NAGYKÁTA RENDŐRKAPITÁNYSÁG
VEZETŐJE

Szám: 13060/1468/2017. ált.

Önkormányzati beszámoló
a Nagykátai Rendőrkapitányság
2016. évi szakmai tevékenységéről
és a település közbiztonsági helyzetéről
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BEVEZETÉS
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr, 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 2016. 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 2016. 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 Nagykáta Rendőrkapitányság illetékességi területe közbiztonsági
helyzetének értékelése
1. A bűnügyi helyzet bemutatása.
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása.
2016. évben a rendőri eljárásokban regisztrált bűncselekmények száma a Nagykátai
Rendőrkapitányság vonatkozásában 1491 db volt, amely az előző évi adatokhoz
viszonyítva 6,7 %-kal (1598-ról -107-tel) csökkent. Pest megye viszonylatában a rendőri
eljárásokban ismertté vált bűncselekmények száma 22.722 db. Kapitányságunk illetékességi
területén regisztrált deliktumok aránya a megyeihez viszonyítva 6,5 %.
1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása
Az eljárásokban közterületen ismertté vált bűncselekmények száma 298, mely az előző
évhez képest csökkent (329-ről). A regisztrált bűncselekmények 19,9%-át közterületen
követték el.
1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása

(bűnügyi fertőzöttség).
A 100.000 lakosra jutó regisztrált bűncselekmények száma a bűnügyi fertőzöttség
mérőszáma. A Nagykátai Rendőrkapitányság illetékességi területének lakossága 2015 első
félévében 58.501. fő volt míg, 2015. év július 01-től ez a szám felemelkedett 71.374 főre a
járási területre történő beállás miatt. 2016. évben a lakosság száma 71.368 fő volt.
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Az illetékességi területünkön a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma
2015-ben 1684 volt, míg 2016-ban 1390, a csökkenés mértéke 17,5 %-os (-294).
A Nagykátai Rendőrkapitányság illetékességi területén a regisztrált bűncselekmények 100
ezer lakosra vetített aránya 2015-ben 2676 db, 2016-ban pedig 1947 volt. A Nagykátai
Rendőrkapitányság Pest megyében a bűnügyi fertőzöttséget tekintve az 5. helyen áll. Az
összes közterületen elkövetett bűncselekmények 100 ezer lakosra vetett aránya szintén
csökkenő tendenciát mutat 2015 évhez képest 525-ről 419-re csökkent az arány.

rendőrkapitányság eljárásában
bűncselekmények számának alakulása

1.4. A

regisztrált,

kiemelten

kezelt

A Nagykátai Rendőrkapitányság által lefolytatott büntetőeljárásokban A 14 kiemelten kezelt
bűncselekmény tekintetében a vetített arány 1301 db, míg ez az érték 2015-ben 1785.
Az élet, testi épség és egészség elleni bűncselekmények.
Emberölés a Nagykátai Rendőrkapitányság illetékességi területén 2016. évben az ENYÜBS
adatai alapján 1 db történt, mely kísérleti szakban maradt.
A regisztrált testi sértések száma (156-ről 126-ra), ezen belül a súlyos testi sértések száma
(31-ről 26-ra) csökkent az elmúlt évben. Testi sértések nyomozásában eredményességünk
csökkent az elmúlt évhez képest, 87%-ról 81,9 %-ra.
Kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény miatt 10. esetben került sor büntetőeljárás
megindítására, ami 9-el kevesebb, mint az előző évi érték. A nyomozás eredményességünk
ezen bűncselekmény kategória vonatkozásában 52,6%, mely 4,5 %-kal kevesebb, mint
2015-ben.
Vagyon elleni bűncselekmények
A kiemelt bűncselekmény kategóriákban a lopások száma 20,1%-al (831-ról 664-ra)
csökkent. Nyomozás eredményességi mutatónk a lopás bűncselekmények tekintetében, az
előző évi adatokhoz képest csökkent (33% -ról 27,4% -ra), az elvárt eredményességet
teljesítettük (16 %).
A betöréses lopások száma, ezen belül a lakosságot legjobban irritáló lakásbetörések
száma (181) csökkent az előző évben regisztrálttal (227) szemben, az eredményességünk 3,3
%-al nőtt (28,6 % - 31,9 %), a részünkre meghatározott elvárt eredményességet teljesítettük.
Felderítési eredményesség betöréses lopások vonatkozásában 2016. évben 26,1 %, 2015-ben
ez az érték 36,7 % volt.
A gépkocsi lopások száma az inkriminált helyszínek (idegenforgalmi helyszínek, strandok)
folyamatos rendőri ellenőrzésének köszönhetően, csökkent (9-ről 3-ra). A nyomozás
eredményességünk előző évhez képest stagnál (66,7 %)
A zárt gépjármű feltörések száma az értékelt időszakban nőtt az előző évhez képest (7-11),
eredményes felderítés a tárgyévben nem volt.
Jármű önkényes elvétele bűncselekmény miatt 2016. évben 3 esetben indítottunk
büntetőeljárást, ez az előző évhez képest 2-vel kevesebb. E tárgyban hatóságom részéről
eredményes felderítés szintén nem volt.
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2016. évben rongálás bűncselekmény elkövetése miatt 37 esetben indítottunk
büntetőeljárást, mely 9 esettel több az előző évi adatokhoz képest. A nyomozás
eredményessége ezen bűncselekményfajta tekintetében 32,4%-ra emelkedett a tavalyi évi 20
%-os eredményességhez képest.
Orgazdaság miatt egyetlen esetben sem indítottunk büntetőeljárást.
Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
A kapitányság illetékességi területén az elmúlt évben a rablás bűncselekmények száma
2015. évhez képest csökkent (7-ről 2-re), a nyomozás eredményességünk 2016. évben
100%, 2015-ben ez az érték 66,7 % volt. 2016. évben is meghaladtuk az elvárt eredményt
(65%).
Kifosztás miatt az értékelt időszakban hat esetben indítottunk büntetőeljárást, 2015-ben az
eljárások száma három volt, nyomozáseredményességünk 42,9%.
Zsarolás tekintetében 1 esetben indult büntetőeljárás, amely eredményesen befejezésre is
került.
A Nagykátai Rendőrkapitányságon 2016. évben önbíráskodás miatt lefolytatott
büntetőeljárások száma 7 volt, nyomozáseredményességünk 77.8 %.
Köznyugalom elleni bűncselekmények:
Garázdaság bűncselekmény miatt indított büntetőeljárások száma vonatkozásában továbbra
is növekvő tendencia látható, tárgyévben 75 eljárást indítottunk garázdaság bűncselekménye
miatt, e tekintetben a nyomozáseredményességünk 78,4 % az előző évi 87,5 %-hoz képest.
Megállapítható, hogy a közbiztonság elleni bűncselekmények közül a garázdaság
tekintetében évek óta folyamatos növekvés mutatkozik. 2010. évtől vizsgálva az értékeket
több mint ötszörösére emelkedett.
Összességében azonban elmondható, hogy a kiemelt bűncselekmények száma területünkön
évek óta folyamatosan csökken, továbbá az előző két évhez képest a közterületen elkövetett
kiemelt bűncselekmények számában is csökkenés mutatkozik, 12,4%-kal (170-ről 149-re)
kevesebb ilyen jellegű bűncselekmény történt 2015-höz képest.

