabályozókban foglaltaknak megfelelően látják el,
jelentős szerepet betöltve a kistelepülések közösségi életében, kapcsolatot tartva a településeken
élőkkel.
A település körzeti megbízottai összrendőri feladatokat teljesítenek, a munkavégzését meghatározó
körzeti megbízotti szabályzat feladatkörükbe utal bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti
és igazgatásrendészeti feladatokat is. Mindez azt jelenti, hogy az általánosan elvárt közterületi
megelőző jelenléten túlmenően, a működési területen elkövetett bűncselekmények tekintetében
nyomozásokat és bűn- valamint baleset-megelőzési tevékenységet is folytatnak.
A Kunszentmárton Rendőrkapitányság létszámából 14 fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot. A
területünkön található 11 település körzeti megbízotti körzetekkel teljes mértékben lefedett, a
státuszok feltöltöttek, három település (Szelevény, Nagyrév, Tiszainoka) vonatkozásában a
szomszédos település körzeti megbízottjának feladatköre a közrend, közbiztonság fenntartása, ezen
kistelepüléseknek önálló körzeti megbízottja nincs.
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6. Az ügyeleti tevékenység , a tevékenységirányítási központ működése
2013. november 01-től országosan valamennyi megyeszékhelyen felállításra kerültek a
Tevékenység Irányítási Központok, melyek megyei szinten látják el tevékenységirányítási
feladataikat. Helyi szinten, a rendőrkapitányságokon a szolgálatparancsnoki rendszer kialakítására
került sor.
Ezen átalakítások bevezetésével jelentősen javult a reagálási idő, a bejelentést követően minél
hamarabb kerülhet sor a rendőr helyszínre történő megérkezésének. Ezen munkát nagy mértékben
támogatja a szolgálati járművekbe szerelt, illetve a rendőrnél rendszeresített számítástechnikai
eszközök
7.

