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Tisztelt Képviselő Testület, tisztelt Polgármester Úr!
A rendőrségről szóló törvény írja elő azon kötelességemet, melyet a jelen beszámoló
előterjesztésével a mai napon teljesítek azzal, hogy Sülysáp város közbiztonsági helyzetéről
számolok be.

I.
Sülysáp illetékességi területének rendőri lefedettsége
Sülysáp városában önálló, osztály jogállású rendőrőrs működik. Illetékességi területe a
városon kívül további két település, Úri és Mende közigazgatási területére terjed ki.
A 2015. július 1-ei Nagykátai Rendőrkapiánysághoz való csatlakozás óta a rendőrős első
teljes évet kezdte meg 2016. január 1-én a Nagykátai Rendőrkapitányság szervezetében.
Ebben az új évben a rendőrség feladat végrehajtásának három fő pillére volt a terrorveszély
elhárítása, megelőzése, a migrációval kapcsolatos feladatok végrehajtása és a lakosság
biztonságérzetének fenntartása.
Mind ahogyan már azt a tavalyi beszámoló alkalmával is említésre került a csatlakozásról
szóló rendeletet továbbra sem követte újabb szabályozás, így a Nagykátai
Rendőrkapitánysághoz csatolt települések ügyészi és bírósági feladatait változatlanul, egy
másik rendőrkapitánysági területen működő Monori Járási Ügyészség és Monori Járásbíróság
látják el.
Az is elmondható a fent említettekkel kapcsolatban, hogy rendőrőrs csatlakozásával együtt
továbbra sem került végrehajtásra az elmúlt időszakban a Nagykátai Rendőrkapitányság
központi állományának létszámfejlesztése, melyre különösen az igazgatásrendészeti,
közlekedésrendészeti és bűnügyi vizsgálati területeken lett volna szükség. Mivel a csatlakozás
jelentősen emelte a kapitánysági illetékességi terület baleseti számait, valamint a lakossági
kézben lévő nagyszámú vadász, sport és önvédelmi fegyver miatt majd duplájára emelkedett
az engedélyügyi szakterület leterheltsége.
Az elmúlt évben nagy terhekkel és jelentős személyi változásokkal járó időszakot élt meg
Sülysáp város közbiztonságáért is felelős, a bűnmegelőzési és felderítési feladatokat egyaránt
ellátó Sülysápi Rendőrőrs.
A Rendőrőrs munkáját alapvetően meghatározta a terület bűnügyi struktúrája, az elkövetett
bűncselekmények száma, az ebből adódó nagyfokú leterheltség. Kiemelt figyelmet kellett
fordítanunk a területünkön elkövetett gépkocsi feltörések, lakásbetörések, rablások
megelőzésére, a már elkövetett bűncselekmények elkövetőinek elfogására.
Számos kiemelt feladatot kellett végrehajtanunk a 2016. évben is. A Nagykátai
Rendőrkapitányság Sülysápi állománya biztosította 2016. évi állami ünnepek (Március 15.,
Május 1., Augusztus 20., Október 23.) helyi rendezvényeit, az önkormányzat, a társadalmi
szervezetek, az egyesületek, valamint az egyházak által szervezett kulturális-, sport-, vallási,
illetve egyéb rendezvényeket.
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Járőreink fokozott közterületi jelenlétet biztosítottak a Halottak Napja alkalmából a temetők
környezetében, 2016. december hónapban az év végi ünnepekkel kapcsolatosan a nagyobb
forgalmat lebonyolító boltok, illetve a fenyőfát, pirotechnikai eszközöket árusító helyek
közvetlen környékén, de részt vettek a vadászati ellenőrzésekben, a különböző központi és
