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I. Bevezetés
I.1. A koncepció célja: a
Monostorpályi
Község
közbiztonsági
és
bűnmegelőzési filozófiájának megfogalmazása, majd - konkrét helyzetelemzés
alapján - a megvalósítandó célok, illetve prioritások kijelölése, a végrehajtás
módjának meghatározása, a fejlesztés folyamatos biztosításával az életminőséget
javító közbiztonság megteremtése.
A közbiztonsághoz, a biztonságos élethez való jogot alkotmányos jogként
értelmezve mára bizonyossá vált: az állam nem képes minden esetben magas
színvonalon garantálni polgárai számára a (köz) biztonságot, képtelen
valamennyi polgárát megvédeni az áldozattá válástól.
I.2. A közbiztonság:
nem más, mint a társadalmi együttélés rendjének
jogilag szabályozott tényleges állapota. Nemcsak a lakosság
hétköznapi életére van hatással, hanem többek között
befolyásolja a beruházási szándékot, vagy például az
idegenforgalmat is.
Mivel a közbiztonsági helyzet nagyrészt a problémák összessége, ezért a
hatékony reagálás is csak helyben, összefogással valósítható meg. Egyetlen
lehetőség marad: felkészíteni a helyi társadalmat a megelőzés lehetséges
módjaira, kialakítva az ott élők reális veszély – és felelősségérzetét, elérve, hogy
józanul cselekedjenek és veszély esetén ne essenek pánikba.
I.3. A bűnözés elleni küzdelem:
- egyik módja a bűncselekmények felderítése és az elkövetők bűntető jogi
felelősségre vonása.
- A másik és ez a mi szempontunkból most sokkal lényegesebb, a
bűncselekmények elkövetését lehetővé tevő okok, az elkövetéshez vezető
folyamatok megismerése, tanulmányozása.
Megállapítható, hogy messze nem elégséges a kormányhatározatokba foglalt
szervezeti keretek megléte, mivel a megelőzés többszintű, horizontálisan - és
vertikálisan tagolható rendszerben vázolható, szakterületeket átfogó, társadalmi
érdekegyeztetés és konszenzus alapján elkészített megelőzési stratégiát
feltételez.
Helyi szinten is megvalósulhatnak ezek a célok, ha a helyi társadalom morális
értékrendje, viszonyrendszere ezt elfogadja, és hosszú távon támogatja. Mindez
csak akkor válik hatékonnyá, ha a helyi társadalompolitika részeként valósul
meg, ami nyitott és befogadó mind a szakmai, tudományos, mind pedig a civil
kezdeményezésekre.
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I.4. A koncepció jogi alapjai:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, melynek 8. §
(1) bekezdése szerint a települési önkormányzatok a közbiztonsággal
összefüggő feladataikat saját maguk határozzák meg. Az
önkormányzatnak tehát – az említett törvényi felhatalmazás alapján –
jogában áll saját közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját
megalkotni, és megvalósításáról gondoskodni.
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény III. fejezete a települési
önkormányzat és a rendőrség kapcsolatát határozza meg. Felhívja többek
között a rendőri és az önkormányzati vezetőket a közbiztonsággal
kapcsolatos feladatok közös ellátására, a település bűnmegelőzési- és
közbiztonsági koncepciója kimunkálására.
I.5. A koncepció módszertani alapja:
Az Országgyűlés 115/2003. (X. 28.) OGY határozata a társadalmi
bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról.
A Kormány 1009/2004. (II. 26.) Korm. határozata a társadalmi
bűnmegelőzés nemzeti stratégiája rövid, közép- és hosszú távú céljainak
végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról.
A Biztonságos Magyarországért Közalapítvány által kiadott, a települési
önkormányzatok bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciójának
megalkotásához ajánlott szinopszis.
I.6. ALAPGONDOLATOK
A bűnmegelőzést és a közbiztonságot érintő kiemelt feladatok:
a bűnokok feltárása, megállapítása;
a sértetté válást befolyásoló tényezők feltárása;
a bűnalkalmak számát redukáló intézkedések megfogalmazása;
a bűnmegelőzés célrendszerének meghatározása;
az elsőbbséget élvező célok és a nagy jelentőségű feladatok
meghatározása;
döntések előkészítése, döntés, majd „megrendelés” a megfelelő szakmai
szervezetek felé;
a feladatok közös végrehajtására szoros együttműködés az önkormányzat,
a szakmai szervezetek, a helyi intézmények, a helyi társadalom tagjai
között;
a bűnmegelőzésben együttműködők között folyamatos partnerségi
viszony fenntartása;
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a társadalmi megelőzési program és az ezzel kapcsolatos információk
hatékony továbbítása, folyamatos kommunikálása.
I.7. A közbiztonság
A közbiztonság a társadalmi együttélés rendjének – adott időszakban és helyen –
jogilag szabályozott olyan tényleges helyzete, amelyben az emberek élete,
személye, javai és jogai biztosítottak az illetéktelen támadástól. A közbiztonság
infrastrukturális tényező is, a gazdaság működésének olyan feltétele, amely
befolyásolja a beruházási szándékot, az idegenforgalmat, az állampolgárok
mindennapjait, hangulatát, a letelepedési kedvet.
A település (kistérség) közbiztonsági állapota a helyi problémák összességéből
tevődik össze, ezért kezelése és a bűncselekmények megelőzése is csak helyi
összefogással lehetséges. A bűnözés mérséklése a lakosság és a rendőrség közös
feladata.
A helyi lakosokat és azok érdekeit meg kell védeni a bűnözőktől, a közlekedési
és együttélési szabályokat súlyosan sértőktől, ezért a közbiztonság fontosságából
és az önkormányzás lényegéből fakadóan az önkormányzatnak, illetve a
kistérségnek rendelkeznie kell bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióval.
