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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az elmúlt évben továbbra is fő feladatunk volt a település közrendjének és közbiztonságának 
fenntartása, melynek érdekében folyamatosan egyeztettünk az Önkormányzattal, a Képviselő-
testülettel és a Polgármesterrel.  

2014. évben kiemelt feladatként kezeltük: 

- a 2014. évi országgyűlési képviselő választással, az Európai Parlament tagjainak választásával, 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek-, illetve a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásával kapcsolatos rendőri feladatok ellátását; 

- az erők, eszközök összehangolt alkalmazásával a település és külterületei közbiztonságának 
további javítását, egyidejűleg a lakók biztonságérzetének megszilárdítását; 

- a közlekedésbiztonsági helyzet terén elért eredmények megtartását, javítását, a személyi 
sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számának csökkentését;  

- a közrendvédelmi és közlekedésrendészeti, bűnügyi és a határrendészeti feladatok maradéktalan 
végrehajtását; 

- a közterületi jelenlét és reagáló képességünk hatékonyságának szinten tartását, fokozását, a 
határozott rendőri fellépés biztosítását, a lakosság életminőségét, szubjektív biztonságérzetét 
legjobban befolyásoló jogellenes magatartások, a gazdasági- és társadalmi viszonyokat 
veszélyeztető bűncselekmények ellen; 

- a civil és társadalmi szervezetekkel való együttműködést. 

Céljaink megvalósítása érdekében arra törekedtünk, hogy megtartsuk a lakosság bizalmát, 
megőrizzük támogatását. 

Az Eleki Rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó Kétegyházán 4 fős KMB csoport működik. Az 
őrs és a KMB csoport létszámhelyzete stabil. 

A feladatok végrehajtása érdekében együttműködtünk a határrendészeti kirendeltség 
munkatársaival, a településőrséggel és a helyi polgárőr szervezettekkel.  

I. A közbiztonság helyzetének értékelése 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása 

1.1 A regisztrált bűncselekmények száma és változása 

A nagyközség területén a regisztrált bűncselekmények száma kisebb eltérésektől eltekintve állandó. 
2010-ben 74, 2011-ben 89, 2012-ben 81, 2013-ban 70, 2014-ben 79 bűncselekményt regisztráltunk. 
Kétegyházán a regisztrált bűncselekmények száma 12, 9 % -kal növekedett. 

1.2 A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, a Gyulai 
Rendőrkapitányság teljes illetékességi területén 

2014. évben a Gyulai Rendőrkapitányság illetékességi területén 41.118 fő volt a lakónépesség 
száma, és 964 bűncselekményt regisztráltunk. A számadatok alapján megállapítható a 100 ezer 
lakosra jutó regisztrált bűncselekmények száma 2014-ben 2344,5 volt.  
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1.3 A közterületen elkövetett, rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának 
alakulása Kétegyházán, az elmúlt 5 évben 

A közterületen elkövetett bűncselekmények alakulása Kétegyháza nagyközség illetékességi 
területén 2010 – 2014. 

 

Kétegyházán a rendőri eljárásban regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmények száma 2010-
ben 22, 2011-ben 20, 2012-ben 20, 2013-ban 18 és 2014-ben 12 volt. A 2013. és 2014. év adatait 
vizsgálva a közterületen elkövetett bűncselekmények számában csökkenés volt tapasztalható. 

A Gyulai Rendőrkapitányság, mint eljáró szerv nyomozásaink eredményessége a közterületen 
elkövetett bűncselekmények esetében 2013. évi 55,6 %-ról 2014-ben 65,4 %-ra, a közterületen 
elkövetett, kiemelten kezelt deliktumok tekintetében a 2013. évi 44,4 %-ról 50 %-ra emelkedett. 

Közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményessége  
2010-2014. év (Gyulai Rendőrkapitányság, mint eljáró szerv)  

Év Eredményes Eredménytelen Összesen Nyomozás- 
eredményesség 

2010. 179 167 346 51,7 % 
2011. 172 167 339 50,7 % 
2012. 171 170 341 50,1 % 
2013. 125 100 225 55,6  % 
2014. 125 66 191 65,4 % 

Közterületen elkövetett bűncselekmények kiemelt bűncselekményi körben csak 
bűncselekményenként számolt nyomozáseredményessége 2010-2014. év 

(Gyulai Rendőrkapitányság, mint eljáró szerv)  

Év Eredményes Eredménytelen Összesen Nyomozás- 
eredményesség 

2010. 103 160 263 39,2 % 
2011. 98 154 252 38,9 % 
2012. 112 156 268 41,8 % 
2013. 71 89 160 44,4 % 
2014. 58 58 116 50 % 

22 
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A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább a közterületen bekövetkezett bűncselekmények 
befolyásolják. 2014. évben kiemelt célunk volt a biztonságérzet javítása, melyet a közölt statisztikai 
adatok is alátámasztanak. 

1.4 Kétegyháza nagyközség területén rendőri eljárásban regisztrált kiemelt bűncselekmények 
számának alakulása az elmúlt öt évben 

Kétegyháza nagyközség területén a rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt 
bűncselekmények száma összesen 47, mely 11,9 %-os emelkedést mutat a 2013. évi 42-höz képest.  

Rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása 
település (elkövetés helye) szerinti bontásban 2010-2014. évi ENyÜBS adatok alapján 

KÉTEGYHÁZA nagyközség 

Kiemelten kezelt bűncselekmények 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

Változás 
mértéke 

2013-
2014. 
(%)* 

Emberölés 0 0 0 0 0 - 
- szándékos befejezett emberölés 0 0 0 0 0 - 

- emberölés kísérlete 0 0 0 0 0 - 
Testi sértés 3 2 5 4 7 - 

- súlyos testi sértés 1 1 2 1 2 - 
- halált okozó testi sértés 0 0 0 0 0 - 
Kiskorú veszélyeztetése 2 0 1 0 1 - 

Embercsempészés 0 0 0 0 0 - 
Garázdaság 5 2 2 6 5 - 

Önbíráskodás 0 1 0 0 1 - 
Visszaélés kábítószerrel 

(a terjesztői magatartások 
tekintetében) 

Btk. 282/A §, 282/B § (2)-(3) bek., 
282/C § (2) bek. 

0 0 0 0 0 - 

Lopás 40 38 29 31 30 -3,2 
- személygépkocsi lopás 0 0 0 0 0 - 
- zárt gépjármű-feltörés 0 0 0 1 0 - 

- lakásbetörés 3 6 3 7 5 - 
Rablás 1 0 0 0 0 - 

Kifosztás 0 0 0 0 0 - 
Zsarolás 1 0 3 0 0 - 

Rongálás 3 5 0 0 3 - 
Orgazdaság 0 0 0 0 0 - 

Jármű önkényes elvétele 4 0 0 1 0 - 
14 kiemelten kezelt bűncselekmény 

összesen 
59 48 40 42 47 11,9 

* A 20 alatti bűncselekmény számok változásának a mértékét nem célszerű %-os formában megjeleníteni 
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A lopások száma 31-ről 30-ra, a lakásbetörések száma 7-ről 5-re csökkent. Megállapítható, hogy a 
településen regisztrált bűncselekmények nagy része hasonlóan minden más településhez a vagyon 
elleni jogsértések kategóriájába tartozik.  

A regisztrált bűncselekményeken belül a testi sértések száma 4-ről 7-re növekedett, azonban a 7-ből 
2 eset volt súlyos - 8 napon túl gyógyuló - testi sértés. 

A garázdaságok száma 6-ről 5-re csökkent.  

A fenti táblázatból látható, hogy a településen 2014-ben a kiemelt bűncselekmények közül 
emberölést, rablást nem regisztráltunk.   

