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Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Polgármester Úr!
Alsószentiván község Önkormányzat Képviselő Testületének 2019. évi munkatervében
foglaltaknak megfelelően - a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdésében
meghatározott kötelezettség alapján - a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról az alábbi beszámolót adom.
A Sárbogárdi Rendőrkapitányság illetékességi területe a járások illetékességi területéhez
történő igazítást követően 2015. július 1-jétől megváltozott, Káloz és Sárosd települések a
Székesfehérvári Rendőrkapitányság, míg Szabadegyháza a Gárdonyi Rendőrkapitányság
illetékességi területét képezi. A változás a Cecei Rendőrőrs működését áttételesen érintette.
A bűnügyi operatív helyzetet a tárgyévben inkább a települések viszonylagos távolsága (az
alapterület 653.52 km2) és a ritka népesség jellemzi. A gazdasági körülmények a 2017. évivel
szinte azonosak voltak, az előző évi kedvezőtlen tendenciák jellemezték. Sárbogárd városban és a
vonzáskörébe tartozó településeken a mezőgazdasági tevékenység jellemző. Az állattenyésztés és a
növénytermesztés fejlett, a nagyobb gazdaságok mellett a háztáji árutermelés jelentős volumenű.
A munkanélküliség Fejér megyében Sárbogárdon és vonzáskörzetében jelentős, 15% körüli, az
átlagkeresetek alacsonyak. A 2008. utolsó negyedévében bekövetkezett gazdasági válság hatásai a
lakosság vonatkozásában esetenként érzékelhetőek. A közbiztonság javítása érdekében konkrét
feladatként került kitűzésre a 2017. évben regisztrált 721 bűncselekmény számának további
csökkentése, a bűnügyi mutatók szinten tartása, a lehetőségekhez mérten egyes kategóriákban
annak emelése
I. Alsószentiván közbiztonsági helyzetének értékelése
1. A bűnügyi helyzet alakulása
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása
Alsószentiván község regisztrált bűncselekményi adatai a következőképpen alakultak:
2017. évben és 2018. évben is 9 bűncselekmény miatt folyt eljárás hatóságunknál.
1.2 A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása
A kiemelt bűncselekmények száma a 2017. évi 6-ról. 2018. évben 7-re változott.
Emberölés, embercsempészés, garázdaság, önbíráskodás, kábítószerrel kapcsolatos
bűncselekmény (terjesztői magatartás tekintetében), rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás,
orgazdaság, jármű önkényes elvétele, cserbenhagyás bűncselekmények vonatkozásában sem 2017.
évben sem 2018. évben nem regisztráltunk bűncselekményt.
A lopás mutatója 2017. évi 2-ről 2018. évre 3-ra változott. Ebből 1 esetben személygépkocsi
lopás miatt jártunk e. Zárt gépjármű feltörés, lakásbetörés bűncselekmény nem trötént 2018. évben
Alsószentivánon.
A testi sértések száma 2017. évi 2-ről 2018. évre 4-re nőtt. Ezen belül a súlyos testi sértések
száma 2017. évben is és 2018. évben is 1 volt.
Csökkentek az alábbi bűncselekményi kategóriák mutatói: Kiskorú veszélyeztetése 2017. évi 2ről 2018. évre 0-ra csökkent. Segítségnyújtás elmulasztása 2017 évről 2018 évre 1-ről 0-ra
változott.
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1.3. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása
2017. évben 3 bűncselekményt követtek el Alsószentiván községben közterületen, 2018. évben
4-et.

2. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztaltok, adatok
A Sárbogárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén a tulajdon elleni szabálysértések
számának alakulásában jelentős szerepet játszanak a szezonális jellegű jogsértések. Télen
tűzifalopás, nyáron a terménylopások fordulnak elő nagyobb számban, illetve állandó jelleggel az
árulopások. A lopásokat elkövető személyekkel szemben - kellő differenciálás mellett igyekeztünk minél nagyobb számban alkalmazni a szabálysértési őrizet, illetve ehhez kapcsolódóan
a bíróság elé állítás intézményét. A büntetés kiszabása kellő visszatartó hatással van, így ismételt
elkövetés elenyésző számban fordul elő. A tulajdon elleni jogsértések felderítése és az
eredményesség javítása érdekében a közterületi állomány figyelme folyamatosan felhívásra került
az azonnali adatgyűjtő tevékenységre az elkövető kilétének megállapítása céljából.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 2012. április 15-i hatálybalépését követően - a szabálysértési értékhatár
50.000 Ft-ban került meghatározásra - jelentősen emelkedett a tulajdon elleni szabálysértések
száma.
Alsószentiván községben a tulajdon elleni szabálysértések vonatkozásában az indult eljárások
száma 2013-2018 éveket vizsgálva stagnálást mutat. A rongálások száma és a lopások száma nem
változott a 2018 évben a 2017 évi számokhoz képest, A rongálások száma 2, a lopások száma 4
volt. Az eljárás megindítását követően az ügyek előadói vizsgálják a szabálysértés tényét,
körülményeit, és ennek fényében kerül átminősítésre bűncselekménnyé, vagy szabálysértés
hiányában szüntetik meg. A feldolgozott ügyek átkerülnek az illetékes bíróságra.
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3. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások
Alsószentiván községben 2017-ben 8 közlekedési baleset történt, melyek során 3 esetben
történt személyi sérülés. 2018. évben 10 közlekedési baleset történt, 1 halálos kimenetelű, 1 könnyű
sérüléssel járó, 1 súlyos sérüléssel járó.
A közúti közlekedési balesetek egyik fő oka a (relatív vagy abszolút) gyorshajtás (35-ből 14
esetben), ezért a rendelkezésre álló sebességmérő berendezések rendszeres alkalmazásával
törekedtünk a közlekedés biztonságának fokozására, a közlekedési morál javítására. A közlekedési
balesetek részletesebb mutatói a 2. számú mellékletben kerültek feltüntetésre.
Kerékpárutak illetve kerékpársávok nem épültek illetve kerültek kialakításra. Ezen
infrastruktúrális fejlesztések régóta a tervezés fázisában vannak, de sajnos ott megrekedtek.
Álláspontunk szerint jelentős mértékben pozitív irányba mozdíthatnák a baleseti mutatókat, de
sajnos a megvalósulásukra még várni kell.
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II. A Sárbogárdi Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az
azzal kapcsolatos feladatok:
1. A közterületi jelenlét mértéke
A Cecei Rendőrőrs beosztottjainak közterületi jelenléte tekintetében elmondható, a 2017. évi
1255 fővel szemben 1115 főt érintett a közterületre vezénylés az elmúlt évben 10185 óra helyett
9954 órában. Általánosságban elmondható, hogy amennyiben a szolgálati feladatok lehetővé tették,
minden napszakban teljesített rendőr szolgálatot Alsószentiván községben.
2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata
A Rendészeti Osztály 2018. évben is rendszeresen tájékoztatást kapott az aktuális bűnügyi
helyzetről, a szolgálatszervezés, az útiránytervek a mindenkori bűnügyi operatív helyzetnek
megfelelően kerültek változtatásra. A Rendészeti Osztály beosztott állománya rendszeresen
bűnügyi információval segítette a felderítést.
Alsószentiván község vonatkozásában az alábbiak szerint alakultak a rendészeti mutatók:
 Elfogások száma: 2018évben 2 fő, 2018. évben 6 fő
 Előállítások száma: 2018. évben 34 fő, 2018. évben 11 fő
 Biztonsági intézkedések száma: 2018. évben 4 fő, 2018. évben 4 fő
 Szabálysértési feljelentések száma: 2018. évben 26 eset, 2018. évben 10 eset
 Helyszíni bírságok száma: 2018. évben 316 fő, 2018. évben 420 fő
3. A rendezvénybiztosítások gyakorlata
Alsószentiván területén rendezvénybiztosítások illetve csapaterős tevékenységek igen kis
számban, eseti jelleggel fordulnak elő. Ilyen esetekben az ideiglenes csapat-szolgálati században
részt vevő kollégákkal oldjuk meg a biztosítási feladatokat. Ezzel kapcsolatban a 2018. évben
jelentésre kötelezett vagy jelentős hírértékű esemény nem történt.