2. A bűnüldöző munka értékelése
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása.
A kapitányság nyomozáseredményességi mutatója tárgyévben 54.4% volt, amely az
előző évhez képest (51,6%) 2,8 százalékponttal javult.
Felderítési eredményességi mutató a kapitányság tekintetében 40.2 %, ez az érték 2015-ben
37.6 % volt, az eredményesség e tárgyban 2,6 %-al nőtt.
Tárgyévben 622 esetben került sor vádemelési, 137 esetben bíróság elé állítási javaslattal
eljárás befejezésre. Eredménytelen befejezés 669 db eljárás tekintetében történt, nyomozás
eredményességünk: 54,4%
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2016. évben a Nagykátai rendőrkapitányság vonatkozásában a bűncselekményekkel okozott
össz kár értéke 202.618.979 Ft volt, melyből 7.364.472 Ft térült meg. A fentiek alapján a
kármegtérülés tekintetében 4,31 % -os csökkenés tapasztalható tárgyévben az előző évhez
képest (7,94% - 3,63%).
Az elmúlt évek változásaival az illetékességi területünk lakosság létszáma 71.368 főre
növekedett, míg a hivatásos státuszok száma kapitányságunkon 121-re.
Ezen számadatokat figyelembe véve a Nagykátai Járás területén az 1 fő hivatásos rendőrre
jutó lakosok száma 589 fő.
A fenti adatokból egyértelműen látható, hogy a Nagykátai Rendőrkapitányság a megyei
átlaghoz képest a bűnügyileg fertőzöttebb, míg rendőri lefedettség tekintetében terheltebb
területek közé tartozik.
2.2. A

közterületen
elkövetett,
nyomozáseredményességi mutatója.

regisztrált

bűncselekmények

Az eljárásokban közterületen ismertté vált bűncselekmények száma 298, mely az előző
évhez képest csökkent (329-ről). A regisztrált bűncselekmények 19,9%-át közterületen
követték el.
A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 76,9%,
ami a 2015. évihez (80,4 %) képest 3,5%-os csökkenést jelent.

helyi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt
bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása.

