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BEVEZETŐ

Tisztelt Önkormányzati Képviselő-testület!

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdése alapján Jánoshalma város
közrend-közbiztonságának helyzetéről készített beszámolót az alábbiakban terjesztem elő.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
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 Jánoshalma város 2016. 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. BŰNÜGYI HELYZET
A bűnügyi helyzet bemutatása
A lakosság szubjektív biztonság érzetét alapvetően két tényező befolyásolja. Az egyik a
közterületek rendje, a másik a bűncselekmények – kiemelten az erőszakos jellegű és nagyobb
súlyú esetek – számának alakulása.
A közterületek rendjének fenntartása az egyik legfontosabb rendőri feladat, melynek eszköze a
közrend helyzetéhez alakított szolgálatvezénylés, azaz a rendőr akkor és ott legyen jelen, ahol,
és amikor arra leginkább szükség van.
A bűnügyi helyzetet nagymértékben befolyásolja Jánoshalma város fekvése, melyen keresztül
halad az 5412-es, és 5312-es út, ezáltal magához vonzza az átutazó bűnözőket, illetőleg
lehetőséget nyújt az „adódó alkalmat kihasználó” bűnelkövetésekre is.
1.1 A regisztrált bűncselekmények számának alakulása
2016. évben a településen regisztrált bűncselekmények száma (Egységes Nyomozóhatósági
és Ügyészségi Bűnügyi Statisztikai, továbbiakban ENYÜBS adatok alapján) 193, 2015. évben
ez az érték 152 (lásd 1. számú melléklet) volt.
A regisztrált bűncselekmények száma 2015. évről 2016. évre 22 %-os emelkedést mutat,
azonban az elmúlt 5 év adataiból megállapítható, hogy a 2015. év mutatott kiugróan alacsony
értéket, valamint a 2016. évi adat a bevezetett fokozott rendőri intézkedések eredményeképpen
nőtt a vizsgált időszakban, köszönhetően a rendőri kezdeményezésre indított ittas
büntetőeljárások magas számának.
1.2 A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények számának alakulása
A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények száma 2015. évben 45 volt, ami 2016.
évben 62-re emelkedett. A viszonylag magas számhoz nagymértékben hozzájárult a közterületi
szűrő-kutató munka, melynek következtében 37 ittas gépjárművezető került elfogásra.
1.3 A regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása
A városban 2016. évben a 193 regisztrált bűncselekmény közül 108 tartozott a 14 kiemelten
kezelt bűncselekmény közé, előző évben ez az adat 80 volt a 152 összes bűncselekmény közül.
„Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények” közül emberölés, emberölés
kísérlete, halált okozó testi sértés nem történt.
A testi sértések száma a 2015. évi 8-ról 9-re nőtt. A testi sértéseken belül súlyos testi sértés 5
eset volt, ami azonos volt az előző évi adatokkal.
Embercsempészés, visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás tekintetében) elkövetésére
nem került sor.
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A garázdaságok száma 2016. évben 4-re csökkent a 2015. évben regisztrált 6
bűncselekményről.
A garázdaságok kivétel nélkül utcán, magánlakásokból való távozást követően történtek,
elkövetőik ittas állapotban hajtották végre cselekményeiket.
A garázdaságok számának visszaszorítása érdekében a továbbra is a szórakozóhelyek, és
környékük fokozottabb ellenőrzése szükséges.
2016. évben kiskorú veszélyeztetés bűncselekmény elkövetése 6 alkalommal, 2015. évben 3
esetben folyt eljárás e bűncselekmény realizálása miatt.
A „vagyon elleni” bűncselekmények számát tekintve a lopások száma 56-ról 79-re emelkedett,
valamint a lakásbetörések száma 5-ről 14-re nőtt. Személygépkocsi lopás nem volt, zárt
gépjármű feltörésére 6 esetben került sor, melyek elkövetőit elfogtuk.
A „vagyon elleni erőszakos” bűncselekményeken belül 2016. évben kifosztás 1 eset, és rablás
2 esetben történt. A cselekmények elkövetői minden esetben, még az elkövetés napján
felderítésre, és elfogásra kerültek.
Zsarolás bűncselekmény elkövetése 1 esetben történt a városban. Az előző évi adatokhoz képest
a rablások száma nem változott (2-2).
A rongálások száma 1-ről 3-ra nőtt, az orgazdaságok száma nem változott (1-1), jármű
önkényes elvétele miatt két ügyben indítottunk eljárást 2016. évben.
