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Tisztelt Polágmester Asszony, Tisztelt Képviselő-testület!
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkérésére a Rendőrségről szóló 1994.
évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a közrend és közbiztonság 2021. évi helyzetéről szóló
beszámolót terjesztem elő:
Rendőrkapitányságunknak legfontosabb célja a 2021. évben az volt, hogy az Eleki Rendőrőrs
illetékességi területén fenntartsuk a közrendet, közbiztonságot, illetve törekedjünk a lakosság
szubjektív közbiztonságérzetének folyamatos javítására és a köznyugalom megóvására.
I. Kétegyháza nagyközség közbiztonsági helyzetének értékelése
1. A bűnügyi helyzet bemutatása
1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és változása
A nagyközség területén 2020-ban 45, 2021-ben 46 bűncselekményt regisztráltunk. Kétegyházán a
regisztrált bűncselekmények száma 1 esetszámmal emelkedett.
1.2. A közterületen elkövetett, rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának
alakulása Kétegyházán
Kétegyházán a rendőri eljárásban regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmények száma, 2020ban 13, 2021-ben 9 volt. A 2020. és 2021. év adatait vizsgálva a közterületen elkövetett
bűncselekmények számában szintén csökkenés tapasztalható.
1.3. Kétegyháza területén rendőri eljárásban regisztrált kiemelt bűncselekmények számának
alakulása
Kétegyházán a rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények száma összesen 25,
mely 26%-os csökkenést mutat a 2020. évi 34-hez képest.
A településen regisztrált bűncselekmények nagy része a vagyon elleni jogsértések kategóriájába
tartozik. A testi sértések száma 3-ról 0-ra, a garázdaságok száma 1-ről 0-ra, a lopások száma 26-ról
23-ra a lakásbetörések száma 12-ről 10-re, a kikorú veszélyeztetése 1-ről 0-ra csökkent.
A regisztrált bűncselekményeken belül a rongálás (1) és jármű önkényes elvételének (1) száma, nem
változott. Súlyos testi sértést 2020-ban és a 2021. évben sem regisztráltunk, személygépkocsi lopás
1 történt.
Halált okozó súlyos testi sértést 2021-ben 1 esetben regisztráltunk, amely a mellékelt statisztikai
táblázatban még nincs feltüntetve, mivel az eljárás folyamatban van. A településen 2021-ben
emberölést, rablást, orgazdaságot, kábítószerrel kapcsolatos terjesztői magatartást, zárt gépjármű
feltörést, embercsempészést nem regisztráltunk.
1.4. A közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény nyomozásával
összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – nyilvános információk rövid összefoglalása
Kétegyházán, a Nagy Sándor utcában 2021. augusztus 14-én kora délután többen összeverekedtek,
hárman könnyebben, egy férfi pedig súlyosan megsérült. A bántalmazás következtében szerzett
sérüléseiben 2021. augusztus 16-án elhunyt egy férfi a gyulai kórházban, ezért a csoportosan,
felfegyverkezve elkövetett garázdaságon kívül, halált okozó testi sértés miatt is folytatja a Békés
Megyei Rendőr-főkapitányság az eset körülményeinek a kivizsgálását. A rendőrségen az a férfi is
őrizetben van, aki a gyanú szerint a halállal végződő sérülést okozta.
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2. A bűnüldöző munka értékelése
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása
Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények vonatkozásában rendőrkapitányságunk
nyomozáseredményessége 77,9%, mely a 2020-as évhez képest (80%) 2,1 százalékpontos csökkenést
jelent.
2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója
A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2020.
évi 88,9%-ról 2021-ben 92,0%-ra növekedett.
2.3. A rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények
nyomozáseredményességi mutatójának alakulása
A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2020. évi 69%-ról, 2021ben 69,7%-ra növekedett.
