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TiszteIt K6pvise16-teStii Iet !

Polg鉦Vdros OI正om各nyzatinak Kepvise16-teStlilet a 2016. 6vi muIkaterveben fogadta el a

V各ros k6zrend, k6zbiztons縫helyzet6r6l sz616 beszamo16 megtargyal各sat.

A Rend6rseg besz血lOl各sat jogszabaly hja e16: A Rend6rs5gr6l sz616 1994. ivi XXXIV.

t rveny 8. § (4) bekezd6se alapjin a rend6rkapitany vagy kije161t helyettese 6vente beszinol a

rend6rkapitinys毎illetekessうgi tertilet5n mtik6d6　telep皿esi　6nkom各nyzat k6pvise16-

test櫨letさnek a telepti16s k6zbiztons毎inak helyzet6r6l, a k6zbiztonsえg　6rdekeben tett

intezked6sekr61 6s az azzal kapcsolatos feladatokr6l.

Hajd血紅毛s Rend6rkapitinys鵡kapit各nysagvezet句e a vdros k6zbiztonsag紅ak 201 5. ivi

helyzet6r6l, a k6zbiztons各g 6rdek6ben tett int6zked6sekr61 6s az azzal kapcsolatos feladatokr6l

elk5szitette beszinol旬vt, mely az e16terjeszt6s mel15klet6t k5pezi. Az anyag els6 iesze

bemutatja a rend6rkapitinysie i11et色kessegi ter廿letet, m益odik r5sze szamadatokkal

ala慮masztva taglaUa a v各ros bd血ngyi 6s rend6szeti helyzetet.

Kerem a Tisztelt K6pvise16-teS請letet, hogy a beszamo16t megt各rgyalni, Velemeny6vel,

javaslataval kieg6sziteni 6s a hatdrozati javaslatot elfogadni sziveskedjen.

閏闘
polginester

Hatarozati javaslat

……‥/2016. (VII. 21.) sz. hata十OZat

Polgar Vdros 6nkominyzatinak Kepvise16- teSttilete megt紅gyalta

Polg各r varos k6zbiztons縫inak helyzet6r6l, a k6zbiztons縫6rdekeben

tett int5zked6sekr61 6s az azzal kapcsolatos feladatokr61 sz616

besz各mo16t 6s az alabbi d6nt5st hozta:

1./　A Kepvise16-teSttilet a varos k6zbiztonsngi helyzeter6l sz616

rend6rs6gi beszamo16t elfoga句a.

Hat各rid6: 2016. j心lius 21.
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Haj dininasi Rend6rkapitinysag

BESZAMOLO

Polgar v紅os k6zbiztons各g盃nak

2015. 6vi helyzet6r6l, a k6zbiztonsag 6rdek6ben tett

int6zked6sekr6l, 6s az ezzel kapcsoIatos

feladatokr6I



Bevezetうs

A Hajdininasi Rend6rkapitanys各g (a tovabbiakban: rend6rkapitinysis) i11et6kess6gi teriilete az

ertekelt 6v els6 fe16ben 647,95 km2 volt, anelyen 38 311 ember lakott. A rend6rkapitanys各g

illet6kess6gi teriilet6n 3 varos 6s 4 k6zs6g helyezkedett eL

A rend6rkapitinys鵡SZerveZet6ben k6t 6n各l16 osztaly joga11d宛rend6r6rs m色k6d6tt H雀jdidorog 6s

Polgir szekhellyeL

A rend6rkapitdrlyS鵡SZ6khelye az egyben jarasi szekhelyi fuIlkci6t is bet61t6 H匂ddninまs v各ros,

ami a megyesz6khelyt61, Debrecent61 6szak-nyugati irinyban 40 km, Nyiregyhazat61 d6lnyugatra

誌霊霊薯霊t諾露程意罵禁窪霊窪禁書1認諾. H担dorog es
A H句d血1anaSi J壷dshoz a fent felsorolt telepti16sek tartoznak, kiv6ve Hajdidorog vdros各t, ami a

H匂d心b6sz6rmenyi Jar各shoz ke誼lt besorolasra.

A rend6rkapitinysagok illet6kess6gi te誼let6nek a jdrasi rendszerhez t6血6n6 igazitdsat elrende16

jogszal)alyv各ltoz各s folytin a 2015・ jdlius Oljen bek6vetkezett szervezeti m6dositas 6rintette a

rend6rkapitanysagot i s.

Mig az els6 fe16vben k6t jaras tekintet6ben volt 6rintett a rend6rkapitinysag,心gy ez a masodik

fe16vben a Hajd血indsi Jardsra cs6kkent. Hajdddorog vdrosa a jarasi szervezetrendszer szerintl

besorolasinak megfele16en a Hdydib6sz6rm6nyi Rend6rkapitanysag illetekess6gi temlet6re ke誼1t

at, emek k6vetkezteben pedig a H年jdndorogl Rend6r6rs a teljes hum各n 6s techhikai, logisztikal

a11omanyival szint6n a H匂ddb6sz6m6nyi Rend6rkapitinys縫SZerveZetebe keriilt integraldsra.

A rend6kapitanys各g illetekessegi ter種lete 547,27 km2 maradt, a lakossag sz各ma 29 5 1 4 fo.

Az met6kess6gi temlet nagysaga es foldrajzi tagoltsaga alapvet6en hat各rozza meg a szolgalati

feladatok szervez6s6nek, e11atdsinak m6djat.