A kisebb súlyú vagyon elleni bűncselekményeket főleg kisebb értékre, illetőleg szabálysértési
értékre követik el. Ezen cselekmények bekövetkeztében nagy jelentősége van sértetti oldal
hanyagságnak. Ennek megszüntetése érdekében a helyi médiákban rendszeresen megtörtént a
lakosság tájékoztatása a bűncselekmények elkövetési módszereiről, illetőleg az elkövetői
magatartásoktól.
1.4. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívül fontosabb bűncselekmények
számának alakulása
Jánoshalmán a regisztrált bűncselekmények számának növekedése együtt járt a nem kiemelten
kezelt bűncselekmények számának növekedésével. 2015. évben 72, 2016. évben 85 nem
kiemelt kategóriába tartozó bűncselekményt követtek el.
A lakosság részéről jelentős közérdeklődést vagy felháborodást kiváltó bűncselekmény 2016.
évben nem történt.
2./ A bűnüldöző munka értékelése
A kisebb tárgyi súlyú, ismeretlen tettes által elkövetett bűncselekmények nyomozását a helyi
körzeti megbízottak végzik. A név szerinti feljelentések miatt indult, illetve súlyosabb
bűncselekmények nyomozását a Jánoshalmi Rendőrőrs Bűnügyi Alosztályának beosztottjai
folytatják le.
A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Bűnügyi illetve Vizsgálati Osztálya csak a kiemelt tárgyi
súlyú ügyekben veszi át az eljárást.
2.1 A nyomozáseredményességi mutatók alakulása
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A településen feldolgozott bűnügyek száma 2016. évben 193 volt, melyek közül 40 büntetőügy
iratai kerültek vádemelési javaslattal a Kiskunhalasi Járási Ügyészséghez megküldésre, illetve
40 ügyet fejeztünk be bíróság elé állítási javaslattal.
Az elkövető kiléte a nyomozásban 48 esetben nem volt megállapítható, ezért a Be. 188. § (1)
bekezdés c) pontja alapján a nyomozás felfüggesztésre került sor, 45 alkalommal pedig egyéb
nyomozás befejezési ok került alkalmazásra. Bűncselekmény elkövetése nem volt
megállapítható 5 esetben, és 14 esetben került sor egyéb ok miatt a nyomozás megszüntetésére.
A jelen statisztikai adatokban nem szereplő bűncselekmények esetében a nyomozást hatáskör
hiánya miatt a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Bűnügyi-, vagy Vizsgálati Osztálya folytatta
le.
2015. évben a nyomozás eredményességi mutató 73 % volt, 2016. évben már a feldolgozott
büntetőügyek 77 %-át sikerült eredményesen befejezni.
2.2 A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatói
Jánoshalma közterületein elkövetett, regisztrált bűncselekmény 62 esetben történt. Ezek közül
minden esetben megállapítottuk az elkövetők kilétét, velük szemben a büntetőeljárás
eredményesen befejezhetővé vált.
Az ismertté vált bűncselekmények elkövetői általában helyi elkövetőkből és utazó bűnözők
közül kerültek ki. A bűnelkövetők arányában igen jelentős a visszaesők, és a bűnismétlők
száma. Megfigyelhetők azon esetek is, melyekben bűnelkövetők ügynöknek, vásárlónak,
szolgáltatói alkalmazottaknak kiadva magukat idős személyeket csapnak be, illetve kihasználva
figyelmetlenségüket, pénzt, és ékszert tulajdonítanak el.
3./ Tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok
2016. évben Jánoshalmán 49 szabálysértést követtek el, melynek döntő többsége tulajdon elleni
szabályértések körébe tartozó lopás szabálysértés volt.
Az ismeretlen tettes ellen indult eljárásokban a felderítési mutató 55 % -os eredményességet
mutat.
Az elzárással büntetendő szabálysértések közül nem került sor gyorsított eljárás lefolytatására,
az elkövető felderítését követően 27 ügyet küldtünk meg az illetékes járásbíróságnak.
4./ Közlekedésbiztonsági helyzet
2016. évben személyi sérüléssel járó közlekedési baleset 8 esetben történt, melyek közül halálos
kimenetelű baleset okozása egy esetben történt, két alkalommal súlyos, öt esetben pedig könnyű
sérülés eredmény bekövetkezésével járt a közlekedési baleset.