Az egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményessége a 2020. évihez képest 2021ben:
- a lopás (a betöréses lopásokkal együttesen) 61,5%-ről 63,4%-re növekedett,
- a lopáson belül, a lakásbetöréseké 73,9%-ről 78,3%-ra változott,
- a rongálás 22,2%-ről 38,5%-re növekedett,
- a testi sértéseké 95%-ról 100%-ra növekedett,
- a kábítószerrel kapcsolatos terjesztői magatartás nem változott 100%,
- a garázdaság 95,7%-ről 100%-ra nőtt,
- a jármű önkényes elvétele bűncselekményeké 83,3%-ról, 100%-ra nőtt.
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok
A 2021. évben a rendőrkapitányság 157 tulajdon elleni szabálysértési ügyet indított.
Összehasonlításképpen a 2020. évben 152 volt az indított eljárások száma. 2021-ben az ismeretlen
elkövető ellen indított szabálysértési eljárások felderítési mutatója 64%, mely 2020-ban 50% volt.
4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások
A rendőrkapitányság illetékességi területén a 2021. évben 49 személysérüléses közúti közlekedési
baleset történt, amely 1 esettel kevesebb a 2020. évihez képest.
A 2021. évben 2 halálos kimenetelű közlekedési baleset történt, mely az előző évi adattal
megegyezik. A súlyos sérülést eredményező balesetek száma 3 esettel (+20%) 15-ről 18-ra nőtt, míg
a könnyű sérülést eredményező balesetek száma 8 esettel (-12%) 33-ról 29-re csökkent. Az értékelt
időszakban 2 személy életét vesztette, míg 20 fő súlyos és 41 fő könnyű sérülést szenvedett.
A fenti – személyi sérüléssel járó – baleseti kategóriákban 4 esetben (8,16%) volt ittas az okozó, ez
az arány a 2020. évihez képest (8 eset 16%) alacsonyabb. A legfőbb baleseti ok az elsőbbségi jog
megsértése (44,9%) 22 eset, melyet a gyorshajtás (20,4) 10 eset, és a kanyarodási szabályok
megsértése (20,4%) 10 eset, követ. Egyéb okból 2 (4,1%), előzési hibából 1 (2,1%), követési távolság
be nem tartásából 2 (4,1%), figyelmetlenségből 1 (2,0%), míg gyalogos hibájából 1 baleset
következett be (2,1%).
A bekövetkezett balesetek 67,3%-át (33 eset) személygépkocsi vezető, 14,3%-át (7 eset)
kerékpárosok okozták. Tehergépkocsivezető 8,1%-ban (4 eset), segédmotoros-kerékpárvezető 4,1%ban (2 eset), motorkerékpáros 4,1%-ban (2 eset), míg gyalogos 2,0%-ban (1 eset) okozott balesetet.
A legbalesetveszélyesebb időszak az elmúlt két évben a délutáni, 12-18 óra közötti illetve a délelőtti,
07-12 óra közötti időszak volt.
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Kétegyháza területén 2020-ban 4, míg 2021-ben 2 sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt.
A 2021. évben a rendőrkapitányság állománya által a közúti közlekedési szabályszegés miatti
közigazgatási hatósági bírságolásra összesen 173 fő esetében került sor, az 1988. évi I. törvény 20. §
(1) bekezdés k) pontja alapján.
A jogsértések miatt indított eljárások száma:
 biztonsági öv használata nélküli közlekedés lakott területen: 143;
 a továbbhaladás tilalmára vonatkozó rendelkezések, a forgalomirányító fényjelző készülék
előtti megállási kötelezettség: 10;
 a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések (a megengedett legnagyobb
sebesség túllépésének mértéke km/ó-ban) 50 km/óra sebességig, 15 km/óra felett 25
km/óráig: 3;
 a megengedett legnagyobb méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül
vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő,
mezőgazdasági rendeltetésű önjáró vagy vontatott: 1;
 a behajtási tilalomra, a kötelező haladási irányra, a behajtás tilalmára: 3;
 biztonsági öv használata nélküli közlekedés lakott területen kívül: 4;
 a hatósági engedélyben feltüntetett megengedett legnagyobb össztömeg túllépése jármű vagy
járműszerelvény esetében: 1,
 a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések (a megengedett legnagyobb
sebesség túllépésének mértéke km/ó-ban) 50 km/óra felett 100 km/óra sebességig, 15 km/óra
felett 30 km/óráig: 1;
 a gépi meghajtású járművet vezető szervezetében 0,30 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,15
milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációt meg nem haladó értéket eredményező szeszes
ital fogyasztásából származó alkohol van: 6,
 a gépi meghajtású járművet vezető szervezetében 0,30 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,15
milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital
fogyasztásából származó alkohol van, amennyiben az nem minősül bűncselekménynek: 1.