A lakossag foglalkoztatasI Viszonyaira altalinossagban elmondhat6, hogy az itt e16 emberek kev6s

SZinban ipari- 6s egyeb k6my6ip3正tev6kenys6gekkel, kereskedelemmel, teXtil- eS mtianyag-

feldolgozassal, jelent6s r6sz茸k mez6gazdas各gi n6v6nytemeszt6sse1 6s allatteny6sztessel

請出alkozik.

Ugyancsak jelent6s a telepulesekr61 naponta ingaz6 munkavalla16k szama, ckiknek egy resze a

megye egy6b telepulesein, els6sorban Debrecenben 6s H牛iddb6sz6m6nyben vallalnak munkat.

Az illet6kessegi ter蘭etet az M3-aS aut6palya Polgまr varos k6zigazgatまsi hat紅at61 H牛idddorog

盤a慧諾意諾霊宝書誌露語詰寄藍譜経巻窪ま蕊岩盤富
k6z6tti szelv6nye is.

K6t筒dtvonal halad at a temleten, a 36-OS SZaln心fodt a O+000 km szelv6nyt61 a 12+130 km

SZelv6nyig, a 35-6s szi正筒もt a 22+885 km szelvenyt61 a 41十200 km szelv6nylg.

A rend6rkapitinysag a 2015. 6vi munk!串t a kor徹)ban meghatarozott strat6giai ce巧ainak 6s az

elmult 6vi celkit色乙6seinek - aZ allampolg紅ok szubJektiv k6zbiztonsag缶zet6nek javitasa, a k6zrend

es k6zbiztons各g megszil紅ditasa, t rVenyeS eS hatekony szakszerii magas min6seg色rend6szeti

SZOlgaltatasok felt6teleinek megteremt6se - SZe11em6b en v6gezte.

Polg各r teriilet6n kiriv6an durva, a lakoss各g jelent6s r6sz6t nyugtala血t6, a tarSadalomra kiemelten

VeSZelyes b茸ncselekm6nyek csak elv6tve fordultak e16. Ezek elk6vet6it ko116gaink felderitett6k

Vagy a felderit6siikben k6zremtik6dtek.

A v各ros kriminalitis各nak helyzete kiegyensulyozott es javu16 tendenciat mutat.
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A hazai kezleked6spolltikal c61kidiz6sekke1 6sszhangban a 2015・ 6vben is egyik fo celunk volt az,

hogy az illetekessegi temle船Ilk6n bek6vetkezett szem61yi s訂i16ses balesetek szdrnat a kor創obi

e16rt eredm6nyekhez hason16an tovat)b cs6kkents此E c61kittiz6s址ket a fokozott e11en6rz6sekben

va16　aktiv reszv6tel血knek　6s tudatos baleset-mege16z6si tev6kenysegtinknek, Valamint a

k6zleked6k tudataban bek6vetkezett pozitiv iranyもv各ltozasnak is k6sz6nhet6en sike誼lt e16mもnk,

igy a szemelyi s6ri16ses balesetek szina az e16z6 6v adataihoz k6pest tovabb cs6kkent.

Osszessegeben megallapithat6, hogy a rend6rkapitinysis tev6kenys6ge 20 1 5-ben kiegyensdlyozott

volt. A v壷osban a btntigyi, k6z- eS k6zlekedesbiztons各gi helyzet sz61s6s6gekt61 mentes volt, aZ

mind a szakmai, mind pedig a lakoss各gi elvdrdsoknak megfele16en alakult.

Az int6zkedesi kult心avaltas 6s az egyuttmiik6d6st er6sit6 pdrbeszed hatasdra 6rz6kelhet6en javult a

rend6rs6g iriny欲)an megnyilvanu16 int6zm6nyi bizalom.

A k6zbiztons各gi helyzet 6rt6ke16se

Bfln迫gyi helyze書

A rend6ckapitinys縫illet6kess6gi=er軌et6n 2015-ben az 6sszes rend6ri e串rdsban regisztr各lt

btncselekmenyek szama　2014-hez k6pest　29,9　%-kal, 958-r61 672-re, a kiemelten kezelt

btincselekmenyek szama meg em61 is nagyobb m6rt6kben, 630-r61 405-re, aZaZ 35,7 %-kal

cs6kkent.

A rend6rkapitinys縫nyomozaseredm6nyessegl mutat6ja az 6sszes regisztra】t btncselekm6ny

vonatkozdsaban jelent6sen javult, hiszen 2014-hez k6pest 2015-ben 58,2 %-r61 72,3　%・ra, a

klemelten kezelt b茸ncselekmenyek vonatkozasaban pedig 50,4 %-r61 63 ,3 %-ra n6vekedett.

A k6zterileten elk6vetett b色ncselekmさnyek szina 192-r61 132-re, 3 1,3 %-kal esett vissza. Ezzel

P鉦huranosan - de m6g ett61 is nagyobb m6rt6kben - mutatOtt CS6kken6 tendenciat a k6zte証leten

elk6vetett kiemelten kezelt btincselekm6nyek szina, ami 1 16-r61 77-re, 33,6 %-kal m6rsek16d6tt a

mege16z6 evhez k句)eSt.

A k6zteriileten elk6vetett b茸ncselckmenyek nyomoz各seredm6nyessegi mutat句a 201 5-ben 87,0 %

volt, ani O,8 %-kal kevesebb az azt mege16z6 6vhez k6pest. Szinten elhanyagolhat6 mert6kben

romlott a k6zte誼leten elk6vetett kiemelten kezelt b茸ncselekmchyek nyomozds eredm6nyess6ge,

ami 80,2 %-r61 3,6 %-ka1 76,6 %-ra CS6kkent.

