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BEVEZETÉS	  


Tisztelt Képviselőtestület!

A rendőrségről szóló törvény írja elő azon kötelességemet, melyet a jelen beszámoló  előterjesztésével a mai napon teljesítek azzal, hogy a település közbiztonságáról számolok be. 
 
A beszámolót kollégáimmal közösen elkészítettük, mely az előző évhez hasonlóan két részből áll. Az első részben bemutatom Önöknek a Nagykátai Rendőrkapitányság 2013. évi szakmai munkáját, annak érdekében, hogy komplex képet kapjanak a kapitányság munkájáról, majd egy külön fejezetben az Önök által képviselt település közbiztonsági helyzetéről illetve a településen elvégzett munkákról számolok be. 

A Nagykátai Rendőrkapitányság 2013. évben is mindent megtett a települések rendjéért, a lakosság nyugalmáért.
Az állomány rendkívüli erőfeszítéseket tett azért, hogy a rendőrkapitányság a kitűzött céljait elérje és a célokhoz kapcsolt feladatokat megoldja. Folyamatosan változunk és alkalmazkodunk annak érdekében, hogy minél nagyobb hatékonysággal végezzük el feladatainkat. 




I. A NAGYKÁTAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZBIZTONSÁGI HELYEZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE
1.) A BŰNÜGYI HELYZET BEMUTATÁSA
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása ( az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika -továbbiakban: ENYÜBS- adatai alapján) 	 
Illetékességi területünk általános bűnügyi-operatív helyzetének stabilitása az elmúlt évben pozitív irányba változott. Az aktuális bűnügyi-közbiztonsági helyzet rendszeres értékelésével tártuk fel a beavatkozást igénylő gócpontokat, inkriminált időszakokat, helyszíneket. A rendőri reagálás hatékonyságát a közterületi állomány megerősítésével (vezényelt nyomozók) javítottuk, a lakossági operatív kapcsolatainkat erősítettük. 

A rendőrkapitányság illetékességi területén a tavalyi évben 1789 db bűncselekmény vált ismertté, mely 38.8 %-al alacsonyabb az előző év hasonló adatához (2924) képest. (1. sz. melléklet az elmúlt 5 évre visszatekintve)  

A bűnözés struktúráját tekintve illetékességi területünkön a vagyon elleni bűncselekmények száma az előző évhez képest csökkent (1728-1243), de így is eléri az  összbűnözés 69,5 %-át. 

A kiemelt bűncselekmény kategóriákban a lopások száma 27,4 %-al (1645-1194) csökkent. 






A betöréses lopások száma, ezen belül a lakosságot legjobban irritáló lakásbetörések száma (228) csökkent az előző évben regisztrálttal (328) szemben. 

Illetékességi területünkön az elmúlt évben a rablás bűncselekmények száma nem csökkent, 2012. és 2013. évben is 7 bűncselekményt regisztráltak Nagykáta illetékességi területén.  

A gépkocsi lopások száma az inkriminált helyszínek (idegenforgalmi helyszínek, strandok) folyamatos rendőri ellenőrzése nyomán, 2013. évben minimálisan csökkent (12-10). Ez évben is törekszünk a megelőzés hatékonyságát növelni, elsősorban a nyílt és demonstratív rendőri erők közterületi megjelenítésével, valamint a helyi önvédelmi szervezetek bevonásával. 

A regisztrált testi sértések száma (78-108), ezen belül a súlyos testi sértések száma 27- ről 25-re csökkent.  

1.2. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi 
        fertőzöttség) 

A Nagykáta Rendőrkapitányság illetékességi területét 2 város, 2 nagyközség és 9 község alkotja. A terület népessége 59.274 fő, itt él a megye lakosságának 4,86%-a. A népsűrűség 96,6 fő/km2, ez a szám jóval alacsonyabb a megyei átlagnál.

Az ENyÜBS adatai alapján illetékességi területünkön 2012-ben 2924, míg 2013-ban 1789 bűncselekményt regisztráltunk. 

A területünk bűnügyi fertőzöttségére a 100.000 lakosra jutó bűncselekményi számok adatai alapján bemutatva az alábbiak állapíthatóak meg: 

	2012-ben ezen adat 4.854 db. volt,

2013-ban ugyanezen adat 3.021 db. 

A fentiek alapján azon következtetés vonható le, hogy 2013-ban jóval alacsonyabb volt az állampolgárok részéről az a kockázat, hogy bűncselekmény áldozatává váljanak. 
 
1.3. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása egyes településtípusok vonatkozásában. 

Mint már a beszámolóban írtam, illetékességi területünkön 2 város, 2 nagyközség és 9 község található. A működési területünk leírása alapján a fenti településeken a lakosság megoszlása a következő: 

	a városban élők száma 18.568 fő, 

a nagyközségben élők száma: 11.460 fő, 
a községekben élők száma: 29.246 fő. 




Az ENyÜBS adatait elemezve megállapítható, hogy a teljes illetékességi területünkön településtípusok szerint az alábbi mértékben oszlott meg: 

Település típus / Év
2012.
2013.
Városokban
36,05%
34,6%
Nagyközségekben
20,58%
20,9%
Községekben
43,37%
44,5%


1.4. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

2013-ban a Nagykáta Rendőrkapitányság illetékességi területén regisztrált bűncselekmények közül 381 esetben közterületen történt az elkövetés, mely az összes regisztrált bűncselekmény 21,27 %-a. 
Ugyanezen mutató 2012-ben még 617 ilyen bűncselekmény történt. Megállapítható, hogy sikerült a közterületi fokozott jelenléttel ezen deliktumok jelentős, csökkenését elérni. 