2.  A bűnüldöző munka értékelése 

2.1.  Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója – a 
Gyulai Rendőrkapitányság, mint eljáró szerv esetében, az elmúlt öt évben 

Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményessége 

Év Eredményes Eredménytelen Összesen Nyomozás- 
eredményesség 

2010. 571 545 1116 51,2 % 
2011. 547 672 1219 44,9 % 
2012. 614 601 1215 50,5 % 
2013. 570 444 1014 56,2 % 
2014. 523 422 945 55,3 % 

A Gyulai Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója 2010 és 2014. év között 44,9% és 
56,2% között mozgott. A 2014-ben teljesített 55,3%-os eredmény mindössze 0,9%-kal maradt el az 
értékelt 5 éves időszak legjobb eredményétől. A nyomozási eredményesség színvonalának 
fenntartására, lehetőség szerinti javítására a jövőben is törekedni fogunk. 

3. A Gyulai Rendőrkapitányság tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos adatai 

Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló szabálysértési kategória a 
tulajdon elleni. A tulajdon elleni szabálysértések feldolgozása, felderítése során az alábbi 
tevékenységet végeztük. 

2014. évben a Gyulai Rendőrkapitányságon 457 szabálysértési ügyet rendeltek el, 111 ügy esetében 
ismert volt az elkövető személye az eljárás megindításakor, 346 ügyben pedig ismeretlen. 
Összehasonlításképpen: 2013. évben 544 volt az elrendelt ügyek száma. A tulajdon elleni 
szabálysértések bolti lopások nélküli felderítési mutatója 26,7% volt az értékelt időszakban, amely 
mutatószám mintegy 2,2%-kal javult a 2013. évhez (24,5%) képest.  

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások  

A Gyulai Rendőrkapitányság illetékességi területén 2014. évben 72 sérüléses közúti közlekedési 
baleset történt, mely 21-gyel több az előző év azonos időszakához viszonyítva.  

Megoszlása - összehasonlítva az előbb említett időszakkal - a következő: 
- halálos:           0 (1-gyel csökkent) 
- súlyos            24   (2-vel emelkedett) 
- könnyű sérüléses         48 (20-szal emelkedett) 
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A balesetekben 87 személy sérült meg. Ittas személy a vizsgált időszakban 8 esetben okozott 
személyi sérüléssel járó balesetet, mely a sérüléses balesetek 11,11 %-a 

Halálos eredményű baleset a vizsgált időszakban nem történt. 
A főbb okok aránya az elmúlt év azonos időszakában kimutatott adatokkal szinte megegyező, első 
helyen elsőbbségi szabályok megsértése és a figyelmetlenségből adódó, másodikként a kanyarodási 
hibák és a sebesség helytelen megválasztása a fő baleseti ok. 

Kétegyháza nagyközség területén 2013-ban 8, míg 2014-ben 3 sérüléssel járó közúti közlekedési 
baleset történt. 

Kétegyháza nagyközség vonatkozásában megállapítható, hogy a közlekedési helyzet 2013. évhez 
képest javult, mivel a sérüléssel járó balesetek száma előző évhez viszonyítva jelentősen csökkent. 

II.  A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok  

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata 

Az Eleki Rendőrőrs illetékességi területén a közterületi szolgálatot törekedtünk úgy szervezni, 
tervezni, hogy a nap minden órájában legyen elérhető közelségben rendőr. A közterületi szolgálat 
ellátásához jelentős segítséget kaptunk a Lőkösháza Határrendészeti Kirendeltségtől. 

Elek Rendőrőrs illetékességi területén szolgálatot teljesítők összesen 135 főt állítottak elő, 29 fő 
került elfogásra különböző jogsértések elkövetése miatt, valamint 38 biztonsági intézkedést 
foganatosítottak, 140 helyszíni bírságot szabtak ki, 30 esetben készítettek szabálysértési 
feljelentést, 15 esetben kezdeményeztek közigazgatási eljárást, 137 közbiztonsági, bűnügyi és 
ifjúságvédelmi és 18 közlekedésrendészeti akciót hajtottak végre 2014-ben.  

Az akciók során 2014-ben is ellenőriztük a Kétegyházán működő szórakozóhelyeket, italboltokat, 
részt vettünk a nemzeti ünnepek alkalmából szervezett rendezvények biztosításában.  