2.3. A

A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója tárgyévben
38,2%, mely csökkenést mutat 2015. évhez képest (41,9%-ról, -3,7 %).
Ezen tárgykörben a közterületen elkövetett deliktumok nyomozáseredményességi indexe
9,3 %-kal romlott (65,6%-ról 56,3%-ra).
A testi sértés bűncselekmények nyomozáseredményessége: 81,9%
A kiskorú veszélyeztetése bcs-ek nyomozáseredményessége: 52,6%
A garázdaság bűncselekmények nyomozáseredményessége: 78,4 %
A
kábítószerrel
kapcsolatos
(terjesztői,
kereskedelmi
magatartás)
bűncselekmények vonatkozásában tárgyévben nem fejeztünk be nyomozást.
A lopás bűncselekmények (a betöréses lopásokkal együttesen) nyomozás
eredményessége: 27,4%
A fenti kategórián belül a lakásbetörések nyomozáseredményessége 31,9 %
A zárt gépjármű feltörések vonatkozásában 2016 évben eredményes felderítés nem
volt.
A rablás bűncselekmények nyomozáseredményessége 100 %
A személygépkocsi lopások nyomozáseredményessége 66,7%
Jármű önkényes elvétele bűncselekmény vonatkozásában 2016 évben
eredményes felderítés nem volt.
Kifosztás bűncselekmények nyomozási eredményessége 42,9%.
Zsarolás bűncselekmények nyomozási eredményessége 100%
Önbíráskodás bcs-ek nyomozási eredményessége 77,8%
Segítségnyújtás elmulasztása bcs-ek nyomozási eredményessége 83,3%
Cserbenhagyás bűncselekmény 2016. évben nem vált ismertté.
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3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok.
A 2012. 04. 15. napjától hatályos szabálysértési törvény által bevezetett jogintézmény
végrehajtása a közrendvédelmi szolgálathoz került. A törvény alapján, az elzárással sújtható
szabálysértések elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik, a rendőrségnek előkészítő eljárást
kell lefolytatni ezen ügyekben. A 2016. évben összesen 450 db szabálysértési előkészítő
eljárást folytattunk le a Nagykátai Rendőrkapitányság vonatkozásában. A Bűnügyi
Osztályról összesen 106 darab tulajdon elleni szabálysértés került le a Közrendvédelmi
Osztály Szabálysértési Előkészítő Csoportjához.
Az eljárások döntő többsége – 314 esetben - tulajdon elleni szabálysértés miatt indult. A
tulajdon elleni szabálysértések döntő többségét a lopás szabálysértése tette ki, majd ezt
követte a szándékos rongálás szabálysértése, majd a csalás fordult elő leggyakrabban. A
tulajdon elleni szabálysértési ügyek felderítési mutatója 29,44 % volt 2016-ban.
Az előkészítő eljárások során összesen 77 esetben sikerült eljárás alá vont személyt
felderíteni, 276 személyt eljárás alá vontként kihallgatni, majd az ügyet az illetékes
bíróságnak átadni. Az előkészítő eljárások felderítési mutatója 2016. évre vonatkoztatva:
34,53% , mely Pest megye rendőrkapitányságainak vonatkozásában a középmezőnyben
helyezkedik el. A megyei elvárt eredményességet sikerült teljesítenünk.
A szabálysértési előkészítő eljárások felderítési eredményességi mutatójának fenntartását
2017. évben kiemelt feladatként tűzzük magunk elé.
Az elmúlt évben minden egyes ügynél – amikor a lehetőségek fennálltak – vizsgáltuk a
szabálysértési őrizetbe vétel lehetőségét. Ennek alapján 2016-ben 34 esetben 35 fővel
szemben alkalmaztuk a szabálysértési őrizetet, mint kényszerintézkedést. A szabálysértési
őrizet cselekmény és fő szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakult:
- tulajdon elleni szabálysértés:
- járművezetés az eltiltás hatálya alatt szabálysértés:
- távoltartó határozat szabályainak megszegése szabálysértés:
- garázdaság szabálysértés:
- rendzavarás szabálysértés:

5 eset/ 6 fő
21 eset/21 fő
5 eset/ 5 fő
2 eset/ 2 fő
1 eset/ 1fő

A fő kiszabott szankció, 23 esetben közérdekű munka, pénzbírság 2 esetben, elzárás 9
esetben, eltiltás 15 esetben /mellékbüntetésként/, rendes eljárásra nem utaltak ügyet.
A Szabálysértési Előkészítő Csoport létszámhelyzete 2016. március 15-ig 2 fő volt, azt
követően 3 főre nőtt.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások.
A Nagykátai Rendőrkapitányság illetékességi területén 2016. évben bekövetkezett személyi
sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek adatait értékelve megállapíthatjuk, hogy azok a
megyei tendenciával megegyezően emelkedtek a 2015-ös évhez képest. Az elmúlt évben 90
személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset következett be a 2015. évben
bekövetkezett 80-al szemben, ami 13 %-os emelkedést jelent.
Szükséges megjegyezni, hogy ezen emelkedést az is eredményezte, hogy 2015. július 01-től
a Nagykátai Rendőrkapitányság illetékességi területe kiterjesztésre került a nagykátai járás
teljes területére, így az előző évhez való statisztikai viszonyítás nem mutatja a valós képet a
baleseti helyzet alakulásában.
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Balesetek/év
Személyi sérüléses balesetek száma
Halálos eredményű
Súlyos sérüléses
Könnyű sérüléses

2010
65
2
18
45

2011
72
5
27
40

2012
57
3
17
37

2013
75
1
28
46

2014
66
2
22
42

2015
80
4
28
48

2016
90
6
43
41

Amennyiben a járási bővítés előtti települések tekintetében vizsgáljuk a személyi sérüléses
balesetek számának alakulását, akkor a csökkenés 2,9 %-os (69-ről 67-re), azaz a járási
terület bővítése nélkül ennyivel csökkent volna az előző évhez képest a személyi sérüléses
balesetek száma. A Sülysáp, Mende, Úri településeken 2016. évben 23 személyi sérüléses
baleset történt, a 2015-ben történt 22 balesettel szemben.
A táblázat adatai tükrözik, hogy az elmúlt 7 év vonatkozásában a személyi sérüléses
balesetek száma a járási bővítést megelőző években hullámzó tendenciát mutatott, míg a
terület növekedés magában hordozta a balesetek számának növekedését is.
Az elmúlt évet tekintve a halálos kimenetelű közlekedési balesetek terén sajnos (4-6) 50 %os növekedés mutatható ki. A 6 balesetből 1 esetben motorkerékpáros, 1 esetben gyalogos, 1
esetben kerékpáros, 3 esetben pedig személygépkocsi vezető játszott szerepet a baleset
bekövetkezésében. Az előző évhez hasonlóan 2016-ban is előfordult olyan halálos
kimenetelű közúti közlekedési baleset, ahol éjszaka, korlátozott látási viszonyok között –
nem várt forgalmi helyzetben – úttesten való tartózkodás (gyalogos fekvése) miatt
következett be a baleset.
A súlyos sérüléssel járó közúti baleseteknél 2015. és 2016. vonatkozásában (28-43) 54 %-os
emelkedés, míg a könnyű sérüléses közúti baleseteknél (48-41) 15 %-os csökkenés
mutatható ki.
Az összes személyi sérüléses baleseti számhoz hasonlóan a 2016. évben bekövetkezett
személyi sérüléses balesetekben megsérült személyek száma is emelkedett a 2015-ös évhez
viszonyítva, amely 101 sérült főről 135 főre növekedett. A baleseti statisztikai szempontból
legkedvezőbb 2012-es évhez viszonyítva a balesetekben megsérült személyek száma
összességében emelkedő tendenciát mutat. A 2016. évben halálos sérülést szenvedett
személyek száma 6 fő volt, amely nem jelent változást az előző évhez képest.