Az igazgatásrendészeti tevékenység

A rendelkezésünkre álló adatok szerint a cibakházi lakosok által elkövetett szabálysértések száma
2016-ban 104 db volt.
A szabálysértések számszerű vizsgálata során megállapíthatjuk, hogy az elkövetett szabálysértések
nagy része, 94 db közlekedési, kisebbik része 10 db közrend elleni szabálysértés volt. A
közlekedési és a közrend elleni szabálysértések aránya a kapitányság illetékességi területéhez
tartozó más települések lakosai által elkövetett szabálysértések arányához hasonló képet mutat.
Közúti közlekedési szabálysértéseken belül „Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése
szabálysértés” miatt 61, „Közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése” miatt 7 és
„Érvénytelen hatósági engedéllyel és jelzéssel való közlekedés” szabálysértés elkövetése miatt 11,
esetben indult eljárás.
A kiemelt közlekedési szabálysértések közül 2 esetben „Elsőbbség és előzés szabályainak
megsértése”,
szabálysértés elkövetése miatt indult eljárás. „Engedély nélküli vezetés”
szabálysértés elkövetése miatt 11 esetben, mely ügyekben pénzbírságot és járművezetéstől eltiltás
büntetést alkalmaztunk.
Az „Engedély nélküli vezetés” szabálysértés elkövetőit az egyes közlekedési szabálysértések miatt
alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012.(IV.2.)
Kormányrendeletben meghatározott ún. fixbírság mellett,
kivétel nélkül a járművezetéstől is
eltiltjuk. Az egyes KRESZ-szabályszegésekre, illetve szabálysértési tényállásokra vonatkozóan a
kormányrendelet által meghatározott összegű pénzbírságok mérséklésére kifogás benyújtását
követően a szabálysértési hatóságnak és a bíróságnak sincs lehetősége.
Az un. fixbírság mellett engedély nélküli vezetést elkövetőkkel szemben minden esetben
járművezetéstől eltiltást is alkalmazunk, általában 12 hó időtartamra vonatkozóan.
A kiemelt szabálysértések közül közúti közlekedési balesetből kifolyólag megvalósított „Közúti
közlekedés rendjének megzavarása” szabálysértés miatt 2 esetben indult eljárás, ebből egy esetben
személyi sérülés történt, mely ügyben pénzbírságot és járművezetéstől eltiltást is alkalmaztunk.
A balesetek elkövetőinél személyi sérülés okozása esetén pénzbírság kiszabása mellett
járművezetéstől eltiltást is alkalmazunk. Ha személyi sérülés nem történik, csak annak veszélye áll
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fenn, akkor a baleseti szituációtól függően, valamint a balesetet okozó személy egyéni helyzetét
mérlegelve döntünk arról, hogy az okozót járművezetéstől eltiltással is sújtjuk-e. A közúti
közlekedés biztonságát veszélyeztető cselekmények elkövetőivel szemben szigorú felelősségre
vonási gyakorlatot alkalmazunk a balesetek elkerülése, illetve a bekövetkezett balesetek számának
visszaszorítása érdekében.
Legnagyobb számban közlekedési szabálysértéseket követtek el, azon belül „Közúti közlekedési
szabályok kisebb fokú megsértése” szabálysértéseket összesen 61 fő követett el. Ebből gépi
meghajtású jármű vezetőjeként 24 fő, nem gépi meghajtású jármű vezetőjeként 34, gyalogosként 1
fő valamint gépjármű üzembentartóként 2 fő követett el kisebb fokú közlekedési szabálysértést.
Érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés szabálysértés miatt 11 fő részére
szabtunk ki pénzbírságot. A szabálysértést legtöbbször azzal követik el, hogy a közúti
közlekedésben olyan gépjárművel vesznek részt, amelynek a műszaki érvényessége lejárt, vagy a
közlekedési igazgatási hatóság a járművet hivatalból vagy kérelemre forgalomból kivonta. A
kivonás oka többféle lehet, pl. kötelező felelősségbiztosítás hiánya, közigazgatási bírság meg nem
fizetése. Továbbá az üzembentartó, tulajdonos kérelmére is történhet a forgalomból kivonás.
„Közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése” szabálysértést összesen 7 fő követett el. 4
esetben bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt, 3 esetben vezetői engedély orvosi
érvényességének lejárta miatt indult az eljárás.
Közlekedési szabályok megsértése mellett a közrend elleni szabálysértések általában kisebb
számban fordulnak elő. „Jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség” szabálysértést 4 fő,
„Személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése” szabálysértést 3 fő,
„Közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos” szabálysértést 1 fő, valamint „Új
pszichoaktív anyaggal kapcsolatos szabálysértést 2 fő követett el. /Statisztikai forrás:
Robotzsaru Rendszer/
Engedélyügy
Nyilvántartásunk szerint 23 fő cibakházi lakos rendelkezik fegyvertartási engedéllyel.
/Statisztikai forrás: Rendőrségi fegyvernyilvántartó rendszer/
8.