1.5. A Rendőrkapitányság területén regisztrált, kiemelt bűncselekmények    

A Nagykátai Rendőrkapitányság állománya a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozó szerveinek hatáskörébe tartozó bűncselekményeken kívül kiemelten kezelte az alábbi bűncselekmények miatt folytatott büntetőeljárásokat:
- testi sértés (ezen belül a súlyos testi sértés), 
- kiskorú veszélyeztetése, 
- garázdaság,
- önbíráskodás, 
- visszaélés kábítószerrel (a terjesztői magatartások tekintetében), 
- lopás (ezen belül különösen  / személygépkocsi lopás, 
                                                   /zárt gépjármű feltörése,
                                                   / lakásbetörés), 
- rablás, 
- kifosztás, 
- zsarolás, 
- rongálás, 
- orgazdaság, 
- jármű önkényes elvétele. 

A fenti bűncselekmény kategóriák vonatkozásában 2013-ban a testi sértés, garázdaság és a jármű önkényes elvétele kivételével a 2012-es évhez viszonyítva mindegyik kategóriában csökkenés, esetenként jelentős csökkenés volt tapasztalható, melyet az elmúlt 5 év viszonylatában külön mellékletben mutatok be  (1. sz. melléklet az elmúlt 5 évre visszatekintve) .

2.) A BŰNÜLDÖZŐ MUNKA ÉRTÉKELÉSE

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

A 2009. január 01-től bevezetett új statisztikai rendszer (ENyÜBS) következményeként, megszűnt a felderítési mutató regisztrálása, egységesen nyomozás eredményességet vizsgáljuk. Kapitányságunk az elmúlt évben 41 % -os nyomozás eredményességet teljesített, mely mutató lényegesen magasabb az előző évi 26.73 %-os értéknél. 
A nyomozás eredményességi mutató alakulását az elmúlt 5 év viszonylatában külön mellékeltben mutatom be a (1. sz. melléklet az elmúlt 5 évre visszatekintve).  

A kiemelt bűncselekmény kategóriákban a Nagykátai Rendőrkapitányság 32.7 %-os nyomozás-eredményességet tudott produkálni, mely szintén nagymértékű javulást mutat a 2012-es évben teljesített 17 %-os értékhez mérve. A fentieket szintén a fentiekben írt mellékletben mutatom be grafikus formában. 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója. 

Rendőrkapitányságunk az elmúlt évben a közterületen elkövetett bűncselekmények 41,7 % -ban  fejezte be a nyomozást eredményesen, mely mutató lényegesen magasabb az előző évi 26.4 %-os értéknél. 
E bűncselekmény kategóriában a nyomozás eredményességi mutató alakulását az elmúlt 5 év viszonylatában külön mellékeltben mutatom be (1. sz. melléklet az elmúlt 5 évre visszatekintve).     

2.3. A Nagykátai Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt 
        bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása 

A regisztrált testi sértések száma nőtt, (78-108), ezen belül a súlyos testi sértések száma (27-25) csökkent 2013-ban az előző évhez mérten. A nyomozás eredményességünk minimális mértékben csökkent (76.9 %-70 %). (1. sz. melléklet az elmúlt 5 évre visszatekintve).     

Nyomozás eredményességi mutatónk, a lopás bűncselekmények tekintetében, az előző évi adatokhoz képest jelentősen javult, 12.1 %-ról 28.3 %-ra. (1. sz. melléklet az elmúlt 5 évre visszatekintve).     
 
A betöréses lopások száma, ezen belül a lakosságot legjobban irritáló lakásbetörések száma (228) csökkent az előző évben regisztrálttal (328) szemben, az eredményességünk szintén jelentős mértékben növekedett, 11.8 %-ról 26.6 %-ra. 

Illetékességi területünkön az elmúlt évben a rablás bűncselekmények száma nem változott,  (7-7) a korábbi évhez képest, a nyomozás eredményességünk azonban javult, 75 %-ról 83 %-ra. (1. sz. melléklet az elmúlt 5 évre visszatekintve).     
 

3.) A TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEKKEL KAPCSOLATOS TAPASZTALTOK, ADATOK (2. sz. melléklet)


A 2012. áprilisától hatályos szabálysértési törvény által bevezetett jogintézmény végrehajtása a közrendvédelmi szolgálathoz került. A törvény nevesíti azon eljárásokat, amelyek elbírálása bíróság hatáskörébe tartozik, melyekben a rendőrségnek előkészítő eljárást kell lefolytatni. 2013-ban 566 db szabálysértési előkészítő eljárást folytattunk le a 2012. évi 519 üggyel szemben.  

Az eljárások döntő többsége – 473 esetben - tulajdon elleni szabálysértés miatt indult. A tulajdon elleni szabálysértések nagy százalékát a lopás szabálysértése tette ki (298 db), majd ezt követte a szándékos rongálás szabálysértése 99 esettel. 

Az előkészítő eljárások során összesen 169 esetben sikerült eljárás alá vont személyt felderíteni, kihallgatni, majd az ügyet az illetékes bíróságnak átadni. Az előkészítő eljárások felderítési mutatója 2013. évre vonatkoztatva: 24,21%, mely Pest Megye rendőrkapitányságainak vonatkozásában a 3. legjobb eredmény. 

A szabálysértési előkészítő eljárások felderítési eredményességi mutatójának emelését 2014. évben kiemelt feladatként tűzzük magunk elé. 

