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Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Békésszentandrás nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkérésére a Rendőrségről szóló 

1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a közrend és közbiztonság 2021. évi 

helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak alapján terjesztem elő: 

 

I. Békésszentandrás közbiztonsági helyzetének értékelése 
 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása 

 

1.1. A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának alakulása 
 

A Szarvasi Rendőrkapitányság (továbbiakban: rendőrkapitányság) illetékességi területén a 2021. 

évben összesen 403 bűncselekményt regisztráltunk, ami a 2020. évi 337 esethez képest 19,5%-os 

növekedést jelent.  

Békésszentandrás területén a 2021. évben összesen 28 bűncselekményt regisztráltunk, ami 

növekedést mutat a 2020. évi 18 esethez képest. 

 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 
 

A településen a 2021. évben elkövetett összes bűncselekményhez viszonyítva (28) a közterületen 

elkövetett bűncselekmények száma a 2021. évben 6 volt, mely a cselekmények 21,4%-át teszi ki, 

míg a közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmények száma 3, melyek az összes 

cselekmények 10,7 %-át jelentik. 2021. évben a közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények 

száma nem változott a 2020. évhez képest. 

  

1.3. A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, 

változása  
 

A rendőrkapitányság illetékességi területén, a 100 000 lakosra vetített regisztrált bűncselekmények 

száma 2021-ben: 954 (2020-ban 773), ami 23,4%-os növekedést jelent.   

 

1.4. Békésszentandrás nagyközség területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények 

számának alakulása 
 

Békésszentandráson a 2021. évben a rendőri eljárásban regisztrált kiemelt bűncselekmények 

tekintetében kiemelhető, hogy a személy elleni életellenes és erőszakos bűncselekmények közül 

emberölés, rablás nem történt.  A regisztrált vagyon elleni bűncselekmények közül továbbra is a 

lopás a meghatározó. 2021-ben 13 esetet regisztráltunk az előző évi 6 esethez képest. Ezen belül a 

lakásbetörések száma nőtt 1-re (2020-ban 0). A visszaélés kábítószerrel (a terjesztői magatartások 

tekintetében) elkövetése miatt 2 esetben folytattunk eljárást a 2021. évben (2020. évben 0 eset). A 

garázdaság a rongálás, az önbíráskodás, a személygépkocsi-lopás, a jármű önkényes elvétele, a zárt 

gépjárműfeltörés, a kiskorú veszélyeztetése embercsempészés bűncselekmények száma nem 

változott (0). 

 

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges 

értékelése 

 

A 2021. évben 13 olyan bűncselekményt követtek el, mely nem tartozik a kiemelten kezelt 

bűncselekmények kategóriájába. 
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2. A bűnüldöző munka értékelése 

 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 
 

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 

rendőrkapitányság esetében a 2021. évben 68,6% volt (a 2020. évben 80,8%). 

 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatója 

 

A  rendőrkapitányság illetékességi területén a közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények 

nyomozáseredményességi mutatója a 2021. évben 81,5% volt (2020-ban 98,1%). 

 

2.3. A rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált egyes kiemelten kezelt bűncselekmények 

nyomozáseredményességi mutatójának alakulása 

 

Az értékelt időszakban a kiemelten kezelt bűncselekmények közül:  

- a lopás (a betöréses lopásokkal együtt) nyomozáseredményessége 42,9%-ról 44,8%-ra, 

- a jármű önkényes elvétele nyomozáseredményessége 66,7%-ról 80%-ra emelkedett, 

amíg 

- a testi sértés nyomozáseredményessége 100%-ról 94,3%-ra, 

- a súlyos testi sértés nyomozáseredményessége 100%-ról 91,3%-ra, 

- a lakásbetörés nyomozáseredményessége 85,7%-ról 64,3%-ra, 

- a rongálás nyomozáseredményessége 57,1%-ról 42,9%-ra,  

- a garázdaság nyomozáseredményessége 100%-ról 94,1%-ra csökkent. 

A kiskorú veszélyeztetése és a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás) 

nyomozáseredményessége mind 2021-ben és 2020-ban is 100% volt. 