A fenti adatokb61 megallapithat6, hogy a rend6rkapitinys毎illet6kess埴teriilet6n elk6vetett

b血csele血m6nyek szama az ut6bbi 6vben cs61ken6 tendenciat mutat.

A testi se重16sek nyomozati eredm6nyessege 84,8 %-r61 88,9 %-ra n6vekedett, eZen beml a sulyos

testi ser庭sek tekinteteben ez a mutat6 77,8 %-r61 86,4 %-ra emelkedett. A garazdasagok nyomozati

eredm6nyess6ge 87,7 % volt, ami 13,2 %-OS」aWlastjelent a 2014-eS 74,5 %-hoz kepest.

A vagyon elleni biincselekm6nyeken beliil a lopasok nyomozえs各nck eredm6nyess6ge az ert6kelt

6vben 46,9 % volt, ami 15,7 %-OS emelked6st jelent a mege16z6 6vben m自書31,2 %-OS ada血oz

VISZOnyitva.

A lopasokon belnl a z紅t g6pjalm色felt6r6seket vizsgalva meganap皿at6, hogy a 20 1 4-eS 9, 1 %-hoz

k6pest j6 eredmenyt 6rthnk e1 2015-ben, amikor ez a mutat6 33,3 % lett.
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A lakasbet6r6sek nyomozasinak eredmenyess6gi mutat旬v 19,7 %-r61 27,8 %-ra Valtozott, 8,l %-

Otjavult a 2014. 6vi adathoz k6pest.

A rablasok eset6ben a nyomozati eredmenyessegtink 100,0 % 1ett 2015-ben, mig egy 6vvel

kor各bban 80,0 % volt ugyanez a mutat6nk. A kifosztdsok nyomozaseredm6nyess6ge 66,7 %-r61

75 %-ra n6請.

A rongaldsok tekintet6ben n6mi visszaes6s volt tapasztalhat6, hiszen mig 2014-ben 48,3 % a

nyomozds eredm6nyess6gtink, addig 20 1 5-ben 40,0 %.

A lOO ezer lakosra vetitett b(incselekm6nyek sz各ma a 2014. 6vi 250O,6-r61 1984,4-re CSckkent az

elmult 6vben, eZ 20,6 %-OS CS6kken6st jelent.

A regisztralt b血cselekm6nyek sz血na a sz6khelyi telepu嶋sen 485-r61 302-re, 37,7　%-kal

m6rsek16d6tt. Az illet6kess6gi ter乱et mdsik varosaban, Polg ron 182-r61 174-re, 4,4 %-kal

CS6kkent a regisztralt b[incselekmenyek szina. A k6zs6gekben a varosokban m6rt tendenci紬oz

igazod6 cs6kkenes volt tapasztalhat6, 6sszesen 65-r61 46-ra, 29,2 %-kal cs6kkent a regisz正elt

btincselekm6nyck szama.

Olyan b血cselekm6nyfajt紅61, ami h雌amosabb id6n keresz鵬l n6vekv6 tendenciat mutatna, a

rend6rkapitinys縫eseteben nem tudunk beszamol心Emek oka, hogy amemyiben valamely

jogs6rtes szama kiugrdan emelked6 tendenciat mutat, arra SOrOn kivul reagalunk. A cs6kken6

tendencia pedig az elm血t ev tekinteteben szinte minden b茸ncselekm6nyi kateg6riara jellemz6.

A rend6rkapitinysag illet6kess6gi teriilet6n szervezett b撒16zes jelen16ter61 tov創)bra sem

besz61hetiink.

Az egyes tudatm6dosit6 szerek (kat)it6szer, alkoho1 6s egyes pszichoaktiv anyagok) fok6nt a

k6zleked6si, illetve az er6szakos btincselekmenyek eset6n jelemek meg befolyaso16 t6nyez6kent.

Rend6rkapitinysagunk illet6kess6gi temlet6n egyedら匂elk6vet6si m6dszerek nem jelentek meg.

Az infomatika f匂16d6s6ve=ov紬)bra is gyakoriak azok a csa15sok, aniket k心16nb6z6 k6z6ss6gi

POrtalokon, Online piactereken k6vetnek el a tettesek. Emek mege16z6se nagyobb 6s hat6konyal)b

m6dianyilv各nossまggal lehet eredmenyesebb, i11etve jelent6s szerape lchet az intemet fele16s

hasznalata min6l sz6lesebb k6此e】terjedes6nek.

Polgar viros temlet6n a rend6ri e坪rdsokban regisztralt b掘ocselekmenyek szama a 2014. evhez

viszonyitva a 2015. 6vben 4,4 %-ka1 182-r61 174-re CS6kkent.

A v血os k6zteruletein elk6vetett btincselekm6nyek szama 23,9 %-ka1 46-r61 35-re CS6kkent az

elm心lt evben.

A kiemelten kezelt b血lCSelekmenyek sz各ma 121-r61 108-ra, 10,7 %-kal cs6kkent, a k6zteriileten

elk6vetett kiemelten kezelt b茸ncselekm6nyek szina pedig 20-r61 21-re V各Itozott az ert6kelt

id6szckban.