Tovább folytattuk a tanyavilágban élő emberek biztonságát javító ún. „Tanya programot”, melynek 
keretében ellenőriztük a település külterületén lévő tanyás ingatlanokat.  

Célunk továbbra is az, hogy növeljük a közterületi jelenlétünket, melynek érdekében rendszeresen 
vezényeltünk a településére gyalogos és gépkocsizó járőrt. 

A településen működő településőrség és a polgárőr szervezet 2014. évben feladatát aktívan látta 
el, közreműködött a település közrendjének és közbiztonságának fenntartásában. 

2014. július 1-jétől a Gyulai Rendőrkapitányság illetékességi területén is bevezették a 19 megyére 
kiterjesztett 24 órás rendőri jelenlét szakmai országos programja, amely során törekedtünk a 
nagyközség folymatos rendőri lefedettségének biztosítására. A szolgálatellátás során így lehetőség 
nyílt az állampolgárokkal való szorosabb együttműködésre. A kollégáink a szolgálat ideje alatt 
rendszeresen találkoztak az önkormányzat dolgozóival, civil szervezetek, oktatási intézmények és 
egyházak képviselőivel, melynek során alkalom adódott arra, hogy közvetlenül információt 
cserélhesssenek. 

2. Bűn- és baleset-megelőzés  

Bűnmegelőzési prevenciós munkánk során azt tapasztaltuk, hogy a hatékony megelőzés érdekében 
az ifjúságvédelemmel és az idősekkel foglalkozó szakemberek szoros együttműködésére és a 
jogszabályok maradéktalan betartására van szükség. 

Kapitányságunk folyamatban lévő programjai: 
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- A Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai Programja D.A.D.A., mely jelenleg Gyulán több 
általános iskolában működik a kapitányság két bűnmegelőzési főelőadójának részvételével. 

- „Szülők Családok együtt a Rendőrséggel a kábítószer megelőzéséért” program eredményes 
működésére kiemelt hangsúlyt fektet hatóságunk. A kapitányság a programmal megbízott 
kolléganője havonta három fogadóórát tart, ezen túlmenően az iskolák felkérésére előadásokat 
tart a szülőknek, gyerekeknek egyaránt. 

- A lakossági fórumokon egybehangzó véleményként fogalmazódott meg, hogy az egyedül élő 
idős személyek fokozottabban veszélyeztetettek. A kapitányságunk vezetője javaslatot tett, a 
jelen lévő települések képviselőinek olyan jelzőrendszer működtetésére, mely során a 
szakemberek – háziorvosok, családsegítő központok, idősek otthonai, klubjai, házi beteg 
gondozók - jelzéssel élhetnek a helyi körzeti megbízottak felé az egyedül maradt időskorú 
személyekről, illetve a felügyelet nélkül maradt ingatlanokról. A jelzésre a körzeti megbízottak 
visszatérően ellenőrzik a jelzésben szereplő területeket. 

Fórumokon egybehangzó véleményként fogalmazódott meg, hogy a felnövekvő nemzedéket nevelő 
szülőket is „nevelni kell”.  Ezért hatóságunk a jól működő D.A.D.A. program mellett 
párhuzamosan tart bűnmegelőzési előadásokat gyerekeknek, szülőknek az iskolákban, illetve a 
közmunka programban foglalkoztatott felnőtteknek egyaránt. 

Az ORFK-OBB által meghirdetett felmenő rendszerű pályázatokat, rendezvényeket, szakmai 
vetélkedőket a kiírások szerinti összes érintett intézménynél meghirdettük. 

Szabályos közlekedésre nevelő előadásokat tartottunk illetékességi területünk óvodáiban, 
iskoláiban, illetve a START munkaprogramban részt vevő Közfoglalkoztatottak Intézményében. 

A „Zebra-zsaru program” keretében a nyári szünidőt megelőző hónapban, valamint az őszi 
iskolakezdéskor biztosítottuk a forgalmas utak mentén elhelyezkedő iskolák környékén a 
balesetmentes közlekedést. 