A bűn- és baleset-megelőzés

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai.
A bűnfelderítés mellett nagy hangsúlyt igyekszünk fektetni a bűnmegelőzésre is, az elmúlt évben
is tovább folytattuk a fiatalok, illetve az időskorúak áldozattá, illetve ismételt áldozattá válását
megelőző programjainkat.
A sértett-védelmi programot 2016. évben is tovább folytatta kapitányságunk, melynek célja a
folyamatos és visszatérő rendőri jelenlét mellett az állampolgárok rendőrségbe vetett bizalmának
és biztonságérzetének növelése. A körzeti megbízottak illetékességi területén lakó és a programba
bevont időskorú vagy más miatt fokozottabb odafigyelést igénylő személyek, akik a korábbiakban
bűncselekmény sértettjei voltak vagy más miatt veszélyeztetettek visszatérően látogatásra kerültek.
2016-ban is számos alkalommal megtörtént az idősekkel való kapcsolatfelvétel és meglátogatásuk
Cibakháza településen.
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Ezen túlmenően a prevenciós tevékenységbe bevontuk Cibakháza település polgárőr szervezetét,
tanya- és falugondnokait, a házi orvost, a védőnői és családsegítő szolgálatot, valamint a település
polgármesteri hivatalát, akik részvételével negyedévente közös munkaértekezlet megtartására
kerül sor. A különböző szervezetekkel negyedévente személyesen tartjuk a kapcsolatot, egyéb
formában pedig elektronikus úton érintkezünk.
Kapitányságunk 2016.tavaszán "Bűnmegelőzés korhatár nélkül" BM-15-MA-0041 című pályázat
végrehajtásában vett részt, mely a házi gondozók bűnmegelőzési érzékenységének fejlesztését
célozta meg. Így Kunszentmártonban, Cserkeszőlőben és Öcsöd községben
a házi gondozók
közvetlenül
a bűnmegelőzési előadótól hallottak, a gondozottaikat leginkább veszélyeztető
bűnelkövetési módokról, azok megelőzési lehetőségeiről kaphattak tájékoztatást azzal a céllal,
hogy a hallottakat át tudják adni azon időskorú személyeknek is, akik egészségi állapotuknál fogva
és kiszolgáltatott helyzetükből adódóan nem mozdulnak ki otthonukból és nem járnak el nyugdíjas
klubokba, közösségekbe.
A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság 2016. májusától kapcsolódott be a " Házhoz megyünk!" a
Rendőrség megelőző vagyonvédelmi programjába. Ezen időszak alatt a Rendőrkapitányság
vonatkozásában az elemző-értékelő tevékenység keretében megállapítottuk, hogy Kunszentmárton
és Tiszaföldvár városában voltak indokoltak a kitelepülések.
A „Házhoz megyünk!” programmal egybekötve a "BikeSafe" kerékpár regisztrációs programba
is bekapcsolódtunk, mely nagy népszerűségnek örvend a lakosság körében, mely programot
2017.évben szeretnénk kiterjeszteni a kisebb településekre is.
8.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése.
Cibakházán az Általános Iskolában évek óta folyok bűnmegelőzési előadások megtartása. Igény
szerint alsó és felső tagozatos gyermekeknek tartunk különböző témában előadásokat
A kapitányságnak a tavalyi évben is volt ifjúságvédelmi ütemterve, ami alapján végezte a
munkáját, majd 2014. augusztusától "A 18.életévüket be nem töltött személyek kábítószer -és
alkoholfogyasztásának visszaszorítása érdekében a szórakozóhelyek, a zenés, táncos rendezvények
és a vendéglátó ipari egységek ellenőrzésének fokozására" elrendelt ellenőrzések havonta két
alkalommal végrehajtásra kerülnek a közbiztonsági és bűnügyi statisztika alapján meghatározott
települések
(Kunszentmárton, Tiszaföldvár, Cserkeszőlő, Cibakháza,
Tiszakürt )
szórakozóhelyein és vendéglátó ipari egységeiben
8.3. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem.
A családon belüli erőszak elleni tevékenységünk kapcsán kiemelendő, hogy 2009. októberétől
rendszeresen alkalmazzuk a hozzátartozók közötti erőszak miatti ideiglenes megelőző távoltartás
