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TÁJÉKOZTATÓ
Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyulai Rendőrkapitányság legutóbb 2010. 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.
2010. évben is fő feladatunknak tekintettük a településen a rendőri jelenlét fokozását, a
folyamatos járőrszolgálat biztosítását, együttműködést a helyi önkormányzattal és a
bűnmegelőzés, a közrend, a közbiztonság fenntartása érdekében működő szervezetekkel.
Az Eleki Rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó Kétegyházi Nagyközségben 2010-ben is
négy fős KMB csoport működött. Az Eleki Rendőrőrs létszámában és struktúrájában változás
nem következett be, azonban 2010. évben az őrs parancsnoka, Balázs Zsolt r. szds. FÜV.
eljárást követően nyugállományba vonult. 2011. január 1-jével az őrsparancsnoki feladatok
ellátásával Domak Péter r. szds. urat bíztuk meg.
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.
2010. évben kiemelt feladatként kezeltük:
 A országgyűlési és önkormányzati választások eseménymentes lebonyolításában való
közreműködést, a választási rendezvények biztosítását.
 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 javítását, a balesetek számának a csökkentését.
 A közrendvédelmi és közlekedésrendészeti, bűnügyi és a határrendészeti feladatok
maradéktalan végrehajtását.
 Reagáló képességünk gyorsaságának és hatékonyságának szintentartását, fokozását.
A feladatok végrehajtása érdekében együttműködtünk a határrendészeti kirendeltség
munkatársaival és a helyi polgárőr szervezettel. Mind a határrendészeti kirendeltség mind a
polgárőr szervezet hathatós támogatást nyújtott a település közrendjének és közbiztonságának
fenntartásához.
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BŰNMEGELŐZŐ ÉS BŰNÜLDÖZŐ TEVÉKENYSÉGÜNK
A Békés Megyében a regisztrált bűncselekmények száma 2010-ben összesen 12.531, előző
időszakban, vagyis 2009-ben 10.631 volt.
2010-ben kapitányság illetékességi területén 1.099 bűncselekményt regisztráltunk, ez a szám
2009-ban 1.539, 2008-ban 1.249, 2007-ben 1.319 volt. A 2009. évi adatokhoz képest a
csökkenés 28,6 %. 2010. évben a megyében regisztrált bűncselekmények 11,04 %-át,
követték el a Gyulai Rendőrkapitányság illetékességi területén, előző évben ez az arány 14,43
% volt.

Regisztrált bűncselekmények szám 2001-2010. évben
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A csökkenés oka a közrend elleni bűncselekmények körében keresendő. 2010. évben a
közbizalom elleni bűncselekmények száma 554-ről 92-re csökkent, melyen belül jelentős
mértékben csökkent a magánokirat hamisítások és az okirattal visszaélések száma.
Az elmúlt öt év adatai alapján továbbra is azt a következtetést tudjuk levonni, hogy
illetékességi területünkön viszonylag állandó bűncselekményi szám realizálódik. Az
emelkedés, vagy csökkenés mértéke éves viszonylatban nem szignifikáns.
Békés Megyét és így az Eleki Őrs illetékességi területét, 2010. évben elkerülték az országosan
is nagy jelentőséggel bíró bűncselekmények.
Illetékességi területünkön – így Kétegyháza Nagyközségben és vonzáskörzetében - kirívóan
súlyos, a közvéleményt, az emberek nyugalmát jelentős mértékben zavaró bűncselekmény
nem történt.
Munkánk egyik legfontosabb mérőszáma, mely az egyes területek bűnügyi fertőzöttségét
mutatja meg a 100 ezer lakosra jutó bűncselekményi szám.
A Gyulai Rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt esztendőben 100 ezer lakosra
2.552 bűncselekmény jutott, ez a szám 2009-ben 3.420, 2008-ban 2.800, 2007-ben 2.957 és
2006-ban 3.304 volt.
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Országos viszonylatban Békés Megye – így a Gyulai Rendőrkapitányság területe sem tartozik
a bűnügyileg fertőzött területek közé.

Ha az országos adatokat megyei szintre szűkítjük le, akkor is látható, hogy Békés megyén
belül a Gyulai Rendőrkapitányság illetékességi terülte 2010. évben alacsony fertőzöttségű
volt.

A rendőrkapitányság területén 4 település - Gyula, Elek, Kétegyháza és Lőkösháza - található.
Az elmúlt évekhez hasonlóan tavaly is Gyulán követték el a bűncselekmények zömét, vagyis
882-t. Ez a jogsértések számának a 80.2 %-a.
2010-ben az illetékességi területünkhöz tartózó településeken – Eleken, Lőkösházán és
Kétegyházán - összesen 217 bűncselekményt regisztráltunk.
Kétegyháza 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 és 2010-ben 75 bűncselekmény vált ismertté.
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Regisztrált bűncselekmények Kétegyháza területén 2002-2010. évben
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Személy elleni bűncselekményt 8 esetben követtek el, melyből 2 volt a könnyű és 1 súlyos
testi sértés. Súlyos élet elleni bűncselekmény, emberölés a településen nem történt.
Közlekedési bűncselekmények száma 6 volt, melyből 2 az ittas vezetés.
Házasság, család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények közül 3-t
regisztráltunk.
Közrend elleni bűncselekményt 8 esetben észleltünk, melyből 3 rongálását és 1 kábítószerrel
visszaélést regisztráltunk.
A személy elleni erőszakos bűncselekmények terén területünk alacsony fertőzöttségű.