5. Az illegális migráció helyzete
A rendőrkapitányság illetékességi területe határos Romániával, a határszakaszon két határrendészeti
kirendeltség működik. Az illegális migráció elleni komplex feladatrendszer meghatározott részeit, a
vonatkozó utasítások szerint maradéktalanul végrehajtottuk. Az illegális migrációhoz köthető
bűncselekmények visszaszorítására, illetve felfedésére is nagy hangsúlyt fektettünk a közterületimélységi ellenőrzéseink során.
II. 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 (létszám, óraszám, közrendvédelmi állomány/lakosság
aránya)
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 Határrendészeti Kirendeltség Lőkösházától.
A rendőrkapitányság illetékességi területén a közterületre történő vezénylések száma 2021-ben 6838
fő, ezzel párhuzamosan a közterületi szolgálatra fordított óraszám 34 908 óra volt.
A rendőrkapitányság közrendvédelmi állományának illetékességi terület nagysághoz és lakossághoz
vonatkoztatott viszonyszámai az alábbi táblázatban láthatóak.
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2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata
A 2021. évben is fő célunk volt a reagálóképességünk megtartása és a bejelentésekre történő
határozott gyors intézkedés követelményeinek való megfelelés.
Szolgálatellátásunk során kiemelt figyelmet fordítottunk az ittas járművezetők, a szabálytalanul
közlekedő kerékpárosok, a passzív biztonsági eszközöket mellőző, valamint a sebességet túllépő
járművezetők felderítésére és velük szembeni határozott és következetes rendőri intézkedések
foganatosítására.
Fokozott ellenőrzések során 2021-ben is ellenőriztük a Kétegyházán működő szórakozóhelyeket,
italboltokat, részt vettünk a nemzeti ünnepek alkalmából szervezett rendezvények, illetve a
Pogácsafesztivál biztosításában.
Tovább folytattuk a tanyavilágban élő emberek biztonságát javító ún. „Tanya-programot”, melynek
keretében ellenőriztük a település külterületén lévő ingatlanokat.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a településen működő polgárőr szervezet a 2021. évben feladatát aktívan
látta el, közreműködött a település közrendjének és közbiztonságának fenntartásában.
A rendőrkapitányság illetékességi területén az alábbi, főbb intézkedésekre került sor a 2021. évben:
Elfogás
183 esetben;
Előállítás
150 esetben;
Büntető feljelentés
164 esetben;
Szabálysértési feljelentés
367 esetben;
Biztonsági intézkedés
160 esetben;
Pozitív eredményű alkoholteszter
145 esetben;
Elővezetés (végrehajtott)
317 esetben;
Helyszíni bírsággal sújtott személyek száma
2627 fő.
3. A rendezvénybiztosítások
A rendezvények biztosítását összesen 5 esetben, 22 fővel, mintegy 27 óra időtartamban hajtottuk
végre, tekintettel a COVID-19 okozta pandémiás helyzetre. A rendezvények biztosításának
előkészülete, annak végrehajtása során rendkívüli események nem történtek. A felelős szervezőkkel,
a rendező szervekkel jó kapcsolatot alakítottunk ki.
4. A veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok (különösen a települések
védelme érdekében tett rendőri intézkedések). A koronavírus-járvány visszaszorítása
érdekében végrehajtott rendőri feladatok
A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása jelentős terhet rótt a
rendőrkapitányság közterületi szolgálatot teljesítő állományára. A védelmi intézkedések betartatása
alapvetően a közterületen szolgálatot teljesítő állomány feladata volt. Az ellenőrzésekre elsősorban
a körzeti megbízottak kerültek bevonásra.