intézményét, az elmúlt évben 8 esetben került sor ezen intézkedés elrendelésére, mely az előző évi
10 esethez képest csökkenést mutat.
A Járási Család-és Gyermekjóléti Központtal és a vidéki települések családvédelmi szerveivel napi
munkakapcsolatban állunk, az elmúlt évben bűncselekmény gyanúja vagy szabálysértés elkövetése
miatt mindösszesen 50 esetben éltünk jelzéssel, szignalizációval (adatlap megküldésével) a fenti
szervek felé.
A bűncselekmények áldozatai kihallgatásuk során is kapnak tájékoztatást jogaikról és
lehetőségeikről. Ezek alapján az eljárások során az áldozatok személyiségi és adatvédelmi jogai a
vonatkozó szabályok szerint érvényesültek. A bűncselekmények sértettje és kárvallottjai az
áldozatvédelmi tájékoztató anyagát a rendőrkapitányságon és valamennyi körzeti megbízotti
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irodában megismerhetik, kihallgatásukkor átvesznek egy tájékoztatót, mely alapján érvényesíteni
tudják jogaikat.
Az elmúlt évben 14 esetben történt igazolás kiállítása, mely alapján a Szolgálatnál megindulhatott
az ügyintézés. Az igazolások kiadására többségében vagyon elleni bűncselekmény elkövetése
miatt volt szükség, azonban már lehetőség van a szabálysértések tekintetében is az
áldozatsegítésre.
Illetékességi területünkön áldozatvédelmi iroda nem működik. A kapitányságon az áldozatvédelmi
referens fogadóóráit megtartja. Azonban a tapasztalat az, hogy ezen a fogadóórán kívül is
felkeresik a kapitányságot segítségkérés miatt és akár ügyfélfogadási időn kívül is megkapják a
sértettek a megfelelő tájékoztatást.
2016. évben ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére cibakházi lakossal szemben 1 esetben
került sor.
8.4. A kábítószer prevenció helyzete.
A drog-prevenciós program keretében a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében
a drog-prevenciós tanácsadó
2016. évben is személyesen, telefonon és elektronikus úton is
fogadta az általános - és középiskolában tanuló gyermekek szüleinek, a témával kapcsolatos
kérdéseit.
A Karcagi Szakképzési Centrum Kunszentmártoni Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakképző
Iskolájában, továbbá Tiszaföldváron a Révay György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban az
Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadói program 2015/2016. tanévben is folytatódott és immár 3 éve
mindig elérhető volt egy rendőr az
iskola és a tanulók számára, akihez fordulhatnak
problémájukkal.
8.5. A baleset-megelőzési tevékenység.
A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság a baleset-megelőzési tevékenységét, a megyei balesetmegelőzési bizottság munkatervére építve, a helyi munkaterv alapján végrehajtottuk.
2016. március 08-án a „Nemzetközi Nőnap” alkalmából szervezett országos illetve megyei akció
keretében az intézkedő járőrök a szabályosan közlekedő járművezető hölgyek részére virágokat
adtak át.
2016. április 27-én került megrendezésre a „húsvéti közlekedésbiztonsági propaganda akció”.
Tiszaföldváron több mint 100 járművezető került bevonásra az ellenőrzésbe, mely során csokoládé
nyulak kerültek kiosztásra.
2016. április 28-án rendeztük meg a „Rendőrségi nyílt nap általános iskolások részére” elnevezésű
programunkat, ahol kb. 75 fő általános- és középiskolás gyermek ismerkedhetett meg a rendőrség
munkájával, vehetett részt bemutatókon, előadásokon és kipróbálhatták a részeg szemüveget is.
2016. május 14-én került megrendezésre a polgárőrséggel közösen szervezett „Bringanap”
elnevezésű - a kerékpáros közlekedés biztonságosabbá tételét elősegítő - baleset-megelőzési
rendezvény, ahol több mint 100 gyermek és felnőtt vett részt. A rendezvényen kerékpáros
közlekedés témakörben előadás, tesztlap töltés, KRESZ puzzle és kerékpáros ügyességi pálya