Megállapítható, hogy a településen regisztrált bűncselekmények jelentős része - hasonlóan
minden más településhez - a vagyon elleni jogsértések kategóriájába tartozik. 2010. évben 50
vagyon elleni bűncselekményben kellett intézkedni. A vagyon elleni bűncselekményeken
belül a lopások száma 36, a betöréses lopások száma 4 volt, csalást és sikkasztást nem
regisztráltunk
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A Gyulai Rendőrkapitányság illetékességi területe a regisztrált vagyon elleni (nem személy
elleni erőszakos) bűncselekmények 100.000 lakosra jutó számában alacsony fertőzöttségű.

Súlyos, vagyon elleni bűncselekmény, rablás 2010. évben 1 történt a településen.
2010. évben Kétegyháza területén 66 bűnelkövetőt regisztráltunk. A regisztrált bűnelkövetők
közül 54 férfi és 12 nő volt.
A bűnelkövetők korcsoport szerinti megoszlása:
 14-17 éves fiatal korú:
2 fő,
 18-24 éves fiatal felnőtt:
19 fő,
 25-59 éves felnőtt:
40 fő és
 60 évnél idősebb:
1 fő.
Ha regisztrált bűnelkövetők 100.000 lakosra jutó arányát vizsgáljuk, akkor a Békés megye az
alacsony fertőzöttségű területek közzé tartozik.
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A regisztrált bűnelkövetők közül 48 volt a büntetlen előéletű, 4 a többszörös visszaeső és 7 a
bűnismétlő.
A bűnelkövetők közül 8 főt vettünk bűnügyi őrizetbe.
KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉGÜNK
A közterületi szolgálatot ellátó állományunk 2010. évi fő célja az volt, hogy fokozzuk a
jelenlétünket a közterületeken, 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
szervezni és tervezni, hogy a nap szinte minden órájában legyen elérhető közelségben rendőr.
A Kétegyházi Képviselő Testülettel és Polgármester Asszonnyal folytatott megbeszéléseink
alapján 2010. tavaszától folyamatosan a helyi kmb. csoportból 2 fő látott el csak a településen
szolgálatot. Jelenlegi szolgálatszervezés szerint a 4 fős kmb. csoport tagjai szolgálati
idejükben Kétegyháza Nagyközség területére kerülnek beosztásra, onnan elvonásra csak
akkor kerülnek, ha az Eleki Rendőrőrs illetékességi területén található más településen nincs
rendőr szolgálatban és rendőri intézkedés foganatosítására van szükség. Természetesen a
környező települések körzeti megbízottjai a kétegyházi körzeti megbízottak szabad és pihenő
idejében hasonlóan látnak el a településen szolgálatot.
Tavaly a Kétegyháza területén szolgálatot teljesítők összesen 11 főt állítottak elő különféle
jogsértések elkövetése miatt. Biztonsági intézkedést összesen 10 esetben foganatosítottak.
Összesen 30 esetben készítettek szabálysértési feljelentést és 17 esetben tulajdon elleni
szabálysértési feljelentéssel éltek.
Kapitányságunk területén 2010-ben 139 közbiztonsági, 19 bűnügyi, ifjúságvédelmi és 150
közlekedési akciót hajtottunk végre, melynek jelentős része érintette Kétegyháza Nagyközség
területét is.
Továbbfolytattuk a tanyavilágban élő emberek biztonságát javító ún. tanyaprogramot,
amelynek keretében rendszeresen ellenőriztük a település külterületén lévő tanyás
ingatlanokat.
Kétegyháza Nagyközség területén 2004-ben 9, 2005-ben 6, 2006-ban 8, 2007-ben 7, 2009-ben
10 és 2010-ben 3 sérüléssel járó és 2 sérülés nélküli közúti közlekedési baleset történt.
Célunk továbbra is az, hogy a növeljük a közterületi jelenlétünket és ezzel is javítsuk az itt élő
törvénytisztelő lakosság biztonságérzetét.
Munkánk során továbbra is kiemelt figyelmet szentelünk az erőszakos, garázda jellegű
cselekmények visszaszorítására, megelőzésére, a szórakozóhelyek ellenőrzésére.
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A közlekedési akcióink, ellenőrzéseink során a fő hangsúlyt az ittas vezetők kiszűrésére, a
közlekedési balesetek megelőzésére, valamint a közlekedési morál erősítésére helyezzük.
Tisztelt Képviselő-testület !
Összességében úgy ítéljük meg, hogy a 2010-es 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, a közterületi jelenlét fokozása
Az elmúlt évekhez hasonlóan tavaly is színvonalas, a kölcsönösség elve alapján működő
korrekt együttműködést kívánunk folytatni 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, 2011. május 16.

Tótka Bálint r. alezredes
közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztály
osztályvezető

