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Nagyközségközbiztonságának
Mellékeltenmegktildöm a 2013. évibeszámolótKétegyhÍua
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GyuIai Rendőr kapitdnysóg
85700 Gyula, Békesgt,5I,,

PJ; 67; Í: 66/361-644,
BM: 51-00
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E-mail : gt'ula.rk(Lbekes.police.h u,

Üsvszám: 04030l |989 12014.á|t.
Gyul

kapitányságvezető

BESZAN{OLO

,

Kétegyhdzanagyktizség2013. éviközbiztonsdgtÍnakhelyzeíérdl,vűlomint
tettintézkedésekrőI
a kiizbiztonsdg érdekében

20I4.június 9.

Tisztelt K épviselő-testíjl et!
Az elmúltévbentovábbrais fő feladatunkvolt a településközrendjénekés közbiztonságána
fenntartása,melynek érdekében
folyamatosanegyeztettünkaz tnkormányzattal, a Képvisel(
testülettelésa Polgármesterrel.
20I3. évbenkiemelt feladatkéntkezeltük:
)
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A lakosságot leginkább nyugtalanító,a társadalomra kíemelten veszélyes, durv;
kíméletlen
módonmegvalósított
életéstestiépség
ellenibűncselekmények,
a közteriilete
elköVetett erószakos, garázda jel|egú cselekmények,rablások, betöréses lopáso
(lakásbetörések)
ellenifellépést'
A közterületi jelenlét fokozását, egyidejűleg a településenlakók biztonságérzetén
megszilárdítását.
Aközlekedésbiztonságihelyzetfenntartását.
A közrendvédelmi és közlekedésrendészetiés bűnügyi feladatok maradéktala
végrehajtását.
gyorsaságának
Reagáló képességünk
éshatékonyságának
szintentartását,fokozását.

Kétegyházaterületéna búncselekmények
megelőzósét,az elkövetett bűncselekménye
tetteseinekfelderítését'
a lakosság szubjektívbiztonság érzetétlegjobban befolyásol
jogellenesmagatartások
megakadályozását.
Kétegyházateriiletén
megrendezésre
kerülő iinnepségek,
rendezvények
biztosítása

Az Eleki Rendőrőrsilletékességi
területéhez
tartozóKétegyházán4 fős KMB csoportműködik. A
őrs ésa KMB csoportlétszámhelyzete
stabil.
A feladatok végrehajtasaérdekébenegyüttműködtünk a határrendészetikirendeltsé
munkatársaival,a településőrséggel
ésa helyi polgárór szervezettekkel.
Mind a településőrség
min
a polgrárőr szervezetek hathatós támogatást nÉjtottak Kétegyháza közrendjének é
kiizbiztonságánakfenntartásához.
I. Kétegvháza nagvközsée közbiztonsáei

helyzetének értéke|ése

1. A bűnügyi helyzetbemutatása
1.1A regisztrá|tbűncselekmények
száma ésvá|tozása
Békésmegyeirendőriszerveinekeljárásaiban2013.évben8.496bűncse|ekmény.t
regisztráltak.
A Gyulai Rendórkapitányságe|járásaiban regisztrá|t biíncselekményszám 2009.ben 105j
20l0-ben1042,2011-benl045' 2012.ben1|97' mig 2013.évbenl002 volt. A számokattekintv
látható, hogy 20l0.től 2012.ig növekedéstapasztalható,majd ez a szám 2013-ban |6,3 Vo-ka
csökkent.

Az elmúlt2 év adatata|apjánazt a következtetésttudjukievonni,hogy illetékességi
tertiletünköl
viszonylag állandó bűncselekményiszám realizálódik, a lakosság szubjektívbiztonságérzeté
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legjobbanbefolyásoló bűncselekményi
kategóriákkózül egyedüla testi sértések
számábantörtént
váItozás'amig20|2.ben56, addig20l3.ban 68 esetbenfejeztünkbe a nyomozást.Kiugróan magas
bűncselekményiszám emelkedést,vagy csökkenést - az előbbiekben említett testi sértés
bűncselekményi
kategóriánkívül_ nemtörtént.
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság területén a l00 ezer lakosra jutó regisztrált
bűncselekmények
száma2013.évben2.284'3vo|t'
1.2. A rendőri e|járásban regisztrá|tbűncse|ekmények
l00 ezer |akosra vetítettaránya,
változása a Gyu|ai Rendőrkapitányság teljes i|letékességiterü|etén és Kétegyháza
nagyközségben
2013.évben.