helyi szinten szervezett közlekedési, közbiztonsági és bűnügyi fokozott ellenőrzések
végrehajtásában. Valamint a talán legnagyobb mértékben megterhelő feladatként jelentkező
hazánkra nehezedő migrációs terhekkel járó feladatok végrehajtásában nagy óraszámban vette
ki részét a rendőrőrs.
2016. évben a rendőrőrsről 2 fő Úri és Mende körzeti megbízottja távozott saját kérésére
történő áthelyezéssel. Ezt követően Szántai Gábor r. tőrm. lett megbízva az egyik mendei
körzeti megbízotti státusz betöltésére, illetve Szóráth István c. r. ftzls. úr 2016. augusztus 1-én
önkéntes alapon került kinevezésre mint Úri körzeti megbízott. Sülysápi körzeti megbízottnak
lett megbízva 2016. október 1-én Sinkó József r. zls. úr és 2016. december 1-én Pap Gabriella
r. ftzls. kisasszony is. Így csak az egyik mendei státusz van üresen, melynek a jövőben
pályáztatása szükséges. Körzeti megbízottjaink irodája továbbra is a rendőrőrs épületében
található. Munkájukat jó színvonalon végzik. Helyi tevékenységükön túl különböző
rendőrkapitánysági szintű akciókban, ellenőrzésekben is részt vesznek,
továbbá
közreműködnek más települések területén végrehajtott feladatokban is.
Figyelemmel arra, hogy a városban újdonságként jelentek meg a körzeti megbízottak,
egyenlőre még csak a kezdeti visszajelzések alapján tudom kijelenteni, hogy a lakossággal,
társszervekkel való kapcsolatuk jónak ígérkezik. Több év tapasztalata alapján mondhatom,
hogy az állampolgárok rendszeresen keresik fel a rendőrőrsöt a hatáskörünkbe nem tartozó
problémákkal, véleményt, tanácsot várnak egyes vitás kérdésekben vagy pusztán a
közigazgatás más területén történő eligazodáshoz kérnek segítséget. Őszintén remélem, hogy
idővel a körzeti megbízottak e téren is a lakosság látókörébe kerülnek.
Fogadóórát havi egy-egy alkalommal tartanak, a hónap második és utolsó hétfői napján 15 és
17 óra között.
A rendőrőrsön a bűnügyi feldolgozó tevékenységet az előző évekhez hasonlóan 1 fő nyomozó
és az őrshöz tartozó körzeti megbízotti állomány végezte.
A rendőrőrs ügykezelői faladatait kiválóan ellátó Klincsek Fanni 2016. október 5-től távozott
és az ő pótlására érkezett 2016. decemberében Pappné Kurucz Ildikó. Illetve a hosszú évek óta
betöltetlen őrsparancsnok – helyettesi státusz is betöltésre került Győri Zoltán r. őrnagy
személyében, aki a Monori Rendőrkapitányságról érkezett.
A település közbiztonságáért elsősorban a helyi körzeti megbízottak, valamint a rendőrőrs
beosztottai felelősek. 2016-ban a Magyar Rendőrség többletfinanszírozással tovább folytatta
az un. „MIKI” programot, melynek keretében munkatársaink szabadidőben végzett
túlszolgálatok útján -24 órában- plusz erőkkel biztosították a rendőrkapitányság, ezen belül
pedig a rendőrőrs illetékességi területének rendőri lefedettségét és ezáltal erősítették a
lakosság szubjektív biztonságérzetét.
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A szolgálati formát illetően sok pozitív visszajelzés érkezett a Rendőrkapitányság felé mind a
polgármesteri hivatalok részéről, mind pedig a települések lakosságától egyaránt.
Azon időszakban, amikor a településen nem tartózkodik körzeti megbízott, akkor a rendőrőrs,
valamint a rendőrkapitányság járőrei 24 órában intézkednek a településről a Rendőrség
irányába érkezett bejelentésekben.