Gondolkodásunk és cselekvésünk középpontjába a bűnmegelőzési szemléletet
helyezzük, hogy azon keresztül elérjük a lakosság szubjektív biztonságérzetének
optimumát, illetve az objektív biztonság kívánatos fokát.
I.8. A megelőzési felfogás
A bűnözés okai és feltételei között meg kell említeni:
- a szociális ellátottságot,
- az egészségügyi és közigazgatási fejlettséget,
- a műveltségi szintet,
- az igazságszolgáltatás pontosságát, gyorsaságát,
- a munkanélküliség mértékét és az általa érintett rétegeket,
- az általános gazdasági helyzetet,
- a létminimum szintje alatt és annak közelében élők számát,
- a lakáshelyzetet és a szociális ellátottsághoz szervesen kapcsolódó további
tényezőket.
A személyiség kialakulását is közvetlenül befolyásoló mikrokörnyezet – a
család, az iskola, a munkahely, a baráti kapcsolatok, szórakozási lehetőségek és
szokások – is befolyásolja a bűnözés mértékét és minőségét.
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A megelőzést
- elsődlegesen a makro- és mikrokörnyezetben lévő okokra tekintettel kell
végezni.
- Másodlagos jelentőségű, de rendkívül fontos a megelőzés szempontjából a
bűncselekmények felderítése, a büntetőjogi felelősségre vonás és a
helyzeti jellegű prevenció, amely a bűnalkalmak korlátozását, az áldozattá
válás elkerülését jelenti. Ekkor a bűncselekmények jellemző előfordulási
helyének ellenőrzéséről, környezetének átalakításáról, az elkövetést
lehetővé tévő szituációk csökkentéséről, az elfogás kockázatának
növeléséről (pl.: tárgyak megerősítése, lakossági szerveződések,
térfigyelő rendszerek kiépítése, stb.) van szó.
A feladatokat nem lehet, de nem is szabad egymástól átvállalni, az egyes
területek nem moshatók össze. Az okok és feltételek áttekintéséből következik,
hogy a megelőző munka állami, önkormányzati és társadalmi feladat. Minden
szervezet a saját feladatkörében meghatározott munkájával és ötletével járulhat
hozzá a közbiztonság javításához. Mindezekért egyértelműen kinyilvánítjuk,
hogy az önkormányzatoknak, illetve a kistérségnek a rendőrséggel
együttműködve aktív és vezető szerepet kell játszania a helyi közösség
biztonságát szolgáló tervek elkészítésében.
Kezdeményező szerepe van a helyi jelzőrendszerek, együttműködési formák
szervezésében, a helyi bűnmegelőzési programok koordinálásában,
végrehajtásában, folyamatos értékelésében.
A közigazgatási területen a bűnözés kihívásaira helyi közügyként
megfogalmazott bűnmegelőzési stratégiával és taktikával kívánunk hatékonyan
reagálni. Az önkormányzat, mint a helyi közigazgatás irányítója, és mint
testület, vezérli, motiválja, és koordinálja a helyi bűnmegelőzést.
Közrendvédelmi, közbiztonsági bizottságot (3 fő: 2 fő képviselő, 1 fő
polgárőr egyesület képviselője) hozott létre, a jelen koncepcióban
végrehajtandó feladatok elsődleges végrehajtóiként.
II. A község Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának kialakításakor
elsősorban a következő szempontokat és tényezőket kell szem előtt tartani:
1. A közbiztonság helyzete és alapvető jellemzői a közel két évtizedben
döntő változásokon mentek keresztül. A bűnözés minősége megváltozott
és a lényegét érintően átstrukturálódott. Jelentős létszámú társadalmi
rétegek teljesen új, gyakorta a korábbinál rosszabb élethelyzetbe kerültek,
a bűnözés új, addig nem ismert formái alakultak ki, s a bűnözés nemcsak
szervezettebbé vált, de technikájában és eljárásaiban agy léptékben
korszerűsödött. A jogalkotás, a hazai bűnüldöző szervek szakmai és
technikai felkészültsége ezeket a jelentős változásokat egyenetlenül,
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ellentmondásosan, sok lényeges tekintetben azonban eredményesen
próbálta követni.
Ezek a változások a közbiztonságról, a bűnmegelőzés tennivalóiról
alapvetően új gondolkodásmód kialakítását tették szükségessé, országos
és helyi színtereken egyaránt.
2. Monostorpályi
Község
közbiztonsági
helyzete
az
előzőek
tekintetbevételével, országos viszonylatban is az elmúlt évtized tendenciái
alapján stabil, a lakosság többsége számára biztonságot adó, ám nem
problémamentes. A jelen helyzetet alapvetően és közvetlenül a következő
tényezők befolyásolják, nehezítik, illetve határozzák meg:
a) Országos ható tényezők. (Szociális piacgazdaság jött létre,
jelentős arányú munkanélküliség alakult ki, a rendőrség
korszerűsítésének és anyagi-pénzügyi ellátottságának a nehézségei
jelentősek stb.)
b) Agglomerációs ható tényezők. (A munkahelyek nagy része
községen kívüli, a közlekedési helyzet botrányos, az ideköltözöttek
száma nő, rendkívül szűkek a helyi kulturális lehetőségek, stb.)
c) Helyi ható tényezők. (Szociális helyzetében a lakosság erősen
differenciált, számottevő az elszegényedettek köre, jelentős számú
a munkanélküli. Ugyanakkor fontos tényező, hogy a
Monostorpályit közvetlenül és közvetve érintő rendőri tevékenység
az elmúlt évek során egyre szervezettebb, körültekintően szakszerű,
megfelelő figyelmet fordít a helyi sajátosságokra, és lényegében
eredményes. A polgárőrség erős, fegyelmezett munkájának és a
rendőrséggel való jó kapcsolattartásának, együttműködésének
következményeként köszönhetően a község közbiztonsági helyzete
megyei és országos viszonylatban kifejezetten jó. Nagy
tapasztalatokkal rendelkező a helyi Polgárőrség, a közbiztonság
tekintetében is jó fogékonyságú a helyi vállalkozók egy része,
tartósan stabil az önkormányzati felelősségvállalás stb.)