A bekövetkezett közlekedési balesetek elkövetői közül 1 fő volt ittasan járművet vezető
személy. Ezen járművezetők kiszűrése a közúti forgalomból az egyik legfontosabb
közlekedésrendészeti feladata a rendőrségnek, hiszen az ittasan járművet vezetők potenciális
baleseti források. A tavalyi évben éppen ezért rendszeresen tartottunk célirányos közlekedési
akciókat és ezek eredményeként 37 ittas járművezetővel szemben indítottunk eljárást.
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A baleseti okokat elemezve megállapítható, hogy a vizsgált időszakokban, 2 esetben a
gyorshajtás, és 4 esetben az elsőbbségi jog meg nem adása, 1 esetben, a kanyarodás
szabályainak be nem tartása volt a kiváltó ok. 1 alkalommal gyalogos magatartása okozta a
közúti közlekedési balesetet.
A balesetet okozója 6 esetben személygépkocsival közlekedő, egy-egy esetben pedig
kerékpáros és gyalogos személy volt.
A közúti balesetek számának visszaszorítása, illetőleg megelőzése érdekében, napi közúti és
közlekedésrendészeti ellenőrzéseket, sebességméréseket vezettünk be a Jánoshalma város
belterületén áthaladó 5412-es és 5413-as utakon, illetőleg a mellékutakon egyaránt.
A közlekedésrendészeti rendőri tevékenység, illetőleg a baleset-megelőzési bizottságok
propagandája, akciói, kampányai a közlekedő személyek legveszélyeztetettebb rétegei
biztonságának a növelésére irányultak, a gyermekeket, és a fiatalkorú közlekedőket
megcélozva.
Az intézkedési mutatók közül a szabálysértési tevékenységet kiemelve 2015. évben 81 esetben
81 fővel szemben kezdeményeztünk igazgatásrendészeti eljárást Jánoshalma területén,
túlnyomó többségében közlekedési szabálysértések elkövetése miatt.
A közigazgatási jogsértések közül kiemelkedő a passzív biztonsági eszközök használatának
elmulasztása (biztonsági öv, bukósisak, gyermekbiztonsági rendszer), illetőleg a vezetés
közben történő mobiltelefon használat.
A közlekedésbiztonsági helyzet javítása és a közlekedők biztonságának szavatolása érdekében
a passzív biztonsági eszközök használata elengedhetetlenül fontos, mivel ezen eszközök
(biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek) használata nélkül a közlekedési baleset
során megnövekszik a sérülések súlyossági foka, illetőleg jelentősen megnő a halálos sérülés
létrejöttének esélye.
A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek kockázatának csökkentése céljából a
biztonsági öv használatára vonatkozó rendelkezések megsértőivel szemben következetesebb
rendőri fellépés indokolt a közterületi szolgálatot ellátó, kiemelten a közlekedésrendészeti
feladatokat végző állomány részéről.
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II. KÖZRENDVÉDELMI HELYZET
A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések
1./ A közterületi jelenlét mértéke
A közbiztonsági helyzet másik fontos mutatója a közterületek rendje. A szubjektív
közbiztonság-érzet javulását befolyásoló tényező a folyamatos rendőri jelenlét. Ennek
megvalósítására 2016. évben is törekedtünk a Jánoshalmán szolgálatot teljesítő járőrök, és
körzeti megbízottak szórakozó-, és vendéglátóhelyeken, közterületen, illetőleg a lakosság által
sűrűn látogatott helyeken történő jelenlétének biztosítására.
2016. évben is folytatódott az „Illegális Migrációval kapcsolatos fokozott közterületi jelenlét”
elnevezésű (ILLMIK) minden településen megjelenő rendőri jelenlét folyamatos biztosítása
érdekében bevezetett rendőri feladatok végrehajtásáról szóló akció sorozat. Ezen terv
végrehajtása szükségszerűen a közterületi jelenlét növekedésével járt, mely pozitívan hatott a
lakosság szubjektív biztonságérzetére.
2016. évben a közterületre vezényelt rendőrök száma 1.952 fő, a közterületi órák száma, pedig
23.424 óra (2015.évben 1.842 fő került közterületre vezényelve, 22.100 óra közterületi óra
teljesítése mellett).
2./ A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata
A rendőri intézkedések statisztikai adatait vizsgálva megállapítható hogy a városban 2016.
évben 1.429 főt igazoltatattunk, 210 fővel szemben 3.241.000 Ft helyszíni bírságot szabtunk ki,
81 fővel szemben tettünk szabálysértési feljelentést, 41 személyt fogtunk el, 54 főt állítottunk
elő, 41 esetben kezdeményeztünk büntető feljelentést és 334 esetben figyelmeztetést
alkalmaztunk.
