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Tisztelt Képviselő-testület!
Ecsegfalva Önkormányzat Képviselő-testülete felkérésére a Rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény III. fejezet 8. § (4) bekezdése alapján a közrend és közbiztonság 2016. évi
helyzetéről szóló beszámolót – 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakot
felölelően – az alábbiak alapján terjesztem elő:
I. A közbiztonsági helyzetének értékelése
1. A bűnügyi helyzet bemutatása
1.1. A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának alakulása
A Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2016. évben összesen 716 bűncselekmény
regisztráltak, ami az előző évi 753 esethez képest 4,9 %-os csökkenést jelent.

A rendőri eljárásban regisztált bűncselekmények alakulása az
elkövetés helye szerint (Szarvasi Rendőrkapitányság) 2010-2016
ENyÜBs adatok alapján
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Ecsegfalva településen 2016. évben összesen 16 bűncselekményt regisztráltak, ami az előző
évhez képest 1 esettel nőtt.
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1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása.
Ecsegfalván a tavalyi évben elkövetett összes bűncselekményhez viszonyítva (16) a közterületen
elkövetett bűncselekmények száma 2016. évben 6 volt, mely a cselekmények 37,5 %-át teszi ki,
míg a közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekményt nem regisztráltak.
Közterületen elkövetett, rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának alakulása a
Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén és Ecsegfalván
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1.3. Ecsegfalva területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása
2016-ban Ecsegfalván a rendőri eljárásban regisztrált kiemelt bűncselekmények tekintetében
kiemelhető, hogy a személy elleni életellenes és erőszakos bűncselekmények közül emberölés és
rablás nem történt.
Az értékelt időszakban testi sértés elkövetése miatt 1 esetben indult eljárás. Ezen belül súlyos
testi sértés elkövetése miatt eljárást 1 eljárást folytattunk.
Garázdaság elkövetése miatt 3 esetben indult eljárás.
Kiskorú veszélyeztetése, személygépkocsi lopás, zárt gépjármű feltörés és rongálás
bűncselekményt továbbra sem regisztráltak 2016-ban.
A korábbi években a vagyon elleni bűncselekményeket alapvetően meghatározó lopás
bűncselekmény 2016-ban nem regisztráltak a településen.
Jármű önkényes elvétele miatt 1 esetben folytattunk eljárást 2016-ban.
A visszaélés kábítószerrel bűncselekményt (a terjesztői magatartások tekintetében) az elmúlt 7
évben nem regisztráltak a településen.
Az Ecsegfalva község illetékességi területén regisztrált bűncselekmények és kiemelt
bűncselekmények számának 2010-2016. évi adatait a beszámoló melléklete tartalmazza.
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2. A bűnüldöző munka értékelése
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása
A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója – a
Szarvasi Rendőrkapitányság esetében, az elmúlt években az alábbiak szerint alakult.
időszak:
Nyomozáseredményesség:

2010.év

2011.év

2012.év

2013.év

2014.év

2015.év

2016.év

53,8%

47,3%

91,5%

62,1%

56,4%

56,0%

79,8%

Az elmúlt hét évben a rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója 47,3% és 91,5%
közötti tartományban ingadozott.
2.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatójának alakulása
Rendőri eljárásban regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmények vonatkozásában
befejezett nyomozások eredményességének alakulása Szarvasi Rendőrkapitányság
illetékességi területén
2010-2016. évi ENyÜBS adatok alapján
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A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója az
elmúlt hét év viszonylatában -2012. év kivételével- folyamatos emelkedést mutat.
2.3. Szarvasi Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált egyes kiemelten kezelt
bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása
Az értékelt időszakban a kiemelten kezelt bűncselekmények közül
- a testi sértés bűncselekmény nyomozáseredményessége 92,9%-ról 97,7%-ra,
- a súlyos testi sértés bűncselekmény nyomozáseredményessége 88,9%-ról 95,0%-ra
- a garázdaság bűncselekmények nyomozáseredményessége 87,5 %-ról 100,0%-ra
- a lopás bűncselekmények nyomozáseredményessége 26,9 %-ról 38,1%-ra
- a lakásbetörés bűncselekmények nyomozáseredményessége 25,6%-ról 39,7%-ra,
- az orgazdaság bűncselekmények nyomozáseredményessége 0,0%-ról 100,0 %-ra
- a jármű önkényes elvétele bűncselekmények nyomozáseredményessége 0,0%-ról 100,0 %-ra
- a rongálás bűncselekmények nyomozáseredményesség 40,0 %-ról 57,1%-ra nőtt,
míg
-

a kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények nyomozáseredményessége 100,0%-ról 83,3%- ra
csökkent.