Az elmúlt évben minden egyes ügynél – amikor a lehetőségek fennálltak – vizsgáltuk a szabálysértési őrizetbe vétel lehetőségét. Ennek alapján 2013-ban 25 esetben 37 fővel szemben alkalmaztuk a szabálysértési őrizetet, mint kényszerintézkedést. A szabálysértési őrizet cselekmény és fő szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakult: 

- tulajdon elleni szabálysértés:					21 eset/33 fő
- járművezetés az eltiltás hatálya alatt szabálysértés: 		3 eset/3 fő
- távoltartó határozat szabályainak megszegése szabálysértés: 	1 eset/1 fő




4.) A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI HELYZET, AZ ABBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK (3. sz. melléklet)

 A Nagykátai Rendőrkapitányság illetékességi területén 2013. évben bekövetkezett személyi sérüléssel járó balesetek adatait értékelve megállapítható, hogy a vizsgált időszakban 24 %-al több személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset következett be, mint 2012. évben (57-ről 75-re emelkedett). A halálos eredményű közlekedési balesetek terén (3-1) 66 %-os csökkenés, a súlyos sérüléssel járó közúti baleseteknél (17-28) 40 %-os növekedés, a könnyű sérüléses közúti baleseteknél (37-46) 20 %-os növekedés volt. 

A 2013. évi baleseti adatok előző évhez viszonyított növekedésének oka egyértelműen nem meghatározható. Az adatok kedvezőtlen alakulása minden esetben több körülményen alapszik, melyek önmagukban és együttesen is képesek negatívan befolyásolni egy adott terület baleseti mutatóit. A 2012-es év az elmúlt 5 év legjobb eredményű személyi sérüléses baleseti statisztikáját hozta a rendőrkapitányság illetékességi területét érintően, melynek folyamatos, éveken át tartó fenntartása, pusztán rendőri eszközökkel nem lehetséges. A baleseti mutatók javulása a rendszeres és folyamatos sebességellenőrzéssel előidézhető, melynek alapfeltétele a sebességmérő műszer minél nagyobb kihasználtság melletti üzemeltetése. A sebességmérő készüléknek a közlekedésbiztonsági helyzet javításában játszott szerepe elvitathatatlan.


5.) AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ HELYZETE

Kapitányságunk az illegális migráció terén nem nevezhető fertőzött területnek. Illetékességi területünkön két, nagy forgalmaz bonyolító út vezet keresztül ( a 31-es út valamint a 311-es út), melyeken rendszeresen végzünk az illegális migráció kiszűrésére rendőri ellenőrzéseket. 




II. A NAGYKÁTAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÁLTAL A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOK (4. sz. melléklet)

1.) A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága

A Nagykátai Rendőrkapitányság közrendvédelmi állománya részére – az előző évhez hasonlóan - 2013. évben is ismét kiemelt feladatként a közterületi bűncselekmények megelőzését, megszakítását, a közterületi rendőri jelenlét biztosítását, ezáltal a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítását határoztuk meg. A Nagykátai Rendőrkapitányság illetékességi területét a közrendvédelmi szolgálati ág három területi bontásban fedi le.  A Nagykátai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának állománya alapvetően Nagykáta város, valamint hozzá kapcsolódóan kettő község közbiztonságáért felel, míg a többi 10 település rendőri jelenlétét a Tápiószelei és a Tápiószecsői Rendőrőrs állománya biztosítja. 
A lakossággal történő közvetlen kapcsolattartás, az adott településen a folyamatos rendőri jelenlét egyik pilléreként az elmúlt évben folyamatosan biztosítani tudtuk, hogy minden település rendelkezzen körzeti megbízottal. 

A folyamatos és lehetőleg azonnali reagáló képesség biztosítása érdekében – a jelentkező feladatok függvényében - a kapitányság három területi egységén az állandó rendőri jelenlét megoldott volt. A Közrendvédelmi Osztály járőrállománya 24 órában minimum 1 járőr párral, míg a Rendőrőrsök állománya a körzeti megbízott és őrs járőrének bevonásával biztosította a terület közbiztonsági védelmét. 

A Nagykátai Rendőrkapitányság illetékességi területéhez országos szintű, nagy jelentőségű, kiemelt idegenforgalommal bíró terület nem tartozik. Viszonylag kiterjedt hétvégi házas üdülő területtel rendelkezik Tóalmás és Tápiószentmárton település. Ezen települések üdülő területein szezonális jelleggel, főleg nyáron nő meg a lakosság létszáma. Ekkor a településeken különböző „falusi” programok várják az érdeklődőket, melyeket elsősorban a helyi rendőri erőkkel biztosítunk. Ilyen biztosításokba minden alkalommal bevonjuk a helyi polgárőr szervezeteket is. A települések üdülő területei a téli időszakban elnéptelenednek, ekkor sajnálatos módon megszaporodnak ezeken a területeken a vagyon elleni bűncselekmények. Ezen bűncselekmények megelőzésére a polgárőr szervezettekkel közös járőrszolgálatokat szerveztünk.  

2.) A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

A közrendvédelmi szolgálati ág közterületi intézkedésének aktivitása, annak eredményessége 2013. év vonatkozásában az elvárásoknak megfelelően alakult. 

A közrendvédelmi állomány részéről 2012. évben 59 fő körözött személy került elfogásra, míg 2013-ban mindösszesen 44 fő. Tekintettel arra, hogy 2012-ben mind a közrendvédelmi, mind a bűnügyi szolgálati ág részére kiemelt célként a körözött személyek elfogása került meghatározásra, így elmondható, hogy 2012-ben nagy számban elfogtuk a körözötteket az illetékességi területünkön. Az ügyekben lefolytatott adat-és információgyűjtések nyomán összegezhető, hogy a jelenleg – akár több év óta is - hatályban lévő körözések esetében a körözött személyek kb. 60 % nem tartózkodik az illetékességi területünkön. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a körözött személyek elfogását tükröző mutató esetében számszakilag nagyobb mértékű növekedésre az elkövetkező időszakban, években nem is számíthatunk. 