A btin6z6s stnlk竜r勾at)an Polgalon sem k6vetkezett be 16nyeges valtozas, a re亘sztralt

b櫛lCSelekmenyek d6nt6 t6bbsege a vagyon elleni, a k6znyugalom elleni, Valamint az 61et, a teSti

6ps全g 6s az eg6szseg ellehi b色ncselekmenyek csoportj細a tartozlk. A筒kateg6riakon beltil

tovabbra is∴a VagyOn elleni蘭ncselekmenyek fordulnak e16　a legnagyobb ar盃nyban. A

gyakorisaguk alapjin legjellemz6bb b(incselekm6nyek a lopas, a teSti s誼6s es a gar各zdasag.
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Az e16z6 6vhez viszonyitva a 2015・ 6vben a vagyon elleni b色ncselekmenyek k6zul a lopasok

SZ紅la a Vむosban 23,3%-kal, 73-r61 56-ra CS6kkent, e kateg6ri血bel田a lak各sbet6resek sz紅la

19-r51 1 5-re CS6kkent.

A re包sztr組t btincselekmchyeken beml a masodik leggyakrabban elk6vetett btncselekmenyi

kateg6ria az 61et, a testi eps6g 6s az eg6szs6g elleni b施ICSelekmchyek6 volt. E k6血m a testi

S6rtesek fordulnak e16 a legnagyobb sz如lban. A Polg各ron regisztr針t testi s6rtesek szdrna 201 5-

ben nem v餌ozott a bazis id6szakhoz k6pest. 2014-ben es 20 1 5-ben is 20-20 ilyen b茸ncselekmeny

keriilt re壷sztraldsra a vdrosban. A testi sdrt6seken bem a sdlyos testi sertesek szina mindk6t

6vben l l volt. A testi s6rt6sek k6zeitt tov豹bra is k6zel azonos ar各nyban fordulnak e16 a csaladon

beluli veszeked6s sordh elk6vetett, illetve sz6rakoz6 helyen vagy amak k∂zelfoen elk6vetett

CSelekmenyek.

A k6zter皿eten elk6vetett btncselekm6nyek alakuldsat vizsgalva mega11apmat6, hogy a

garizdas毎b峰ncselekmchyck sz血1a jelent6s emelkedest mutat. 20 14-ben 1 5 esetben, mig 20 1 5-

ben 23 esetben f匂eztiink be nyomozdst e b血cselekmchy miatt. 6ho脆skodds b血cselekm6ny

regisztfalas各ra 20 1 3. 6ta nem ker軸t sor,血g a regisztralt rongalasok szina 7-r61 2-re CS6kkent a

V血osban. A ga重izdas各gok elk6vetes6re jellemz6, hogy azok d6nt6en tov細bra is az esti 6r釦わan a

tel印軸6sen talalhat6 sz6rakoz6helyek m(ik6d6schez ke血et6ek, je11emz6en azok k6ze16ben

t6rt6rmek,

201 5-ben a v紅osban a rend6ri e担rdsokban regisztralt bdilCSelekmenyi adatokat figyelenhoe v6ve

a vagyon elleni er6szakos鎚ncselekm6nyek k6r6be tartoz6ねblas l esetben t餌6nt, mig kifoszt各s

nem volt a varosban.

Az egyes b血cselekm6nyi kateg6ria比cs6kkenes6nek h細er飴en a tudatos szolg租atszervez6s, a

k6ztemleti jelen16t er6s6dese 6s a hatekony rend6ri fel16pes all. A btncselekm6nyek felderit6se

缶dek6ben a rend rs6g a hatdsk5r6be tartoz6 nyomozasi cselekmenyeket elv6gezte, fiatalT 6s

gyemekko血　szemelyek　6rintetts6ge eseteben a jelz6rendszer ta由akcht jelz6sadasi

k6teless5g6nek eleget tett.

Rend6szeti helyzet

A rend6rkapit鉦ysag k6zteriileti szolg租atot ellat6乱lominya 201 5-ben k∂zterileten 6sszesen

3353 fo r6szv6te16ve1 33 220 szolgalati 6rat te巧esitett. Ugyanezek a乙adatok 2014-ben 3777筒t

es 3 1 949 szolgalati 6rat jelentettek.

A szal)alys缶t6sekr61, a SZabalys6rt6si e担rdsr61 6s a szal)alys6rt6si nyilv血tartasi rendszerr61

sz616 2012. 6vi. II. t rvchy 2012.細rilis 15-ei hat乱yba嶋pese ut各n az elz血.assal is s中世at6

SZal)alys缶tesek - igy a tul勾don elleni szab針ys6rtesek - eset6ben is t6rekedthnk aITa, hogy

t6rvenyi kizar6 0k 6s m61t鉦yolhat6 k6血lmchyek kivete16vel minden∴eSetben szabalys6rtesi

6rizetbe vetel alkalmazasa me11ett kezdem6nyezztik az eljar6 bir6s各g iriny各ba a gyorsitott

SZab租yse直esi e巧缶as lefolytat各s各t.

Szal)alysさrtdsi 6rizetbe v6telre Polg鉦on 201 5-ben 7 esetben ker軸t sor.

A 201 5. 6vben tul萄don e11eni szal)alysert6sck elk6vetese miatt 88 esetben folytattuk le a bfrdsag

elj紅dsat mege16z6 e16keszit6 elj drdst.

Ez az adat az 6sszes elzdrdssal is s垂i瓜at6 szab釘ysertdsen be皿1eggyakrabban e16fordu16 tul匂don

elleni szab軸ys6rtesi kateg6ri細an 26,7 %一OS CS6kkenest jelent a 2014ben regiszt劇t 120 tulatdon

elleni szal)釘ysert6si tigyh6z viszonyitva.
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Kieme16st erdemel, hogy a tul砧don elleni szal)alys6rtesek tekinteteben egyre jellemz5bben

nyemek teret az intemeten keresz働I lebonyolitott vasdrldsok kapcsin jelentkez6 csalasok.