A rablás bűncselekmények nyomozáseredményessége mind 2015-ben, mind 2016-ban 100 %
volt.
A rendőri eljárásban regisztrált kiemelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának
alakulását a beszámoló melléklete tartalmazza.
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3. Tulajdon elleni szabálysértések
A Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2016. évben a tulajdon elleni szabálysértés
elkövetése miatt indult eljárások száma 239 volt. A tulajdon elleni szabálysértések - bolti
lopások nélküli - felderítési mutatója 38,1% volt.
Ecsegfalva területén 2016-ban 1 tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt indult eljárás,
mely csökkent a 2015. évi 4 esethez képest.
4. A közlekedésbiztonsági helyzet
A terület közlekedésbiztonsági helyzetéről elmondható, hogy kiemelt baleseti veszélyforrás
nincs, a településen elhaladó 4205-ös számú útvonalon nincs jelentős személy- és teherforgalom.
2016-ban Ecsegfalván személyi sérüléssel járó közlekedési baleset nem történt.
II. A Szarvasi Rendőrkapitányság a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal
kapcsolatos feladatok
1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek biztonsága
A rendőrkapitányság illetékességi területén az utóbbi évek tendenciájával ellentétben 2016.
évben nőtt a közterületen szolgálatot teljesítő rendőri erők száma 6988 főről 7407 főre (6,0%al), 63799 óráról 68770 órára (7,8%-al).
A rendőrkapitányság személyi állománya az értékelt időszakban is, a minden településen azonos
mértékben megvalósuló közrend, közbiztonság fenntartására törekedett. Ezen cél elérése és a
rendőri jelenlét fokozása érdekében több közlekedésrendészeti, közrendvédelmi fokozott
ellenőrzést szerveztünk. Ezekben a fokozott ellenőrzésekben más települések körzeti
megbízottjai, valamint a közlekedésrendészeti szolgálat munkatársai is bevonásra kerültek. Ezek
az „akciók” voltak hivatottak az utazó bűnözői csoportok kiszűrésére, valamint a KRESZ
szabályait be nem tartó közlekedők jogszabályba ütköző cselekményeinek (különösen az ittas
járművezetésnek) kiszűrésére, azok szankcionálásra.
A 2014 július 1-től elrendelésre került ”19 megyés program” folytatásaként 2016-ban is
biztosítottuk, hogy az illetékességi területünkön található településeken minden nap rendőri
jelenlét legyen. A rendőreink az intézkedéseiket kulturáltan, segítőkészen hajtották végre és
próbáltak
differenciáltan
szankcionálni.
Hangsúlyt
fektettek
a
tájékoztatására,
figyelemfelhívásokra és a folyamatos kapcsolattartásra, mely a lakosság körében településen
pozitív fogadtatásra talált.
A rendőri jelenlét célja főként a lakosok potenciális sértetté válásának megelőzése, valamint az
erőszakos, garázda jellegű – a lakosság biztonságérzetét kedvezőtlenül befolyásoló – jogellenes
cselekmények megelőzése volt.
A napi szolgálaton túlmenően tanítási napokon óvoda, és iskola környékének ellenőrzésére került
sor Ecsegfalván, melynek egyik célja a gyerekek közlekedésének segítése volt, illetve a látható és
az állampolgárok számára „elérhető” rendőri jelenlét biztosítása.
A közrend és közbiztonság fenntartása szempontjából figyelmet fordítottunk a közintézmények,
az üzemanyagtöltő állomás, vegyesboltok, és a dohánybolt visszatérő ellenőrzésére.
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Mindezek mellett arra törekedtünk, hogy az állampolgári segélyhívásokra a lehető leggyorsabban
reagáljunk.
2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata
A Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén az alábbi, főbb intézkedésekre került sor
2016. évben:
Elfogás:
379 esetben;
Előállítás:
245 esetben;
Büntető feljelentés:
152 esetben;
Szabálysértési feljelentés:
485 esetben;
Biztonsági intézkedés:
225 esetben;
Helyszíni bírsággal súlytott személyek száma:
2121 fő esetében;
Pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazás:
257 esetben;
Végrehajtott elővezetés:
686 esetben.
3. A rendezvénybiztosítások
Végrehajtottuk a Március 15-i, Augusztus 20-i és az Október 23-i állami ünnepi rendezvényekkel
kapcsolatos rendőri feladatokat.
Meg kell említeni a nagyobb létszámot megmozgató rendezvényként települési falunapot továbbá
a megyei polgárőrnapot, melyeken több száz érdeklődőt vett részt.
A rendezvények biztosítását minden esetben az önkormányzattal, polgárőrséggel, biztonsági
cégekkel együttműködve, biztosítási terv alapján láttuk el.
4. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése
Rendőrőrsünkön 4 fő körzeti megbízott dolgozik, akik közül 3 fő kinevezett körzeti megbízott
Dévaványai körzetben, 1 fő pedig Ecsegfalva területén. A körzeti megbízottak
szolgálatteljesítéseik során havonta 2 alkalommal fogadóórát tartottak, amelyek időpontjai az
Dévaványai Rendőrőrs épületénél, az interneten is megjelentek.
A körzeti megbízottak együttműködnek a területükön szolgálatot teljesítő természetvédelmi
őrökkel, halőrökkel és polgárőrökkel. Esetleges távollétük során helyettesítésükről
gondoskodunk.
5. Az igazgatásrendészeti tevékenység értékelése
Szabálysértési hatóságunkhoz 2016. évben 514 db feljelentés érkezett, melyek alapján 545 fő
feljelentett személlyel szemben folytattuk le az eljárást. A feljelentett személyek közül 455 főt
elmarasztaltunk, melyből az eljárás során 374 főt sújtottunk pénzbírsággal, továbbá 52 főnél –
tekintettel az elkövetett cselekmény és a szabálysértés súlyára – közúti járművezetéstől eltiltás
intézkedést alkalmaztunk.
Az elmarasztalt 455 fő közül 52 fővel szemben közrend és közbiztonság elleni szabálysértés, 310
