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Bevezető 

 

 

Tisztelt Önkormányzati Képviselő-testület! 

 

 

 

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján Kunfehértó 

település közrend, közbiztonságának helyzetéről készített beszámolót az alábbiakban 

terjesztem elő. 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdése értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik különösen a 

közreműködés a település közbiztonságának biztosításában.   

 

Ez a közreműködés a Rendőrséggel, mint rendvédelmi szervvel történő együttműködést 

jelenti, abban az esetben is, ha a települési önkormányzat a helyi közbiztonságról, 

vagyonának, más értékének védelméről kényszerítő eszköz alkalmazására törvény alapján 

jogosult szervezet létrehozásával gondoskodik.  

 

Emellett a rendőrségről szóló törvény számos lehetőséget ad, és kötelezettséget állapít meg 

a rendőrség és az önkormányzatok együttműködésére.    

 

 

A törvények által biztosított együttműködés mentén Kunfehértó település 2021. évi 

közbiztonságának helyzete, a közbiztonság érdekében tett intézkedések, és az azzal 

kapcsolatos feladatok a tárgyév, és a tárgyévet megelőző év összehasonlításával kerül 

bemutatásra. 
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I. A település közbiztonsági helyzetének értékelése 
 

1. Bűnügyi helyzet bemutatása 

 

1.1 A regisztrált bűncselekmények számának alakulása. 

 

2021. évben a településen regisztrált bűncselekmények száma - az Egységes 

Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztikai adatok alapján – 28 (2020. évben 30 

bűncselekményt követtek el a településen).   

 

 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények száma 2021. évben 14, 2020. évben 18 

volt. 

 

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya 

 

A regisztrált bűncselekmények és a közterületen elkövetett bűncselekmények 100.000 lakosra 

vetített aránya Kunfehértó település vonatkozásában 1309,64.  

 

1.4. Regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása: 

 

A tárgyidőszakban az összes regisztrált (28) bűncselekmény közül 7 volt kiemelten kezelt 

bűncselekmény.  

 

A kiemelt bűncselekmények közül „az élet, a testi épség és az egészség elleni 

bűncselekmény” mint emberölés, emberölés kísérlete és testi sértés sem valósult meg. 

 

Kiemelt kategóriába tartozó „vagyon elleni erőszakos” bűncselekmény, úgymint rablás, 

kifosztás, zsarolás elkövetése a korábbi évekhez hasonlóan nem történt. 

 

Kunfehértón 2021. évben nem került sor kiskorú veszélyeztetése, önbíráskodás, kábítószerrel 

visszaélés (terjesztői magatartás tekintetében), garázdaság, valamint orgazdaság 

bűncselekmény realizálására. 2021. évben 1-1 esetben valósult meg jármű önkényes elvétele 

és embercsempészés bűncselekménye. 

 

A vagyon elleni bűncselekmények körébe tartozó lopások száma a 2020. évi 5-ról 2021. 

évben 5-re csökkent. A lopásokon belül személygépkocsi lopás, zárt gépjármű feltörés, 

valamint lakásbetörés elkövetése nem valósult meg.    
 

 

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 2021. évben 21 esetben fordult elő a településen 

alábbi megoszlásban. Az értékelt időszakban 11 járművezetés ittas állapotban, 1 közlekedés 

biztonsága elleni, 2 foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés, 1 

magánlaksértés, 1 közokirat-hamisítás, 1 hamis magánokirat felhasználása, 2 információs 

rendszer vagy adat megsértése, 1 csalás, valamint 1 sikkasztás bűncselekmény valósult meg. 
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2./ A bűnüldöző munka értékelése  

 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

 

A településen szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak 2021. évben a településen történt 

bűncselekmények vonatkozásban önállóan nem folytattak nyomozást, mivel azokat a 

Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya, valamint Bűnügyi Osztálya folytatta el. 

Azonban a településen történt deliktum esetén megkeresés útján rész nyomozati 

cselekményeket hajtanak végre.  

 

 

3. Tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok  

 
2021. évben elzárással büntetendő szabálysértés elkövetése miatt 7 ügyben - 3 tulajdon elleni 

szabálysértés - lopás, 3 engedély nélküli vezetés, valamint 1 garázdaság – került sor 

szabálysértési előkészítő eljárás lefolytatására, melyek mindegyikében eredményesen 

folytattuk le az eljárást. 

 

A felderített és a lefolytatott ügyekben a szabálysértési előkészítő eljárás áttételével az ügy 

iratai a Kiskunhalasi Járásbíróságra kerültek megküldésre. 