A kezleked6sbiztonsis tekinteteben az 6rt故elt 6vben is a legfontosabb celkit批6stink volt, hogy

az illetekessegi te脆let$nk6n bek6vetk銘ett∴ szem61yi s6m16ses balesetek szam釦　tovf心b

cs6kkentstik, mely c61ki髄z6s茸nket a fokozott ellen6rz6sekben va16 aktiv r6szv6tel心nk es a tudatos

baleset-mege16z6si tev6kenys6g静nk hatds缶a sikemlt e16m血1k.

A bek6vetkezett szem61yi s6rilessel jむ6　balesetek szina az elmult　6vhez viszonyitva

nagymert6kben, mintegy 15,8　%-kal (57->48) cs6kkent,血g a teriletinkh6z tartoz6

dtszakaszokon ll szem611yel (74->63) kevesebben s6riltek meg, ami mintegy 15　%-OS

CS6kken6snek felel meg.

A k6zleked6si balesetek sz血lanak cs6kken6se mellett, aZOk bels6 strukt血勾a is kedvez6en

alakしIlt. A baleseteket vizsgえlva megallapi血at6, hogy a halalos 6s a kemyti s6両lessel jar6

k6zleked6si balesetek sz血l細an csckken6s, mig a sblyos s6脆16sek szam針oan kischb mertekti

emelked6s volt. A hal針os eredm6myel vegz6d6 k6zleked6si balesetek tekintet6ben eredmenyes

evet z紅tunk, hiszen nem t餌ent az illetekess6gi te皿lethnk6n ilyen jelleg櫨k6zleked6si baleset. A

S血yos seru睦ssel jむo k6zleked6si balesetek szina 1 7-r61 2 1 -re n6vekedett, a k6myti s6ri16ssel

jar6 k6zleked6si balesetek tekintet6ben viszont 3O,8 %-OS CS6kkenes volt megfigyelhet6. E
k6rben 39-r61 27-re CS6kkent a balesetek szama.

Polg各ron 2015-ben az e16z6 ev adataihoz kepest emelkedett a szem61yi s6誼16ssel jar6 k6zuti

k6zleked6si balesetek sz血na. Az e16z6 6vhez kepest 12-r61 16-ra Valtozott az e16fordulasi

gyakoris各guk. K6zleked6si balesetben az elm心lt 6Vben 1 9筒s缶ilt meg, ami 3 fovel t6bb, mint az

azt mege16z6 6vben.

A baleseteket vizsg針va megallap組at6, hogy azok bels6 strukthr句a is romlott. 2013-ban egy

hal乱os kimenetel廿k6zlckedesi baleset t6rt血t a v釘os illetekess6gi ter甘let6n talalhat6 k6zutakon.

Ezzel szemben sem 2014-ben sem 2015-ben nem veszte備e 6letet senki sem k6zlekedesi baleset

k6vetkezteben.

Az 6rt6kelt id6szakban a sulyos s6rii16ssel j紅6 balesetek sz鉦l別)an n6vekedes volt tapasztalhat6,

2-r61 7-re enelkedett az ilyen balesetek szama, mig a k6myti s6m16ssel jd壷balesetek sz血n各ban

cs6kken6s volt megfigyelhet6, eZek szama lO-r61 9-re alrfult・

Az ittas vezct6sb61 ad6d6 k6zlekedesi balesetek sz各ma nem valtozo請, 2015-ben is l esetben

j釦szott szerapet az alkoholfogyaszt各s a baleset bek6vetkez6seben.

Utvonal szerint vizsgalva a baleseteket meg各11ap組atjuk, hogy azok fele-fele ar血yban Polg缶

Vfros lakott terfueten bem, illetve lakott teriileten kiv静l k6vetkeztek be.

A balesetek legIlagyObb sz各za脆k釦a szem61yg6pkocsi-VeZet6k id6zik e16. A szem61yg6pkocsi-

VeZet6ket a kerekp鉦osok k6vetik a balesetet okoz6k k6z6tt.

A kehekp紅ral k6zleked6 szem61yek azok, ckikhez a KRESZ szal)alyok, illetve m6dositdsai a

lchet6 legnchezebben ju血ak el, mivel t6bbs6g櫨k vezet6i enged611yel egyaltal血nem rendelkezik,

KRESZ oktatdsban soha nem r6szes乱t, eZ6rt a keiekp rral t6rtch6 k6zlckedes szab租yait sem

tudjak pontosap mely hiinyossis tobb alkalommal volt k6zlekedesi baleset oka.

A k6zleked6si balesetek cs6kkentesenek, a forgalom-ellen6rz6snek, a k6zleked6sbiztonsag

javitds紅lak egyik nagy te血let6t a sebess6g-ellen rz6 tevckenyseg jelenti.
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Az elmdlt　6v nagy reszeben a rend6rkapitinysag m缶rendelkezett 6nall an iizemeltetett

Sebessegmer6 berendez6ssel・ A k6zleked6sbiztonsi畦i helyze弧nket alapul veve a balesetveszelyes

心tszakaszokon rendszeresen nzemeltetttik a kesz心1 6ket.