Az elfogások tekintetében pozitívum, hogy a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyek esetében sikerült – általam jelentősnek tartott - javulást elérni az előző évhez képest (165-ről 182-re). 

A Nagykátai Rendőrkapitányság közrendvédelmi állománya 2013. évben összesen 527 személyt állított elő, szemben a 2012. évi 506 fővel. Ez százalékos formában kifejezve 4,15%-os emelkedést mutat. Az előállított személyek 45%-a (238 fő) bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt került előállításra. 

Megállapítható, hogy mind az elfogások, mind az előállítások tekintetében a közterületi állomány fő feladatának tekintette a bűncselekményeket elkövető személyek felderítését, ezen személyek átadását az eljárást lefolytató bűnügyi szolgálati ág részére.   

Biztonsági intézkedést 190 esetben foganatosítottunk, míg erre 2012-ben csupán 171 fővel szemben került sor, mely 11,1%-os emelkedést jelent. 

A közrendvédelmi állomány részéről a 2013-as évben a közterületi intézkedési mutatókat az esetek többségében – ha kis mértékben is - a mennyiség területén sikerült javítani, azonban ez mellett elengedhetetlenül célként szükséges kitűzni, hogy a munka minőségét folyamatosan javítsuk, az állomány tudásszintjét növeljük. 

A közrendvédelmi állomány 2013-ban összesen 501 esetben hajtott végre kísérési feladatokat, ami jelentős számnak tekinthető a jelenleg meglévő járőri létszám figyelembe vételével. Ezen számadat közel 27,15%-os emelkedést mutat az előző évhez (394 eset) képest. Szintén célul kell magunk elé kitűzni, hogy az átkísérések számának emelkedő tendenciáját megállítsuk, csökkentsük, tekintettel arra, hogy ezen feladat végrehajtás közterületről elvonó tényező.

A bírósági és szabálysértési eljárásokban elrendelt elővezetések foganatosítására 523 esetben került sor. Az elővezetések száma 88,12%-al emelkedett 2012. évhez képest (278 eset). Az elővezetések számának ilyen mértékű emelkedése szinte kizárólag a jogszabályi változások eredménye. A Nagykátai Rendőrkapitányság vonatkozásában az elővezetések száma a be nem fizetett helyszíni bírságok elzárásra történő átváltoztatása miatt emelkedett meg. Az eredményes elővezetések aránya közel 25%, mely mutatót 2014-ben mindenképpen növelni szükséges.

A közrendvédelmi állomány tekintetében sikerült elérni, hogy az elmúlt évben 2012-höz képest - ha minimálisan is, de emelkedjen a közterületi fő létszáma. Azonban a létszámnövekedés ellenére a közterületen eltöltött óraszámok csökkentek. 
A számadatok tükrében elmondható, hogy hiába tudtunk létszámban több főt vezényelni a közterületre, az egy főre jutó közterületi óraszám csökkent, azaz egy adott napi szolgálatban kevesebb időegységet tudott a közrendvédelmi szolgálat a közterületen tölteni. 
Ennek okai nagyrészt a fentebb említett elvonó tényezők emelkedése (átkísérések, elővezetések). 

A közrendvédelmi állomány részére a bűncselekmények elkövetőinek tetten érése, elfogása, a lakosság szubjektív biztonságérzetének a javítása mellett meghatározásra került a szabálysértéseket elkövető személyek kiszűrése, velük szemben az intézkedések lefolytatása. 

Az elmúlt 5 évre visszatekintve megállapítható, hogy folyamatosan csökkent a szabálysértési feljelentések száma. A csökkenő tendenciát 2013-ban sikerült megállítani, ugyanis a szabálysértési feljelentések száma a közrendvédelmi állomány vonatkozásában 11,8%-al emelkedett 2013-ban 2012-höz képest.  

Annak ellenére, hogy a szabálysértéseken belül 2013-ban is kiemelt hangsúlyt fektettünk a tulajdon elleni szabálysértések - ezen belül is az illetékességi területünkre kifejezetten jellemző fa-és terménylopások - visszaszorítására, a szabálysértési feljelentéseken belül a közlekedési szabálysértések számaránya még mindig jóval nagyobb. 

A közrendvédelmi állomány helyszínbírságolási tevékenységének mutatója a szabálysértési feljelentésekkel ellentétben viszont csökkent 2013-ban, 2416-ról 2023 db-ra. Annak ellenére, hogy a helyszíni bírságok darabszáma 16,2%-al csökkent, a helyszíni bírságok összege 13%-al emelkedett (23,755 ezerről 26,838 ezerre). Ez magyarázható azzal, hogy a közrendvédelmi szolgálat részére – a lakosság részéről a rendőrségbe vetett bizalomnak és a társadalmi elfogadottságnak növelése érdekében nem a kisebb súlyú, tisztességes állampolgárok által elkövetett szabálysértések szankcionálására helyeztük a hangsúlyt, hanem a kiemelt, bűncselekményt vagy szabálysértést több alkalommal elkövető személyek visszatérő, folyamatos ellenőrzését irányoztuk elő. Ezen személyekkel szemben azonban minden egyes szabálysértést a lehető legmagasabb összeggel szankcionáltunk. 

A helyszíni bírságok döntő hányadát – a szabálysértési feljelentésekhez hasonlóan - továbbra is a közlekedéssel kapcsolatos szabálysértések szankcionálása eredményezi. 

