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Tisztelt  Polgármester Úr !
Tisztelt Képviselő-testület !

A  Székkutas  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  előtti  beszámolási 
kötelezettségemnek  -  a  Rendőrségről  szóló  1994.  évi  XXXIV.  tv.  8.  §  (4)  bekezdésére 
tekintettel - az alábbiakban írtak alapján teszek eleget:

Az  értékelt  időszakban  (2011.  év)  a  Hódmezővásárhelyi  Rendőrkapitányság  a  vonatkozó 
szakmai normák és jogszabályok, valamint a Magyar Köztársaság Rendőrségén futó stratégiai 
szakmai  programok  figyelembevételével  törekedett  illetékességi  területén  kielégítő,  élhető 
közbiztonságot szolgáltatni, a lakosság szubjektív biztonságérzetét fokozni.

Az objektív biztonságot, illetve a lakosság biztonságérzetét leginkább a területen ismertté vált 
bűncselekmények és egyéb jogsértő cselekmények nagyságrendje, összetétele befolyásolja.
Székkutas község közbiztonsága hosszú évek óta jónak, kielégítőnek értékelhető. A bűnügyi 
fertőzöttség viszonylag alacsony, kiemelt tárgyi súlyú, vagy a lakosság széles köreit irritáló 
delictum az elmúlt évben nem történt.
 
A  Hódmezővásárhelyi  Rendőrkapitányság  körzeti  megbízotti  körzeteinek  2011.  október 
hónapban történt átalakítása következtében Székkutas község közbiztonságáért jelenleg 2 fő 
körzeti megbízott teljesít szolgálatot.

BŰNÜGYI HELYZET

Megállapítható,  hogy  a  Hódmezővásárhelyi  Rendőrkapitányság  illetékességi  területén  az 
értékelt időszakban az ismertté vált bűncselekmények száma 2010. év hasonló időszakához 
képest  14,2%-kal  csökkent,  Székkutas  község  vonatkozásában  az  ismertté  vált 
bűncselekmények száma  -  a  2010.  évhez  viszonyítva   -  56  esetről  34  esetre  (39%-kal) 
csökkent.

A Község területén regisztrált bűncselekményeket elemezve megállapítható, hogy a  vagyon 
elleni  bűncselekmények  (21)  számában  közel  20%-os  csökkenés  következett  be,  ennek 
ellenére  a  lopások  száma  7  esetről  15  esetre,  a  besurranásos  lopások  száma  0-ról  4-re 
emelkedett. Ugyanakkor megállapítható, hogy a betöréses lopások száma 57%-kal, a csalások 
száma 10-ről 1-re csökkent.

A  közrend  elleni  bűncselekmények 21-ről  6-ra  változott,  melynek  hátterében  a 
garázdaságok  (5→3),  a  visszaélés  kábítószerrel  (3→1),  a  visszaélés  lőfegyverrel  vagy 
lőszerrel  (4→0)  és  visszaélés  okirattal  (9→0)  bűncselekmények  számában  bekövetkezett 
csökkenés áll. 

Továbbá  megállapítható,  hogy  a  személy  elleni  bűncselekmények száma  4-ről  1-re,  a 
gazdasági bűncselekmények 3-ról 1-re csökkent, míg a közlekedési bűncselekmények száma 
2-ről 4-re emelkedett. 

A  lopások  vonatkozásában  jellemző  az  üzemanyag  (gázolaj),  szerszámgépek,  készpénz 
eltulajdonítása. 
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A  bűnügyi  helyzet  elemzésénél  célszerű  kitérni  a  bűnmegelőzés  jelentőségére,  és  e 
tevékenység  társadalmasításának  szorgalmazására.  Annak  ellenére,  hogy  Székkutason 
működik  a  polgárőrség,  tovább  kell  fokozni  az  összefogást,  a  pályázati  lehetőségeket 
maradéktalanul  ki  kell  használni  a  hatékonyabb  megelőzés  érdekében.  Minden eszközt  és 
fórumot  meg  kell  ragadnunk  annak  érdekében,  hogy  e  tevékenység  mindennapi  életünk 
gyakorlatává váljon.