II.
Sülysáp város bűnügyi helyzete
(2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016)
Az ENyÜBS (egységes nyomozóhatósági, ügyészségi és bírósági statisztika) adatai alapján a
Sülysápi Rendőrőrs illetékességi területén elkövetett bűncselekmények száma a 2014-es
adatokhoz képest 37%-kal csökkent és 2016-ban a 2015-ös adatokhoz képest ismét 35%-al
csökkent.
Bűncselekmények számának alakulása
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A diagram számadataiból látható, hogy a közterületen elkövetett bűncselekmények az utóbbi
években a bűncselekményszám negyedét-ötödét tették ki, 2015-ben az összes bűncselekmény
harmadát tette ki. E bűncselekménytípus a 2015-es adatokhoz képest 22%-al csökkent 2016ban.
A kiemelten kezelt bűncselekmények száma 2016-ban az előző év adataihoz képest 33%-al
csökkentek, és az összes bűncselekmény 42%-át tette ki. E körbe tartoznak a lakosságot
legjobban irritáló, a köztudatban leginkább megjelenő bűncselekmények.

5

A fentieken belül Sülysáp város bűnügyi helyzete az alábbiak szerint alakult 2016-ban:

Bűncselekmények számának alakulása
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Az ábrán jól látható a 2011-2012-ben szinte mindenhol tapasztalt ugrásszerű emelkedés,
valamint a 2013-tól tapasztalható folyamatos csökkenés, melynek eredményeképpen az előző
évhez képest 2015-re a városban elkövetett bűncselekmények száma 42%-kal csökkent. A 151
db-os bűncselekményszám egy több mint nyolcezres város esetében már-már szürreálisan
alacsony és az utóbbi években példa nélküli. Megtartása komoly kihívást jelentett, de a
tárgyévben már csak 105 db. bűncselekmény volt, ami 30%-os csökkenést jelent.
Az alábbi táblázatban a korábban említett -14 bűncselekményfajtát tartalmazó- kiemelten
kezelt bűncselekmények öt éves alakulása látható, az ENyÜBS adatai alapján:

Rendőri eljárásban regisztrált, kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása
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A vagyon elleni bűncselekmények, és ezen belül főként a különféle lopások minden település,
így Sülysáp életében is már-már hagyományosan meghatározóak. Számuk általában a
bűncselekményszám jelentős hányadát teszi ki, Sülysáp esetében pontosan 37%-át.
A kiemelt bűncselekményi kategóriákat elemezve megállapítható, hogy a városban a lopások
száma majdnem a felére, ezen belül a gépkocsi lopás egyáltalán nem volt és talán a lakosságot
legkényesebben érintő lakásbetörések száma 2015 évi 18 db-ról 7 db-ra csökkent ami 61%-os
csökkenést jelent. Tovább csökkent a rablások száma, elmondható, hogy a tárgyévben nem
volt és a rongálások száma több mint a felével csökkent. A kiskorú veszélyeztetése és a
garázdaság elnevezésű bűncselekmények száma növekedett a bázisévhez képest 1 illetve 6
esetszámmal, azonban az elmúlt öt év adatait tekintve érdemi változás nem következett be.
A testi sértések száma nem változott, és az öt éves értékelésben tisztán látható, hogy egy
2013-as pillanatnyi csökkenéstől eltekintve minden évben 10 körüli értékről beszélhetünk.
Ezen belül a súlyos testi sértések száma egyharmadára csökkent.
Egyenes következménye ez a város elhelyezkedésének, kistérségi helyzetének valamint a
három dűlőben és a jelentős külterületeken tapasztalható rosszabb szociális és társadalmi
helyzetnek. A Rendőrség részéről ezzel kapcsolatosan megelőző tevékenységet nagyon nehéz
folytatni.
A város vonatkozásában folyamatosan elemezzük és értékeljük a bekövetkezett
bűncselekményeket, tulajdon elleni szabálysértéseket, melyek alapján több esetben került sor
célzott akciók, fokozott ellenőrzések végrehajtására. Hatására a korábban sorozat jelleggel
elkövetett bűncselekményeket sikerült megelőzni.
A szolgálatok ellátása során fokozott figyelemmel voltunk és vagyunk a már ismertté vált
helyi bűnelkövetői körök figyelemmel kísérésére, valamint a településen megjelenő gyanús
személyekre, járművekre.