III. A közbiztonság középtávú önkormányzati feladatai
A lakosság, a helyi közösségek megfelelő életminőségének fenntartásában és
javításában az Önkormányzat jelentős felelősséggel tartozik. Kötelező érvényű
számára a helyi közbiztonság és bűnmegelőzés helyzetének, alapjellemzőinek
folyamatos figyelemmel kísérése és értékelése, az erre irányuló tevékenység
koordinálása, az önkormányzati anyagi erőforrások e területre történő optimális
biztosítása.
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Részleteiben: (elsődleges és kiemelkedő feladata a közrendvédelmi,
közbiztonsági bizottság van e tekintetben)
A Képviselőtestület folyamatosan és rendszeresen áttekinti és értékeli a községi
közbiztonság és bűnmegelőzés helyzetét és feladatait, s biztosítja az értékelés és
feladat kijelölés megfelelő nyilvánosságát. (1. mellékletét képezi a koncepciónak
„BESZÁMOLÓ Monostorpályi település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett rendőri intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 2010-ben,
kiegészítve a 2011. 01-08 hónap eseményeivel.”)

1.

A Képviselő-Testület, a közrendvédelmi, közbiztonsági bizottság és a
vezetők meghatározzák és érvényesítik a közbiztonság és
bűnmegelőzés stratégiai irányait és prioritásait. E stratégia
elsőrendűen a község közbiztonsági stabilitásának biztosítására, az
emberi élet, a dologi javak, a személyiséghez fűződő alapjogok
védelmére, a vagyoni javakat és értékeket súlyosan sértő,
veszélyeztető, természetes és jogi személyek javai ellen irányuló
bűncselekmények
megelőzésére,
a
bűnelkövetők
fokozott
tettenérésének biztosítására, a gyermekek, a családok a veszélyeztetett
személyek és csoportok védelmére kell, hogy irányuljon.

2.

a Képviselő-Testület, a közrendvédelmi, közbiztonsági bizottság és az
önkormányzat valamennyi vezetői a mindenkori konkrét helyzet
ismeretében és tekintetbevételével meghatározza a szükséges és
lehetséges beavatkozásokat, kezdeményezi a pénzügyi feltételek
biztosítását, és indokoltan él javaslattételi jogaival.

3.

A Képviselőtestület, a közrendvédelmi, közbiztonsági bizottság
rendszeresen véleményezi a községi közbiztonsági és bűnmegelőzési
koncepció megvalósulásának aktuális helyzetét, ezen belül és ezzel
összefüggésben vizsgálja a helyi kriminál-, szociál-, foglalkoztatás-,
oktatás- és nevelés-, település-, gazdaságpolitikai törekvések
eredményességét, működésének tapasztalatait, és megerősítően állást
foglal a Koncepció általános megvalósításának további feladatairól.

4.

A Képviselőtestület, a közrendvédelmi, közbiztonsági bizottság
folyamatosan értékeli és szükség szerint korszerűsíti azokat a
rendelkezéseit, amelyek a közbiztonság megőrzésének tennivalóira,
intézményeire, közterületeire vonatkoznak.

5.