 

 

4.  Közlekedésbiztonsági helyzet  

 

A településen a 2021. évben bekövetkezett 13 közlekedési baleset közül 1 súlyos, illetve 2 

könnyű sérüléssel járó közúti közlekedési baleset volt. Halálos kimenetelű sérülést 

eredményező baleset bekövetkezésére nem került sor Kunfehértón.  

 A fennmaradó 10 esetben anyagi kárral járó közúti baleset okozása történt. Az anyagi káros 

és a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek bekövetkezésében az ittasság 1 esetben 

játszott szerepet. 

 

 

5. Az illegális migráció helyzete 

 

Az ideiglenes biztonsági határzár megépülésének köszönhetően a település nem esik bele a 

főbb migrációs útvonalakba, így a település területén migráns személyek pihentetésére, vagy 

gyülekezési pontra utaló jelek nem voltak tapasztalhatók. A fentiek ellenére azonban 2 esetben 

került sor rendőri intézkedésre illegális migrációval összefüggésbe hozható személyekkel -

vélhetően helyismeret hiánya miatt -  Kunfehértó területén a 2021. évben. 

 

II. A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal 

kapcsolatos feladatok    

 
1.  Közterületi jelenlét mértéke  

 

Kunfehértón 2021. évben a közterületi jelenlét 457 fő rendőr vezénylésével, összesen 2.857 

közterületi óra teljesítésével valósult meg (2020. évben 2.937 óra teljesítése mellett 489 fő 

rendőr került közterületre vezénylésre)  
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2.  A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata 

 

Kunfehértó községben a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság beosztottjainak a közterületen 

végrehajtott intézkedéseinek a mutatói az alábbiakban foglalhatóak össze.  

A 2021. évben a rendőrök 215 fő igazoltatását, 72 fővel szemben helyszíni bírság, 24 fővel 

szemben szabálysértési-, 7 fővel büntető feljelentés készítését, 37 személy elfogását, 31 fő 

előállítását végezték el, valamint 22 személlyel szemben figyelmeztetést alkalmaztak. A 

vizsgált időszakban Kunfehértó területén különböző hatóságok 7 fő elővezetését rendelték el, 

ebből 4 személy esetében eredményesen hajtottuk végre azt.  

   

A szabálysértési feljelentések, és a helyszíni bírságok kiszabása elsősorban közlekedési 

szabálysértések elkövetése miatt történt.   

 

 

3. Rendezvénybiztosítás  
 
A 2021. évben nagyobb tömegeket vonzó rendezvény biztosítására 1 esetben a „BMW 

Fesztivál” megtartása során került sor. A település jeles ünnepeit, falunapját, egyéb 

rendezvényeit a helyi körzeti megbízottak – szükség esetén más települések körzeti 

megbízottainak bevonásával – biztosították. 

 

  

4. Az esetleges rendkívüli, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri 

feladatok  
 

Rendkívüli, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatosan rendőri feladat végrehajtására nem 

került sor Kunfehértón.  
 
 

5. A körzeti megbízotti státuszok  

 

2021. évben a körzeti megbízotti státusz számában változás nem történt, a településen 

továbbra 2 fő körzeti megbízott, Madarász József r. főtörzszászlós és Papp Dávid r. őrmester 

hajtotta végre továbbiakban a körzeti megbízotti feladatokat. 

 

 

6. Igazgatásrendészeti tevékenység 

 

A kunfehértói lakosok a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 31 esetben 

követtek el szabálysértést.     

A helyi lakosok közül 47 fő rendelkezik fegyvertartási engedéllyel, ezek döntő többsége 

vadászfegyverre került kiadásra.  

 

 

7. 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, a belterületi lopások, és egyéb tulajdon elleni bűncselekmények 

megelőzésére, elkövetőinek eredményes felderítésére.  
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Az elmúlt évben a korábbiakhoz képest kevesebb alkalommal tartottunk bűnmegelőzési, 

közlekedésbiztonsági előadást az általános iskolában, és az óvodában, figyelemmel kialakult 

humánjárvány vonatkozásban bevezetett védelmi intézkedésre.  

 

A körzeti megbízott a napi kapcsolattartásuk során – főleg az időskorúak bevonásával – 

folyamatosan felhívják az emberek figyelmét a bűncselekmények tekintetében a megelőzés 

fontosságára, valamint az áldozattá válás lehetőségének a csökkentésére.   