III.
Sülysáp közbiztonsági (közlekedési és közrendvédelmi) helyzete
Az elmúlt évben a város illetékességi területén összesen 31 db olyan közlekedési baleset
történt, mely során rendőri intézkedésre került sor. Ez az előző évhez képest 3 %-os
csökkenést mutat, szerencsére azonban alul marad a korábban megszokott majd 40 db-os
számokkal szemben.
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Balesetek számának alakulása
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A város közlekedési helyzetét ismerve bátran kijelenthető, hogy az itt átvezető 31. számú
főútvonal megbélyegző hatású. A Jászság és a Tápió-vidék egyetlen Budapestre vezető
főútvonalaként, kanyargós vonalvezetésével, keskeny és rossz minőségű úttestével mindig a
balesetek melegágya volt. A balesetek minden igyekezetünk ellenére szinte kizárólag itt
következtek be.
A városiasodással, a forgalom rendkívüli növekedésével mostanra Sülysáp szinte már a
fővárosi agglomeráció részének mondható. Az ingázók száma rendkívül magas, mely a
főútvonal hajnali-reggeli és délutáni-esti forgalmában jól megfigyelhető.
A megyei matricarendszer bevezetésével a helyzet tovább romlott, 2015 januárjától
ugrásszerűen megemelkedett a főút egyébként is jelentős forgalma.
Balesetek kimenetelének megoszlása
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A 31 db közlekedési baleset megoszlását tekintve 1 db. halálos kimenetelű közlekedési
baleset történt az illetékességi területünkön, valamint 3 db. súlyos sérüléssel járó, 9 db.
könnyű sérüléssel járó és 18 db. anyagi káros baleset történt. Ezen számok a bázisévhez
viszonyítva a tárgyévben a halálos kimenetelű belesetek száma 1 esetszámmal emelkedett, a
súlyos sérüléssel járó balesetek száma 1 esetszámmal csökkentet, a könnyű sérüléssel járó
balesetek száma 1 esetszámmal növekedett és a csak anyagi kárral járó balesetek száma 2
esetszámmal csökkent. Azonban itt is elmondható, hogy az elmúlt két év adatait tekintve
érdemi változás nem következett be a számokban.
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A balesetek okait elemezve megállapítható, hogy a fő ok a gyorshajtás valamint az előzési
szabályok megsértése.
Itt elmondható, hogy a rendőrkapitányság illetékességi területének kibővülése pillanatában a
Sülysápi Rendőrőrs illetékességi területén a Nagykátai Rendőrkapitányság akkori, pillanatnyi
baleseti számának majd felét regisztrálták, azaz baleseti számaink azonnal 50%-kal
emelkedtek. Ez a magas szám néhány esettől eltekintve sajnos kizárólag a főútvonalhoz
köthető.
A jól látható probléma stabilizálása érdekében átdolgoztuk a sebességmérés helyi rendszerét,
fokozottabb közlekedésrendészeti jelenlétet vezettünk be az útszakaszon. Rendszeresen
szűrtük az ittas vezetőket, folyamatosan ellenőriztük a passzív biztonsági eszközök
használatát, azonban jól látható, hogy a sikerhez az illetékességi terület bővülésével arányos
létszámfejlesztés szükséges, melynek kezdeményezésére szintén lépéseket tettem.
A rendőrőrs által foganatosított közrendvédelmi intézkedések statisztikai mutatóiban az
alábbi változások történtek:
Ahogyan bevezetőmben is említettem, a Sülysápi Rendőrőrs állományának leterheltsége a
Nagykátai Rendőrkapitánysághoz történő csatlakozással megemelkedett. A kibővült járőr
körzetek és járőr útirányok, valamint a rendőrkapitányság más területeiről érkező –és a
Tevékenységirányítási Központ által leosztott- bejelentésekre reagálás következtében a
közterületen végrehajtott intézkedések összetétele teljes mértékben átalakult.
A bűncselekményeken történő tettenérés, vagy pl. körözés alapján történt elfogások száma 53
db volt. Az általában bűncselekmény gyanúja, szabálysértés ismételt elkövetése, ittas vezetés
miatti mintavétel vagy egyéb szabályszegések miatt végrehajtott előállítások ugyancsak 99 db
volt.
Napi tevékenységünk során 199 esetben tettünk szabálysértési feljelentést és 9 esetben
kezdeményeztünk feljelentéssel büntetőeljárást. Valamint 294 fő esetében szabtunk ki
helyszíni bírságot 3 046 000 Ft. összegben és 12 fővel szemben éltünk a közigazgatási bírság
kiszabásával 180 000 Ft. értékben.
A fenti intézkedések számait tekintve valahol nyilvánvalóan negatívan kell hatnia, az egyre
agresszívabb és durvább szabálysértőkkel szemben, mely szabálysértésekre kollégáim
megfelelő módon reagálva, több esetben a súlyosabb szankciót eredményező szabálysértési
feljelentés lehetőségével éltek.
Folyamatosan ellenőriztük a településeinken élő házi őrizetben lévő személyeket, valamint
lakhelyelhagyási tilalom alatt állókat, hogy a számukra bíróság által meghatározott
magatartási szabályokat betartsák. Velük szemben szigorúbb szankciót alkalmazni nem
kellett, lakhelyüket nem hagyták el.
Az elmúlt évben 108 db elővezetést hajtottunk végre, melyből 62 db volt sikeres és 46 db
sikertelen. Ennek fő oka a szabálysértési bírságok, helyszíni bírságok be nem fizetéséből
adódó elzárások alkalmazása, valamint a bíróságok szigorúbb fellépése a tárgyalásokról indok
nélkül elmaradó személyekkel szemben.
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Munkánk során együttműködtünk az önkormányzattal, a polgárőrséggel, valamint a területi
erdésszel, mezőőrökkel is. Mind az őrs, mind a rendőrkapitányság állománya közös erdei
szolgálatokat láttak el az erdészekkel, polgárőrségekkel, mezőőri szolgálatokkal a minden
évben jelentkező falopások visszaszorítása érdekében. E mellett minden egyes ügyben
vizsgáltuk a bíróság elé állítás lehetőségét, hogy az elkövető őrizetbe vétele mellett a bíróság 3
napon belül, vagy szabadlábon védekezése esetén 30 napon belül meghozza az ítéletet.
A településen 2016-ben megszervezett rendezvények –városnap, ünnepségek, egyéb kulturális
és sportrendezvények- zavartalanul kerültek lebonyolításra a helyi polgárőrség aktív
támogatásával, részvételével.