A rablás bűncselekmények nyomozáseredményessége 100% volt. 

 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok  

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén a 2021. évben a tulajdon elleni szabálysértés elkövetése 

miatt indult eljárások száma 115 volt. A tulajdon elleni szabálysértések - bolti lopások nélküli - 

felderítési mutatója 56,8%  (a 2020. évben 47,4%) volt.   

 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 

 

A terület közlekedésbiztonsági helyzetéről elmondható, hogy kiemelt baleseti veszélyforrást jelent a 

településen áthaladó 44-es számú főútvonal, amely jelentős személy- és teherforgalmat bonyolít le 

Románia valamint az ország belsejének irányába. Békésszentandráson 2021-ben 2 súlyos és 1 

könnyű sérüléssel járó közúti közlekedési balesetet történt, a balesetek száma 2 esettel nőtt a 2020. 

évhez képest.  

 

5. Az illegális migráció helyzete 

 

Az illegális migráció terén a rendőrkapitányság illetékességi területe tranzit területnek számít. A 

migrációval kapcsolatos cselekmények megelőzése és felfedése érdekében mélységi ellenőrzéseket 

hajtunk végre. 
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II. A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok 

 

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek biztonsága 

 

A közterületi szolgálati létszám 2021-ben 5503 fő, a közterületi a szolgálati óraszám a 40 934 óra 

volt. Több közlekedésrendészeti, közrendvédelmi fokozott ellenőrzést szerveztünk, melyekben más 

települések körzeti megbízottjai, valamint a Készenléti Rendőrség, a közlekedésrendészeti szolgálat 

munkatársai is részt vettek. A szolgálatvégrehajtás során kiemelt feladat az állampolgárokkal való 

kapcsolattartás, hangsúlyt fektettünk a tájékoztatásra, figyelemfelhívásokra. 

 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata  

 

A közrendvédelmi állomány intézkedési aktivitása, reagálóképessége megfelelő volt 2021-ben. A 

tett intézkedések száma: az elfogás 82, az előállítás 70, a biztonsági intézkedés 130, a szabálysértési 

feljelentés 450, a büntető feljelentés 76, a helyszínen megbírságolt személyek száma 253. A 2021. 

évben 632 db elővezetést hajtottunk végre. 2021-ben a riasztásról számított átlagosan 14:01 percen 

belül a rendőrkapitányságra érkező minden bejelentésre a járőr a helyszínen megkezdte az 

intézkedést. A tapasztalatok alapján az intézkedő rendőrök kellő mértékben differenciáltan, az 

elkövetett szabályszegések súlyának megfelelő módon éltek a törvény adta lehetőségekkel. 

 

3. A rendezvénybiztosítások 

 

2021-ben a pandémia miatt az önkormányzati és egyéb kulturális rendezvények döntő többségében 

elmaradtak. A megtartott augusztus 20-i, október 23-i állami ünnepi rendezvényekkel kapcsolatos 

rendőri feladatokat végrehajtottuk. A rendőrkapitányságra a 2021. évben nem jelentettek be a 

gyülekezési jogról szóló 2018. évi. LV. törvény hatálya alá tartozó rendezvényt. 

 

4. A veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok 

 

A 2021-es évben, a koronavírus-járvány miatt bevezetett különleges jogrend (veszélyhelyzet) 

jelentős többletfeladatot generált a rendőrkapitányság számára. A közterületi szolgálat során 

ellenőriztük a kijárási korlátozás, majd a kijárási tilalom betartását, visszatérő jelleggel ellenőriztük 

a vendéglátóhelyeket a nyitva tartással kapcsolatos szabályok betartását, valamint a boltokban a 

maszkviselés szabályainak betartását. Az ellenőrzések tapasztalataként elmondható, hogy a 

vendéglátóhelyek, boltok tulajdonosai üzemeltetői eleget tettek a korlátozásnak. 

 

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 

 

Az értékelt időszakban rendőrkapitányságunkon a körzeti megbízotti státuszok 84%-a feltöltött volt.  