Gvulai Rk.
Kéteg\Iháza

Regisztrá|t
bűncselekmények
száma(2013)

1272
70

Lakónépesség
41579
3694

100000 |akosrajutó
bűncseIekmények
száma
3059,2
1895,0
,

2013-bana községrendőrieljárásbanregisztráltbűncselekmények
|00 ezer lakosravetítettaránya
a rendőrkapitányság
teljesilletékességi
területéhez
viszonyítvakedvezőbb vo|t.
1.3. A rendőri e|járásban regisztrált bűncse|ekmények
számának a|aku|ásaKétegyháza
vonatkozásában.
A rendórkapitányságterületén4 település- Gyula' E|ek, KétegyházaésLőkósháza . található'
Közülük bűnügyiszempontbólmeghatározóa székhely,vagyis Gyula szerepe.
20l3-ban az őrs i||etékességi
terü|etéheztartőző telepü|éseken- E|ek, Kétegyháza és
Lőkiisháza
összesen 227 bűncselekménytregisztrá|tak, me|y a kapitányság terütetén
regisztrá|tbűncselekmény
ek t7,85 %o-a.
Kétegyházanagyközség területén2013. évben a lakosság nyugalmát súlyosanbefolyásoló
bűncselekmény
nemtöÍtént.
Nagyközség2009.ben54,20l0-ben74,20||-ben89'2012.ben8l.20l3-ban 70 bűncselekményt
Iegisztráltak,
teháta számuk20l3.ban13.,58"Á - ka| csökkent
Megállapítható,
hogya településen
regisztráltbűncselekmények
nagyrészehasonlóanmindenmás
településhez
a vagyonellenijogsértések
kategóriájábatartozik.
A lopások száma29-rő|3l-re növekedett,a lakásbetörésesek
száma3.ról, 7-re változott.Továbbra
jelentenek
is problémát
az elhagyott,nem lakottingatlanok,melyekreajárőrszolgálatellátásasorán
fokozottfigyeImetszentelünk.
Súlyos,vagyonelleni bűncselekmény,
rablás2013.évbennemtörténta településen
A testisértés
btíncselekmények
számacsökkent, 5-ről, 4-re.
Súlyoséletelleni bűncselekmény'
emberölésa településen
nemtörtént.

4

A lakosság szubjektív biáonság érzetétleginkább befolyrísoló garázdaságok száma 2-rő|, 6_t
növekedett. Minden esetben' ahol ilyen eseménnyeltalálkoztunk ott a lehető leggyorsabbané
felléptiink.Az erőszakos garáudaje||egícselekményekrekapitányságunk'így a
leghatékonyabban
nélkülreagálnifog.
Eleki ors személyiállomanyaajövóben is késedelem

1.4. A rendőri e|járásban regisztrált bűncse|ekmények számának a|aku|ása erye
vonatkozásában.
te|epüléstípusok

Az Elek Rendőrórs illetékességiterÍileténregisztrá|t bűncse|ekményekszáma
2009-2013.évben
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1.5. A közteríileten e|követett, rendőri e|járásban regisztrált bűncse|ekményekszámának
aIaku|ása Kétegyházán, az elmú|t5 évben.

A kiizterüIetenelkövetett bűncselekményekalaku|ása Kéteg.vházana91'községi||etékességi
területén2009 - 20l3.
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A lakosság szubjektiv biztonságérzetétleginkább a közterületen bekövetkezett bűncselekmények
javítása. melyet az ebben a
befolyásolják. 2013. évben kiemelt célunk volt a biztonságérzet
kategóriában tartozó bűncselekményekszámának csökkenése is alátámaszt.
eljárásban
l.6.
Kétegyháza nagyközség területén rendőri
bűncse|ekmónvekszámának a|akulása az elmúltöt évben.
2009

Kiemeltenkezeltbűncselekménvek
43
összesen
Testi sértés
5

2 0 1 0 2 0 1I

Rongálás
Jármű önkényeselvétele

)

35

kieme|t

2012 2013

59

48

40

42
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38

29

Embercsempészés

Garázdaság
Lopás
Rablás

regisztrált
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közül emberölés' rab|ás
Fontos hangsúlyozniaz| is. hogy 2013-ban a kiemelt bűncselekmények
nem történt a községben.
2. A bűnü|döző munka értéke|ése
mutatója - a
2.1. Rendőri eljárásban regisztrá|t bűncselekményeknyomozáseredményességi
Gyu|ai RendőrkapiÍányság esetében'az e|mú|töt évben.