Az ellenőrzések eredményeképpen az intézkedő rendőrök, a védelmi intézkedések megszegése miatt
123 fővel szemben szabtak ki helyszíni bírságot, 106 fővel szemben kezdeményeztek szabálysértési
eljárást és 117 állampolgárt figyelmeztettek.
A koronavírus-járvány kezelésével összefüggő tömeges oltások megkezdésével, a kialakított
oltópontokon az esetleges jogsértő cselekmények megelőzése érdekében, a közterületi szolgálatot
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ellátó rendőri állomány folyamatos és visszatérő ellenőrzést hajtott végre. Az ellenőrzések
alkalmával rendőri intézkedés nem vált szükségessé.
5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése
A rendőrkapitányságon meglévő körzeti megbízotti létszám a 2021. évben nem változott (15 fő),
amelyből 9 fő az Eleki Rendőrőrs állományában teljesít szolgálatot, 1 beosztás jelenleg betöltetlen.
A rendőrkapitányság illetékességi területének lakossági adatai alapján (40 827 fő), az egy körzeti
megbízottra jutó lakosok száma 2722 fő.
A 2021. évben az Eleki Rendőrősön szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak személyében változás
történt. A rendőrőrs állományába 2020. december 1-jén megbízással került Balogh Szabolcs Ernő r.
tőrm., aki helyett 2021. december 1-jétől a szaktanfolyam elvégzését követően Oláh Károly Zsolt r.
őrmester lett megbízva.
6. Igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi tevékenység)
Szabálysértési ügyintézés
Az indított szabálysértési eljárások száma 2021-ben 517, ez 13,7%-kal csökkent (2020-ban 599).
A szabálysértési eljárás alá vont személyek száma 2021-ben 527 fő volt, 2020-ban 606.
A 2021. évben az 527 főből (2020-ban 606), az összes feljelentett személy 79,3%-át (2020-ban
79,2%), azaz 418 (2020-ban 480) személyt marasztaltunk el.
2021-ben 34 alkalommal éltünk, a vezetői engedély visszavonásának valamilyen formájával (2020ban 74 fő).
Engedélyügy
2021-ben 303 fő (2020-ban 301 fő) fegyvertartási engedéllyel rendelkező természetes személyt
tartottunk nyilván, akinek a tulajdonában összesen 934 db (2020-ban 914 db) lőfegyver volt.
A 2021-es év folyamán a lőfegyver-tulajdonosok, lőterek helyszíni ellenőrzését, valamint a
rendőrkapitányság illetékességi területén működő vadásztársaságok ellenőrzését a járvány miatt
megváltozott körülményekre figyelemmel hajtottuk végre.
7. Bűn- és baleset-megelőzés
7.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete folyamatban lévő programjai
7.1.1. Család és gyermekvédelemi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak
helyzetének bemutatása
Szoros kapcsolatban állunk az Gyulai Járási Hivatal Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
áldozatsegítő munkatársával, Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
idősek otthonaival, klubbjaival, Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatával, a Békés Megyei
Szociláis Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat lakásotthonaival és
a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének munkatársaival. A rendőrkapitányság
tevékenységében kiemelkedő a polgárőr szervezettel való együttműködés - tanyán élő személyek
látogatása, megelőző vagyonvédelem, bűnmegelőzési szóróanyagok kijuttatása.
2021-ben, ideiglenes megelőző távoltartás rendőrség általi elrendelésére 1 esetben került sor, Eleken.
7.1.2. Gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a Rendőrség iskolai
prevenciós programjai
A rendőrkapitányság folyamatban lévő programjai:
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A Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai Programja, a Dohányzás-Alkohol-Drog-Aids (DADA),
mely Gyulán minden általános iskolában működik a rendőrkapitányság bűnmegelőzési
főelőadója részvételével.
A „Szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében”
program eredményes működésére kiemelt hangsúlyt fektet hatóságunk.
Kétegyháza nagyközség idősek klubjában, idősek otthonában a bűnmegelőzési előadások
megtartása felkérésre folyamatos.