került felállításra.
Egyik legfontosabb baleset-megelőzési feladatunk, az „Iskola rendőre „program végrehajtásával
kapcsolatosan, a tanév kezdésekor az iskolák környezetének fokozott közlekedésrendészeti
ellenőrzése. A feladatokat a Polgárőrség munkatársaival közösen hajtottuk végre 2016. év
szeptemberében.
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2016. szeptember 17-én került megrendezésre a városnap keretén belül Kunszentmártonban a
„Családi közlekedési nap”, ahol több mint 100 résztvevő 10 állomáson bizonyíthatta tudását.
2016. október 09-én az Öcsödi Általános Iskola rendezésében kerékpáros napon vettünk részt, ahol
ügyességi pálya került felállításra, KRESZ totó, és a gyermekek kerékpárjainak átvizsgálása
történt meg.
2016. október 14-e és 19-e között 298 darab söralátét került kiosztásra az illetékességi
területünkön lévő szórakozó helyeken a Zéró toleranciára való figyelemfelhívás részeként
2016. december 06-án 16.00-18.00 közötti időben Kunszentmártonban és Tiszaföldváron tartottuk
meg a „Hogy ne csak a mikulást vegyük észre!” mikulás napi láthatósági kampányt, ahol összesen
63 kerékpáros személyt vontunk ellenőrzés alá, a helyi polgárőrség vezetője, aki mikulás ruhába
volt öltözve, minden ellenőrzés alá vont személy részére ajándékot adott át.
2016. december 08-án került lebonyolításra a "Látni és látszani Plusz" kampány, ahol 09 órától 11
óráig Kunszentmárton lakott területén a 45. számú főközlekedési út 0 km 300 méterében lévő
útszakaszon vontuk ellenőrzés alá a közlekedő gépjárművezetőket és kerékpárosokat a kapitányság
közlekedésrendészeti és közrendvédelmi alosztály beosztottjai, a Kőrös TV megjelent a
helyszínen.
A Kék Angyal elnevezésű propaganda akciót december 24-e és 26-a között végrehajtottuk, mely
során, az MBB által biztosított szóróanyagokat járőrszolgálat során kiosztottuk.
8.6. Az Iskola Rendőre Program értékelése.
A 2016. évben a program végrehajtásában 1 fő alosztályvezető 9 fő körzeti megbízott vett részt.
A meglévő rendőri erővel sikerült megvalósítani azt, hogy minden általános iskolának legyen egy
iskola rendőre, viszont iskolákban való megjelenéseiknek számát nagyban befolyásolta a
határszolgálatra vezényelt esetek száma, de lehetőségeinkhez képest a feladatokat végrehajtottuk.
2016. szeptemberében a koordinátor felvette a kapcsolatot az iskolák igazgatóival és tájékoztatta
őket az iskola rendőr program során végrehajtandó feladatokról. A kapitányság illetékességi
területén működő iskolák mindegyike bekapcsolódott a programba, az iskola rendőrök többnyire
részt vettek a tanévnyitó ünnepségen és évzáró rendezvényeken.
A tanév kezdetét megelőzően az iskolák környékén végrehajtásra kerültek a forgalomtechnikai és
forgalomszervezési bejárások. Ennek során olyan körülményt nem tapasztaltunk, mely miatt
változtatást kellett volna végrehajtani.
Az iskolakezdéskor az iskola rendőrök részére kiadásra kerültek a naplók. Az iskolarendőrök az
iskolákban, ahol nem volt, vagy elhasználódott pótolta a központilag biztosított plakátokat.
A kapitányság működési területén, a térségi polgárőr egyesületek segítségével biztosítottuk
szeptember hónapban, hogy a napi oktatás megkezdése előtt a gyalogátkelőhelyeken történő
áthaladás zavartalan legyen. Tiszaföldvár városában a folyamatos ellenőrzést kettő általános
iskolánál láttunk el. Az iskola rendőrök az év további részében a napi szolgálat ellátás során
visszatérő ellenőrzést végeznek.
A tanév folyamán az iskola rendőrök és a bűnmegelőzési programot folytató kollégák részéről
folyamatos volt a kapcsolattartás illetve az ismeretterjesztés a korosztályokat érintő közlekedési és
egyéb veszélyekről. Iskolai fogadóórákon illetve szülői értekezleten történő részvételt az iskola