A Gyu|ai Rendórkapitányság eljárásaiban regisztrált bűncselekmények
omozáseredm
Ev
Eredményes Eredményt Osszesen Nyomozáseredményessé
elen
1100
8%
2009.
475
625
1116
s45
5t^2%
2010.
5',71
1219
44^9%
672
2011.
s4'7
1215
614
601
50.5%
2012.
1
0
1
4
444
Y.
2013.
570
nyomozásokszáma2013.évI-XII' hóna
eredményes
A Gyulai Rendőrkapitányságon
teljesített
éseredménytelen
nyomozásoksziímaössze
vonatkozóanösszesen 570 volt' mígaz eredményes
elmaradta meg
muÍató56,2%o,mely 4,4 száza|ékpontta|
1014,igy a nyomozáseredményességi
átlaetól.
kapcsolatosadatal.
3. A Gyulai Rendőrkapitányságtu|ajdone|leniszabá|ysé1tésekkel
l-

eljárásról és a szabá|ysértési
nyilviíntar
20|2, április 15.énlépetthatályba a szabálysértési
nincs mód, mi
rendszerrőlszó|ó 2012.évi II. törvény,a20|2. és20l3. évekösszehasonlításiíra
teljeséviadat.
2012-revonatkozóannemáll rendelkezésre
száma l
területéna tulajdonelleni szabálysértések
2013.bana rendőrkapitanyságilletékességi
mutatója24,50Ávol
bolti lopások nélkülifelderítési
db volt. A tulajdonelleni szabálysértések
értékelt
időszakban
értéke|ése
4, Kétegyházaköz|ekedósbiztonságihe|yzetének
KétegyhÍua
nagyközségteriiletén2004-ben9, 2005.ben6,2006-ban 8, 2007-ben7,2009-ben
jéttóés4 sérülés
nélkülikö
2010-ben5, 2011.ben10, 2012-ben7,20|3.ban 10 sérüléssel
közlekedésibalesettörtént'
Kétegyháza közigazgatási területénjúlius hónapban 3 súlyos sériiléstés 1 könnyú sérÍ
eredményezőbaleset következeÍl be, mely augusztushónapban újabb 1 súlyos, szepten
hónapban1 ktinnyűsérüléses
balesetiesetszámmalnövekedett
Közlekedésbiztonságimunkánk során fokozottanfellépünkaz ittasvezetésminden formájaeJ
Kapitányságunkilletékességi
területénittas személya vizsgált idószakban 7 esetben(13'7
jrl,róbalesetet,mígkizrírólaganyagikánal járó balesetben3 ittasol.
okozottszemélyisérüléssel
(2,70%)'Kétegyházánittasságbó|kifo|yólag három balesetkövetkezett be.
vo]lÍ

ésaz azza|kancso|atosfe|adatokértékelést
tett intézkedések
II. A közbiztonság érdekében
A közterületi szolgálatotellátó állomán1unknak2013. évbenfő cé|jaaz volt, hogy fokozzl
rendőriielen|étiirrket.
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Az Eleki Rendőrőrs illetékességi
területéna közterületi szolgálatottörekedtünk úgy szervezni,
tervezni,hogy a nap minden órájában legyenelérhetőközelségbenrendőr.A közterületi szolgálat
ellátásáhozjelentőssegítséget
kaptunka LőkósbÍuaHatárrendészeti
Kirendeltségtől.
Elek Rendőrőrsilletékességi
Íerületén
szolgálatotteljesítőkösszesen95 fót áilítottake|ő,26 fő
jogsértések
került elfogásra különböző
elkövetése miatt, valamint 48 biztonsági intézkedést
foganatosítottak,
473 helyszini bírságot szabtak ki, 6l esetben készítettekszabálysértési
feUelentést,
60 esetbenkezdeményeztek
közigazgatási eljárást, 350 közbiztonsági, bűnügyi ós
i!úságvédelmi
és18 közlekedésrendészeti
akcióthajtottak
végre2013-ban.
Az akciók során 2013.banis ellenőriztüka Kétegyhiaánműködó szórakozóhelyeket,italboltokat,
résztvettünk a nemzeti ünnepek a|kalmábó| szewezettrendezvényekbiztosításában.
A lakosság szubjektív biztonságérzetének
megszilárdításáraaz idősek sérelméreelkövetett
bűncselekményekmegakadályozásátafo|fiatotÍfokozott ellenőrzéseinka településtminden
esetbenérintették.
Tovább folytattuka tanyavilágbarr
élőemberekbiztonságátjavítóún.,,Tanyaprogramot'',melyrek
keretében
ellenőriztüka településkülterületén
lévőtanyásingatlanokat.,