 
KÖZRENDVÉDELMI TEVÉKENYSÉG

Székkutas község rendőri ellenőrzését döntően a településen lakó körzeti megbízott Gyarmati 
László r. őrm. a szomszédos kmb-bvel, Henes Zoltán r. zls. Úrral közösen hajtja végre. A 
szolgálat  szervezésénél,  tervezésénél  igyekszünk  minden  releváns  információt  figyelembe 
venni. ( kritikus időszakok, veszélyeztetett területek, stb.) 
A jelenleg is folyamatban lévő rendőrségi programok ("a lakosság szubjektív biztonságérzetét 
- a települési, illetve kistérségi szinten mutatkozó igényekre figyelemmel - leginkább javító, a 
prevenciót  előtérbe  helyező  rendőri  intézkedések  megtételére”  az  ORFK  Vezetője  által 
kiadott intézkedési terv alapján, továbbá az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények 
megelőzésére  kiadott  intézkedési  tervek  alapján  a  Hódmezővásárhelyi  Rendőrkapitányság 
illetékességi  területén,  így  Székkutason  is  heti  rendszerességgel  hajtunk  végre  fokozott 
ellenőrzéseket.

Székkutas község külterületén 2011. évben 9 esetben kezdeményeztünk szabálysértési eljárást 
tiltott kéjelgés szabálysértés elkövetése miatt, az előállított személyek őrizetbe vétele mellett, 
gyorsított eljárásban kerültek bíróság elé állításra, akikkel szemben a bíróság egy esetben 15 
nap elzárást, illetve 8 esetben összesen 456.000 Ft,- pénzbírságot szabott ki. A cselekmények 
elkövetői a 47-es főútról kerültek előállításra. 

Emellett  a  2010.  évben  megkezdett  Tanya-program  keretében  2011.  évben  Székkutas 
külterületén lévő tanyák bűnmegelőzési, közbiztonsági ellenőrzését.

A  körzeti  megbízottak  18 472  km  felhasználásával  láttak  el  a  szolgálatukat  Székkutas 
községben,  mobilitásuk  biztosításához  nagyban  hozzájárult  a  Székkutas  község 
önkormányzata  által  felajánlott  120 000  Ft  támogatás,  amelynek  köszönhetően  2011. 
augusztus 01. és 2012. január 31. között a főkapitányság által biztosított km keret havi 490 
km-rel került megemelésre.
 
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

Székkutas  község  területén  2011-ben  1  halálos  kimenetelű,  1  súlyos  sérüléses,  1  könnyű 
sérüléses, továbbá 4 anyagi káros baleset  közlekedési baleset történt.
Továbbra is megállapítható, hogy a legfőbb baleseti veszélyforrás, hogy a 47. sz. főútvonal a 
településen halad keresztül, amely jelentős mértékű átmenő forgalmat bonyolít le.
Ennek  érdekében  az  elmúlt  évben  is  kiemelt  figyelmet  fordítottunk  a  településen  élők 
biztonsága érdekében a sebességmérések végrehajtására.
Továbbá  mindkét  körzeti  megbízott  rendelkezik  a  készülék  működtetéséhez  szükséges 
képesítéssel, így több alkalommal hajtották végre a sebességmérést.
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EGYÜTTMŰKÖDÉS, PARTNERSÉG

A  közrend,  közbiztonság  fenntartásának  maghatározó  de  nem  kizárólagos  szereplője  a 
rendőrség.  Működésünk,  tevékenységünk  során  ezért  számítunk  minden  támogató,  segítő 
partnerre.

A  község  polgárőrei  példaértékű,  lelkiismeretes  munkájukkal  jelentős  mértékben 
hozzájárultak a település kedvező közbiztonságához. Tevékenységüket a település rendőrével 
együttműködve, közösen illetve önállóan végezték.

Köszönhetően a település Önkormányzatának a körzeti megbízottak a tavalyi év januárban a 
Polgármesteri  Hivatalban  kialakított  kmb  irodába  átköltözhettek,  ennek  köszönhetően  a 
korábbinál  sokkal  kultúráltabb  környezetben,  megfelelő  technikai  hátérrel  tudják  végezni 
mindennapi munkájukat. 

A lakossággal  történő  eredményesebb  kapcsolattartást,  információ  cserét  ezen  keresztül  a 
hatékonyabb  bűnmegelőzést  szolgálta  a  2011.  június  23-án Székkutas  község Művelődési 
Házában  lebonyolított  közbiztonsági  fórum  és  2011.  november  28-án  megtartott 
közmeghallgatás egyaránt. 

Megköszönve  együttműködő  partnereink  támogatását,  a  jövőben  is  kérjük  segítségüket, 
javaslataikat, hogy munkánkat még hatékonyabban, eredményesebben végezhessük.

Hódmezővásárhely, 2012. március 27.

Dr. Rádi Norbert r. alezredes s.k.
kapitányságvezető

Melléklet:

1. számú mell. - Szerződés a rendőrség támogatásáról 
2. számú mell. - Önkormányzati támogatás felhasználásáról elszámolás 
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