főnél közlekedési szabálysértés, míg 183 főnél kiemelt közlekedési szabálysértés miatt
folytattunk le eljárást.
Összességében megállapítható, hogy az eljárás alá vont személyekkel szemben a felelősségre
vonás mértéke megállapításánál személyre szabott, a cselekmény súlyával arányban álló
büntetéseket és intézkedéseket alkalmaztunk.
A hatóságunkhoz végrehajtásra átadott helyszíni bírságok száma 2016. évben 1759 db volt.
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6. Bűn- és baleset-megelőzés
A Dévaványai Rendőrőrs illetékességi területén 2016-ben a bűnmegelőzés témakörében az
országos stratégiák és irányelvek, a hatályos ORFK utasításokban megfogalmazott szempontok,
valamint a bűncselekményekkel kapcsolatos információk és statisztikai adatok alapján végeztük
tevékenységünket.
A rendőrőrsön a büntetőügyekben dolgozó bűnügyi nyomozó, a körzeti megbízottak és az
őrsparancsnok a szükséges esetekben tájékoztatta a sértetteket az áldozatsegítés lehetőségeiről,
illetőleg a Dévaványai Rendőrőrsön a megfelelő helyen elhelyezte az erről készített plakátokat,
szóróanyagokat.
2016-ban felkérésre az őrsparancsnok vagy az általa megbízott személy előadást, tájékoztatót
tartott, mely során ismertette a legjellemzőbb elkövetési magatartásokat, valamint az áldozattá
válás elkerülésének lehetőségeit.
2016. szeptember 1-től továbbfolytatódott az „iskola rendőre” nevet viselő program.
Iskolakezdést megelőzően területünkön található gyermekintézmények környékén
forgalomtechnikai bejárásokra került sor. Az Iskolákban kihelyezésre kerültek az iskola rendőrök
nevével és elérhetőségével ellátott plakátok. A rendőrőrsön tevékenykedő iskolarendőrök egyik
fő feladata, hogy az iskolai foglalkozásokon megismertessék a tanulókat azokkal a módszerekkel,
melyek segítségével elkerülhető az áldozattá válás, valamint ismertetik azokat a lehetőségeket szervezeteket, személyeket - akiktől esetleges áldozattá válásuk esetén segítséget kérhetnek.
„A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer – bűnözés megelőzésében”
program keretén belül 2016. évben minden hónapban (a hónap 1. és 3. szerdáján 10:00-11:00 óra
közötti időben) telefonos ügyelet, a hónap 2. szerdáján szintén 10:00-11:00 óra között fogadóóra
megtartására került sor. Jelzés, bejelentés a lakosság részéről nem történt.
2015. október közepén indította el a Békés Megyei Rendőr főkapitányság a „Házhoz megyünk”
megelőző vagyonvédelmi és bűnmegelőzési programját, mely 2016. évben is tovább folytatódott
a Járási Kormányhivatalok Kormányablakaiban tájékoztató, megelőző tevékenységet végzett
minden hónap 2. hetében 10:00-12:00 óra és 13:00-15:00 óra közötti időtartamban.
Az értékelt időszakban a rendőrkapitányság illetékességi területén valamennyi települést érintően
konzultációs fórumokat tartottunk, melynek témaköre a lakosság szubjektív közbiztonság-érzetét
leginkább javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések – szükség szerinti –
megtétele, a lakosság véleményét, igényét figyelembe véve.
A családon belüli erőszakhoz kapcsolható rendőri intézkedés felelősségteljes döntéshozatalt
jelent számunkra. Minden esetben, amikor az intézkedő rendőr családon belüli erőszakra utaló
jeleket észlelt, az illetékes gyermekjóléti intézmény felé 1 alkalommal éltünk jelzéssel.
Baleset-megelőzési tevékenység során a helyi általános iskolákban, óvodákban tartottunk
oktatást, vizsgát, felkészítést, versenyeket, rajzpályázatokat.
7. Együttműködés
Az Önkormányzattal továbbra is hagyományosan jónak mondható és folyamatos a kapcsolatunk,
kölcsönösen igyekszünk segíteni egymás munkáját, bármilyen probléma felvetődése esetén
annak azonnali orvoslására törekszünk.
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Jó a munkakapcsolatunk a Gyomaendrődi Járási Hivatal Gyámügyi Irodájával, a Családsegítő Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálat munkatársaival is a családon belüli erőszak és a kiskorúak
védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásában, melyet megkülönböztetett figyelemmel
végeztünk az év során.
A több éve kialakult jó munkakapcsolat továbbra is folyamatos a Körös-Maros Nemzeti Park
Dévaványai Tájegységén dolgozó természetvédelmi őrökkel. Közös járőrszolgálatra 2016-ban 5
alkalommal került sor 5 fővel 40 órában.
A társadalmi szervezetek közül ki kell emelni a Ecsegfalva Község Polgárőrség Közhasznú
Szervezetet, akinek tagjai munkánkban továbbra is sokat segítenek. A helyi polgárőr egyesületek
vezetőivel tartott kapcsolat folyamatos és zökkenőmentes. A helyi polgárőr szervezet a vállalt
feladataik teljesítésén túl továbbra is a fő figyelmet a vagyon elleni jogsértések megelőzésére
fordítja, ezáltal eredményesen hozzájárulnak a lakosság biztonságérzetének javításához.
Az értékelt időszakban a polgárőr egyesülettel folyamatos volt a kapcsolattartás. A szolgálat
ellátása során a polgárőrök az év folyamán rendszeresen segítették munkánkat különböző akciók
végrehajtása, rendezvények biztosítása során. Jelzéssel éltek bűncselekmények, szabálysértések
észlelése esetén, részt vettek bűn- és baleset-megelőzési akciókban (fokozott ellenőrzések),
temetői biztosításban, gyalogátkelőhely biztosításban, eltűnt személyek felkutatásban.
Az együttműködési megállapodásban rögzített feladatok megvalósultak, a helyi polgárőr
egyesületek tagjai és a körzeti megbízottak, valamint a járőrök közös szolgálatot láttak el a 2016.
év során 65 esetben 83 fő polgárőr 538 órában.