Az Önkormányzat, a Képviselőtestület és a közrendvédelmi,
közbiztonsági bizottság szélesítik és erősítik együttműködő
kapcsolataikat a Rendőrséggel, a Vám- és Pénzügyőrséggel, a
Tűzoltósággal, az Országos Bűnmegelőzési Tanáccsal, a Polgárőrség
Országos, Megyei és Helyi Szervezeteivel, a községben működő
iskola tantestületével, a helyi civil szervezetekkel. Az együttműködés
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eredményessé tétele érdekében ezeket a tényezőket lehetőség szerint
bevonja a közbiztonsággal, a bűnmegelőzéssel kapcsolatos
döntésekbe,
feladatvégzésekbe,
információ-áramoltatásokba,
kezdeményezi a közös fellépéseket, akciókat.
6.

Az Önkormányzat – lehetősége szerint – kiemelten és célirányosan
támogatja a rendőrség és a Polgárőrség helyi egyesületét, annak
tevékenységét.

7.

A közbiztonság helyzete, legfőbb jellemzői, a megteremtésére,
megőrzésére irányuló erőfeszítések eredményei és kudarcai képezzék
a községi nyilvánosság szerves részét, s váljanak ismertté a lakosság
számára.

8.

Az Önkormányzat megfelelő tényezői felelősek a közbiztonság
helyzetének, objektív és szubjektív feltételrendszerének folyamatos
figyelemmel kiséréséért, minősítéséért, ellenőrzéséért. Ezeket
rendszeres időközönként megvitatják, a biztosításukra irányuló
feladatokat rögzítik, elvégzésüket számon kérik.

9.

Az Önkormányzat folyamatosan fejleszti együttműködését a helyi
üzleti, vállalkozói szféra tagjaival, annak érdekében, hogy megnyerje
támogatásukat a közbiztonság eszközrendszerének erősítése céljából.

10. Az Önkormányzat folyamatosan keresi és megteremti a lehetőségeket
a közbiztonság területén is a kistérségi társ- önkormányzatokkal
történő együttműködésre, s lehetőség szerint intézményesíti a
tapasztalatok folyamatos értékelését és cseréjét.
11. Az Önkormányzat folyamatos közbiztonsági egyeztetést tart az
illetékes hatóságokkal, környező településekkel, s ezek tapasztalatait
adaptálja a helyi viszonyokra.
IV. A bűnmegelőzés középtávú önkormányzati feladatai
A bűnmegelőzésre irányuló tevékenység szervezése, végrehajtásának elősegítése
és rendszeres értékelő ellenőrzése az Önkormányzat fontos feladatai közé
tartozik.
Részleteiben:
1. Az Önkormányzat, a Képviselőtestület, a közrendvédelmi,
közbiztonsági bizottság folyamatosan községi bűnmegelőzési
stratégiát alakít ki és érvényesít.
2. Az Önkormányzat, a közrendvédelmi, közbiztonsági bizottság a
bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása érdekében folyamatosan
produktív együttműködést alakít ki a lakossággal, amelyben megfelelő
szerepet kell biztosítani a következő tényezőknek: lakossági fórumok
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3.

4.

5.

(lehetőség szerint település-részenkénti) szervezése; a civil
szervezetekkel megfelelő együttműködést kell kialakítani a
bűnmegelőzés érdekében is stb.
A Képviselő-Testület, a közrendvédelmi, közbiztonsági bizottság és a
vezetők és dolgozók a község iskoláiban folyó bűnmegelőzési munka
tapasztalatairól folyamatosan tájékozódnak, kapcsolatot tartanak a
rendőrség illetékeseivel, igényeiről s elsősorban szervező
tevékenységgel segítséget nyújtanak (rendőrség) ezen a területen a
tantestületeknek.
Az Önkormányzat, a közrendvédelmi, közbiztonsági bizottság és
megfelelő szervezetei folyamatos nyilvánosságot teremtenek a
bűnmegelőzés fontosságának, aktuális és állandó feladatainak
lakossági megismertetése és elfogadtatása érdekében.
A évente megtárgyalja és értékeli a község közbiztonsági helyzetét, a
közbiztonság javítását és erősítését célzó törekvések érvényesülését,
valamint a bűnmegelőzés községi sajátosságait és feladatait.
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BESZÁMOLÓ
Monostorpályi település közbiztonságának helyzetéről,
a közbiztonság érdekében tett rendőri intézkedésekről
és az azzal kapcsolatos feladatokról 2010-ben,
kiegészítve a 2011. 01-08 hónap eseményeivel.

