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BEVEZETŐ

Tisztelt Önkormányzati Képviselő Testület!

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdése alapján Kunfehértó település
közbiztonságának helyzetéről készített beszámolót az alábbiakban terjesztem elő.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény értelmében a helyi
közszolgáltatások körében az önkormányzat egyik kiemelt feladata a közbiztonság helyi
feladatairól történő gondoskodás, melyet a Rendőrséggel, mint rendvédelmi szervvel közösen
hajt végre. Emellett a rendőrségről szóló törvény is számos lehetőséget ad, és kötelezettséget
állapít meg a rendőrség és az önkormányzatok együttműködésére.
A település közbiztonságát elsődlegesen biztosító körzeti megbízotti szolgálati forma több
évtizedes múltra tekint vissza és a kisebb településeken meghatározó szerepet tölt be a
közbiztonság védelmével, fenntartásával összefüggő rendőri munkában. A szolgálat
meghatározó alapelve, hogy eredményes és színvonalas tevékenységet a lakosság széles
rétegeire támaszkodva, a helyi állami, társadalmi szervezetek és önszerveződések segítségével
képes folytatni.
2013. évben a körzeti megbízottak számában változás nem történt. A településen Madarász
József r. főtörzszászlós és Majoros Loránd r. törzszászlós látja el a körzeti megbízotti
teendőket.
A település bűnügyi-közrendvédelmi helyzete – hasonlóan a 2012. évi beszámolóhoz – a
tárgyév, és az azt megelőző év összehasonlításával kerül bemutatásra.
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I.

1.

A KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

Bűnügyi helyzet bemutatása

Kunfehértó település üdülő körzetben található strand a turisztikai idény beálltával, nagy
arányú vendégforgalmat bonyolít le, a nyári idény megszűnésével pedig az üdülő területen
sok felügyelet nélkül hagyott ingatlan található, melyek egy részében nem megfelelően
biztosított a vagyonvédelem.
A Strand területén megszervezett fesztiválok, rendezvények zsúfoltsága, a felügyelet nélkül
hagyott holmik, valamint a téli időszakban üresen maradt ingatlanok elsőszámú célpontjai a
bűnelkövetőknek.