16

rendőrök önállóan a pedagógusokkal egyeztetve végrehajtották.
rendezvényeken, fogadóórákon, szülői értekezleteken megjelentek.

A

jelentősebb

iskolai

A program ismertetésére, a területünkön lévő írott- és elektronikus médiáknak eljuttatjuk a Megyei
Baleset-megelőzési Bizottság sajtóközleményeit.
9.

Együttműködés

9.1. A helyi önkormányzattal folytatott együttműködés.
A kapitányság vezetése és az Önkormányzatok közötti kapcsolat korrekt, kiegyensúlyozott,
továbbra is kiemelten kezeljük az önkormányzatok irányába kiépített kapcsolatrendszert. Az
érintett testületek a közbiztonság helyi szintű kezelésében az önkormányzati törvényben is
meghatározottaknak megfelelően partnerek. Az elmúlt évben is az önkormányzatok előtti
beszámolót egyhangúlag elfogadták, elismerve ezzel is a kapitányság munkáját.
A Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumok tárgyában kiadott ORFK feladatterv alapján
Kunszentmárton Járás vonatkozásában a fórum megtartásra került, melyet a megyei
rendőrfőkapitány úr vezetett. A résztvevők – Járási Hivatal Vezetője, polgármesterek, illetékes
polgárőr egyesületek vezetői, helyi egyházak vezetői, oktatási intézmények vezetői valamint a
Rendőrség képviselői – konzultációt folytattak az adott terület közbiztonságának javítása
érdekében. Az ott elhangzó javaslatok beépültek a rendőrkapitányság napi szolgálati feladataiba,
illetve amennyiben a feladat megoldása más hatóság (gyermekjóléti szolgálat, gyámhivatal, stb.)
hatáskörébe tartozott. Fentieken túlmenően a Konzultációs Fórumok megtartására az év során
valamennyi települést érintően sor került.
9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete.
Az együttműködés rendszerét vizsgálva megállapítható, hogy a Járási Ügyészséggel és a
Járásbírósággal napi rendszerességű, szakmai tartalommal megtöltött kapcsolatrendszer alakult ki,
melyet a korábbi évek gyakorlatának megfelelő folyamatosság jellemez.
Rendszeres az együttműködés a bíróság elé állítások, kényszerintézkedések, kiemeltebb ügyekben
végrehajtandó feladatok kapcsán, a felmerülő szakmai kérdésekben minden esetben érdemi
konzultáció folyik.
9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés
helyzete.
Illetékességi területünkön egyetlen számottevő kisebbség él, ez a roma etnikum, zömében
Kunszentmárton, Cibakháza, Öcsöd és Csépa és az illetékességi terület változása miatt a
rendőrkapitánysághoz
csatolt
Tiszaföldvár
településeken.
A
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzatokkal
huzamosabb
ideje
van
együttműködési
megállapodása
Rendőrkapitányságunknak.
Az értékelt időszakban igen jó kapcsolatot alakítottunk ki az egyházak képviselőivel, valamint a
nemzetiségi
önkormányzatok
elnökeivel
is.
Valamennyi
együttműködő
esetén
az
információáramlás folyamatos, az „ELBÍR” rendszeren keresztül pedig rendszeresen megtörténik
tájékoztatásuk.
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9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése.
A közterületek rendjének ellenőrzésében a rendőrségen kívül a polgárőrség is aktívan részt vett. A
szolgálatellátás tekintetében rendszeres a koordináció annak érdekében, hogy a közterületek
ellenőrzését minél szélesebb körben, a lehető legnagyobb hatékonysággal tudjuk végrehajtani. A
bűnügyi-közbiztonsági helyzet folyamatos figyelemmel kísérésével az ellenőrzéseket törekedtünk
a legfrekventáltabb időszakokban a veszélyeztetett területekre koncentrálni, így biztosítva a már
bekövetkezett jogsértésekkel szembeni hatékonyabb fellépést és az eredményesebb megelőzést.
A Rendőrkapitányság illetékességi területének valamennyi településén működik polgárőrség,
velük az együttműködés már huzamosabb ideje együttműködési megállapodásban rögzített
feltételek figyelembevételével történik, a polgárőrszervezetek mind a kapitányság székhelyén,
mind a további településeken eredményesen segítik a közterületi állomány munkáját.
A közterületi szolgálati ágak a szükséges és indokolt esetekben közös szolgálatokat végeztek a
polgárőrség helyi tagozataival. Elmondható, hogy a polgárőr szervezetekkel történő
együttműködés helyi szinten is aktív, zökkenőmentes. Illetékességi terület változása miatt
megkötésre és aktualizálásra került az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító
módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény tárgyában kötendő együttműködési megállapodások.