Készítette:

Tollas Vince r. alezredes
őrsparancsnok
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I.
BEVEZETÉS
A Hosszúpályi Rendőrőrs 2010-2011 évi munkáját a korábban meghatározott célkitűzések
elérése érdekében, a törvényes és szakszerű működés, a szakmai és társadalmi elvárásoknak
való megfelelés szellemében végezte.
A munkánkat befolyásoló külső körülmények – így különösen a kriminalitás volumene és
összetétele – alapvetően nem változtak, új elkövetési módszerekkel nem találkoztunk,
leszámítva a gépkocsikból történő lopásokat, amely korábban nem volt jellemző a
területünkön.
2010. évre vonatkozó legfontosabb célkitűzéseink az alábbiak voltak:
- törvényes és szakszerű működés,
- szélsőségektől mentes bűnügyi és közbiztonsági helyzet fenntartása,
- a közterületi jelenlét biztosítása,
- szakszerűen végrehajtott intézkedések,
- a rendőrség társadalmi elfogadottságának növelése,
- az állampolgárok rendőrségbe vetett bizalmának erősítése,
- az állampolgárok szubjektív és objektív biztonságérzetének javítása,
- a személyi állomány feltöltése a lehetőségek tükrében, esetleges további fejlesztések.
Monostorpályi településen az ismertté vált bűncselekmények száma – 2009-hez képest
csökkent, amely 2011. első nyolc hónapjában tovább csökkent – 2. sz. melléklet -, a
településen kiemelkedően súlyos, a lakosságot különösen irritáló bűncselekmény nem történt,
talán két nagyobb hangsúlyt kapott bűncselekmény a fegyverlopás, valamint a postán történt
cselekmény volt.
Kiemelt figyelmet fordítottunk az egyes jogsértések megelőzési lehetőségeire, amelynek
hatására sikerült az emelkedő tendenciát megállítanunk a bűncselekmények száma
tekintetében, amelyben jelentős szerep hárult, a folyamatosan, szervezetten működő
polgárőrségre.
A Rendőrőrs állománya tevékeny részt vállalt, a településen szervezett, nagyobb
rendezvények biztosítási feladataiban, így a Dinnyefesztiválon is fokozott rendőri jelenlétet
biztosítottunk 35 fővel.
II.
MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK
Az Őrs személyzeti kérdéseinek tekintetében a 2009-ben bekövetkezett pozitív változások
2010-ben tovább folytatódtak, mivel az első félév során további 2 fő járőrrel bővült a
személyi állomány. Így a 2 fő parancsnoki állomány mellett 13 fő körzeti megbízott-járőr, 4
fő nyomozó, valamint 1 fő közalkalmazott, azaz 20 fős állomány tevékenykedik az
illetékességi területen.
A pillanatnyi helyzet szerint 1 fő KMB hiányzik – aki 2011. 09. 01-től áthelyezésre került
Biharkeresztesre -, de pótlása már októberben megtörténik, valamint október 01-től 1 fő járőr
távozik a kapitányság másik osztályára szintén saját kérésére. Akinek az utódát jelenleg még
keressük.
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Elhelyezésünk, anyagi- és technikai felszereltségünk, informatikai eszközparkunk
minimálisan megfelelő, abban bízunk, hogy előrelépés fog bekövetkezni. A beszámolóban
érintett időszak alatt a gépjárműparkunk folyamatosan alakult, hol pozitív, hol negatív
irányban, így volt hogy 1 gépkocsink, volt hogy 3 gépkocsink volt működőképes.
Az Őrsön jelenleg 3 szolgálati gépjármű van rendszerben, amely közül 2 megbízható járőr
gépkocsi, 1 pedig Lada Niva típusú.
A rendőrségi rádiókkal és mobiltelefonokkal való ellátottságunk megfelelő, bár 2 KMB nem
rendelkezik szolgálati telefonnal. Ezek működése folyamatos, és többé-kevésbé kielégítő, bár
meg kell jegyeznünk, hogy a területen helyenként a térerő sem a telefonok, sem a rádiók
tekintetében nem 100 százalékos.
A közeljövőben a két szolgálati telefonnal nem rendelkező körzeti megbízottunk, szolgálati
telefonnal való ellátása a cél.
III.
BŰNÜGYI HELYZET
Az ismertté vált bűncselekmények száma, dinamikája
Monostorpályi település közigazgatási területén 2010-ben 39 bűncselekmény vált ismertté,
ami az előző évhez képest csökkenést mutat (2009. év: 56).
Az ismertté vált bűncselekmények száma mind kapitánysági, mind megyei és országos
viszonylatban is általában növekedést, vagy stagnálást mutat.
A lakosság száma – a jelenlegi adatok szerint – kb. 2.400 fő, vagyis 62 főre jut egy
bűncselekmény, amely az illetékességi területünkön a legjobb mutató.
Az ismertté vált bűncselekmények struktúrája
A 2010-ben ismertté vált bűncselekményeket elemezve megfigyelhető, hogy a bűntetti
alakzatú (súlyosabb) és a vétségi alakzatú (enyhébb) jogsértések számában többségében a
vétségek a jellemzőek..
Monostorpályiban továbbra is a vagyon elleni jogsértések a meghatározóak, melyek az összes
bűncselekmény 85 %-át ( 33 eset ) teszi ki, személy elleni ( 2 alkalom ), a közrend elleni ( 3
alkalom ), valamint 1 közlekedési bűncselekmény történt.
2011-ben augusztus 31-ig 19 bűncselekmény történt, amelyek közül 13 vagyon elleni, 2
személy elleni, 3 közrend elleni és 1 közlekedési volt. Az arányok tehát szinte azonosak a
bűncselekményi kategóriákon belül, de a csökkenés a tavalyi évhez hasonlóan folytatódott.
Az év végéig reméljük ezt tartani is tudjuk, így az év végi 2-3 hétben próbáljuk ismét
megszervezni a folyamatos minimum 2x2 fő szolgálatba vezénylését éjszaka.
A csökkenés 2010-ben leginkább a közlekedési / 5-ről 1-re / és közrend elleni / 7-ről 3-ra /
körében volt jelentős, a vagyon elleni bűncselekmények esetében / 35-ről 33-ra / lényeges
változásról nem beszélhetünk.
2011-ben a csökkenés áttevődött teljesen a vagyon elleni cselekményekre, mivel 13 ilyen
cselekmény volt a beszámolóm elkészítéséig. Ezen kívül 2 személy elleni és 3 közrend elleni
és közlekedési bűncselekmény 1 történt.
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Ismertté vált bűnelkövetők
Az ismertté vált bűnelkövetők száma - a bűncselekmények számának csökkenésével - 2010ben csökkent.
A férfi, illetve női elkövetők aránya nem változott, nagyrészt férfiak követik el a
bűncselekményeket, nők csak elvétve fordulnak elő. A gyermek- és fiatalkorú elkövetők
száma kis mértékben nőtt.
Az elkövetői kapcsolatokat elemezve megfigyelhető, hogy a településen továbbra is az
egyedi, vagy a társtettesi elkövetés dominál. Továbbra is jellemző, hogy az elkövetők a
személy elleni bűncselekményeik nagy részét alkoholos befolyásoltság alatt követik el.
A bűnelkövetők többsége a környező településekről kerül ki, leginkább Hosszúpályiból, mivel
a két település igen közel helyezkedik el egymáshoz. A szomszédos településekről érkezők
jellemzően anyagi haszonszerzés végett követik el a cselekményeket.
Sértetti kör alakulása
A sértettek száma a bűncselekmények csökkenésének arányában csökkent, akik magyar
állampolgárok voltak.
A bűnelkövetési okok
A főbb elkövetési okok az alábbiak szerint összegezhetőek:
- hiszékenység (főként időskorú személyekre jellemző)
- embertársakba vetett túlzott bizalom
- anyagi haszonszerzés
- óvatosság hiánya
- alapvető vagyonvédelem elmulasztása