Alsószentiván község vonatkozásában elmondható, hogy a településen megtartott
rendezvényekről a Sárbogárdi Rendőrkapitányság beosztottjai, a Cecei Rendőrőrs beosztottjai
időben tudomást szereznek. A Polgármesteri Hivatal munkatársai kb. 1 hónapra előre tájékoztatnak
a település rendezvényeiről, függetlenül attól, hogy az ő szervezésük alatt tarttatik meg a
rendezvény, avagy nem. A többi, nem a művelődési házhoz köthető rendezvény esetében is
megtörténik az egyeztetés a rendőrség és a szervezők között.
4. Együttműködés
Alsószentiván községben a polgárőr szervezettel a kapcsolattartást megfelelőnek értékelem. Az
információáramlás személyesen és telefonon történik. A polgárőrség vezetője rendszeresen
szolgáltat információkat a szolgálatellátás során és egyéb szolgálaton kívül észlelt eseményekről.
A helyi szociális és gyermekjóléti szolgálat dolgozóival a kapcsolattartást kiválónak ítélem. Az
aktuális problémákat mint telefonon, mint személyesen esetmegbeszélések alkalmával
megtárgyalják a Cecei Rendőrőrs beosztottjai az illetékes kollégákkal. Alsószentiván község
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vonatkozásában 2017. évben 11 esetben éltünk jelzéssel a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat felé, 2018. évben 5 esetben.
5. Az esetlegesen katasztrófa, illetve a veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri
feladatok
A Sárbogárdi Rendőrkapitányság mb. védelmi tisztje HVB törzsvezetési gyakorlaton (árvízbelvíz elleni védekezés, illetve a rendkívüli időjárási helyzetek következményeinek kezelése) 1
alkalommal vett részt, valamint 2018. október 10-én Alap község területén ONER gyakorlat került
végrehajtásra. A tárgyévben 5 esetben került „A” kategóriás robbanótest feltalálásra, amely során
lakosságvédelmi intézkedésre nem került sor.
6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése
A rendőrség hatáskörébe tartozó, és egyéb lakosságot érintő problémákkal kapcsolatban
továbbra is a 112-es segélyhívó rendszeren várjuk a bejelentéseket. A leggyorsabb reagálási időt
ezen a csatornán érjük el. A reagálási időnket az év folyamán mindvégig az elvárt idő alatt
tartottuk, folyamatos parancsnoki odafigyeléssel, az erők és eszközök hatékonyabb kihasználásával
folyamatosan csökkentettük. Természetesen előfordulnak olyan esetek, amelyeket egy segélyhívóra
tett bejelentéssel nem lehet megoldani, ilyenkor a helyi körzeti megbízottal történő konzultáció
alkalmával lehetőség van egy probléma széleskörű megvitatására.
III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra
A bűnügyi munka eredményessége különösen jónak értékelhető, számszerűségében és
minőségében is, azonban a jövőben komoly hangsúlyt kell fektetni a lopások, betöréses lopások
felderítésére. A közrendvédelmi állomány tovább bővülő feladatrendszerrel végezte munkáját. A
közlekedési bűncselekmények terén törekedni kell az ittas gépjárművezetők és ittas kerékpárosok,
valamint a gyorshajtók hatékonyabb kiszűrésére. A közrend- és a közbiztonság helyzete a
Sárbogárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén megfelelő. A lokális problémák kezelése jó
színvonalú, azonban a jövőben is komoly hangsúlyt kell fektetni a fertőzöttebb területek folyamatos
ellenőrzésére, a szükséges intézkedések mielőbbi megtételére az állampolgárok biztonságérzetének
javítása érdekében. A Sárbogárdi Rendőrkapitányság a 2018. évre meghatározott feladatait minden
szakmai területen jó színvonallal teljesítette. Több szakmai területen a tevékenység kimagasló
színvonalú volt, de meg kell említeni, hogy néhány szakmai tevékenység területén a javulás
szükséges.