Békésszentandrás területén 2 fő rendszeresített státusz van, melyet Radics Attila r. ftzls. és Galgóczi 

Zoltán r. ftőrm. töltött be 2021-ben. A településen a helyi körzeti megbízotton kívül a szomszédos 

települések körzeti megbízottjai is rendszeresen teljesítettek szolgálatot. A rendőrkapitányság 

illetékességi területén az egy fő körzeti megbízottra jutó lakosok száma 2969 fő. 

 

6. Az igazgatásrendészeti tevékenység értékelése  

 

A rendőrkapitányság szabálysértési hatóságához a 2021. évben 683 db feljelentés érkezett, 704 fő 

feljelentett személlyel szemben folytattuk le az eljárást. A feljelentett személyek közül 582 fő 

szabálysértési felelősségét állapítottuk meg, 523 főt sújtottunk pénzbírsággal, 52 főnél közúti 

járművezetéstől eltiltás intézkedést alkalmaztunk. 
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A felelősségre vont 704 főből 56 esetben közrend és közbiztonság elleni szabálysértés, 153 fő 

esetében kiemelt közlekedési szabálysértés, 200 esetben vészhelyzeti tényállások miatt folytattunk 

le eljárást.  

A 2021. évben a fegyvertartási engedély kiadására, lőfegyver vásárlására, gáz- és riasztófegyver 

viselési engedély kiadására 268 esetben, engedélyügyi hatósági eljárásra (egészségügyi bejegyzési, 

eladás, uniós engedély kiadás, bejegyzés, kiviteli, behozatali engedély kérelem, engedélyügyi egyéb 

döntés, intézkedés, stb.) 970 esetben került sor. 

A 2020/2021. illetve a 2021/2022. évi vadászati ütemterv alapján a végrehajtott ellenőrzéseket a 

lőfegyvertartási engedély, a vadászjegyek meglétére, annak érvényességére, valamint alkoholos 

befolyásoltság vizsgálatára terjesztettük ki. 

2021-ben 43 esetben nyújtottak be hatóságunkhoz személy és vagyonvédelmi tevékenység kérelmet, 

226 alkalommal ellenőriztünk személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végzőket.  

 

7.  Bűn- és baleset-megelőzés 

 

2021. szeptember 1-jétől továbbfolytatódott az „iskola rendőre” elnevezésű program. Az iskola 

rendőr folyamatosan kapcsolatot tartott az iskola vezetőjével.  

„A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer – bűnözés megelőzésében” 

program keretén belül a 2020. évben telefonos ügyeletet tartottunk, melynek során nem történt 

bejelentés a lakosság részéről. 

A rendőrkapitányságon a bűncselekmények sértettjeinek minden esetben megadtuk a megfelelő 

tájékoztatást. A 2021. évben 19 esetben állítottunk ki a bűncselekmény sértettjének kérésére – 

azonnali pénzbeli támogatás céljából – igazolást. 

 

8. Együttműködés  
 

A rendőrkapitányság jó munkakapcsolatot alakított ki Békésszentandrás Nagyközség 

Önkormányzatával és a Szarvasi Járási Hivatallal. A körzeti megbízottak heti rendszerességgel 

tartottak kapcsolatot az önkormányzat illetékes kapcsolattartójával, kölcsönösen igyekszünk segíteni 

egymás munkáját. Az önkormányzat a lehetőségeihez mérten segítséget nyújt a településen dolgozó 

rendőröknek. A Szarvasi Járási Ügyészséggel, a Szarvasi Járásbírósággal harmonikus az 

együttműködésünk, konkrét ügyekben folyamatosan egyeztetünk. A szolgálati feladatok 

végrehajtása során bevontuk a területileg illetékes vadásztársaságok hivatásos vadászait, a 

horgászegyesületek hivatásos és társadalmi halőreit. A területünkön lévő Körös-holtágak 

horgászszövetségeivel eredményes az együttműködésünk.  