1.1

A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

2013. évben a településen regisztrált bűncselekmények száma (Egységes Nyomozóhatósági
és Ügyészségi Bűnügyi Statisztikai, továbbiakban ENYÜBS adatok alapján) 58, mely érték
2012. évben (lásd 1. számú melléklet) szintén 58 volt.
A regisztrált bűncselekmények számában 2012. évről 2013. évre változás nem történt.
1.2 A regisztrált bűncselekmények 1000 lakosra vetített aránya, bűnügyi fertőzöttség
Kunfehértó lakosainak száma 2013. évben 2.121 fő. Ebben az évben az 1000 főre jutó
bűncselekmények aránya 12,26.
Az adatok alapján a közbiztonsági helyzet Kunfehértón 2012. évről 2013. évre javult, mivel
2012. évben ez a mutató 13,41 volt.
Összehasonlításképp megjegyezhető, hogy 2013. évben a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
illetékességi területére vonatkozóan a regisztrált bűncselekmények 1000 lakosra vetített
aránya 25,66, míg Bács-Kiskun megyében ez a mutató 28,19.
A statisztikai adatok alapján kijelenthető, hogy Kunfehértó közbiztonsági-bűnügyi
szempontból továbbra sem tekinthető veszélyeztetett településnek.
1.3. Közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények számának alakulása
A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények száma 2013. évben 26 db, míg 2012.
évben ez az érték 27 db volt.
A regisztrált bűncselekmények számához képest viszonylag nagy arányú a közterületen
elkövetett regisztrált bűncselekmények száma, mely Kunfehértó speciális bűnügyi
helyzetével magyarázható.
Kunfehértón a nyári idény kezdetével megnövekednek a közterületen elkövetett lopások, a
tóra, a strand területére üdülési, pihenési vagy szórakozási szándékkal kilátogató közönség
által elkövetett közlekedési bűncselekmények, és az
alkoholfogyasztással szorosan
összekapcsolható tettlegességig fajuló garázda jellegű magatartások is (testi sértések és a vele
halmazatként megállapítandó garázdaság bűncselekmény különböző alakzatai).
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A közterületen elkövetett lopásokkal kapcsolatban a legtöbb esetben megállapítható, hogy a
sértettek a minimálisan elvárható vagyonvédelmi szabályokat sem tartják be, többek között
ennek köszönhető áldozattá válásuk.
Az alkoholfogyasztás következményeként bekövetkező bűncselekményekkel kapcsolatban a
fesztiválok és rendezvények idejére, a fokozottabb közlekedési ellenőrzések mellett, direkt
módon figyelemfelkeltő előadások kerültek szervezésre - az alkohol és bódító hatású anyagok
fogyasztásának következményeit bemutató sátrak felállításával-, azonban ezen tájékoztatóbűnmegelőző munka ellenére jelenleg még nem alakult ki az emberekben a kulturált
szórakozás és a mérsékeltebb alkoholfogyasztás igénye.
1.4. Regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása:
2013. évben az összes regisztrált (58 db) bűncselekmény közül több mint fele volt a 14
kiemelten kezelt bűncselekmények közé sorolható (37db), mely a 2012. évi adatokhoz képest
15%-os növekedést mutat.
2013. évben Kunfehértón az „ Élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmény”-ek
közül emberölés, emberölés kísérlete, halált okozó szándékos testi sértés nem történt.
Testi sértés elkövetése négy alkalommal történt, eggyel kevesebb esetben, mint 2012. évben.
A testi sértéseken belül a súlyos eredményt előidéző delictumok száma a korábbi évi egyről
kettőre növekedett.
Kiemelt kategóriába tartozó „Vagyon elleni erőszakos” bűncselekmény (rablás, kifosztás,
zsarolás) elkövetésére nem került sor.
A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény közül a vagyon elleni bűncselekmények körébe
tartozó
lopások száma 20%-kal növekedett, ugyanakkor ezen kategórián belül
személygépkocsi lopás, zárt gépjármű feltöréséből adódó értékkel bíró dolog eltulajdonítása
nem történt. Lakásbetörés regisztrálására egy esetben került sor.
Mind a garázda jellegű magatartások, és az ezen bűncselekménnyel halmazatként
megállapítható testi sértések, mind pedig a lopások számának nagyobb számú alakulása a
közterületen elkövetett bűncselekmények számának alakulásával mutat párhuzamot.
A településen 2013. évben egy kiskorú veszélyeztetés, egy visszaélés kábítószerrel , valamint
két orgazdaság elkövetése történt, melynek elkövetői személyükben megállapítása kerültek,
büntetőjogi felelősségre vonásuk folyamatban van.
1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívül fontosabb bűncselekmények
számának alakulása
A település közbiztonsága szempontjából lényeges az egyéb, nem kiemelten kezelt
bűncselekmények számának alakulása, mely 2012. évről (26) 2013. évre (21) majdnem
egyötödével csökkent.
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2./ A bűnüldöző munka értékelése
2013. július 01-jével hatályba lépett a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény,
mely szerkezeti változásai mellett, egyes tényállásokat teljesen megszüntetett, vagy az egyes
bűncselekmények tényállási elemeit módosította, illetőleg léptetett életbe teljesen új
tényállásokat. Mindemellett a törvényalkotó a bűncselekményi értékhatárt 50.000 Ft felett
állapította meg, így egyes delictumok, melyek korábban bűncselekménynek minősültek, a
jelenleg hatályos törvény szerint – minősítő körülmény hiánya esetében - csak
szabálysértésnek minősülnek.
A jogszabályi környezet ilyen jellegű megváltozása a bűnüldöző munkára is befolyással volt,
ami a statisztikai adatokban is tükröződik.
2.1. A nyomozáseredményességi mutatók alakulása
A településen szolgálatot teljesítő körzeti megbízott által feldolgozott bűnügyek száma 11
volt. Az ezen kívüli - a településen elkövetett bűncselekmények nyomozása során az eljárást a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya folytatta le. A 11
bűncselekményből 4 ügy került vádemelési javaslattal, a Kiskunhalasi Járási Ügyészséghez
megküldésre. Nyomozás eredményességi mutató: 36,36 %.
2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatója
A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményessége: 57,14%.
3./ Tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok
A 2013-as évben a településen tulajon elleni szabálysértés miatt 15 esetben intézkedtünk,
mely eljárást a körzeti megbízottak folytatták le. Az elkövető kiléte 8 esetben ismeretlen
maradt, ezen kívül 3 esetben az eljárás megszüntetésre került. A bolti lopások nélküli
ismeretlen tetteses felderítési mutató: 33,33 %.
4./ Közlekedésbiztonsági helyzet
2013. évben halálos baleset nem történt a község területén. Összesen 1 könnyű sérüléses
balesetet, valamint 3 súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetet regisztráltunk.
2013. évben a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek bekövetkezéséért nem volt
felelős alkoholtól befolyásolt állapotban járművet vezető személy.
Ennek ellenére az ittas állapotban járművet vezetők kiszűrése a közúti forgalomból, az egyik
legfontosabb közlekedésrendészeti feladata a rendőrségnek, hiszen az ittasan járművet
vezetők potenciális baleseti források. Ahogyan eddig is, úgy ezután is törekedni fogunk arra,
hogy az ittas vezetőket kiszűrjük a forgalomból, illetőleg számukat nullára redukáljuk.
A baleseti okai legjellemzőbben a gyorshajtás, illetve a kanyarodás szabályainak be nem
tartása volt. A balesetet okozók mindkét személyi sérüléses baleset esetében a
személygépkocsi vezetők voltak.
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II. A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL
KAPCSOLATOS FELADATOK
1./ Közterületi jelenlét mértéke
Az elmúlt évben a két fő körzeti megbízott összesen 3200 órában teljesített szolgálatot.
A községben értelemszerűen a folyamatos rendőri jelenlét biztosítása nem lehetséges,
azonban a körzeti megbízottak szolgálati telefonszámai a körzeti megbízotti irodán
kifüggesztésre kerültek, valamint a lakosság körében széles körűen ismertek, így a saját
vállalásuknak köszönhetően napi 24 órában elérhetők voltak.