Szintén a közlekedésben részt vevők által elkövetett jogsértésekhez kapcsolódnak a közigazgatási eljárások keretében kiszabott bírságok, illetve eljárás kezdeményezések. 
A közrendvédelmi állomány 2013. évben összesen 63 fővel szemben szabott ki közigazgatási bírságot, indított eljárást. A közigazgatási eljárás keretében kiszabott bírságok döntő mértékben csak az ittas járművezetés és a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt történtek. 
Az ittas járművezetők kiszűrésére a tavalyi évben összesen 1217 esetben alkalmaztak járőrök, körzeti megbízottak alkoholszondát, ebből 129 esetben mutatott a mérés pozitív eredményt. Az ittas járművezetők kiszűrésének vonatkozásában 2012-höz képest 2013-ban 45%-os emelkedést sikerült elérnünk. Ezen számadat magában foglalja a közigazgatási-és szabálysértési eljárás (helyszíni bírságolás) során szankcionált járművezetőket is. Az ittas járművezetők számát havi bontásban vizsgálva megállapítható volt, hogy szembetűnően nagyobb arányban fordultak elő a tavaszi, nyári hónapokban.  
Szintén a szabálysértési tevékenységhez tartozik, hogy a prostitúcióval összefüggő jogsértés elkövetése továbbra sem jellemző illetékességi területünkön, ezzel kapcsolatban intézkedésre 2013-ban nem volt szükség. 
A rendőrségi törvény változása következtében az Rtv. 34/A.§. szerinti rendőri intézkedésre 2013-ban összesen 3 alkalommal került sor, azaz ennyi esetben intézkedtünk iskolaidőben közterületen engedély nélkül tartózkodó gyermekkorú személy oktatási intézmény részére történő átadásáról. 

A Készenléti Rendőrség megerősítő erőit egyes eseményekhez kapcsolódóan rendszeresen igénybe vettük, illetve több alkalommal dolgozott állományunk közösen a kutyás illetve lovas alegységek beosztottaival, szinte minden településünkön. 2013. december hónap óta pedig a Készenléti Rendőrség napi, rendszeres járőrszolgálatot biztosít a Pánd-Tápióbicske-Tápióság-Tápiószecső járőrútvonalon.   


3.) A veszélyeztetett települések helyzetének bemutatása

Az országos rendőrfőkapitány általános helyettesének 2012. szeptember 04-én kelt feladat meghatározása alapján 2013. évben minden hét második munkanapján bűnügyi-rendészeti egyeztető értekezletet tartottunk. Az értekezleteken elemeztük az elmúlt hét/hónap bűnügyi statisztikai adatait, lebontva településekre, vizsgálva az elkövetett bűncselekmények jellegét, számának növekedését/csökkenését. 

A bűnügyi statisztikai adatok elemzése során – amennyiben szükségesnek láttuk – megváltoztattuk az LSZBP szerinti települések veszélyeztetettségi besorolását is. A bűnügyi szolgálati ág vezetői ekkor ismertették az elmúlt héten felmerült, bűnügyileg releváns adatokat, amelyek a közterületi állomány munkáját segíthetik. Az értekezletekre meghívásra kerültek az illetékességi területünkön működő polgárőrszervezetek vezetői is. 

A közrendvédelmi szolgálati ág vezetői a rendészeti értekezleten kapott információkat felhasználták a járőr-és körzeti megbízotti szolgálat vezényléséhez, napi feladat meghatározásához.

A fentieken felül folyamatosan, heti rendszerességgel végrehajtottuk a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítására kiadott feladattervben, az IJÁSZ feladat meghatározásban, az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények megelőzésére kiadott tervekben, valamint „a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén található települések, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság illetékességi területén található peremkerületek rendőri jelenléttel történő közbiztonsági megerősítésére” kiadott Intézkedési Tervben foglaltakat.

4.) A rendezvénybiztosítások

Minden évben a legnagyobb rendőri, polgárőri erőt igénylő biztosítási feladatunk az április 04-én megrendezésre kerülő „tápióbicskei csata” rendőri biztosítása. Ezen biztosítási feladatot csak a más szervektől is érkező rendőri erők igénybevételével tudjuk megoldani (szomszédos kapitányságok, PMRFK Bevetési Szolgálata, KR). 
A korábbi évekhez hasonlóan 2013-ban is részt vettünk a FORMA 1 Magyar Nagydíj rendőri biztosításában.  

Területünkön tavaly is megrendezésre kerültek azok a kulturális rendezvények, falunapok, amelyek nagyobb rendőri erőt vettek igénybe a közterület rendjének fenntartása érdekében.
Kiemelt feladat volt számunkra az állami ünnepeken a megemlékezések zavartalanságának biztosítása, valamint a mindenszentek körüli ünnepekkor a temetőkbe látogatók személy és vagyon biztonságának megőrzése. Sikerként könyvelhető el, hogy az elmúlt évben az állami ünnepek rendezvényeinek biztosításakor közrendet veszélyeztető cselekmény elkövetése miatt nem kellett rendőri intézkedést kezdeményezni, továbbá a mindenszentek környékén teljes mértékben sikerült a temetők környékén a közbiztonságot fenntartani. Hasonlóképpen az év végi ünnepek rendjének fenntartása is eredményes volt, nem történt a közelgő ünnepekkel kapcsolatba hozható, kirívó cselekmény. 