Területünkön prioritást élvez a kiskorúakkal kapcsolatos prevenciós foglalkozás, ezért felkérésekre
rendszeresen járunk általános és középiskolába, kollégiumokba egyaránt bűnmegelőzési előadásokat
tartani.
Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a kortárssegítő képzésben résztvevő fiatalokkal, akikkel interaktív
beszélgetést folytattunk aktuális kérdéseikről, újszerű bűncselekményekről valamint a rendőri
munkáról.
Amennyiben kiskorú személy bűncselekmény elkövetője vagy áldozata, gyermekvédelmi adatlapot
töltünk ki és megküldjük az illetékes gyermekjóléti szolgálat, illetve a gyámhivatal részére.
A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye által szervezett jelzőrendszeri
értekezleteken, veszélyeztetettség esetén a védelembe vételi tárgyalásokon, valamint a helyi
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában részt vettünk.
Szabályos közlekedésre nevelő előadásokat tartottunk illetékességi területünk óvodáiban, iskoláiban.
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.
Kétegyháza területén 2 általános iskola vesz részt a programban, ahol az iskola rendőrök folyamatos
kapcsolatot tartanak az intézmény vezetőjével, és az iskolák felkéréseire részt vesznek a
rendezvényeiken.
7.1.3. Az áldozatvédelmi területen végzett rendőri tevékenység bemutatása
Az áldozatsegítés feladatait a Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya
Igazságügyi Osztálya végezte a rendőrkapitányság áldozatvédelmi referense segítségével. 2021-ben
is használtuk a speciális információs szelvényt, ami az áldozatsegítéssel kapcsolatos
alapinformációkat tartalmazza úgy, hogy az áldozattal, az első alkalommal kapcsolatba kerülő rendőr
az áldozatsegítésre irányuló tájékoztatást megadja, melynek tényét dokumentált módon tudja
igazolni.
7.1.4.

Az emberkereskedelem elleni küzdelem bemutatása

A rendőrkapitányság bűnmegelőzési főelőadója a lakásotthonokban élő fiatalok számára
bűnmegelőzési szóróanyagokat juttatott ki az emberkereskedelem veszélyeivel és megelőzési
lehetőségeivel kapcsolatban. Előadásokat tartottuk a fiataloknak, a nyári időszakokban
megszervezett táborokban is.
7.1.5. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység
Bűnmegelőzési előadásaink során az iskolákban és a médiában rendszeresen felhívjuk a lakosság
figyelmét a vagyonvédelem fontosságára. Vagyonvédelmi szóróanyagokat juttatunk el a
közintézményekhez, idősek klubjaiba, otthonaiba.
Az idegenforgalmi szempontból frekventált helyekre, szállodákba többnyelvű szóróanyagokat
juttatunk el, melyeken a rendőrség elérhetőségén túl vagyonvédelmi tájékoztatás is szerepel.
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A Gyulai Várfürdőben, nyári időszakban strandrendőr segíti a nyaraló vendégek biztonságos
pihenését. Ünnepek, városi rendezvények alkalmával megerősített szolgálatot adunk a jogsértések
elkerülése céljából.
Október végén és november elején a halottak napján, folyamatos rendőri szolgálatot láttunk el - a
polgárőrökkel közösen - az illetékességi területünkön lévő temetőkben és az azokhoz tartozó
parkolókban, ezzel segítve a megemlékezés biztonságát.
A karácsony közeledtével a bevásárló központokban, parkolókban folyamatos a rendőri jelenlét,
ezzel is elősegítve a lakosság biztonságos bevásárlását, az ünnepekre hangolódását.
7.1.6. Kábítószer prevenció helyzete (ezen belül „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt
partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében" című programterv tapasztalatai).
A „Szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében”
program keretében a kijelölt tanácsadó az Erkel Ferenc Gimnázium Kollégiumában és a Gyulai
Szakképzési Centrum Harruckern János Közoktatási Intézményben tartott a diákoknak, a nevelőknek
és a szülőknek előadásokat, értekezleteket. Az értekezletek célja a szülőkkel és pedagógusokkal a
kábítószerek, valamint az új pszichoaktív anyagok veszélyeinek - fogyasztás, értékesítés, tartás megismertetése, a szülők érdeklődésének felkeltése a kábítószer problémával szembeni
érzékenységének fokozása és a probléma megoldási lehetőségeinek felvázolása.