Az句berendez6st 61es血zemben 2015. aprilis h6napt61 6sszesen l150 6ra id6tartamban

hasznaltuk sebesseg-ellen6rz6sre, emek sor各n 893 jogs6rt6st tdrtunk f乱

Tapasztalataink alapjin a sebess6gm6r6　jelen16te alapvet6en pozitiv hatdst gyakorolt a

k6zleked6sben r6szt vev6 j紅m色vezet6kre, a forgalom a m茸k6dtet6s hely6n es id6szakaiban

6rezhet6en lel assult.

A j血n[ivezet6k 6nkentes 」Ogk6vet6s ir各nyaba t餌6n6 elt6rit6senek egyik hatekony eszk6ze a

rend6ri a11om各ny demonstrativ k6zteriileti jelen16te is, ami egyreszt a k6zleked6k jogk6vet6

magatartdsra va16 6szt6nz6s6re, maSr6szt az elk6vetett szabalys6rt6sek szankcionalas各ban r却6

visszatart6 hatasra iranyul, eZaltal k6zvetve a balesetek szamanak cs6kkent6set celozza meg.

A 2015. 6vben is szigo正an ellen6riz佃k a passziv biztons∈igi eszk6z6k, a biztons!鳴i 6v 6s a

gyermekbiztons(igi rendszerek hasznalatinak b etartasat.

K6zleked6srend6szeti tev6kenysegtink fo ceUa az volt, hogy a k6zutak k6zleked6sbiztons細

」ellemz6i javu巧anak, a k6zutl k6zleked6si balesetek sz各ma 6s s心lyoss細foka, Valamint a meghalt

6s megs釘dlt szemelyek szまma cs6kke巾en.

A fokozott ellen6rz6sek sdlyponti feladatai emek megfele16en az agressziv es az ittas

jirmtivezet6k forgalomb61 t6rt6n6 kisz誼rese, a PasSziv biztonsまgi eszk6z6k hasznalatinak

euen6rzese, a k6zleked6sre fokozott vesz61yt jelent6, menet k6zben elk6vetett k6zlekedesi

SZab各lys6rt6sek kiemelt szaIkcion各l各sa voltck.

Az 6szi iskolakezdes alkalmaval a k6zleked6sbiztons縫i szempontb61 vesz61yeztetett altalinos

iskolak e16tt - lehet6s6geink figyelembev6te16vel - biztositottuk tanitas e16tt es utin az alland6

rend6ri jelen16tet, ani a szu略k es a gyerekek r6szer61 is nagy tetsz6st aratott. A

rend6ckapitinys各g allomanya a korabbi 6vekhez hason16an 20 1 5 szeptember6t61 tovabb folytatta

az ”Iskola Rend6re一一　orsz縫os btin-　6s baleseトmege16z6si kampinyt, emek kereteben az

iskolarend6r6k kije1616se megt6rtcht, felk6r6s eseten e16adasok megtartas各ra kerdl sor az

狐talano s iskolakban.

Az ellen6rz6sek v6grehajtasdra minden nap a balesetveszelyes id6szakokka1 6sszhangban keriilt

sor. Az illet6kess6gi teriiletlink6n v6greh勾tott ellen6rz6sek els6sorban a k6zleked6sbiztons紬

SZemPOntb61 meghatiroz6, illetve balesetvesz61yes utakat, utSZakaszokat, te血leteket 6rintettek.

Az id6pontok es a konkr6t helyszinek kiv各lasztasa a fchti szempontok figyelembev6televel t6rtent

mCg・

A szabalysert6kkel szembeni int6zked6sek sorin az int6zked6s fom弾t, tOVめba helyszim birsag

alkalmazasa eset6n amak 6sszeg6t dgy valasztottuk meg, hogy az ilユeszkedjen az elk6vetett

CSelekm6ny targyi sulyahOZ, arinyos legyen a 」OgS6rt5　cselekm6myel kivまltott

k6zleked6sbiztonsagi kockazattal, eS kel15 visszata.rt6 hatast gyakoro山on az elk6vet6re.

A rend6rkapit各nysag altal a k6zbiztonsag 6rdekeben tett int6zked6sek 6s az azzal kapcsolatos

feladatok:

Szemelyes szabads蒔ot korlatoz6 int6zked6s= 1 96 esetben foganatositottunk, ebb61 elfogas= 95

esetben, e16各11it各st　362　esetben, mig biztons各gi intezked6s foganatositas紅a　402　esetben,

e16vezetesre pedig 237 alkalommal kertilt sor.
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A szabalysert6si feuelentesek szamaban 19,7 %-OS CS6kken6s volt tapasztalhat6 az e16z6 evhez

Viszonyitva, 1089-r61 875-re CS6kkent a feりelentesek sz各皿a. Ebb61 k6zleked6si szabalys6rt6s

miatt 526 esetben, egyeb szabalys6rt6s miatt 349 esetben tettiink fe巧elent6st.

Mig 201 4-ben szab各lyse正es elk6vet6se miatt helyszini birs各got 2527影vel szemben szabtak ki az

int6zked6 rend6r6k, 20 1 5-ben a helyszini birs鵡Oltak szama 2 1 50筒re cs6kkent.

A viros terulet6n 613 alkalommal keriilt sor helyszini birs6g kiszabasara d6nt6en k6zlekedesi

SZabalys6rt6sek elk6vetese miatt.

Polgalon a gyulekezesi t rvchy hatalya∴ala es6 rendezveny biztositas各ra a 2015・ eVben ket

alkalommal kerult sor.