2./ A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata
A közbiztonsági helyzet folyamatos elemzésének figyelembevételével alakítjuk a közterületi
jelenlét mértékét az adott településeken.
A körzeti megbízott a települést ismeri tisztában van a település közbiztonsági,
közlekedésbiztonsági helyzetével, a lakosság összetételével. A munkájához szükséges
társadalmi kapcsolatokat mind a község vezetésével, mind a lakossággal kiépítette.
A községben 2013. évben 170 főt igazoltatattunk 15 fővel szemben 175.000 Ft helyszíni, 6
fővel szemben 205.000 Ft közigazgatási bírságot szabtunk ki, 2 fővel szemben közigazgatási
feljelentést tettünk és 27 fővel szemben szabálysértési feljelentést kezdeményeztünk.
17 főt fogtunk el, 25 személyt állítottunk elő és 15 fővel szemben tettünk büntető feljelentést
bűncselekmény elkövetése miatt (2.sz. melléklet).
Ezen rendőri intézkedések száma csupán a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság állományának
intézkedéseit takarja, azonban ezen felül a községben az elmúlt évben a Bács- Kiskun Megyei
Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési Osztály beosztottai is hajtottak végre
intézkedéseket.
A szabálysértési feljelentések, és a helyszíni bírságok kiszabása elsősorban a közlekedési
szabálysértések (műszaki érvényesség lejárta, vezetői engedély hiánya, érvényességének
hiánya, világítás hiánya) elkövetése miatt történt.
A rendőrkapitányság vezetése kiemelt fontosságúnak tartja a közúti forgalomban résztvevő
járművezetők rendszeres ellenőrzését, a közbiztonságra veszélyes, gyanús személyekre
történő fokozott odafigyelést, és a széles körben kiterjesztő szűrő-ellenőrző tevékenységet,
mivel a községben történt bűncselekmények egy részét az ún. „utazó” bűnözői csoportok
követik el, és felderítésük csak a közterületen történő fokozott rendőri jelenléttel előzhető, ill.
szakítható meg.
Célunk továbbra is - hasonlóan a 2013. évhez -, a támogató, együttműködő, segítő
rendőrség megteremtése, mely a rendőr-polgár viszony javulását eredményezheti.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a törvények ellen vétőkkel szemben nem alkalmazunk
szankciókat, azonban az intézkedéseink során a személyi-, és egyéb körülmények
figyelembe vételével igyekszünk az elkövetett cselekménnyel arányban álló intézkedést
megtenni.
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Azokban az esetekben, ahol kisebb fokú szabálysértési cselekmények elkövetőivel szemben
kerül sor rendőri intézkedésre, úgy a jogszabályok által biztosított legenyhébb szankcióval
(figyelmeztetéssel) kívánjuk a jövőben is elérni a közrend és közbiztonság fenntartását, a
közlekedési szabályok betartatását.
A legjellemzőbb szabálysértések egyébként – a hasonlóan a többi, ugyanilyen adottságokkal
rendelkező településhez - a különböző műszaki hiányosságokon túlmenően az engedély
nélküli vezetés, illetve a segéd-motorkerékpárosok bukósisak nélküli közlekedése. Itt
ugyancsak szükséges az állampolgárokkal tudatosítani, hogy pl. a passzív biztonsági eszközök
használata nem csak azért szükséges, mert jogszabály írja elő, hanem mert adott esetben életet
menthet.
Meg kell említeni, hogy a 2012. év április 15-i hatállyal életbe lépett - a szabálysértésekről,
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló - 2012. évi II.
törvényben taxatíve felsorolt közlekedési szabálysértések elkövetése esetén a helyszíni bírság
összegét meghatározó 63/2012. (IV.2.) Kormány Rendelet értelmében a közlekedési
szabálysértések elkövetőivel szemben az intézkedő rendőr kizárólag a meghatározott mértékű
helyszíni bírságot szabhatja ki, attól sem lefelé, sem felfelé nem térhet el. Ezen körülményről
célszerű a helyi lakosokat tájékoztatni, ezért figyelmüket nyomatékosan fel kell hívni, hogy
tartózkodjanak a közlekedési szabálysértések elkövetésétől.
3./ Rendezvénybiztosítás
A településen nem történt rendezvénybiztosítás. A fesztiválok, rendezvények során fokozott
ellenőrzéssel került biztosításra a rendőri jelenlét.
4./ Igazgatásrendészeti tevékenység
A községben elkövetett és szabálysértési feljelentéssel indult 33 eljárást a rendőrkapitányság
igazgatásrendészeti osztálya folytatta le.
A helyi lakosok közül 32 fő rendelkezik fegyvertartási engedéllyel, melyek vadászfegyverre
kerültek kiadásra.
5./ Bűn- és balesetmegelőzési tevékenység
A „Közbiztonság és közrend további megerősítését célzó, a prevenciót előtérbe helyező”
intézkedési terv keretein belül fokozott figyelmet fordítottunk a felügyelet nélkül hagyott
külterületi ingatlanokra, és a belterületi lopások, és egyéb tulajdon elleni bűncselekmények
megelőzése, elkövetőinek eredményes felderítésére, különös tekintettel a téli időszakra.
A kiskunhalasi közlekedésrendészeti szolgálati ág szakembereivel folyamatos elemzőértékelő tevékenységgel, a baleseti adatok összevetésével határozzuk meg azokat az
ellenőrzési irányokat, és módszereket, amelyek a közútjainkon közlekedők életének, testi
épségének és javainak megóvására szolgálnak.
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Ezen tevékenység eredménye alapján megállapítható, hogy a településen nem található olyan
baleseti gócpont, mely indokolná a fokozottabb rendőri jelenlétet szükségességét, vagy
intézkedés kezdeményezését.
Az elmúlt évben több alkalommal tartottunk bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági előadást
az általános iskolában, és az óvodában. Az iskola által szervezett hasonló tartamú
rendezvényeken különböző programokkal vettünk részt.
Az időskorúaknak az áldozattá válás megelőzésé érdekében felvilágosítást tartottunk, az
Idősek Napja rendezvényes részt vettünk.