Rendszeresen ifjúságvédelmi akciókat szervezünk a fiatalok biztonságos szórakozásának
megteremtése céljából, több esetben más hatóságok bevonásával.
7.1.7. Kiberbiztonság bemutatása
Az illetékességi területünkön megszervezésre került nyári táborokban kiemelt figyelmet fordítottunk
az online térben történő bűncselekményekre és azok megelőzési lehetőségeikre. 2021-ben
folyamatosan figyelemmel kísértük az illetékességi területünkön előforduló online térben
bekövetkezett bűncselekmények alakulását, az elkövetési magatartásokat. Az év során
megállapítottuk, hogy jelen bűncselekmények folyamatosan emelkedő tendenciát mutattak. Az
információk feldolgozását követően, a rendelkezésünkre álló fórumokon felhívtuk a lakosság
figyelmét.
7.2. Az iskolaőri tevékenység bemutatása
Illetékességi területünkön az iskolaőri tevékenység egy intézményben működik – a Gyulai
Szakképzési Centrum Harruckern János Közoktatási Intézményben - két fő iskolaőrrel. Az
iskolaőrök tevékenységük során segítik az iskolában folyó oktatási és gyakorlati feladatok
problémamentes ellátását. Az iskolaőrök tevékenységével kapcsolatban az oktatási intézmény
vezetése és pedagógusai pozitívumként értékelik jelenlétüket.
7.3. A baleset-megelőzési tevékenység a városi baleset-megelőzési bizottság tevékenységének
programjainak bemutatása
Meghirdettük a „Biztonságos közlekedés gyermekszemmel” című rajzpályázatot, melyre rendhagyó
módon csoportok által készített alkotásokat vártunk. A művekből digitális kiállítás készült, mely a
Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság Facebook oldalán volt megtekinthető.
Óvodákban, iskolákban megtartott előadásaink során kitértünk a nyári szünidő veszélyeire is. A nyári
szünidő alatt több táborban is figyelemfelhívó előadásokat tartottunk a nyár veszélyeiről.
Figyelemfelhívó előadásokat tartottunk a kétegyházi Erzsébet-táborban, a Nagycsaládosok
táborában. A Kétegyháza Nagyközség főterén megrendezésre kerülő Román Nemzetiségi napon
kerékpáros ügyességi pályát építettünk a gyermekek részére.
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Az új típusú koronavírus megjelenésével, a rendőrkapitányság illetékességi területén lévő általánosés középiskolákat az iskolarendőrök személyesen felkeresték, ahol tájékoztató előadást tartottak.
8. Együttműködés
8.1. A helyi önkormányzattal folytatott együttműködés
2021-ben megtartottuk a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumot, melyen elhangzott felvetések,
javaslatok és kérések tárgyában a szükséges intézkedéseket megtettük.
Az 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.
A rendőrkapitányság vezetője és az Eleki Rendőrőrs parancsnoka folyamatosan tartja a kapcsolatot
a település polgármesterével, vezetőivel, esetlegesen a képviselő-testület tagjaival.
8.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete
A Gyulai Járási Ügyészséggel továbbra is törekedtünk fenntartani és erősíteni a meglévő jó
munkakapcsolatunkat. A nyomozásainkat felügyelő más ügyészségekkel a kapcsolatunk folyamatos,
a felmerült problémák megoldása érdekében folyamatosan egyeztetünk.
A bírósággal együttműködünk a tulajdon elleni szabálysértések gyorsított eljárásai, valamint az
ideiglenes megelőző távoltartások elrendelésének alkalmával, rendszeresen konzultálunk az ügyek
szakszerű, gyors lefolytatása érdekében.