A Sárbogárdi Rendőrkapitányság stratégiai célja
 Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásával, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. évi választásával kapcsolatos rendőri feladatok
végrehajtása.
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 Magyarország külső határainak fokozott védelme, az illegális migráció elleni eredményes és
következetes fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és mélységi ellenőrzési feladatok
schengeni követelményeknek megfelelő végrehajtása.
 Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony
fellépés az erők és eszközök optimális felhasználásával, az egyes rendészeti feladatokat ellátó
személyekkel és a polgárőrséggel kapcsolatos feladatellátással, valamint a büntetőeljárások
lefolytatásának gyorsításával, eredményességének biztosításával.
 A rendőri intézkedések jog- és szakszerűségének, valamint hatékonyságának javítása.
 A rendőrkapitánysággal szembeni közbizalom és a Rendőrség tekintélyének erősítése
(rendőri intézkedések szakszerűségének és kulturáltságának növelése, a törvénysértésekre
azonnali határozott reagálás).
 A felderített bűncselekmények számának növelése.
 A 2018. évben regisztrált bűncselekmények számának csökkentése, az ismeretlen tetteses
felderítési és a nyomozás eredményességi mutatók megfelelő szinten tartása.
 A bűnmegelőzési munka hangsúlyosabbá tétele az áldozattá válás elkerülése érdekében,
különösen a gyermekek és az időskorúak tekintetében. A bűnmegelőzés további lehetőségeinek
kutatásában, kidolgozásában és végrehajtásában a partnerkapcsolat még szorosabbá tétele a
családsegítő szolgálatokkal, civil szervezetekkel.
 Kiemelt figyelem fordítása a családon belüli erőszakos, garázda, élet- és testi épség elleni
cselekmények, a kábítószer bűnözés visszaszorítására, az áldozatvédelmi tevékenységre, a
bűnismétlés megelőzésére, a bűnmegelőzési tevékenység végzése a kormány bűnmegelőzési
programjának megfelelően.
 A jogszabályok megsértőivel szemben határozottabb, szigorúbb fellépés, a jogkövető,
szabálytisztelő állampolgári magatartásra történő ösztönzés.
 A közlekedésbiztonsági helyzet további javítása, különösen a halálos balesetek és a
balesetekben meghalt személyek számának csökkentése. A közlekedési fegyelem javítása és
megszilárdítása a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek megelőzése és visszaszorítása,
a kiemelt közlekedési szabálysértések következetes szankcionálása. Hatékony baleset
megelőzési tevékenység végzése, az ittas járművezetők kiszűrése és felderítése. Kiemelt
időszakokban rendőri jelenlét biztosítása az általános iskolák, frekventált helyen található
gyalogosátkelő helyek környezetében.
 Az önkormányzatok rendészeti tevékenységének az erősítése és segítése. A kistelepülések különös tekintettel a közbiztonsági szempontból hátrányos települések - közbiztonságának
javítása.
 Az illetékességi területen működő önkormányzatok részvételével megtartott Járási
Egyeztető Fórumon felvetett problémák mielőbbi orvoslása, az etnikai indíttatású
bűncselekmények elleni közös fellépés, azok megelőzése. A kisebbségek körében a társadalmi
kapcsolatok erősítése, szorosabb együttműködés a kisebbségi önkormányzatokkal: kiemelt
figyelemmel a bűnmegelőzésre, az áldozattá, bűnelkövetővé, illetve szenvedélybeteggé válás
elkerülésére és az ismeretterjesztő kommunikációra.
Sárbogárd, K. m. f.
/: Budavári Árpád r. ezredes :/
rendőrkapitány