5.) A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

Az elmúlt év jelentős létszámfejlesztése volt, hogy Nagykáta és Tóalmás települések vonatkozásában 1-1 fővel sikerült megemelni a körzeti megbízotti létszámot, azaz Nagykáta városban 3 fő, míg Tóalmáson 2 fő körzeti megbízotti státusz került kialakításra, illetve betöltésre. Minden, az illetékességi területünkön lévő településen van rendszeresített körzeti megbízotti státusz és gyakorlatilag minden ilyen státuszt sikerült a tárgyévben feltöltötten tartani folyamatosan. 

A 2013-as évet megelőző kettő évben viszonylag magas volt a körzeti megbízottak ügyleterheltsége. Az elmúlt évben a körzeti megbízottakat érintő bűnügyi ügyleterheltséget 2013-ban sikerült mérsékelnünk. A teljes közrendvédelmi állomány a tavalyi évben összesen 967 db bűnügyben végzett önálló nyomozást, ami 10,2%-al csökkent az előző évihez képest. 

Ezen számadat szerint a kapitányság teljes körzeti megbízotti állományára vonatkoztatva 48,35 db /fő volt a feldolgozott bűnügyek száma. Tekintettel arra, hogy az elmúlt évben 2 fővel tudtuk növelni a körzeti megbízotti státuszok számát, így az 1 főre jutó ügyleterheltséget tovább tudtuk esetükben csökkenteni.  (2012-ben az ügyleterheltség: 59,8 db/fő)


6.) Az ügyeleti tevékenység, a tevékenységirányítási központ működtetése

Az ügyeleti tevékenységünkben 2013. december hónapban állt be változás, amikor először tesztüzemben, majd ezév január 01-től üzemszerűen átalakult a szolgálatirányítási rendszerünk. Az eddig megszokott 24 órás „kapitánysági ügyelet” megszüntetésre került, s az ügyeletesek helyett ún. szolgálatparancsnokok végezték a közterületi és a bűnügyi szolgálat irányítását, karöltve a Pest megye Rendőr-főkapitányság szervezetében létrehozott, budapesti központú Tevékenységirányítási Központtal (továbbiakban TIK.). A jelenlegi rendszerben a állampolgárok által kezdeményezett segélyhívások már nem a Rendőrkapitányságra futnak be, hanem a TIK kezelőihez, akik azonnal intézkednek a legközelebbi rendőri erő helyszínre irányításában. 

7.) Az igazgatásrendészeti tevékenység (5. sz. melléklet)

7.1. Szabálysértési szakterület
2013. évben 1018 db szabálysértési feljelentés érkezett hatóságunkhoz.  A feljelentések száma az előző évi 1084 db-hoz viszonyítva 6 % csökkenést mutat. A feljelentések számának kismértékű csökkenése, illetve stagnálása elsősorban a 2012. április 15-től hatályba lépő új szabálysértési törvényben bevezetett változások következménye. 
Elmarasztalt személyek száma a tárgyévben 835 fő volt, míg 2012. évben 895 fő. Ezen belül a pénzbírsággal büntetettek száma 736 fő volt.
A figyelmeztetések számadatai minimális mértékűek a megbüntetettek számához viszonyítva. 


A figyelmeztetések alkalmazására szinte csak a jövedelemmel nem rendelkező fiatalkorúak estében kerül sor, illetve nagyon csekély súlyú cselekmény elkövetésekor alkalmazzuk. A tárgyévben mindössze 96 db figyelmeztetést alkalmaztunk, mely az elmarasztalt személyek 11 %-t teszi ki.

Figyelmeztetések száma 2013. évben 96 db volt.

Az átlagbírság jelentős - 70 % - emelkedést mutat az előző évhez viszonyítva, 29. 039. –Ft-ról 50.713.- Ft-ra emelkedett. Ennek a jelentős emelkedésnek elsősorban a fix bírságok bevezetése az oka, másrészt a szabálysértési hatóságunk által tervezett emelések magvalósulása. 

A járművezetéstől eltiltások alakulása továbbra is a szigorú elbírálási gyakorlatunkat igazolja. Az eltiltottak száma 2013. évben 81 fő volt, mely a kiemelt közlekedési szabálysértések miatt elmarasztaltak számához viszonyítva 34%, azaz megyei viszonylatban a harmadik legszigorúbb ezen a téren szabálysértési hatóságunk. 

A feljelentések összetétele a következők szerint alakult:

1./ A kiemelt közlekedési szabálysértés miatt feljelentések száma:		266	 
2./ Egyéb közlekedési szabálysértések száma:			 	675	
3./ Közrend elleni szabálysértések száma: 			   	   	  77	    

A szabálysértési tevékenységgel összefüggésben szintén jelentős munkát jelent az előzőekben ismertetetteken túl a nagyszámú megkeresések teljesítése is, mely megkeresések száma 2013. évben 139 db volt.

7.2. Fegyver és engedélyügyi terület
2013. december 31-én illetékességi területünkön 407 fő magánszemély és 2 jogi személy rendelkezett  lőfegyvertartási engedéllyel. A jogi személyek száma eggyel csökkent, míg a fegyvertartási engedéllyel rendelkező természetes személyek száma kissé emelkedett (5 fővel).
A természetes személyeknél összesen 1440 db engedélyezett fegyver található. Ebből 961 db sportvadászati célú, önvédelmi célú gáz-riasztó fegyver 313 db, szolgálati vadászfegyver 25 db, sportlövészet 101 db, céllövészet 40 db. lőfegyver található.
Jogi személyeknél sportlövészeti céllal 23 db fegyver, színházi fegyver pedig 7 db szerepel. 
A tárgyévben 107 db új kérelem érkezett hatóságunkhoz lőfegyver megszerzése vonatkozóan. Az új kérelmek száma hasonlóan alakult az előző évhez viszonyítva, amikor is 115 db volt az új kérelmek száma.  Gáz – riasztófegyver viselési engedély iránti kérelem 24 db érkezett 2013. évben.   