8.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés
helyzete
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 szervezetek, egyesületek felkérésnek, hogy az általuk szervezett
lakossági fórumokon a közbiztonság védelmével kapcsolatos témákban előadást és bűnmegelőzési
tájékoztatót tartsunk a lakosság számra.
8.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a kötött együttműködési
megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok
Kétegyháza nagyközség területén, a Kétegyházi Polgárőr Egyesület Egyesület működik, amellyel
együttműködési megállapodást kötött a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság.
A polgárőrség vezetőjéivel, illetve a kapcsolattartásra kijelölt személlyel, heti rendszerességgel
tartottuk a kapcsolatot.
A rendőrkapitányság illetékességi területén működő polgárőr egyesületekkel a 2021. évben 299
alkalommal 297 fő rendőr 3418 fő polgárőrrel, 1434 óra időtartamban látott el közös szolgálatot.
A polgárőr szervezet hathatós támogatást nyújtott Kétegyháza közrendjének és közbiztonságának
fenntartásában. A közös szolgálatellátásokhoz minden esetben igyekeztek biztosítani a kért polgárőr
erőt, részt vettek a baleset-megelőzési munkában is.
III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra
Értékelve a 2021. év eseményeit és feladatait megállapítható, hogy a rendőrkapitányság a kiemelt
célkitűzéseit, előírt kötelezettségeit teljesítette. Célunk a jövőben is a minőségi munkavégzés, a
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folyamatos elemző-értékelő munkával a hatékonyság növelése, a lakossági igényeknek eleget tevő
működés, hatékony fellépés a bűncselekményt elkövetőkkel szemben, a bűnmegelőzési
tevékenységünk fokozása. A közterület rendjének fenntartása, a közlekedésbiztonság erősítése, a
bűnügyi munka hatékonyságának növelése továbbra is kiemelt feladat.
A 2022. évre a Gyulai Rendőrkapitányság fő szervezeti teljesítménycéljai az alábbiak:
1. A szervezeti működés hatékonyságának javításával a szélsőségektől mentes,
kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartása, az erőforrások optimális felhasználásával, a helyi
és területi szintű közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és bűnügyi helyzet változásaira
rugalmasan reagáló közterületi jelenléttel a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább
befolyásoló bűncselekmények, szabálysértések és baleseti okok előfordulásának csökkentése.
2. Magyarország határainak védelme, az illegális migráció, illetve az államhatár rendjét érintő
egyéb jogellenes cselekmények elleni fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és
mélységi ellenőrzési feladatok következetes végrehajtása.
3. A járványügyi helyzet miatt szükséges rendőrségi feladatok végrehajtása során a jogszerűség,
szakszerűség és eredményesség követelményének szem előtt tartásával olyan
kiegyensúlyozott jogalkalmazási gyakorlat kialakítása, ami a közrend és a közbiztonság
fenntartását szolgáló arányos intézkedésekkel a nemkívánatos társadalmi és gazdasági
hatások mérsékléséhez is hozzájárul.
4. A Rendőrség külső és belső megítélésének javítása, a professzionális, fegyelmezett,
sokoldalú, a lakosság és a helyi közösségek iránt felelősséget vállaló, segítőkész, megbízható
és biztonságot nyújtó szervezeti összkép erősítése.
5. A büntetőeljárások törvényes, szakszerű, időszerű és hatékony lefolytatása, a
bűncselekményből származó vagyon minél nagyobb arányú elvonása és az okozott kár
megtérítése érdekében a vagyonvisszaszerzés, az elkobzás és a vagyonelkobzás hatékony
végrehajtása, az áldozatsegítési rendszer működtetésében közreműködés.
6. A 2022. évi országgyűlési képviselői választással és népszavazással kapcsolatos rendőri
feladatok ellátása.
Köszönöm a képviselő-testületnek és a polgármester asszonynak a településen szolgálatot teljesítő
kollégáinknak nyújtott elismerést és megbecsülést.
Kérem 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, időbélyegző szerint
Kolysza Zoltán r. ezredes
kapitányságvezető

Melléklet:
- 1. számú melléklet bűnügyi statisztikai adatok
- 2. számú melléklet rendészeti statisztikai adatok
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