- alkoholos befolyásoltság
- mások iránti közömbösség (szomszédok oda nem figyelése egymásra)
- elkövetés helyének elhagyatottsága
- családi és/vagy személyi ellentétek (testi sértések, garázdaságok esetében).
Az elkövetett bűncselekmények többségében továbbra is jelentős a sértetti közrehatás (például
a lakások, vagy melléképületek nyitottan és/vagy felügyelet nélkül hagyása), amely különösen
meghatározó jelentőségű az alkalmi lopások esetén.
Bűnmegelőzés
A bűnmegelőzési tevékenységünkre 2010-2011-ben is kiemelt figyelmet fordítottunk.
Igyekeztünk felhívni a lakosság figyelmét a bűncselekmények elkövetését lehetővé tevő
tényezőkre, s mind szélesebb körben kiaknázni a megelőzés lehetőségeit.
Tovább kell fokozni a figyelemfelhívást a vagyonvédelem fontosságára, kiemelten kezelve az
ingatlanokon lévő lakó- és más rendeltetésű épületek lehetőség szerint riasztóval történő
ellátását. A polgárőrség szerepe ebben kiemelkedő, mivel az év 365 napján minden este,
szükség esetén napközben is folyamatosan tesznek és tettek a településük közbiztonságáért.
Ez a tevékenység példaértékű.
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Bűncselekmények felderítése, nyomozása
A bűncselekmények felderítésében alapvetően új eszközök és módszerek nem kerültek
alkalmazásra. A tudomásunkra jutott adatokat, információkat elemeztük, értékeltük s ez
alapján került sor az elkövetők felderítésére.
A Hosszúpályi Rendőrőrshöz tartozó 5 településen 2009. évben 437, 2010. évben 372 esetben
folytattunk nyomozást (1. számú melléklet).
Nyomozati eredményességünk 2009-ben 40 %, 2010. évben 43 %, amely minimálisan talán
emelkedik az év végére 2011-ben is.
Ezekben az eredményekben nagy szerepet játszott az őrsparancsnok helyettes bűnügyi
tevékenysége, valamint a negyedik nyomozó kolléga is.
IV.
KÖZBIZTONSÁGI HELYZET
A rendőrőrs közrendvédelmi állománya a feladatait a hatályos előírásoknak megfelelő
szolgálati munkaidő rendszerben látja el, így Monostorpályi település közigazgatási területén
is.
A rendőrőrs működési területén folyamatos rendőri jelenlétet biztosítunk, 24 órás
járőrszolgálat működik, illetve frekventált időszakokban és helyeken fokozott – a terület
bűnügyi és közbiztonsági helyzetéhez igazodó – rendőri ellenőrzést, felügyeletet hajtunk
végre. A létszámhelyzetünkből fakadóan egyre gyakoribbak a 3-4 fős járőri és körzeti
megbízotti szolgálatok. Ezek mellett hetente 3 alkalommal átlagosan 10-14 fő ellenőrzi a
teleüléseinket, a Nyírbátori Készenléti Rendőrség IX. osztályának segítségével. Itt
alkalmazkodnunk kell hozzájuk, így általában 1 esetben nappal, 2 esetben éjszaka hajtjuk
végre a fokozott ellenőrzéseket, ahol a hangsúlyt a jövőben is a bűnmegelőzésre fogjuk
helyezni.
Célkitűzéseink között szerepelt az előző évben elért eredményeink szinten tartása, esetleges
javítása intézkedési mutatóink tekintetében is. (3. számú melléklet). A statisztikai adatok
alapján ezt a célkitűzésünket én sikeresnek értékelem az egész Őrs tekintetében, kivéve a
2011-es évet Hosszúpályiban.
A kiemelt intézkedési mutatók közül valamelyest csökkent az elfogások, a tettenérések száma.
Az előállítások száma viszont a biztonsági intézkedések számával együtt emelkedést mutat.
Az elfogások alakulásával összhangban a büntető feljelentések száma is csökkent.
A szabálysértési feljelentések száma szintén csökkenést mutat, de ez központi elvárás volt,
mivel a helyszínen rendezhető intézkedésekre tettük át a hangsúlyt. A helyszíni bírságok
száma emelkedett, amelyet az állampolgárok nem fogadnak kitörő örömmel.
Hatósági engedélyt és vezetői engedélyt 1-23 esetben vontunk be (2009-ben: 7, illetve 14
eset). 2011-ben a jogszabályi változások miatt ez a szám valószínűleg átalakulhat az ittas
vezetés közigazgatási eljárásba sorolása miatt.
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A körzeti megbízotti szolgálat által elintézett általános ügyek (lakcímkutatás, nyílt rendőri
információ, bűnügyi megkeresések és bűnügyek száma nőtt, mivel a nyomozásokat 2009.
szeptemberétől végzik a KMB Szabályzat alapján. Az esetleges járőri létszám további
fejlesztése azt eredményezhetné, hogy a körzeti megbízottak a saját településeiken – ha
megfelelő helyiség és technikai lehetőségek biztosítva vannak – láthatnák el a szolgálatukat
70-80 %-ban. A település körzeti megbízottja a tevékenységét megítélésem szerint jó
színvonalon látja el, problémát a településről még nem jeleztek.
A közlekedés biztonságát befolyásoló rendőri intézkedések közül csökkent az ittasság
ellenőrzések száma, amelyet a jövőben emelnünk kell.
A közterületi órák száma az állomány létszámának emelkedésével együtt emelkedett, javítva
az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét.
A közrendvédelmi állomány által foganatosított intézkedéseket a törvényesség, a jog- és
szakszerűség jellemezte, ellenük panasz 1-2 esetben érkezett. Az állampolgári bejelentéseket
követően azonnal megtettük a szükséges intézkedéseket. Ebben a tárgykörben elmarasztalás
nem volt az elmúlt egy évben.
A közlekedési helyzet javítása, a balesetek megelőzése, számuk csökkentése érdekében
fokozottabban ellenőriztük a közlekedésben résztvevőket, de ennek ellenére nem sikerült a
balesetek számát visszaszorítanunk, az Őrs tekintetében, bár Monostorpályiban ezek nem
jellemzőek, általában Hosszúpályiban és a 47-es sz. főúton fordulnak elő ezek a balesetek.
A balesetek bekövetkezése okai elemzésekor megállapítható, hogy a vezető ok az elsőbbségi
jog meg nem adása, valamint nem az út és látási viszonyoknak megfelelő sebesség
megválasztása (relatív gyorshajtás). A balesetek bekövetkezésében kiemelt szerepet játszik a
figyelmetlenség is.
Jövőbeni kiemelt feladatunk a balesetek számának, súlyossági fokának csökkentése érdekében
a célirányos akciók, ellenőrzések számának további növelése
A balesetek megelőzése érdekében ez évben is folyamatosan jelen voltunk az iskolák előtt az
iskolakezdés idején, tovább folytattuk az iskolákban a baleset-megelőzési propaganda
tevékenységünket. Itt kiemelném az iskolarendőri tevékenységet, amely keretében ebben a
tanévben is tervezzük a rendőrségi bemutató megtartását, valamint bűnmegelőzési és KRESZ
előadás megszervezését.
Összességében megállapítható, hogy a Rendőrőrs állománya a közrendvédelmi feladatai
ellátása során továbbra is fenntartotta Monostorpályi település közbiztonságát, a jelenlegi
hazai állapotok tükrében. Kijelenthetjük, hogy Monostorpályi közbiztonsági szempontból a
jól élhető települések közzé tartozik.
VI.
KÜLSŐ KAPCSOLATOK
A Rendőrőrs parancsnoki és beosztotti állománya közbiztonság javítása érdekében 2010-2011
évben is fenntartotta az állami, társadalmi szervekkel, szervezettekkel – korábban kialakított
jó munkakapcsolatát, melyet még szorosabbra fűzött.
15