Sérülések foka/év
Sérült személyek
Meghalt
Súlyosan sérült
Könnyen sérült

2010
86
3
22
61

2011
109
6
35
68

2012
76
3
24
49

2013
90
1
30
59

2014
88
3
28
57

2015
101
6
31
64

2016
135
6
48
81

A táblázat adataiból az egy személyi sérüléses balesetre levetített sérültek száma 1,5
fő/személyi sérüléses baleset volt.
A személyi sérüléses balesetek okait vizsgálva látható, hogy döntő mértékben a relatív
gyorshajtás (32 eset) a kiváltó oka a baleset létrejöttének, melyet a kanyarodási szabályok
(13 eset) megsértése és az elsőbbségi jog meg nem adása (11 eset) követ, mint kiemelt
baleseti ok.
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A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetet okozók tekintetében a
személygépkocsi vezetők 56 esetben okoztak balesetet az elmúlt évben, mely 12%-os
emelkedés a 2015-ös évhez képest. A kerékpárosok 12, a tehergépkocsi vezetők 4, a motorés segéd-motorkerékpárosok 12, míg a gyalogosok 6 esetben okoztak személyi sérüléssel
járó balesetet.
Napszak szerint vizsgálva baleseti szempontból legveszélyeztetettebb időszak a délutáni
(12.00-18.00 óra) – 36 eset -, valamint a délelőtti (07.00-12.00 óra) – 29 eset – időszakok,
mivel az illetékességi területünkön ekkor történt a személyi sérüléses közlekedési balesetek
72 %-a. Ettől függetlenül minden napszakban következett be közlekedési baleset.
A települések vonatkozásában vizsgálva a baleseti számokat, látható, hogy a nagyobb
területű/népességszámú településeken következett be a legtöbb közlekedési baleset.
Település
Nagykáta
Sülysáp
Tápiószecső
Mende

Összes baleset
53
31
27
26

Személy sérüléses
21
13
12
10

Anyagi káros
32
18
15
16

Az ittasság, mint másodlagos szempont a területünkön bekövetkezett személyi sérüléssel
járó közúti közlekedési balesetek vonatkozásában kiemelkedő jelentőséggel bír. A
rendőrkapitányság illetékességi területén 2010-ben 11, 2011-ben 14, 2012-ben 16, 2013-ban
18, 2014-ben 16, 2015-ben 17, míg 2016-ban 12 esetben volt okozója személyi sérüléses
balesetnek ittas járművezető. Az elmúlt év vonatkozásában ezen számadat azt jelenti, hogy a
személyi sérüléses balesetek 13,3%-t okozta ittas járművezető, mely a megyei átlag 10,9%-t
minimálisan meghaladja. Ennek ellenére az elmúlt évben számszakilag az elmúlt 7 év
adatait tekintve az egyik legkevesebb ittas vezető volt baleset okozója.
5. Az illegális migráció helyzete (jellemző kategóriák, trendek, módszerek, a visszaszorítás
érdekében tett intézkedések).
A Nagykátai Rendőrkapitányság illetékességi területén nem jellemző az illegális migrációs
tevékenység. A kapitányság illetékességi területe kiesik a fő migrációs irányból, útvonalakból.
Folyamatosan havi több alkalommal hajtottunk végre önállóan tervezett mélységi migrációs
ellenőrzéseket, melyek negatív eredménnyel zárultak. Havi rendszerességgel hajtottunk végre
ezen felül a Budapest-Szolnok vasútvonalon szúrópróba szerű vonatkíséréseket.
A fentieken kívül a Nagykáta Rk. állománya is részt vett a déli határszakaszon lévő megyei
rendőr-főkapitányságok megerősítésében.