A 2015. 6vben v6grehaptott egy6b rendezvchyeink biztositdsa alapvet6en a nemzeti 6s v紅osi

iimepekhez k6t6d6 rendezv6nyek f班gyeletere ko ncentra16dott.

A biztositott rendezv6nyeken rendbontas nem t6rt6nt, rend6ri beavatkozasra nem ke誼1t sor, a

fel竜gyeleti jelleg kizar61ag a forgalom tere16s6ben, eSetenk6nt a gyalogos menetoszIop

felvezet6s6ben 6s zardsaban nyilvanult meg. A rendezv6nyek biztositas紐lOZ a felk6reseket mind

az　6nkorminyzat, mind pedig a szervez6k r6sz6r61 ir各sban, id6ben megkaptuk, igy a

SZOlgalatszervez6s z6kken6mentes volt.

A 16tsz各mhelyzet 6s a rendelkezesre al16 technikai eszk6z6k ismeret6ben - elemezve 6s 6請ekelve

a btin高gyi k6zbiztons:iei helyzetet - megfele16 szolg社atszervez6ssel igyekeztiink mindent

megtemi, hogy biztositott legyen a lehet6 legnagyobb id6t es teriiletet atfog6 k6zteduleti jelen16t,

megva16suljon a rend6rs6g rendfemtart6 6s szolgaltat6 funkci句a.

A megye telapd16seinek rend6ri jelen16ttel t6rt6n6 k6zbiztonsagi er6sitese 6rdekeben az Orszagos

Rend6r-fokapitanysag vezet句e a rend6rkapitinysis szemelyi allomanya resz6re is folyamatosan

血1szolgalat elrendeles6t tette lehet6v6. A血16r独こ　felhasznaldsival a varosban jelent6sen

n6velhet6 volt a folyamatos es alkalmank6nt demonstrativ rend6ri lefedettseg.

A rend6rkapitinysag k6rzeti megbizotti statuszai felt61t6ttek, a beosztast bet61t6 szem61yek

megfele16 szakmai felk6szults6gge1 6s rutimal latj紋el feladatukat. A btintigyi szolgalat

munkaterh6nek cs6kkent6se　6s egyes tigyckben az eIledm6nyess6g javitasa　6rdekeben

nyomozasokat is telj esitettek.

Az elmult 6vben a k6zteruleti a11om各ny minden napszakban jelent6s 6raszinban rendszeresen

teljesitett a virosban gyalogos jar6rszolgalatot. A j各r6rszolg粗at sorin kiemelt figyelmet forditunk

a k6zteriilet rendj6t s5rt6 cselekmenyek mege16z6s6re, megSZakitasara.

Az igazgatasrend6szeti szakter親eten 201 5-ben a szab各lys6rt6sl feUelent6sek sz各ma 32,4 %-kal

CS6kkent az eI6z6 6vhez kepest. 201 4-ben l O70 szab各1yse直6si f切elentes 6rkezett hat6s各gunkhoz,

mig 2015-ben 723. A 723 fe巧elent6sben 751 fotjelentettek fel.

A v5greh匂tdsi szakaszban lev6 szabalyse競esi正gyek szina 1 40.

A rend6ckapitinysison 20 1 5-ben 1 405 helyszini birs縫v6grehajtdsi茸gy kerilt iktat各sra.

Az elm心lt　6vben a vdrosban hetente szerveztiink　6nal16　6s k6zpontilag meghatまrozott

k6zbiztons各gi akci6kat, fokozott ellen6rzeseket.
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Az akci6k, fokozott e11en6IZ6sek c61irinyos feladatok vegrehajtdsむa ir紅yultak, dgymint a

telepu6s k6zbiztonsag血ak megszil紅ditas紅a, a lakossis kezbiztons各g6rzet6nek n6ve16se

6rdekeben az　狐lanpolg缶okat irrita16, bem心k felelmet kelt6　jogellenes cselekm6nyek

mege16z6s6re, aZ 6ket le垂重lkat)b sert6 vagyon elleni btincselekmchyek, k6zter珊eten elk6vetett

jogs6rt6sek, SZわalys6rt6sek mege16z6s6re, megSZakitasara, aZ elk6vet6k felderites缶e,

fele15ss6gre von各suk kezdem6nyez6s6re. Fontosnak tartottuk - 6s tar句uk - aZ id6sko血ak

Serelm6re elk6vetett er6szakos jelleg廿　btincselekmenyek mege16z6s6t, Valanint az ittas

j血m色vezet6k kisztir6s6t es a k6zlckedさsi balesetck mege16z6seしE feladatok vegreh匂tds紅a

rendszeresen bevontuk a v缶osban mfik6d6 polg紅6r egyes軌et munkatdrsait is.

Az id6sko血ak s6relm6re elk6vete備　er6szakos btncselekm6nyek mege16z6se　6rdek6ben a

preventiv b色nmege16zさsi feladatokat folyamatosan vegreh勾tottuk. A rend6ri組lomany a lakossag

tagjaival t6rt6n6 napi kapcsolatfelv6telkor felhivta a figyelmet arra, hogy gyands szem61y, jam色

Vagy eSem6ny 6szle16sekor - m6g alckor is, ha azt feleslegesnek 6rzik - 6rtesits6k a rend6rseget,

e16segitve ezzel a b茸ncselekmenyek mege16z6s6t, illetve a b色ndgyi felderit6st.

Halottck Napjin es az azt mege16z6 napokban a temet6k k6ze16ben, a karicsonyi址m印ek el(itt a

Vdrosi piacon, a Virosk6zpontban, a bevds紅16 helyeken 6s p6nzint6zetek k6myek6n lattunk el

fokozott ellen6rz6si f引adatokat.