Folyamatosan együttműködtünk Monostorpályi település önkormányzatával, annak
vezetőivel, melynek során törekedtünk a helyi gondok, problémák megoldásában való
közreműködésre, a hatékonyabb munkavégzés lehetőségeinek megtalálására.
A határközeli feladatok végrehajtása, illetve egyes bűncselekmények megelőzése érdekében a
Létavértesi Határrendészeti Kirendeltséggel – havonta legalább két alkalommal –
járőrszolgálatot, fokozott ellenőrzést hajtottunk végre, valamint szükség esetén
kezdeményeztük közös akciók megtartását, valamint eseti jelleggel segítséget is kérünk tőlük
1-1 fő szolgálata miatt.
VII.
CÉLKITŰZÉSEINK
2011. évre meghatározott célkitűzéseink:
1. Monostorpályi település területén a folyamatos közterületi rendőri lefedettség
biztosítása, lehetőség szerint a KMB területre való gyakoribb irányítása.
2. Személyes szabadságot korlátozó intézkedések (tettenéréses elfogások) számának
növelése.
3. A balesetek számának csökkentése érdekében a fő baleseti okokra koncentrált akciók
szervezése, közúti ellenőrzések számának növelése.
4. Az ittas vezetők forgalomból való hatékonyabb kiszűrése.
5. A bűncselekmények számának – kiemelt figyelemmel a vagyon elleni jogsértésekre visszaszorítása, hatékonyabb megelőzési lehetőségek keresése.
6. Eredményességi mutatók javítása.
7. A létszámhelyzet javítása, a jelenlegi állomány megőrzésére irányuló intézkedések
bevezetése.
8. A körzeti megbízottak tevékenységének célirányosabbá tétele, az Önkormányzatokkal
közös lehetőségek tükrében a munkafeltételeik javítása.

