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BESZÁMOLÓ
Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyulai Rendőrkapitányság legutóbb 2012. évben adott számot Kétegyháza Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testületének a településen végzett munkájáról, a helyi közrend,
közbiztonság állapotáról és bűnügyi operatív helyzetéről. A Képviselő-testület a beszámolót
elfogadta.
2012. évben is fő feladatunknak tekintettük a településen a rendőri jelenlét fokozását, a folyamatos
járőrszolgálat biztosítását, együttműködést a helyi önkormányzattal és a polgárőrséggel.
Az Eleki Rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó Kétegyházán négyfős KMB csoport működik.
Az őrs és a KMB csoport létszámhelyzete stabil.
Az elmúlt évben továbbra is fő feladatunk volt a település közrendjének és közbiztonságának
fenntartása, melynek érdekében folyamatosan egyeztettünk az Önkormányzattal, a Képviselőtestülettel és a Polgármesterrel.
2012. évben kiemelt feladatként kezeltük:
A lakosságot leginkább nyugtalanító, a társadalomra kiemelten veszélyes, durva,
kíméletlen módon megvalósított élet és testi épség elleni bűncselekmények, a közterületen
elkövetett erőszakos, garázda jellegű cselekmények, rablások, betöréses lopások
(lakásbetörések) elleni fellépést.
A közterületi jelenlét fokozását, egyidejűleg a településen lakók biztonságérzetének
megszilárdítását.
A közlekedésbiztonsági helyzet fenntartását.
A közrendvédelmi és közlekedésrendészeti és bűnügyi feladatok maradéktalan
végrehajtását.
Reagáló képességünk gyorsaságának és hatékonyságának szintentartását, fokozását.
Kétegyháza területén megrendezésre kerülő ünnepségek, rendezvények biztosítását.
A feladatok végrehajtása érdekében együttműködtünk a határrendészeti kirendeltség
munkatársaival, a településőrséggel és a helyi polgárőr szervezettekkel. Mind a településőrség mind
a polgárőr szervezetek hathatós támogatást nyújtottak Kétegyháza közrendjének és
közbiztonságának fenntartásához.
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BŰNMEGELŐZŐ ÉS BŰNÜLDÖZŐ TEVÉKENYSÉGÜNK
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén 2010. évben 12.531, 2011. évben
10.030 és 2012. évben 16.692 bűncselekményt regisztráltunk.
A Gyulai Rendőrkapitányság illetékességi területén 2012. évben az regisztrált bűncselekmények
száma 1.373 volt, mely 16,2 %-al több, mint a 2011. évben regisztrált 1.182.
Az illetékességi területünkön regisztrált bűncselekmények száma
2008-2012. évben
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Az elmúlt évek adatai alapján azt a következtetést tudjuk levonni, hogy illetékességi területünkön
viszonylag állandó bűncselekményi szám realizálódik. A regisztrált bűncselekmények számának
emelkedése az okirattal kapcsolatos jogsértések számának emelkedésére vezethető vissza, a
lakosság szubjektív biztonságérzetét legjobban befolyásoló bűncselekményi kategóriákban
lényeges változás nem történt.
2012. évben a megyében regisztrált bűncselekmények 8,2%-át követték el a Gyulai
Rendőrkapitányság illetékességi területén, előző évben ez az arány 11,8 % volt
Kiugróan magas bűncselekményi szám emelkedést, vagy csökkenést, sem összességében, sem az