II. A Nagykátai Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében
tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok
1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek biztonsága.
A Nagykátai Rendőrkapitányság közrendvédelmi állománya részére – az előző évhez
hasonlóan - 2016. évben is kiemelt feladatként a közterületi bűncselekmények megelőzését,
megszakítását, a közterületi rendőri jelenlét biztosítását, ezáltal a lakosság szubjektív
biztonságérzetének javítását tűztük ki célul. A Nagykátai Rendőrkapitányság illetékességi
területét az illetékességi terület változást is figyelembe véve a közrendvédelmi szolgálati ág
2016. évben kettő területi bontásban fedte le. A területi felosztás újragondolásaként Nagykáta
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Rendőrkapitányság a Tápiószelei Rendőrőrssel közösen hat településen, míg a Tápiószecsői és
Sülysápi Rendőrőrsök kilenc településen biztosították a 24 órás rendőri lefedettséget.
A 2016. évben a közterületi jelenlét megteremtésében 4359 fővel, 45773 közterületi órában vett
részt a rendészeti állomány. A közterületi fő 3,3%-os csökkenést mutat, azonban a közterületi
óraszámban 9,4 %-os növekedést értünk el, ami a közterületi állomány eredményesebb
kihasználtságát tükrözi.
A Nagykátai Rendőrkapitányságon 2016-ban átalakulva, de folytatódott a nagyobb közterületi
rendőri létszámot biztosító illegális migrációval összefüggésben elrendelt fokozott ellenőrzés.
A feladat végrehajtását a PMRFK Vezetője 13000/3330/2016. ált. számú intézkedési terve
alapján hajtottuk végre. Az intézkedési terv célja a megnövekedett illegális migrációs
cselekmények megelőzése mellett, a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése és az
állampolgárokat legjobban irritáló, félelmet keltő jogellenes cselekmények visszaszorítása,
megelőzése volt. A programot a Nagykátai Rendőrkapitányság nagy sikerrel hajtotta, és hajtja
végre. A kapitányság illetékességi területén lévő települések a korábbi tervhez hasonlóan
besorolásra kerültek a napi szintű visszatérő rendőri jelenlétet igénylő, illetve 2-3 naponta
visszatérő rendőri jelenlétet igénylő kategóriákba. Nagykáta vonatkozásában 5 településen a
napi többszöri visszatérő járőrszolgálat került meghatározásra, a többi 10 településen a 2-3
naponta visszatérő rendőri jelenlétet biztosítottuk.
Az útirányokban, külön meghatározásra került, hogy a szolgálatok egy-egy településen mennyi
időt fordítsanak ellenőrzésre. A települések besorolásának felülvizsgálatát havi szinten
folyamatos végrehajtottuk, az adott település közrendvédelmi és bűnügyi helyzetének
elemzését követően. Szükség esetén javaslatot tettünk a település átsorolására. A kiadott
intézkedési terv alapján az állományunknak lehetősége volt a normál szolgálati feladatok
mellett túlszolgálat elrendelésével a közterületi jelenlét emelésére. A feladat végrehajtására
biztosított túlórakeretet kizárólagosan a közterületi jelenlét növelésére vettük igénybe.
A Nagykátai Rendőrkapitányság illetékességi területén idegenforgalmi szempontból jelentős
területekkel nem rendelkezik, azonban a területünkön áthaladó turisztikai szempontból
veszélyesnek tekinthető útszakasznak a 31-es számú főútvonal valamint a 311-es számú
útvonal tekinthető. Az útvonalak ellenőrzését a frekventált időszakban a meglévő állománnyal
a meglévő erők és eszközök átcsoportosításával hajtottuk végre. Az útszakaszokon különböző
időpontokban a terület közlekedésbiztonsági helyzetét elemezve kerültek végrehajtásra az
ellenőrzések.
Viszonylag nagy 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 biztosítottunk. Ilyen
biztosításokba minden alkalommal bevontuk 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.
Felvettük a kapcsolatot az együttműködő társszervekkel, melyekkel havi szinten több
alkalommal hajtottunk végre közös ellenőrzéseket. Intézkedtünk továbbá a HAVÁRIA tervek
aktualizálására, melyek megküldésre kerültek a PMRFK Közlekedésrendészeti Osztály
vezetője valamint a PMRFK Tevékenység Irányítási Központ részére.
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Felmértük a terültünkön lévő szabad vizek, bányatavak, horgásztavak területét, valamint
intézkedtünk ezek környezetében a fürdési tilalmat jelző táblák meglétének az ellenőrzésére, a
táblák pótlására. A területünkön lévő strandok Tápiószentmárton, Tápiógyörgye, Nagykáta
vonatkozásában a járőrszolgálat, valamint a helyi körzeti megbízotti szolgálat visszatérően a
strand területére bemenve biztosította a fürdőzők biztonságát.
A nyári táborok, és ifjúsági táborok környékén visszatérő rendőri jelenétet biztosítottunk
Tápiógyörgye, valamint Tápiószentmárton területén.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata
A közrendvédelmi szolgálati ág közterületi intézkedésének aktivitása, annak eredményessége
2016. év vonatkozásában is az elvárásoknak megfelelően alakult.
A közrendvédelmi állomány részéről 2016. évben 78 fő körözött személy került elfogásra, míg
2015-ben 86 fő. A 2015-ben elért célt nem sikerült teljesíteni azonban a közrendvédelmi, a
bűnügyi szolgálati ág részére is kiemelt célként a körözött személyek elfogása került
meghatározásra. Elmondható, hogy 2016-ben a korábbi évekhez hasonlóan általánosságban is
„kitakarítottuk” a körözötteket az illetékességi területünkről. 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 az előző évhez képest emelkedés tapasztalható (181-ről 201-re). Az összes elfogásunk
a tavalyi évhez képest szintén emelkedő tendenciát mutat (274-ről 313-ra), ami 14,2 %-os
emelkedést mutat.
A Nagykátai Rendőrkapitányság közrendvédelmi állománya 2016. évben összesen 444
személyt állított elő, a tavalyi 2015. évi 443 fővel szemben. Ez a növekmény százalékos
formában figyelmen kívül hagyható. Az előállított személyek 42,5%-a (189 fő) bűncselekmény
elkövetésének gyanúja miatt került előállításra.
Megállapítható, hogy mind az elfogások, mind az előállítások tekintetében növekedés
tapasztalható, mely a rendészeti állomány hatékony munkavégzésének, illetve bűnügyi
állománnyal történő hatékony együttműködésnek tudható be.
Biztonsági intézkedést 2016-ban 201 esetben foganatosítottunk, míg 2015-ben ez a szám 149 fő
volt, mely 34,9 %-os emelkedést jelent.
A közrendvédelmi állomány 2016-ban összesen 305 esetben hajtott végre kísérési feladatokat,
ami jelentős csökkenésnek számít a 2015-ben végrehajtott 380 átkíséréssel szemben.
A bírósági és szabálysértési eljárásokban elrendelt elővezetésekre 2016-ban 1018 esetben került
sor. Az elővezetések száma 19,8%-al csökkent a 2015. évhez képest (1270 eset). Az elrendelt
elővezetések száma a korábbi éveket figyelembe véve folyamatosan emelkedett, amely 2016
évben végre csökkenő értéket mutat. Az emelkedés 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 a korábbi
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években. A végrehajtott elővezetések aránya a 2016-os évhez képest 3,5 %-os emelkedést
mutat, amellyel már tudtuk hozni a szakmai teljesítmény minimumot.
A közrendvédelmi állomány részére a bűncselekmények elkövetőinek tettenérése, elfogása, a
lakosság szubjektív biztonságérzetének a javítása mellett – ha nem is kiemelt feladatként -meghatározásra került a szabálysértéseket elkövető személyek kiszűrése, velük szemben az
intézkedések lefolytatása.
Az elmúlt 7 évre visszatekintve megállapítható, hogy szabálysértési feljelentések számában
bekövetkezett csökkenést sikerült visszafordítanunk. Annak ellenére, hogy a szabálysértéseken
belül 2016-ben 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 magasabb. 2015. évhez képest (335 db) 2016-ban (629 db) 87,8% emelkedést értünk el.
A közrendvédelmi állomány helyszínbírságolási tevékenységének mutatója hasonlóan a
szabálysértési feljelentésekhez, szintén emelkedést mutat 1071-ről 1695-re, amely 58,3%-os
emelkedést mutat.
A helyszíni bírságok darabszámának 58,3%-os emelkedése mellett, a helyszíni bírságok
összegében szintén jelentős az emelkedés 38,4 %- (15.739.000-ról 21.775.000-ra).
A szabályértési bírságok kiszabása során figyelemmel voltunk az ORFK elvárásaira és nem a
kisebb súlyú, tisztességes állampolgárok által elkövetett szabálysértések szankcionálására
helyeztük a hangsúlyt, hanem célirányosan a „falu rossza” személyek visszatérő, folyamatos
ellenőrzését irányoztuk elő. Továbbá a helyszíni bírságot mint szankciót az elkövetett
szabálysértések súlyához igazodva differenciáltan szabtuk ki, figyelembe véve a szabálysértést
elkövető személy jövedelmi viszonyait, és befizetési hajlandóságát.
A helyszíni bírságok döntő hányadát – a szabálysértési feljelentésekhez hasonlóan - továbbra is
a közlekedéssel kapcsolatos szabálysértések szankcionálása eredményezte.
Az ittas járművezetők kiszűrésére a tavalyi évben összesen 1869 esetben alkalmaztunk alkohol
szondát, ebből 216 esetben mutatott a mérés pozitív eredményt. Az ittas járművezetők
kiszűrésének vonatkozásában 2016-ban 2015-höz képest 12,6%-os emelkedés tapasztalható.
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
2016-ben nem került sor.