Ezen rendőri intézkedések száma csupán a Jánoshalmi Rendőrőrs állományának intézkedéseit
takarja, azonban ezen felül a városban az elmúlt évben a Bács- Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Mélységi Ellenőrzési Osztály beosztottai is hajtottak végre intézkedéseket.
A fentieken kívül említést érdemel még, hogy Jánoshalmán rendszeresen végez
sebességellenőrzést a Kiskunhalas Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, amely
intézkedések eredménye, hogy évről-évre kevesebb a lakott területen belül a gyorshajók száma.
A kiemelt mutatók közül az igazoltatások, elfogások, és a büntető feljelenések száma nőtt,
ellenben csökkent a helyszíni bírságok, az előállítások, a szabálysértési feljelentések valamint
valamelyest a figyelmeztetések száma.
A szabálysértési feljelentések nagy része közlekedési szabálysértések miatt kerültek megtételre.
A helyszíni bírságok kiszabásának fő oka pedig a közlekedési szabályok kisebb fokú
megsértése (pl. lakott területen kívül világítás nélküli közlekedés, kanyarodási szabályok
megszegése, záróvonal átlépése).
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Kapitánysági törekvés, hogy a rendőri intézkedések a fokozatosság elvének figyelembe
vételével, a rendőrség szolgáltató, jogsértést-megelőző jellegét hangsúlyozva - intézkedési
kultúraváltással -, figyelmeztetések alkalmazásával valósuljanak meg.
Számadatokkal alátámasztva ez annyit jelent, hogy 2014. évben 710, 2015.évben 572, 2016.
évben pedig 334 figyelmeztetés alkalmazására került sor Jánoshalmán.
Amennyiben a város területén elvégzett igazoltatások számát tekintjük (1.429),
megállapíthatjuk, hogy annak 23,37%-a fejeződött be figyelmeztetéssel, ami rendkívül jónak
tekinthető.
3./ Rendezvénybiztosítások
Az értékelt időszakban rendezvénybiztosításra a hivatalos nemzeti ünnepek (Március 15. és
Október 23.) valamint városi napok, sportrendezvények alkalmával került sor, minden
alkalommal hivatalos bejelentés alapján.
Ezen kívül a városban megtartott egyéb rendezvényeken, a körzeti megbízottak szolgálatuk
teljesítése során, illetve szabadidejükben lehetőség szerint jelen voltak.
4./ Igazgatásrendészeti tevékenység
A településen elkövetett igazgatásrendészeti szabályszegések kapcsán a rendőrkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztálya által összesen 81 szabálysértési eljárás került lefolytatásra,
melyek javarészt a már említett közlekedésrendészeti szabálysértések voltak.
Jánoshalma városban összesen 68 főnek van fegyvertartási engedélye.
5./ 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, és a belterületi lopások, és egyéb tulajdon elleni bűncselekmények
megelőzése, elkövetőinek eredményes felderítésére.
A kiskunhalasi közlekedésrendészeti szolgálati ág szakembereivel folyamatos elemző-értékelő
tevékenységgel, a baleseti adatok összevetésével határozzuk meg azokat az ellenőrzési
irányokat, és módszereket, amelyek a közútjainkon közlekedők életének, testi épségének és
javainak megóvására szolgálnak.
Ezen tevékenység eredménye alapján megállapítható, hogy városban nem található olyan
baleseti gócpont, mely indokolná a fokozottabb rendőri jelenlétet szükségességét, vagy
intézkedés kezdeményezését.
Az önkormányzattal, iskolákkal együttműködve azonban a körzeti megbízottak – a diákokkal
közösen - részt vesznek az iskola előtti forgalomirányításában, illetőleg a városközpont
gyalogosforgalmának segítésében a csúcsforgalmi időszakokban.
Jánoshalma városban évek óta hatékony tevékenységet folytatunk a bűnmegelőzés területén az
ún. „DADA” program keretében belül is.
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Az általános iskola napi tevékenységében 1 fő iskolarendőr vesz részt. Az iskolarendőr
folyamatos kapcsolatot tart fent az oktatási intézmények vezetőivel, az intézményekben
szórólapokat, plakátokat helyez el, rendszeres bűn-, és baleset-megelőzési tevékenységet
folytat, felvilágosító előadásokat szervez meg.
Igény szerint, a lehetőségéhez mérten részt vesz az iskola mindennapi életében, tanévkezdő-,
és záró rendezvényeken, szülői és tantestületi értekezleteken, valamint az évek óta
hagyományos iskolai rendezvényeken.