 

 

8. Együttműködés 

 

A körzeti megbízottak 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.  

 

A településen szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak jó munkakapcsolatot alakítottak ki a 

Polgármesteri Hivatal vezetőivel, dolgozóival, valamint a képviselő-testület tagjaival. A 

kapcsolattartás kiterjed a hivatalos és társadalmi szervekre, szervezetekre is.  

 

A körzeti megbízottak szolgálata eredményesebb és hatékonyabb ellátása érdekében több 

alkalommal is közös szolgálatot láttak el a külterületen kiváló személyismerettel rendelkező 

tanyagondnokokkal, polgárőrökkel, vadőrrel. 

 

Alkalomszerűen közös szolgálatot látnak el a szomszédos települések körzeti megbízottaival, 

ezáltal elősegítve az információ- és tapasztalatcserét, valamint a környező települések 

területének szükséges mértékű megismerését.  

 

A helyi oktatási intézményekben a körzeti megbízottak az intézményvezető igényeinek 

megfelelően lehetőség szerint a kialakult humánjárvány vonatkozásában bevezetett védelmi 

intézkedésekre figyelemmel bűnmegelőző és közlekedésbiztonsági előadásokat tartottak. A 

korábbi évek során olyan kapcsolatot sikerült kiépíteni a vezetőkkel, pedagógusokkal mely 

működőképes jelzőrendszerként funkcionál, és biztosítja a bűn- és baleset megelőzés 

eredményességét.  

 

 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 
2021. évre stratégiai célként a nyomozási eredményesség megtartása, és lehetőség szerinti 

javítása, a települések közbiztonságának fenntartása, a személyi sérüléssel járó közúti 

közlekedési balesetek számának csökkentése került megfogalmazásra, mely elvárásoknak 

eleget tettünk ezáltal a munkatervi feladatainkat sikerült teljesíteni. 

 

Elért eredményeinkre alapozva, a 2022. évre az alábbi célokat tűzöm ki: 

 

1. A Rendőrség külső és belső megítélésének javítása, az állampolgárokban és az 

együttműködő partnerekben a professzionális, fegyelmezett, sokoldalú, a lakosság és a 

helyi közösségek iránt felelősséget vállaló, segítőkész, megbízható és biztonságot nyújtó 

szervezeti összkép erősítése.  
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2. Magyarország külső határainak fokozott védelméhez, a továbbra is jelentős mértékű 

illegális migráció elleni eredményes és következetes fellépés érdekében a határrendészeti- 

és a mélységi ellenőrzési rendszerünk hatékony működtetéséhez kapcsolódó, valamint az 

illegális migrációval összefüggő bűncselekmények felderítésével, megakadályozásával 

kapcsolatban jelentkező feladatok következetes teljesítése. 

 

3. A szervezeti működés hatékonyságának javításával, az egyes rendészeti feladatokat ellátó 

személyekkel történő együttműködéssel a szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott 

közbiztonság fenntartása, a rendelkezésre álló humán- és egyéb erőforrások optimális 

felhasználásával, a helyi és területi szintű tényleges közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és 

bűnügyi helyzet változásaira gyorsan reagáló, a külterületeken élők biztonságára is törekvő 

dinamikus közterületi jelenléttel a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább 

befolyásoló bűncselekmények, szabálysértések és baleseti okok előfordulásának 

csökkentése. 

 

4. A büntetőeljárások során egyes nyomozati cselekmények 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 

eredményes közreműködés. A bűnözés strukturális változásainak helyi szintű folyamatos 

figyelemmel kísérése és – az azokra aktív reagálás mellett – a digitalizáció adta és az 

elemző munkában rejlő lehetőségek kihasználása. 

 

5. A rendőrkapitányság illetékességi területén a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a 

halálos balesetek és a balesetekben meghalt személyek számának csökkentését célzó 

megelőző, valamint a gyalogosok és kerékpárosok által okozott, illetve elszenvedett közúti 

közlekedési balesetek megelőzését szolgáló prevenciós tevékenység folytatása, továbbá az 

ittas állapotban történő járművezetés hatékony kiszűrése, szankcionálása, valamint a 

passzív biztonsági eszközök használatának kiemelt ellenőrzése.  