3. A rendezvénybiztosítások.
Minden évben a legnagyobb rendőri, polgárőri erőt igénylő biztosítási feladatunk az április 04én 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).
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2016 évben került másodszor megrendezésre Nagykátán a „ Tápiófeszt ” rendezvény, mely
több napon keresztüli rendőri biztosítását hajtotta végre az állomány a Tápióvidék
polgárőreinek segítségével.
A korábbi évekhez hasonlóan 2016-ben 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.

4. 2016. évben a Nagykátai Rendőrkapitányság vonatkozásában nem került sor katasztrófa illetve
veszélyhelyzettel kapcsolatban rendőri intézkedésre.

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése.
A Nagykátai Rendőrkapitányság közrendvédelmi szolgálati ágát a Közrendvédelmi Osztály, a
Tápiószelei Rendőrőrs, a Tápiószecsői Rendőrőrs valamint a Sülysáp Rendőrőrs állománya
képezi.
A Nagykátai Rendőrkapitányságon a 2016. december 31-i állapot szerint a rendszeresített KMB
státusz 25 fő. Az illetékességi területünkön a Rendőrkapitányság, valamint a Sülysáp
Rendőrőrs székhelyén 3-3 fő, a Tápiószelei és a Tápiószecsői Rendőrőrsök székhelyén
valamint Tápiószentmárton, Szentmártonkáta és Tóalmás településeken 2-2 fő, míg a többi
településen 1-1 fő körzeti megbízott látja el a feladatokat.
A meglévő KMB létszám 23 fő. A tápiószecsői Rendőrőrshöz tartozó Tápiószecső településen
van 1 fő, valamint a Sülysápi Rendőrőrshöz tartozó Mende településen van 1 fő hiányunk. A
két hely az év vége felé üresedett meg, mivel mind a két kolléga áthelyezési kérelmet nyújtott
be. Ezekre a KMB helyekre a toborzási munka folyamatos.
Tekintettel arra, hogy a jelenlegi KMB állomány életkora, rendőri tapasztalata, rutinja még
mindig viszonylag alacsonynak tekinthető, így a mennyiségi és minőségi munka elvégzése
érdekében év közben továbbra is nagy munka hárult a helyi rendőri vezetésre. 2016-ban az
előző években kialakult különböző szolgálatszervezési, irányítási, végrehajtási gyakorlat
átértékelésre, majd átszervezésre került. Ez érintette a parancsnoki és a végrehajtói állomány
napi rutinjának átalakítását is.
A KMB állományt nagyobb kontroll alá helyeztük, munkájuk folyamatos parancsnoki
ellenőrzés alá került. Az eligazítás-beszámoltatás alkalmával biztosítjuk az illetékességi
területünkre vonatkozó bűnügyi, közbiztonsági adatokat, információkat. A közterületi
intézkedések elemzéséből egyértelműen látszik, hogy az állomány egyre gyakrabban intézkedik
olyan személyekkel, akik nevesítésre kerülnek az eligazítások alkalmával, egyre inkább keresik
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azon helyzeteket, hogy az un. „falu rossza” személyeket megtalálják, velük intézkedést
foganatosítsanak.
A KMB állomány folyamatos kapcsolatot tartott fent a települési önkormányzatokkal képviselő
testületekkel. A település életét jelentősen befolyásoló rendezvények biztosítását
végrehajtották, iskola rendőri feladataiknak eleget tettek.
A Nagykátai Rendőrkapitányság helyzetéből adódóan az alacsony járőri létszám következtében
külön engedély alapján a KMB kollégák havonta 2 alkalommal járőrszolgálatot láttak el, mely
leterheltség az év második felében jelentősen megnövekedett. A közterületi feladatok jelentős
része hárul a körzeti megbízottakra. Sok az elővezetés továbbá a TIK által adott küldési feladat,
ezért közterületi jelenlétük nem minden esetben érte el az előírt 70 %-ot. Törekedtünk erre a
százalékos arányra, de a leterheltség mellett szinte lehetetlen volt végrehajtani. Az év során
havi két alkalommal adtunk átlagban 7 főt a határ megerősítésére, mely szintén elvonó tényezőt
jelentett. A nehézségek ellenére az illetékességi területünkön a KMB szolgálat hiányát az
állampolgárok nem érzékelték.