Illetékességi területünkön 2013. évben is vadásztársaság működött. Velük az együttműködésünk jó és folyamatos. Minden év végén a vadásztársaságok elnökeivel együttműködést értékelő értekezletet tartunk, melyen megbeszélhetjük az esetleges problémákat és javaslatokat. Ez 2013. évben is megtörtént, melyen az együttműködésünket is megújítottuk. A társas vadászatok ellenőrzése rendszeres a kapitányság részéről. 

Év végén érvényes figyelmeztető jelzés 1 db volt illetékességi területünkön.
Pirotechnikai tevékenységgel kapcsolatos felhasználásra vonatkozó bejelentések száma 6 db volt, forgalmazásra vonatkozó pedig 1 db. 

7.3. Személy- és vagyonvédelmi tevékenység 
2013. december 31-ig bezárólag összesítve 3403 db személy-és vagyonőri igazolvány, 124 db működési engedély, valamint 4 db hatósági bizonyítvány került kiadásra. 
Mind ebből a tárgyév végén érvényes igazolványok száma 1532 db személy-és vagyonőri, 8 db magánnyomozói és 4 db tervező-szerelői.

2013. év végén érvényes engedélyek, hatósági bizonyítványok száma összesen 36 db. 
2013. évben hatóságunkhoz érkezett új kérelmek száma összesen 223 db.

Az igazgatásrendészeti osztály által végrehajtott ellenőrzések száma 1645 db volt a tárgyévben. Az ellenőrzések alapján 5 db bevonásra, 4 db visszavonásra és 3 db felfüggesztésre került sor.

A 2012. évi szabálysértési statisztika alapján az ügyek feldolgozása nagyon jól alakult, az 1084 db iktatott ügyből folyamatban maradt ügyek száma mindössze 18 db volt, azaz 1,6 %.  


7.4. Közigazgatási bírság ügyek
Ezen ügyek elbírálása, feldolgozása szintén az igazgatásrendészeti osztály feladatai közé tartozik. Kapitányságunkon. 2013. évben ezen ügyek száma összesen 223 db volt, azaz kismértékben emelkedett az előző évi 209 darabhoz viszonyítva.


8.) A bűn- és baleset-megelőzés

8.1. Bűnmegelőzés
A Vizsgálati Osztályon belül önálló, de nem független kiemelt főelőadó végzi a bűnmegelőzésből adódó feladatok zömét.  

A rendőrkapitányságon 2000. február 22-én a Bűncselekmények Áldozatainak Napján áldozatvédelmi iroda nyílt, a csoport elhelyezési körlete biztosítja az áldozatokkal történő zavartalan kommunikáció lehetőségét. 

Az áldozatvédelmi irodát naponta 4-5 ügyfél keresi fel bejelentéssel, panasszal, információkéréssel. Az iroda fontos feladata az állami kárenyhítések benyújtásának elősegítése. Az elmúlt évben 37 esetben került sor kárenyhítés kezdeményezésére, mely a sértettek vonatkozásában pozitív visszhangot váltott ki. 

Az áldozattá válás megelőzésére folyamatos és tervszerű lakossági propaganda tevékenységet folytatunk. Az elmúlt évben minden olyan helyszínen és időpontban megjelentünk munkatársainkkal és szóróanyagainkkal, ahol és amikor fokozott veszélyeztetettséget  jelentett a nagyobb számú lakosság egyidejű megjelenése. Az idényjellegű feladatainkat (pl.: hétvégi házas övezetek, strandok parkolóinak visszatérő ellenőrzése) jól támogatta megelőzési előadónk a prevenciós szórólapok terjesztésével. Ugyanilyen módszert választottunk a halottak napi megemlékezések alkalmával a temetők környezetében, vagy az év végi ünnepek során az áruházak, piacok parkolóiban. 

Feltétlen eredményként értékelhető, hogy a megfelelő lakossági megelőző propagandával biztosított időpontokban és helyeken nem regisztráltunk nagyobb tárgyi súlyú jogsértést (bűncselekményt), mely körülmény kedvező visszhangot keltett a helyi lakosság körében. 

A bűnmegelőzési feladatok között különösen fontos helyet foglal el a kiemelt főelőadó által a területünkön található általános- és középfokú oktatási intézményekben tartott előadások tapasztalatainak összegzése. Ilyen előadásokat elsősorban az oktatási intézmények meghívásai alapján tartottunk, továbbá hasonló feladatokat láttunk el több falunapon, majálison, valamint több, szépkorúak által látogatott klubrendezvényen.  

Szükség esetén előadások megtartása a veszélyeztetettnek ítélt osztályokban, az iskola és a tömegközlekedési csomópontok közötti útvonal fokozott rendőri felügyelete, a rendőrség és az iskola között kiépített sajátos információs csatorna megtartása továbbra is igényként jelentkezik a képviselők, a pedagógusok, a szülők és a tanulók részéről is.


8.2. Baleset-megelőzési tevékenység
A 2013-as évben a Nagykátai Rendőrkapitányságon Városi Balesetmegelőzési Bizottságának újjászervezése megtörtént, melynek kapcsán az év során egy esetben került VBB ülés megtartására. A személyi sérüléses közúti közlekedési baleseti tendenciák szabták meg számunkra a baleset-megelőzési tevékenység fő irányvonalát, stratégiáját. A 2013-as évben kiemelt figyelmet fordítottunk a gyermekekre, hiszen az iskolai tanév alatt minden reggel és a déli órákban, lehetőség szerint rendőri jelenlétet biztosítottunk az oktatási intézmények környékén található, fokozottan veszélyeztetett kijelölt gyalogos átkelőhelyek mellett, melyben a helyi polgárőrszervezetek nagy segítséget nyújtottak.