 

6. A járványügyi helyzet miatt szükséges rendőrségi feladatok végrehajtása során – az 

állomány egészségvédelmét, a szolgálatképesség folyamatos megtartását szolgáló 

intézkedések megtételével, a jogszerűség, szakszerűség és eredményesség 

követelményének szem előtt tartásával –, olyan kiegyensúlyozott jogalkalmazási gyakorlat 

kialakítása és következetes alkalmazása, ami a közrend és a közbiztonság fenntartását 

szolgáló arányos intézkedésekkel egyúttal a nemkívánatos társadalmi és gazdasági hatások 

mérsékléséhez is hozzájárul.  

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót vitassa meg, a témával kapcsolatos 

észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg, és a beszámolót elfogadni szíveskedjen. 

 

Kiskunhalas, időbélyegző szerint  

 

  

 Dr. Tartott Zsolt r. alezredes 

 közrendvédelmi osztályvezető 
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1. számú (bűnügyi) melléklet a 03060/1939/2022. ált. számú irathoz  

 

Összes bűncselekmény 

az ENyÜBS 2017-2021. évi adatai alapján 

Kunfehértó 

Közterületen elkövetett bűncselekmény 

az ENyÜBS 2017-2021. évi adatai alapján 

Kunfehértó 

 

 

 
14 kiemelten kezelt bcs összesen 

az ENyÜBS 2017-2021. évi adatai alapján 

Kunfehértó 

14 kiemelten kezelt bcs közterületen 

az ENyÜBS 2017-2021. évi adatai alapján 

Kunfehértó 

 

 

 
Testi sértés 

az ENyÜBS 2017-2021. évi adatai alapján 

Kunfehértó 

Súlyos testi sértés 

az ENyÜBS 2017-2021. évi adatai alapján 

Kunfehértó 
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Embercsempészés 

az ENyÜBS 2017-2021. évi adatai alapján 

Kunfehértó 

Garázdaság 

az ENyÜBS 2017-2021. évi adatai alapján 

Kunfehértó 

 

 

 

 
Lopás 

az ENyÜBS 2017-2021. évi adatai alapján 

Kunfehértó 
* a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is 

Zárt gépjármű-feltörés 

az ENyÜBS 2017-2021. évi adatai alapján 

Kunfehértó 

  

Lakásbetörés 

az ENyÜBS 2017-2021. évi adatai alapján 

Kunfehértó 

Személygépkocsi lopás 

az ENyÜBS 2017-2021. évi adatai alapján 

Kunfehértó 
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Rongálás 

az ENyÜBS 2017-2021. évi adatai alapján 

Kunfehértó 

 

Jármű önkényes elvétele 

az ENyÜBS 2017-2021. évi adatai alapján 

Kunfehértó 
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2. számú (rendészeti) melléklet a 03060/1939/2022. ált. számú irathoz  

 
Elfogott személyek száma 

az ENyÜBS 2017-2021. évi adatai alapján 

Kunfehértó 

Előállított személyek száma 

az ENyÜBS 2017-2021. évi adatai alapján 

Kunfehértó 

 

 

 
Biztonsági intézkedések száma 

az ENyÜBS 2017-2021. évi adatai alapján 

Kunfehértó 

Elővezetések száma 

az ENyÜBS 2017-2021. évi adatai alapján 

Kunfehértó 

 

 

 
Szabálysértési feljelentések és a kiszabott 

helyszíni bírságok száma 

az ENyÜBS 2017-2021. évi adatai alapján 

Kunfehértó 

Büntető feljelentések száma 

az ENyÜBS 2017-2021. évi adatai alapján 

Kunfehértó 

 

 

 
  



12 

 
Pozitív alkoholszonda alkalmazások száma 

az ENyÜBS2017-2021. évi adatai alapján 

Kunfehértó 

Közterületi szolgálatba vezényeltek óraszáma 

(óra) az ENyÜBS 2017-2021. évi adatai alapján 

Kunfehértó 

 

 

 
 

Közterületi szolgálatba vezényeltek 

 (fő) az ENyÜBS 2017-2021. évi adatai alapján 

Kunfehértó 

 

Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma 

az ENyÜBS 2017-2021. évi adatai alapján 

Kunfehértó 

 

 

 
Személysérüléses közúti közlekedési 

balesetekben súlyosan megsérült személyek 

száma (fő) az ENyÜBS 2017-2021. évi adatai 

alapján 

Kunfehértó 

Személysérüléses közúti közlekedési     

balesetekben könnyen sérült személyek száma 

(fő) az ENyÜBS 2017-2021. évi adatai alapján 

Kunfehértó 
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Ittasan okozott személysérüléses közúti 

közlekedési balesetek száma (fő) az ENyÜBS 

2017-2021.  évi adatai alapján 

Kunfehértó 
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