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése.
A PMRFK Tevékenység-irányítási központtal napi kapcsolatban állunk. A
szolgálatparancsnoki állomány a váltások során az egységek felvitelét követően minden estben
egyeztetett, a TIK ügyelettel, ezáltal kiküszöbölve azt, hogy valaki kimaradt a TIR rendszerből.
A TIK ügyeletesek a közterületi állomány irányítását közvetlenül hajtották végre, ebbe bevonva
a helyi szolgálatparancsnoki állományt is. Az együttműködést megfelelőnek ítélem 2016-ra
vonatkoztatva. Az év során több alkalommal került sor TIR rendszer tesztelésre, amely nem
mindig hozta a megfelelő teljesítményt.
A reagálási időnk elmaradt a megyei elvárt eredményességtől 2016-ban 25:33 volt a megyei
elvárt eredmény 25:00. A reagálási időt területünkön nagymértékben befolyásolta a területünk
nagysága Tápiógyörgyétől-Mendéig 70 km távolság. Átkísérések estén, ami közterületi
állomány elvonással járt a járőrszolgálatnak az egyik végponttól a másikba elérni a távolság
miatt a szintidő alatt lehetetlen volt végrehajtani. Törekszünk arra, hogy a reagálási időnket az
elvárt szint alá csökkentsük le 2017 évben.

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyezés).
Szabálysértési eljárások
2016. évben 1301 db szabálysértési feljelentés érkezett hatóságunkhoz. A feljelentések száma
az előző évi 1048 db-hoz viszonyítva 24 %-os növekedést mutat. A feljelentések számának
növekedése a múlt évben lezajlott illetékességi terület növekedésével magyarázható, illetve az a
tény, hogy jelentős számú az ismételt elkövetés az illetékességi területünkön, melyek esetében
a helyszínbírság helyett a feljelentést alkalmazzák inkább az intézkedő rendőrök a nagyobb
visszatartó hatás érdekében.
Elmarasztalt személyek száma a tárgyévben 1147 fő volt, míg 2015. évben 911 fő. Ezen belül a
pénzbírsággal büntetettek száma 979 fő volt a tárgy évben, az előző évben ez az adat 780 fő
volt.
A figyelmeztetések számadatai alacsony mértékűek a megbüntetettek számához viszonyítva. A
figyelmeztetések alkalmazására csak a jövedelemmel nem rendelkező fiatalkorúak estében
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kerül sor, illetve nagyon csekély súlyú cselekmény elkövetésekor alkalmazzuk, pl. gépjármű
átírás mindössze 1-2 héttel történő késedelmes teljesítése. A tárgyévben összesen 151 db
figyelmeztetést alkalmaztunk, mely az elmarasztalt személyek 13 %-t teszi ki. 2016. évben
kiszabott pénzbírság 56 885 000.-Ft.
Az átlagbírság az előző évhez viszonyítva emelkedett, 51. 358.- forintról 58 105.-Ft-ra.
A járművezetéstől eltiltásra a tárgyévben 201 fő esetében került sor, mely a kiemelt közlekedési
szabálysértések miatt elmarasztaltak számához viszonyítva 49 %.
A feljelentettek összetétele a következők szerint alakult:
1./ A kiemelt közlekedési szabálysértés miatt feljelentések száma:
2./ Egyéb közlekedési szabálysértések száma:
3./ Közrend elleni szabálysértések száma:

458 fő
741 fő
72 fő

A 2016. évben szabálysértési ügyben hozott határozatok száma 1704 db, az átlagos befejezési
idő 4, 6 nap, mellyel 2. helyet foglalunk el a megyén belül. A folyamatban lévő ügyeink száma
mindössze 0,1 % volt december 31.-én.
Fentieken túl jelentős feladatot jelentett számunkra a helyszíni bírságok végrehajtása. 2015.
évben 1412 db ilyen ügy került iktatásra, míg a tárgy évben 1634 db, tehát 16 %-al emelkedett
ezen ügyek száma.
A szabálysértési tevékenységgel összefüggésben szintén jelentős munkát jelent az előzőekben
ismertetetteken túl a nagyszámú megkeresések teljesítése is, mely megkeresések száma 2015.
évben 197 db volt, míg 2016. évben 199 db, tehát hasonlóan magas volt, mint az előző évben.