Iskolarendőreink folyamatos kapcsolatban vannak a pedagógusokkal, iskolák vezetőivel. Az 
intézmények részéről a tevékenységgel kapcsolatban pozitív visszajelzések érkeztek. 

3. Együttműködés 

A helyi önkormányzattal a kapcsolatunk kiegyensúlyozott. Az önkormányzat mind erkölcsileg, 
mind anyagilag támogatja munkánkat. A kapcsolattartás rendszeres, folyamatos, így lehetőség van 
arra, hogy a lakosság által megfogalmazott javaslatok, észrevételek a testületen keresztül is 
eljussanak a rendőri vezetéshez.  

Az elmúlt évek során folyamatosan törekedtünk arra, hogy jó együttműködés alakuljon ki minden 
olyan civil szervezettel, akikkel együtt dolgozva a közbiztonság helyzetén hatékonyan tudunk 
javítani. Örömmel teszünk eleget annak, hogy a közbiztonság védelmével kapcsolatos témákban 
előadást és bűnmegelőzési tájékoztatót tartsunk a lakosság számra. A hatékony bűnmegelőzés 
érdekében 2014-ben is egyeztető fórumot tartottunk a településen, melyre meghívást kapott 
valamennyi, a közbiztonság védelmében és a bűnmegelőzésben érintett szervezet képviselője, akik 
elmondhatták véleményüket, észrevételüket a témával kapcsolatban. 

Mind a településőrség, mind a polgárőr szervezetek hathatós támogatást nyújtottak Kétegyháza 
közrendjének és közbiztonságának fenntartásában. A közös szolgálatellátáshoz minden esetben 
igyekeztek biztosítani a kért polgárőr erőt, részt vettek a bűn- és baleset-megelőzési munkánkban 
is.  
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III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

Értékelve a 2014. év eseményeit és feladatait megállapítható, hogy a Gyulai Rendőrkapitányság a 
kiemelt célkitűzéseit, előírt kötelezettségeit teljesítette.  
Célunk a jövőben is a minőségi munkavégzés, a folyamatos elemző-értékelő munkával a 
hatékonyság növelése, a lakossági igényeknek eleget tevő működés, hatékony fellépés a 
bűncselekményt elkövetőkkel szemben, a bűnmegelőzés fokozása.   
A közterületi rend fenntartása, a közlekedésbiztonság erősítése, a bűnügyi munka hatékonyságának 
növelése továbbra is kiemelt feladat.  
 
2015. évre a Gyulai Rendőrkapitányság legfontosabb szervezeti teljesítménycéljai az 
alábbiak: 
- Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony 

fellépés biztosítása, a településeken a közterületi térfigyelő rendszerek fejlesztéséből adódó 
lehetőségek kihasználása. 

- A büntetőeljárások és a szabálysértési eljárások lefolytatásának további gyorsítása, az 
eredményes befejezések arányának növelése. 

- Az erők, eszközök összehangolt alkalmazásával, a polgárőr egyesületekkel, valamint az egyes 
rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel és személyekkel történő hatékony 
együttműködéssel a települések és külterületek közbiztonságának további erősítése. 

- A közlekedésbiztonság területén elért eredmények megtartása, a közlekedésbiztonság erősítése. 
- A közszolgálati életpálya Rendőrségnél történő bevezetésének végrehajtása. 
 
Köszönjük a Képviselő-testületnek és a Polgármester Asszonynak a településen szolgálatot 
teljesítő kollégánknak nyújtott elismerést és megbecsülést. 
 
Kérjük a Polgármester Asszonyt, a Képviselő-testület tagjait, az Önkormányzat dolgozóit, 
munkatársait, hogy továbbra is legyenek partnerek munkánkban, támogassanak bennünket azon 
törekvésünkben, hogy munkánkkal a lakosság elégedett legyen. 

Gyula, 2015. május 27. 
 
 
                                                                                                  Domak Péter r. őrnagy 
                                                                                                        őrsparancsnok 
 