Ezen túlmenően a körzeti megbízottak által az iskolai ifjúságvédelmi koordinátorokkal
szorosan együttműködve folyamatos jelleggel feltérképezésre kerülnek a fiatalok deviáns
csoportjai is, mely adatok összesítése alapján az elkövetővé, és áldozattá válás megelőzése
céljából havi rendszerességgel esetmegbeszélésekre kerül sor a Jánoshalma Pelikán KHT.
Gyermekjóléti Szolgálatánál.
6./ Együttműködés
A Jánoshalmán szolgálatot teljesítő rendőrök jó munkakapcsolatot alakított ki a Polgármesteri
Hivatal dolgozóival, valamint a képviselőtestület tagjaival, az önkormányzatok képviselői
jelentős segítséget nyújtottak a rendőri munkához.
Az oktatási intézményekkel, és civil szervezetekkel folytatott együttműködés során szintén a
folyamatos jellegű konstruktív együttműködés létrehozása és fenntartása volt a cél, melynek
megvalósítása sikeresen megtörtént.
A város általános iskolájának életében részt vesz – a már említett - 1 fő járőrvezető az ún.
iskolarendőr programmal. Ennek során folyamatos kapcsolat, működőképes jelzőrendszer
alakult ki, mellyel biztosítható a bűn-, és baleset-megelőzés eredményessége.
A közrend, közbiztonság, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének további javítása
érdekében a körzeti megbízottak informatív kapcsolatrendszert működtetnek, közös szolgálatot
látnak el a hivatásos vadászokkal, mezőőrrel.
A 2016. évben megtartott Jánoshalmi Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumon értékelésre
került a közbiztonsági és bűnügyi helyzet, valamint megvitatásra kerültek az értékelés során
felmerülő problémák is.
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságunk által a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
illetékességi területére, így a Jánoshalma Rendőrőrsre vonatkozóan több együttműködési
megállapodás hatályos.
Az együttműködési megállapodásokban foglaltak végrehajtása folyamatos, a vállalt
egyeztetések és feladatok végrehajtása megtörtént. A megtartott egyeztetéseken a
megállapodásokat azok végrehajtását a felek jónak és fenntartandónak ítélték.
Jánoshalmi Rendőrőrs Körzeti Megbízott Csoport beosztottjainak kapcsolattartása az „egyes
rendészeti feladatokat ellátó személyekkel, így a természetvédelmi terület-kezelőkkel történő
kapcsolattartása rendszeres.
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A természetvédelmi tájegységek szerepelnek a Jánoshalma Rendőrőrs állományában
szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak működési területének leírásában, a járőr
útiránytervekben, illetőleg a bűnügyi és közbiztonsági akciók során is ellenőrzésre kerülnek.

III. ÖSSZEGZÉS, FELADATOK
A 2016. évben rendkívüli módon megerősödő migrációs nyomás jelentős terhet rótt a Kiskunhalasi
Rendőrkapitányság állományára - így a Jánoshalmi Rendőrőrs beosztottjaira is -, azonban az erőkeszközök felhasználásának folyamatosan újragondolásával, célirányos alkalmazásával
Jánoshalmán sikerült a megfelelő közrendet, közbiztonságot és az állampolgárok szubjektív
biztonságérzetét fenntartanunk, ezáltal a munkatervi feladatainkat teljesíteni.
Célkitűzéseink alapvetően teljesültek, korábbi eredményeinket legtöbb területen megőriztük,
javítottuk.
Az elért eredményeinkre alapozva 2017. évre az alábbi célokat tűzöm ki:
1. A bűncselekmények felderítési és nyomozás-eredményességének megtartása, lehetőség szerint
javítása, ezen belül a kiemelten kezelt, közterületen elkövetett bűncselekmények felderítéseredményességének javítása, ezek elérése érdekében folyamatos elemző-értékelő munka
alapján a szükséges intézkedések időben történő megtétele.
2. A rablás, a lakásbetörés és a közterületen, valamint az időskorúak sérelmére elkövetett
bűncselekmények hangsúlyosan kezelése, a helyszíni szemlék színvonalának további emelése.
3. A közlekedésbiztonsági helyzet javítása, különösen a halálos balesetek és a balesetekben
meghalt személyek számának csökkentése és 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.
5. Az illegális migrációval, a határzárral kapcsolatos bűncselekmények elkövetőivel szembeni
hatékony és eredményes fellépés.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót vitassa meg, a témával kapcsolatos
észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg, és a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.
Kiskunhalas, 2017. június 15.
Kutyifa István r. alezredes
őrsparancsnok
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