Együttműködési megállapodás megkötésére került sor 2016.évben Tiszaföldvár Városi Polgárőr
Egyesülettel.
2016. évben a polgárőrök segítséget nyújtottak összesen 21 esetben elfogás, 37 esetben előállítás
esetén, továbbá a közös szolgálatok során 4 esetben 4 fő ellen készült büntető feljelentés, 28
esetben ugyanennyi személy ellen szabálysértési feljelentés, és 28 esetben összesen 370.000 Ft
helyszíni bírság kiszabása történt.
9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés.
A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság által megkötött együttműködési megállapodások jegyzéke
2016.év során tovább bővült. Illetékességi terület változása miatt megkötésre és aktualizálásra
került az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX.
törvény tárgyában kötendő együttműködési megállapodások
Kunszentmárton, Tiszaföldvár valamint 2016. szeptember 01-től Cibakháza foglalkoztat
közterület-felügyelőt, itt a közös és önálló szolgálatok, a kapcsolattartás rendszere együttműködési
megállapodásban foglaltaknak megfelelően kialakításra került.
III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra
Összességében megállapítható, hogy a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság állománya az értékelt
időszakra tervezett feladatait, a társszervek, civil együttműködők támogatása mellett, teljesítette. A
Rendőrkapitányság vezetése és személyi állománya mindent megtett annak érdekében, hogy az
előző év eredményeit szinten tartsa vagy javítson azon, munkáját a fegyelmezett, törvényes és
szakszerű szolgálatellátás jellemezze. A Rendőrkapitányság illetékességi területe és Cibakháza
község bűnügyi-közbiztonsági helyzete kiegyensúlyozott, szélsőségektől mentes volt.
Az önkormányzati felmérésre adott válaszok alapján, mely az együttműködés helyzetére, a
települések biztonságára vonatkozott, a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság átlaga:4,27.
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A következő időszakra vonatkozó főbb célkitűzések, feladatok:
1./ Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni
eredményes fellépés, az országos és területi szinten elrendelt a lakosság szubjektív
biztonságérzetét pozitív irányba befolyásoló fokozott ellenőrzések és programok
eredményes és kiemelt szintű végrehajtása.
2./ A közterületi térfigyelő rendszerek fejlesztéséből adódó lehetőségek kihasználása, az
erők, eszközök összehangolt alkalmazásával, a polgárőr egyesületek, valamint az egyes
rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel és személyekkel történő hatékony
együttműködéssel a települések és külterületek közbiztonságának további erősítése.
3./ Törvényes, eredményes és hatékony fellépés a bűncselekményeket elkövetőkkel
szemben.
4./ A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek számának csökkenését elősegítő
baleset-megelőzési és rendőri tevékenység biztosítása. Továbbra is nagy hangsúlyt kell
fektetni a baleset-megelőzési tevékenység értékelésén alapuló célirányos feladatvégrehajtásra, a technikai eszközök összehangolt és tervszerű kihasználására. Az
ismeretlen tettes ellen indult közlekedési bűncselekmények eredményességét javítani
szükséges.
5./ A tulajdon elleni szabálysértések számának szinten tartásával vagy csökkentésével, a
felderítés eredményességének fokozásával a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének
javítása.
6./ Az illegális migráció elleni eredményes és hatékony fellépést biztosító mélységi
ellenőrzési feladatok követelményszintű végrehajtása. Az illegális migráció elleni fellépés
fokozására elrendelt országos és területi szintű ellenőrzések végrehajtásával, a
kockázatelemzésekből nyert adatok figyelembe vételével a szűrőháló működtetése.
7./ Kiemelten kezeljük a Rendőrség határvadász hivatásos állománya 3000 fővel történő
létszámbővítésének ütemezett végrehajtásához kapcsolódó toborzói feladatokat.
8./ Továbbra is stratégiai célként kell kezelnünk az önkormányzatok, a lakosság, az
együttműködő- és társszervek valamint a rendőrség kapcsolatrendszerének fejlesztését, az
együttműködés hatékonyságának növelését.
Kunszentmárton, 2017. március 30.

Tisztelettel:
Simon Imre r. alezredes
mb. kapitányságvezető

Melléklet: iratcsomó/táblázatok
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