Tisztelt Képviselő-testület!
Továbbra is az egyik legfontosabb célunk, hogy Ecsegfalván erősítsük a lakosság szubjektív
közbiztonság-érzetét, fenntartsuk a közterületi rendet, megóvjuk a köznyugalmat.
2017. évre a Szarvasi Rendőrkapitányság legfontosabb szervezeti teljesítménycéljai az alábbiak:
1.

A büntetőeljárások és szabálysértési eljárások lefolytatásának további gyorsítása, az
eredményes befejezések arányának növelése.

2.

Magyarország külső határainak és közbiztonságának, közrendjének fokozott védelme, az
illegális migráció elleni hatékony fellépés és a határvadász hivatásos állomány 3000 fővel
történő létszámbővítésének ütemezett végrehajtása.

3.

A közlekedésbiztonsági helyzet javítása, különösen a halálos balesetek és a balesetekben
meghalt személyek számának csökkentése, a 2016. évi kedvező folyamatok fenntartása.

4.

A lakosság szubjektív közbiztonság-érzetének fenntartását, javítását szolgáló rendőri
tevékenység folytatása, ennek érdekében az egyes rendészeti feladatokat ellátó
személyekkel és a polgárőrséggel történő közös feladatellátás.
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Köszönetet mondok a polgárőrségnek, a társszerveknek, minden ecsegfalvi polgárnak, aki
segítette munkánkat.
Alapvető feladatként kezeljük a lakosság igényeire történő gyors, határozott, törvényes és
szakszerű intézkedések foganatosítását, a bűncselekmények megelőzését, a közterületi rendőri
jelenlét fenntartását.
Kérem Önöket, hogy továbbra is segítsék munkánkat, támogassanak bennünket, hogy
tevékenységünkkel továbbra is a lakosságot szolgáljuk. Kérem Önöktől a beszámoló elfogadását.
Dévaványa, 2017. május 15.
Tisztelettel:
Szegedi Róbert c.r.alezredes
őrsparancsnok