A v紅os polg各r6r egyes軌et6vel, mint a rend6rs6g strat6giai pa血erevel napi munkakapcsolatban

Vagyunk. Az egyestilet tagjai nemcsak a k6zter乱eti szolg狐at ellatdsa sorin v6grch匂tdsra ker租16

fokozott e11en6rz6sekben, egyeb elrende16s廿akci6kb叫hanem a v各重osban megrendez6sre kerii16

rendezv6nyek biztositasa sorin is segits6get ny句tanak a k6zrmd　6s a kezbiztons4g

femtart各s徹)an, toV創)ba ker6sinkre kd16nb6z6　elj各rdsi cselekm6nyek foganatosit5sめan is

k6zrem捌c6dnek.

A 1 8. 61et6viiket be nem tolt6tt szemelyek alkoholfogyasztdsinak visszaszoritasa erdekeben a

SZ6rakoz6hely吐a zen6s, tanCOS rendezvchyek 6s a vend6gl釦6-ipari egys6gek ellen6rz6s6nek

fokoz各s各ra kiadott int6zked6si tervben meghat缶ozottak szerint a h6tv6gi gszakai sz6rakoz6hely

ellen6rzesek v6grch却ds創oan a helyi polg各r6r6k minden alkalom血al k6zrem批6dnek.

Kiv狐6 a kapcsolatunk az 6nkomanyzatta重, aZ 6nkomanyzati intezm6nyekkel, a H勾d血血dsi

J紅dsi Hivatalla1 6s okminyirodai kirendelts6g6vel, Valamint a csal細segit6 szolgalattal is, egymds

munk萄at k61cs6n6se皿segi印k.

A lakossag hiteles 6s pontos tajckoztatasa 6rdek6ben tov細bra is ta6koztatast adtunk a helyi irott

es elektronikus s却6ban a lakoss各got 6rint6 jogszabalyv社tozasokr6l. A b櫛l-　6s baleset-

mege16zesi feladatok ell純sa sorin cikkeket,箕l雌vdsokat jelentetiink meg.

A rend6rfupitanysag illetekess6gi te脆leten biztositott fokozott rend6ri jele血6t megteremt6s6ve1

6rezhet6en javult Polg紅v紅os k6zbiztonsaga is, a fokoz6d6 jdr6rszolgalatok teljesites6vel

hatt缶oe szorultak a bfin6z6i csoportok, CS6kkent az elk6vetett jogs6rt6sek szama.

A 201 6. evi fobb c61kit噛z6seink, a V紅os k6zbiztons鳴inak javitdsa 6rdckeben tervezett feladatok:

. Az anampolg紅ok sz巾jektiv k6zbiztonsag6rzet6nek szinten tartあa, lehet6seg szerint

tovabbi javitdsa.

・ A k6zterl珊eteken, nyilvinos helyeken enevetett, toVabba a szemely elleni, er6szakos

j e11eg撮b茸ncselekm6nyek szaminck szinten tartdsa, 1ehct6seg szerind cs∂kkent6se.

●　A t6rvchyes, hat6kony 6s szaksze脆rend6szeti tev6kenyseg er6sitese.
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・ Az egyes rend6szeti feladatokat ellat6 szervezetekkel es a polgar6r egyestiletekkel

t6巾6n6 egynttm茸k6d6s hat6konysag各nak n6ve16s e.

. Az illeg各lis migrdei6val kapcsolatban jelentkez6 feladatok folyamatos v6grehdytdsa.

・ A k6zteriileti t6rfigye16 rendszerek ny心jtotta lehet6segek hatekony kihasznaldsa a

felderit6 tev6kenys6g soran.

・ Hatekonyabb k6zlekedesrendeszeti tevckenys6ggel cs6kkentenl kell az ittas allapotban

SZemelyi s訂ileses balesetet okoz6k aralryat.

. Hatekonyabb baleseトmege16z6si tev6kenys6g a gyalogos 6s ker6kpまros k6zleked6s

blZtOnSaginck n6ve16se 6rdek6ben・

. T6rv6nyes, SZakszerti esもgyfelbarat hat6s{鳴i tev6kenys6g gyakorlatanak biztosftasa.

・ A szabalys6rt6si dgyintez6s sor鉦a t6rv6nyesseg betartasa, a k6zlekedesbiztons2畦i

helyzetet kevet6, amoz igazod6, kel16en differencialt szabalys6rt6si elbira16i gyakorlat
biztositasa.

・ Az ”Iskola Rend6re’一program feladatainak v6grehむitdsa, emek sorin a tarsadalmi

kapcsolatok sz6lesit6se, fejleszt6se, kiemelten a gyemekek 6s csal細ok v6delme,

Valamint a b色nmege16z6si tev6kenys6g 6s a k6zlekedes biztons鵡inak n6ve16se.

6sszess6g6ben 20 1 6-ban a fenti c61kittiz6sek 6s feladatok vegrehajtas短al javitani kell a lakoss去g

szubektiv k6zbiztonsag6rzet6t, fem ke11 tartani a vdrosban a k6zrendet, k6zbiztonsisot, t6rekedni

kell arra, hogy szakmai tev6kenys6gtinkkel, intezked6seinkkel er6sitsiik az allampolgarok

rend6rs毎be vetett bizalm&t, a rend6ri szervezet tarsadalmi megbecsu嶋s6t.

Hajd心nin各s, 2016.血却us 26.
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