Hosszúpályi, 2011. szeptember 07.

Tisztelettel:

Tollas Vince r. alezredes
őrsparancsnok
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1. számú melléklet

Bűnügyek nyomozásának eredményessége
a Rendőrőrs működési területén
Megnevezés
Őrs által lefolytatott
eljárások száma:

2009.
év

2010.
év

2011.
01-08 hó

456

338

302

40 %

43 %

38 %

Nyomozati eredményesség:
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2. számú melléklet

Bűncselekmények alakulása Monostorpályi településen

2009.
év
56

2010.
év
39

2011.
1-8 hó
19

Személy elleni bűncselekmények:
- ebből emberölés:
- ebből szándékos testi sértés:

2

2

2

2

1

1

Közlekedési bűncselekmények:
- ebből ittas vezetés:

5
1

1
0

1
0

A házasság, a család és a nemi erkölcs elleni
bűncselekmények:
- zaklatás:

0

2

0

0

2

0

Az államigazgatás, a közélet tisztasága elleni
bűncselekmények:

1

1

0

A közrend elleni bűncselekmények:
- ebből garázdaság:

7
3

3
2

3
2

Gazdasági bűncselekmények:

1

0

0

Vagyon elleni bűncselekmények:
- ebből lopás:
- ebből betöréses lopás:
a./ lakás, melléképület:
b./ hétvégi ház, pajta, pince:
c./ bolt, üzlet, vendéglátó-ipari egység:

35
18
10
7
2
1

33
17
7
5
2
0

13
12
1
1
0
0

- ebből sikkasztás, csalás:
- ebből rablás, kifosztás, zsarolás:

2
1

3
0

0
0

Ismertté vált bűncselekmények száma:
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3. számú melléklet

Közbiztonsági intézkedések a Rendőrőrs működési területén
Közbiztonsági intézkedések alakulása:
Megnevezés
Elfogott személyek
száma:
- bcs. elkövetése miatt:
- körözés alapján:
- egyéb ok miatt
Előállított személyek :
Biztonsági intézkedések
:
Elrendelt elővezetések:
- végrehajtott
Alkoholszondás
ellenőrzések száma:
- pozitív
Helyszínen elvett
hatósági jelzések:
Helyszínen elvett vezetői
engedélyek:
Helyszíni bírságolások :
- gyalogos
- járművezető
- egyéb
Kiszabott bírság
összege:
Bírság átlaga:
Büntető feljelentések:
Szabálysértési
feljelentés:
- közlekedési
szabálysértés
- tulajdon elleni
szabálysértés
- egyéb szabálysértés
Közterületi órák száma:

2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év
1-8 hó
28

27

41

34

28

20
8

15
12

26
15

18
10

85
40

78
51

158
79

21
12
1
195
145

179
91

114
45
778

140
53
709

105
49
1200

128
68
1140

49
25
779

27
6

41
2

285
7

178
1

75
7

6

3

14

23

545
62
387
96
2422000

316
23
256
37
2566000

755
98
618
37
4179000

884
145
718
21
5269000

697
255
388
54
3604000

4444
14
181

7637
10
366

5535
96
663

5960
39
488

5185
31
236

133

302

493

371

164

19

22

44

13

19

29
9594

42
8651

126
9973

104
11709

53
8212
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