6./ Együttműködés
A körzeti megbízottak feladatkörébe tartozik, hogy működési területükön a bűncselekmények,
és egyéb törvénysértések elkövetését megelőzzék, az elkövetők kilétét felderítsék, valamint
védjék az állampolgárok élet-, és vagyonbiztonságát.
A felelősségükre bízott település területén a törvényes rend védelmében a társadalmi
elvárásoknak, és a polgárok érdekeinek megfelelően a közrendet, és közbiztonságot
elsősorban az Önkormányzattal együttműködve tudják biztosítani.
Ennek megfelelően a településen szolgálatot teljesítő körzeti megbízott jó munkakapcsolatot
alakított ki a Polgármesteri Hivatal vezetőivel, dolgozóival, valamint a képviselőtestület
tagjaival.
A kapcsolattartás kiterjed a hivatalos és társadalmi szervekre, szervezetekre is.
A körzeti megbízottak a szolgálatuk eredményesebb és hatékonyabb ellátása érdekében,
gyakran a területet és az ott lakó személyeket kiválóan ismerő erdészekkel, vadászokkal
teljesítenek együtt szolgálatot.
Fentieken kívül a körzeti megbízott kapcsolatot tart a területén működő vadásztársaság
tagjaival, tisztségviselőivel, és az erdészeti szakszemélyzettel is.
Alkalomszerűen közös szolgálatot lát el a szomszédos települések körzeti megbízottaival,
ezáltal elősegítve az információ-, és tapasztalatcserét, valamint a környező települések
területének szükséges mértékű megismerését.
A körzeti megbízott rendőrségen belüli együttműködése kiterjed a többi szolgálati ág
vonatkozásában is, legjelentősebbnek a Bűnügyi, valamint a Határrendészeti szolgálati ágak
tekintetében mondható.
A helyi oktatási intézményekben a körzeti megbízott
rendszeresen bűnmegelőző,
közlekedésbiztonsági előadásokat tartott, melyek során olyan kapcsolatot sikerült kiépíteni a
vezetőkkel, pedagógusokkal mely működőképes jelzőrendszerként funkcionál, és biztosítja a
bűn-, és baleset megelőzés eredményességét.
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III. ÖSSZEGZÉS, FELADATOK