 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 

A közterületek rendjének fenntartása, a közbiztonság és a közrend erősítése a jövőben is kiemelt cél 

Békésszentandrás vonatkozásában is, a rendőrkapitányság illetékességi területén lévő többi 

településhez hasonlóan. Kiemelt feladatként szerepel a közterületen elkövetett bűncselekmények 

számának visszaszorítása, a már elkövetett bűncselekmények gyors, hatékony felderítése, 

együttműködve a bűnügyi feladatokat ellátó egységekkel; továbbá a jogsértések elkövetését lehetővé 

tevő okok, mulasztások felderítése és hatékony fellépés e tényezőkkel szemben. Meghatározó 

szempont számunkra az ügyfélközpontúság, a minőségi működés, az új követelményeknek, egyben 

a képviselő-testület, valamint a lakosság elvárásainak történő megfelelés. A lakosság bejelentéseire 

történő gyors, határozott, törvényes és szakszerű intézkedések foganatosítását, a bűncselekmények 

megelőzését, a közterületi rendőri jelenlét biztosítását alapvető feladatként kezeljük a továbbiakban 

is. 

A Szarvasi Rendőrkapitányság legfontosabb szervezeti teljesítménycéljai a 2022-es évre az 

alábbiak: 
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1. A szervezeti működés hatékonyságának javításával a szélsőségektől mentes, 

kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartása, az erőforrások optimális felhasználásával, a 

helyi és területi szintű közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és bűnügyi helyzet változásaira 

rugalmasan reagáló közterületi jelenléttel a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább 

befolyásoló bűncselekmények, szabálysértések és baleseti okok előfordulásának 

csökkentése. 

2. Magyarország határainak védelme, az illegális migráció, illetve az államhatár rendjét érintő 

egyéb jogellenes cselekmények elleni fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és 

mélységi ellenőrzési feladatok következetes végrehajtása. 

3. A járványügyi helyzet miatt szükséges rendőrségi feladatok végrehajtása során a 

jogszerűség, szakszerűség és eredményesség követelményének szem előtt tartásával olyan 

kiegyensúlyozott jogalkalmazási gyakorlat kialakítása, ami a közrend és a közbiztonság 

fenntartását szolgáló arányos intézkedésekkel a nemkívánatos társadalmi és gazdasági 

hatások mérsékléséhez is hozzájárul. 

4. A Rendőrség külső és belső megítélésének javítása, a professzionális, fegyelmezett, 

sokoldalú, a lakosság és a helyi közösségek iránt felelősséget vállaló, segítőkész, 

megbízható és biztonságot nyújtó szervezeti összkép erősítése. Az állománymegtartó 

képesség javítása érdekében kiszámítható pályát nyújtó munkahely biztosítása, a személyi 

állomány juttatásait érintő kormányzati intézkedések végrehajtásához kapcsolódó feladatok 

szakszerű és határidőre történő végrehajtása, a beválásvizsgálat eredményeinek 

felhasználásával a rendőrképzés megkezdett modernizációjának a szakmai elvárásokhoz, 

életpálya-modellhez, munkaerőpiaci feltételekhez igazodó folytatása. Végre kell hajtani a 

Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer (KSZDR), valamint a Személyzeti 

Támogató és Nyilvántartó Rendszer (SZTNYR) bevezetésével és működtetésével 

kapcsolatos feladatokat. 

5. A büntetőeljárások törvényes, szakszerű, időszerű és hatékony lefolytatása, a 

bűncselekményből származó vagyon minél nagyobb arányú elvonása, és az okozott kár 

megtérítése érdekében a vagyonvisszaszerzés, az elkobzás és a vagyonelkobzás hatékony 

végrehajtása, az áldozatsegítési rendszer működtetésében közreműködés. 

6. A 2022. évi országgyűlési képviselői választással és népszavazással kapcsolatos rendőri 

feladatok ellátása. 
 

Köszönetet mondunk az önkormányzatnak, a polgárőr csoport vezetőjének, tagjainak, a 

társszerveknek, és minden békésszentandrási polgárnak, aki segítette munkánkat.  Kérem önöket és 

a lakosságot, hogy kéréseikkel, gondjaikkal, esetleges panaszaikkal forduljanak bizalommal a 

szolgálatot ellátó körzeti megbízottakhoz, azok akadályoztatása esetén a rendőrkapitányság bármely 

tagjához!  

 

Szarvas, időbélyegző szerint 

  Molnár Sándor r.alezredes 

 kapitányságvezető 
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