Célunktovábbrais az, hogy növeljük a köZterületijelenlétünket,
melynekérdekében
rendszeresen
vezényelünka településére
gyalogosésgépkocsizójárőrt.
trömme| tapasztaltuk,hogy a településen
működő te|epülésőrség
ésa polgárőr szervezet2013.
évbenfeladatátaktívanlátta el, közremiiköditt a településközrendjénekés közbiztonságának
fenntartásában
A 201'3' évbenelrendeltvalamennyia |akosságszubjektívbiztonság érzetéterősítenihivatott,
fokozott el|enőrzés érintette a település illetékességiterületét, melyben a Gyulai
Rendőrkapitanyság
munkatársaiis résztvettek.
A Belüg1'rninisztérium
által a 2013-asévvonatkozásáb
an e|végzeÍt
felmérés
eredménye
a|apjánaz
önkormányzatok a Gyulai Rendőrkapitányságmunkáját az 5-ös skálán 3,92-re értékelték.
Kétegyházaönkormányzatának,,osztá|yzata''
4,19 volt. Az együttmúködés
erősítése
érdekében
a
rendőrkapitányságilletékességi
területénvalamennyitelepülésre
kiterjedőenkonzultációs fórumot
szerveztünk,ameiytradíciónkataz idei évbenis fol}tatniszeretnénk.

2013-bana ',kölcsönösség elve'' alapjánmúködő együttmúködést
|ol1tattunkaz OnkoÍmányzattal
Itt köszönjiik meg az tntorm ányzatnak,a Képviselő-testület
tagjainakaz elmúltévbennyújtott
segítséget,
melyeta településen
végzettmunkánkhoznyújtottak.
A 2014. évre vonatkozóan - hatáskörtinkbenés il1etékességi
területünk viszonylatában_ a
rendőrkapitánys
ág részére
elóírtszervezeticélkitűzések
végrehajtásában
működünk közre' melyhez
ezútonis kérjükaz érintettek
segítőegyüttmríködését:
A. A 2014' évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,illetve a nemzetiségi
önkormrányzatiképviselők vá|asztásáva|kapcsolatosrendőri fe1adatokvégrehajtása,a
választásokzavartalanlebonvolításának
elősesítése.

r

B. A települések köZbiztonságának ferrrrtartásaés javítása, fokozott figyelemmel I
kistelepülésekés a külterületekrendjéreésaz állampolgrírokszubjektívbiztonságérzet
fe|lépésre.
leginkábbbefolyásolójogsértések
elleni eredményes

járő közúti közlekedésibalesetekszámánakcsökkentését
elősegít.
C. A személyisérüléssel
biztosítása.
baleset-megelőzési
ésrendőritevékenység

D. Közreműködés az illegális migráció elleni eredményesés hatékonyfel|épést
biztosít.
határőrizeti, határforgalmi és mélységi ellenőrzési feladatok követelményszin!
végrehajtásában.
E. Az ESR-I12 projektmegva|ósítását
követően a kialakítottújrendszerekelőírásokszerint
hatékony
eredményes
és
működtetése.
fellépés
a biincse|ekményt
elkövetókkel szemben.
F. Törvényes,eredményes
éshatékony
Köszönjük a Képvise|ő-testü|etnek
ésa Polgármester Asszonynak a telepii|ésenszolgá|atc
te|jesítőkollégánknaknyújtottelismeréstésmegbecsülést.
dgiait, az onkormrínyzat do|gozói
Kérjiik a Polgármester AsszonÍ, a Képviselő-testÍilet
munkatársait, va|amint a lakosságot, hogy legyenek továbbra is partnerek a munkánkbaI
továbbrais szívesenfogadjuk.
trímogassanak
bennÍ.inket.
Javaslataikat,
észrevételeiket
Gyula' 2014.június9.
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Domak,Póíerr. őrnagy
őróparancsnok4,