A 2013/14-es tanévben indított „Az iskola rendőre program”-hoz 2013. évben a már meglévő 7 általános iskolához további 9 iskola csatlakozott, ezek közül 7 általános, 2 pedig középiskola. Illetékességi területünkön összesen 16 iskola vesz részt immár „Az iskola rendőre program”-ban.

Baleset-megelőzést érintő pályázatokon történő részvétel lehetőségének biztosításával, közlekedésbiztonsági akciók végrehajtásával (Magyar Közlekedéspolitika 2003-2015), intézmények felkérése alapján oktatásokkal, szóróanyagok osztásával, felvilágosító kampány folytatásával próbáltuk meg a baleset-megelőzési tevékenységet hatékonyabbá tenni. Az év során, a területünkön működő iskolák felkérésének mindig eleget téve közlekedési elméleti- és ügyességi versenyeket tartottunk az alsó- és felső tagozatos korosztálynak. Az illetékességi területen működő Önkormányzatok is több esetben kérték fel a Közlekedésrendészeti Osztályt a különböző közösségi rendezvényeken baleset-megelőzési célzattal történő részvételre, melyeknek szintén eleget tettünk. 

További fontos és jelentős feladat volt a passzív biztonsági eszközök - biztonsági öv és a biztonsági gyermekülés - használatának betartatása, mivel a balesetek súlyosságának csökkentése terén érhetünk el nagy eredményeket. Igaz, hogy ezen a területen – a folyamatos és következetes rendőri munkával – az elmúlt időszakban is jelentős eredményeket értünk el, de továbbra is folytatnunk kell ezt a tevékenységet.


9.) Együttműködés

A rendőrkapitányság életében továbbra is nagy hangsúly helyeződik a társ- és civil szervezetekkel történő együttműködésekre, az érdekek összehangolására és egymás tevékenységének segítésére. Kiemelt stratégiai partnereinkkel, az önkormányzatokkal, polgárőrségekkel, kisebbségi önkormányzatokkal naponta cserélünk információt. Rendszeresek a közös ellenőrzések társszerveinkkel, a vadász- illetve horgász egyesületek tagjaival. 

A kistérségi és a járási egyeztető fórumokon a polgármesterekkel és a helyi társszervekkel folyamatos a konzultáció, mely további együttműködésre nyit lehetőségeket. Az őrsparancsnokok és a helyi körzeti megbízottakon keresztül is folyamatos kapcsolattartás valósul meg a 13 település vezetésével. 
A polgárőrszervezetekkel való együttműködés keretén belül a polgárőrvezetők heti rendszerességgel egyeztető értekezleten vesznek kapitányságunkon. 

A társszervek (tűzoltóság, honvédség) és egyéb szervezetek, egyesületek találkozóin, a sportrendezvényein versenyein részt veszünk. 

Rendszeres munkakapcsolatban állunk továbbá a helyi Katasztrófavédelem, Nemzeti Közlekedési Hatóság, a Fogyasztó-védelmi Felügyelet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Munkavédelmi Felügyelőség, valamint a MÁV és a VOLÁN munkatársaival. 



III. ÖSSZEGZÉS , CÉLKITŰZÉSEK A 2014. ÉVRE


A Nagykátai Rendőrkapitányság 2013-ban teljesítette a kitűzött céljait. Végrehajtotta a jogszabályokból, normákból, vezetői utasításokból, szakmai elvárásokból adódó feladatait. A napi rendőri munkát sikerült összhangba hozni a társadalmi elvárásokkal. 

A 2013-ra meghatározott feladatok közül azonban nem mindent sikerült teljes mértékben végrehajtani, így szükség szerint e feladatok végrehajtása a továbbiakban is célként jelentkeznek az alábbiak szerint:


2014. évi feladatok, célkitűzések



	A 2014. évi országgyűlési választással, az Európai Parlament tagjainak választásával, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos helyi rendőri feladatok ellátása, a választások zavartalan lebonyolításának elősegítése.

A települések közbiztonságának fenntartása és javítása, fokozott figyelemmel a kistelepülések és a külterületek rendjére, valamint az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni eredményes fellépésre.
A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számának csökkentése, baleset-megelőzés és rendőri tevékenység biztosításával.
Az ESR 112 Projekt megvalósításával a kialakított új struktúra – különösen a szolgálatirányító parancsnoki rendszer – eredményes és hatékony működése.
Törvényesség, eredményesség, hatékonyság a bűncselekmények elkövetőivel szemben.
Magas szintű jogszolgáltatás a rendőrséghez forduló állampolgárokkal szemben, állampolgárbarát modell érvényesítése.
A bűnügyi eredményességi mutatók szinten tartása, lehetőség szerint további javítása.   


Tisztelt Polgármester Asszony/Úr, Képviselő Testület! 

Ennyiben tudtam és kívántam bemutatni a Nagykátai Rendőrkapitányság 2013. évi főbb tevékenységeit, a beszámolóhoz mellékelem az Önök által irányított településről e tárgykörben készített, a helyi sajátosságok bemutatását előtérbe helyező beszámolót.

Kérem, hogy az előterjesztett anyagot vitassák meg, észrevételeikkel és véleményükkel azt egészítsék ki, a meghatározott feladatokat támogassák és fogadják el. 

Nagykáta, 2014. február 27. 


								Lajmer György r. alezredes 
								       Kapitányságvezető   
    