2013. évben a település közbiztonsági helyzete a statisztikai mutatók adatai alapján
összességében jónak értékelhető, Kunfehértó közbiztonsági-bűnügyi szempontból a korábbi
évekhez hasonlóan továbbra sem tekinthető veszélyeztetett településnek.
2014. évre vonatkozóan - a korábbi évek eredményeinek megfelelően - a lakosság szubjektív
biztonság érzetének fenntartása, növelése kerül kitűzésre, mely a bűncselekmények
hatékonyabb visszaszorításával, a közterületi jelenlét növelésével, a bűn- és baleset
megelőzés hatékonyságának fokozásával, illetve az Önkormányzat és a Rendőrség
kapcsolatának, együttműködésének javításával valósítható meg.
Ezen kívül fontos feladat a különböző szervezetekkel történő együttműködés szorgalmazása,
a közös szolgálatok számának lehetőség szerinti növelése, a kölcsönös információcsere a
közbiztonság fenntartása, javítása érdekében.
Kiemelten figyelmet kell fordítani a lakosságot különösen irritáló - a szubjektív
biztonságérzetet negatívan befolyásoló-, az időskorúak sérelmére, illetve a közterületen
elkövetett erőszakos, a személyek életét, testi épségét veszélyeztető bűncselekményekkel
szembeni gyors, törvényes, és hatékonyabb fellépésre.
Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy beszámolómat megvitatni, javaslataikkal,
észrevételeikkel kiegészíteni, majd elfogadni szíveskedjenek.
Kiskunhalas, 2014. október 27.

Nagy János r.alezredes
közrendvédelmi osztályvezető

1. számú melléklet

KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE
BŰNCSELEKMÉNYEK ALAKULÁSA

Emberölés
befejezett szándékos emberölés
emberölés kísérlete
Testi sértés
súlyos testi sértés
halált okozó szándékos súlyos testi sértés
Kiskorú veszélyeztetése
Embercsempészés
Garázdaság
Önbíráskodás
Visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás tekintetében)
Lopás
személygépkocsi lopás
zárt gépjármű feltörés
lakásbetörés
Rablás
Kifosztás
Zsarolás
Rongálás
Orgazdaság
Jármű önkényes elvétele
14. kiemelt össz.
Egyéb bűncselekmény
Összes bűncselekmény

2012.
0
0
0
5
1
0
0
0
6
0
0
20
0
0
0
0
0
1
0
0
0
32
26
58

2013.
0
0
0
4
2
0
1
0
5
0
1
24
0
0
1
0
0
0
0
2
0
37
21
58

Összes regisztrált bűncselekmény
Közterületen elkövetett bűncselekmény
Lakosok száma:
1000 lakosra eső bcs
1000 lakosra eső közt. bcs

2012.
58
27
2014
28,80
13,41

2013.
58
26
2121
27,35
12,26
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település területén regisztrált bűncselekmények számának alakulása 2012.
évről 2013. évre
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1000 lakosra jutó regisztrált bűncselekmények száma
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24
18
12
6
0
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kapitánysági

Kunfehértó

2. számú melléklet

KÖZLEKEDÉSI STATISZTIKAI MUTATÓK
Sérüléssel járó közlekedési balesetek alakulása Kunfehértó területén

halálos
súlyos sérüléses
könnyű sérüléses
ÖSSZESEN
ebből ittasan járművet vezető,
okozó személy

2012.év
0
2
2
4
0

2013.év
0
3
1
4
0

KÖZRENDVÉDELMI STATISZTIKAI MUTATÓK

A körzeti megbízottak intézkedési aktivitása

Megnevezés
Összes igazoltatás
Helyszíni bírság fő / Ft
Közigazgatási bírság fő/Ft
Szabálysértési feljelentés
Elfogás
Előállítás
Biztonsági intézkedés
Büntető feljelentés

2012. év
142
48 / 601.000
18 / 210.000
31
26
27
2
17

2013. év
170
15 / 175.000
6 / 205.000
27
17
25
2
15

Helyszíni bírságok számának alakulása
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Elfogások, előállítások számának alakulása
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