egyes bűncselekményi kategóriákon belül nem észleltünk.
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság területén a 100 ezer lakosra jutó regisztrált
bűncselekmények száma 2012. évben 4.665 volt.
A Gyulai Rendőrkapitányság területén az elmúlt esztendőben 100 ezer lakosra számítva 3.248
bűncselekményt regisztráltunk, ez a szám 2011-ben 2.769, 2010-ben 2.552, 2009-ben 3.400, 2008ban 2.800, 2007-ben 2.957 és 2006-ban 3.304 volt.
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100.000 lakosra jutó regisztrált bűncselekmények száma, a Gyulai
Rendőrkapitányság illetékességi területén 2006- 2012. évben
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A rendőrkapitányság területén 4 település - Gyula, Elek, Kétegyháza és Lökösháza - található.
Közülük lakosság szempontjából meghatározó a székhely, vagyis Gyula szerepe.
2012-ben az őrs illetékességi területéhez tartózó településeken – Elek, Kétegyháza és Lökösháza összesen 301 bűncselekményt regisztráltunk, mely a kapitányság területén regisztrált
bűncselekmények 21,9 %-a.
Békés Megyét - így az Eleki Őrs területét is - 2012. évben elkerülték az országosan is nagy
jelentőséggel bíró jogsértések. A Kétegyháza Nagyközség területén 2012. évben a lakosság
nyugalmát súlyosan befolyásoló bűncselekmény nem történt.
Nagyközség területén - 2004 évet kivéve - a regisztrált bűncselekmények száma kisebb eltérésektől
eltekintve állandó. 2004-ben 226, 2005-ben 101, 2006-ban 75, 2007-ben és 2008-ban 70, 2009-ben
67, 2010-ben 75, 2011-ben 91 és 2012-ben 82 bűncselekményt regisztráltunk.
Kétegyháza Nagyközség területén regisztrált bűncselekmények
2004-2012. évben
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2012. évben személy elleni bűncselekményt 18 esetben regisztráltunk, melyből 5 testi sértés és 10
zaklatás volt. Súlyos élet elleni bűncselekmény - emberölés - a településen nem történt.
Közlekedési bűncselekmények száma 3 volt, melyből ittas vezetést nem regisztráltunk.
Házasság, család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények közül 2-t regisztráltunk.
Közrend elleni bűncselekményt 18 esetben észleltünk, melyből 2 garázdaságot, 11 okirattal és 5
kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt regisztráltunk. Az 5 regisztrált visszaélés kábítószerrel
bűncselekménye esetén meg kell jegyezni, hogy az 5-ből 4 esetben Kétegyházán átutazó
személyeket vontunk intézkedés alá.
A közterületen elkövetett regisztrált 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények számában
fertőzöttségünk jelen esetben is országosan alacsony.
Megállapítható, hogy a településen regisztrált bűncselekmények jelentős része - hasonlóan minden
más településhez - a vagyon elleni jogsértések kategóriájába tartozik. 2012. évben 36 vagyon elleni
bűncselekményben kellett intézkedni, mely az előző évhez képest jelentős 44,6%-os csökkenést
mutat.
A vagyon elleni bűncselekményeken belül a lopások száma 25, a betöréses lopások száma 4 volt,
mely 50%-os csökkenést jelez az előző évhez képest. Továbbra is problémát jelentenek az
elhagyott, nem lakott ingatlanok, melyekre a járőrszolgálat ellátása során fokozott figyelmet
szentelünk.
Súlyos, vagyon elleni bűncselekmény – rablás - 2012. évben nem történt a településen.

KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉGÜNK

A közterületi szolgálatot ellátó állományunk 2012. évi fő célja az volt, hogy fokozzuk a közterületi
jelenlétünket, ezzel is visszaszorítva a bűncselekmények számát. Kiemelt feladatként kezeltük
továbbá a közlekedésbiztonsági helyzetünk javítását.
A közterületre vezényelt állományunk az elsődleges rendőri intézkedéseket igénylő eseményekre
igyekezett gyorsan, megfelelő időben és erővel reagálni.
A Kétegyházi KMB. csoport illetékességi területén a közterületi szolgálatot törekedtünk úgy
megszervezni és tervezni, hogy a nap minden órájában legyen elérhető közelségben rendőr.
Mind a Kétegyházán, mind az Eleken szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak szolgálatukat úgy
látták el, hogy segítsék egymás munkáját.
Tavaly a Kétegyháza területén szolgálatot teljesítők összesen 25 főt állítottak elő különféle
jogsértések elkövetése miatt és biztonsági intézkedést 23 esetben foganatosítottak.
Az Eleki Rendőrőrs munkatársai 2012. évben 441 helyszíni bírságot szabtak ki, 62 esetben
kezdeményeztek közigazgatási eljárást.
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Kétegyházi körzeti megbízottak az elmúlt évben 123 helyszíni bírságot szabtak ki, 13 esetben
készítettek szabálysértési feljelentést.
Elek Rendőrőrs illetékességi területén 2012-ben 260 közbiztonsági, bűnügyi és ifjúságvédelmi,
valamint 36 közlekedési akciót hajtottunk végre, melynek jelentős része érintette Kétegyháza
Nagyközség területét is.
A lakosság szubjektív biztonságérzetének megszilárdítására az idősek sérelmére elkövetett
bűncselekmények megakadályozására folytatott fokozott ellenőrzéseink a települést minden
esetben érintették.
Továbbfolytattuk a tanyavilágban élő emberek biztonságát javító ún. tanyaprogramot, amelynek
keretében rendszeresen ellenőriztük a település külterületén lévő tanyás ingatlanokat.
Munkánk során továbbra is kiemelt figyelmet szentelünk az erőszakos, garázda jellegű
cselekmények visszaszorítására, megelőzésére és a szórakozóhelyek ellenőrzésére.
Kétegyháza Nagyközség területén 2004-ben 9, 2005-ben 6, 2006-ban 8, 2007-ben 7, 2009-ben 10,
2010-ben 5, 2011-ben 10, 2012-ben 6 sérüléssel járó és 4 sérülés nélküli közúti közlekedési baleset
történt. A közlekedési balesetekben az ittasság nem játszott szerepet.
Szolgálat ellátásunk során fokozottan ellenőriztük a közlekedésben résztvevőket. Mind a
kerékpárosok, mind a gépjárművezetők esetében az ittas vezetők kiszűrése érdekében
alkoholszondás ellenőrzéseket hajtottunk végre. A közlekedési akcióink, ellenőrzéseink során fő
hangsúlyt a közlekedési balesetek megelőzésére, valamint a közlekedési morál erősítésére
helyeztük.
Körzeti megbízottaink együttműködtek az önkormányzat által foglalkoztatott településőrséggel. A
település őrség nagyban hozzájárult Kétegyháza közrendjének és közbiztonságának
megszilárdításához.
Az elmúlt évben az önkormányzat internet kapcsolatot biztosított a körzeti megbízotti csoportnak,
mellyel elértük, hogy a településen dolgozó kollégáink közvetlenül csatlakozzanak a rendőrségi
számítógépes rendszerhez. Az ügyintézés egyszerűbbé vált.

Tisztelt Képviselő-testület !

Összességében úgy ítéljük meg, hogy a 2012 évben kitűzött céljainkat, feladatainkat elvégeztük,
megvalósítottuk. A bűnügyi, közbiztonsági helyzet fenntartása érdekében továbbra is fokozott
figyelmet szentelünk a településnek.
A közterületi jelenlétünkkel, a bűnügyi munkával, valamint a jogkövető állampolgárok, lakosok
segítségével sikerült a bűncselekmények számát szinten tartani. Munkánkhoz nagy segítséget
nyújtottak a lakosoktól érkező jelzések, észrevételek.
Az elkövetkezendő időszak egyik fontos feladata az elért eredményeink megtartása, a lakosság
biztonságérzetének javítása és a közterületi jelenlét fokozása
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Az elmúlt évekhez hasonlóan tavaly is színvonalas, a kölcsönösség elve alapján működő korrekt
együttműködést folytattunk az Önkormányzattal. Jelenlegi kapcsolatunk napi jellegű.
Kérjük a Polgármester Asszonyt, a Képviselő-testület tagjait, az Önkormányzat dolgozóit,
munkatársait, valamint a lakosságot, hogy legyenek továbbra is partnerek a munkánkban,
támogassanak bennünket abban, hogy tevékenységünkkel Kétegyháza lakossága elégedett legyen.
Javaslataikat, észrevételeiket továbbra is szívesen fogadjuk.
Köszönjük a településen szolgálatot teljesítő rendőreinknek nyújtott elismerést.

Gyula, 2013. április 3.
Domak Péter r. százados
őrsparancsnok