IV.
Következtetések
 Sülysápon az ismertté vált bűncselekmények továbbra is csökkenő képet mutatnak. A
bűnözés összetétele az elmúlt két év statisztikai adatai alapján változik, a vagyon
elleni bűncselekmények aránya az összbűnözésen belül – az egyéb járulékos
bűncselekmények növekedése mellett – csökkenést mutat.
 A vagyon elleni bűncselekmények vonatkozásában elsősorban a kisebb lopások száma
dominál, ezek száma jelentősebb, míg a betöréses lopások száma kisebb kategóriát
képez.
 Az erőszakos és a közterületi bűnözés vonatkozásában fertőzöttségről továbbra sem
beszélhetünk, az erőszakos jellegű bűncselekmények gyakorlatilag elhanyagolhatóak a
településen. A statisztikai adatok alapján a garázdaságok számának növekedése
elenyésző, a közterületi bűncselekmények száma csökken.
 A kábítószer bűnözés jelenléte nem számottevő, sem statisztikailag, sem egyéb
adatokkal nem támasztható alá, de meg kell jegyezni, hogy e téren egészen bizonyosan
kijelenthetjük, hogy nagymértékű látencia tapasztalható.
 A közlekedésrendészeti helyzet romlott a településen, mely azonban kizárólag a 31. sz.
főútvonalnak tudható be. Fontos kiemelni, hogy a balesetek jelentős hányada
külterületen történik. Továbbra is fokozottan ellenőrizzük a közlekedésben
résztvevőket, a passzív biztonsági eszközök használatát és szorgalmazzuk a
sebességmérést.
 Továbbra is fontos legjelentősebb „partnerünk”, a lakosság Rendőrségbe vetett
bizalmának további erősítése.

V.
Tervezett feladatok
1. A közlekedési helyzet javítása, a balesetek számának csökkentése. Rendőri akciók
szervezése a helyi polgárőrségek aktív bevonása mellett.
2. A rendőri állomány –ezen belül a körzeti megbízotti státuszok- teljes feltöltése, a
meglévő állomány folyamatos képzése.
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3. Az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények visszaszorítása.
4. A település javuló közbiztonsági helyzetének további javítása, de legalább
jelenlegi szinten tartása.
Tisztelt Képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr !
Úgy ítélem meg, hogy a Nagykátai Rendőrkapitányság állománya képes és kész arra,
hogy a város területén a közbiztonságot a törvényes keretek között biztosítsa.
Erőfeszítéseket tettünk és e tevékenységünket folytatjuk annak érdekében, hogy a
település lakóiban tudatosítsuk: a közbiztonság alapvetően az adott társadalom
terméke, ennek a terméknek ára van, a minőségét pedig alapvetően az befolyásolja,
hogy annak alakításában mennyire vállal szerepet.
Kérem, hogy az előterjesztett anyagot vitassák meg, észrevételeikkel és véleményükkel
azt egészítsék ki, a meghatározott feladatokat támogassák és fogadják el.
Nagykáta, 2017. február 25.

Veres Ferenc r. alezredes
mb. kapitányságvezető