Engedélyügyi tevékenység
2016. december 31-én illetékességi területünkön 490 fő magánszemély és 2 jogi személy
rendelkezett lőfegyvertartási engedéllyel. A jogi személyek száma nem változott, míg a
fegyvertartási engedéllyel rendelkező természetes személyek száma 2015. évben jelentősen,
2016. évben már csak kis mértékben emelkedett. Ez a növekedés egyértelműen az illetékességi
változás következménye.
A természetes személyeknél összesen 1923 db engedélyezett fegyver található. Ebből 1287 db
sportvadászati célú, önvédelmi célú gáz-riasztó fegyver 403 db, szolgálati vadászfegyver 29 db,
sportlövészet 106 db, flóbert 45 db.
Jogi személyeknél sportlövészeti céllal 24 db fegyver, színházi fegyver pedig 7 db szerepel.
A tárgyévben 164 db új kérelem érkezett hatóságunkhoz lőfegyver megszerzésére vonatkozóan.
Az új kérelmek száma 2015. évben jelentősen megemelkedett és 2016. évben is úgy maradt.
Illetékességi területünkön 2016. évben is 12 db vadásztársaság működött. Velük az
együttműködésünk jó és folyamatos. Minden év végén a vadásztársaságok elnökeivel
együttműködést értékelő értekezletet tartunk, melyen megbeszéljük az esetleges problémákat és
javaslatokat. A társasvadászatok alkalomszerű ellenőrzése szintén megtörtént a kapitányság
részéről.
Év végén érvényes figyelmeztető jelzés 10 db volt illetékességi területünkön.
Pirotechnikai tevékenységgel kapcsolatos felhasználásra vonatkozó bejelentések száma 6 db
volt, forgalmazásra vonatkozó új kérelem pedig 1 db volt a tárgyévben.
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Személy- és vagyonvédelem
2016. december 31-én érvényes személy-és vagyonőri igazolvánnyal rendelkezők száma 1363
fő, ebből magánnyomozó 11 fő, tervező-szerelő 5 fő, szerelő 12 fő. 2015. év végén érvényes
engedélyek, hatósági bizonyítványok száma összesen 37 db.
2015. évben hatóságunkhoz érkezett új kérelmek száma összesen 407 db, mely nagyon jelentős
- 300 %-os – emelkedést jelent az előző évhez viszonyítva.
Az igazgatásrendészeti osztály által végrehajtott adminisztratív ellenőrzések száma 1494 db
volt a tárgyévben. Az ellenőrzések alapján 3 db igazolvány és 1 db működési engedély
visszavonásra került sor.

8. A bűn- és baleset-megelőzés
8.1 A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai
A Nagykátai Rendőrkapitányságon egy fő végzi a prevenciós feladatokat. Munkáját 2016-ban
is a hatályos jogszabályok előírásainak, és a belső normáknak megfelelően végezte, a PMRFK
Bűnmegelőzési Osztály szakirányítása alapján. Egy személyben végezte a gyermek- és
ifjúságvédelem, kábítószer prevenció, a megelőző vagyonvédelem és az
áldozatvédelemmel kapcsolatos feladatokat.
Folyamatos kapcsolatot tartottunk a családsegítő- és gyerekjóléti szolgálatokkal, gyámhivatallal
a hatékonyabb bűnmegelőzés érdekében.
8.2 Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése
A jelzőrendszer tagjaival közösen a fiatalok áldozattá válásának elkerülése érdekében a Járási
Gyámhivatallal meghívása alapján kapitányságunkat képviselő munkatársaink részt vettek egy
szakmai munkaértekezleten, ahol a gyámhivatal, a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálatok és a rendőrség munkatársai vettek részt.
Az értekezlet a jelzőrendszeri tagságból fakadó feladatok maradéktalan végrehajtása érdekében
jött létre, a személyes kapcsolatok kiépítése, a tagok tevékenységének összehangolása,
valamint az együttműködési készség erősítése érdekében.
A fiatalokat leginkább érintő témakörökben folyamatosan tartunk előadásokat az általános és
középiskolákban.
8.3 A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem
Szakmai együttműködés keretében több alkalommal került sor a gyermekjóléti szolgálatokkal a
továbbított jelzések alapján egy-egy ügyben egyeztetésre.
A kiemelten súlyos gyermekbántalmazási ügyekre reagálva szorosabb együttműködést
alakítottunk ki a szolgálatokkal.
Kapitányságunk területén egy óvoda csatlakozott az „Ovizsaru„ nevezetű programhoz,
melyben hatóságom is tevékenyes részt vett.
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8.4 A kábítószer prevenció helyzete
„A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében”
elnevezésű programtervben meghatározott feladatok végrehajtása során az oktatási
intézményekbe és családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknak eljuttattuk a programot
népszerűsítő egységes plakátokat.
8.5 A baleset-megelőzési tevékenység, a baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és
programjainak bemutatása
A Nagykátai Városi Baleset-megelőzési Bizottság (VBB) 1993-ban alakult. A bizottság 2016.
12. 21-én tartotta újraalakuló ülését, mivel mind a bizottság tagjai, mind pedig az elnök
személyében változás következett be.
A VBB megalakulása óta a térségben megrendezésre kerülő rendezvényeken, legyen az, óvodai
(rendőrnap, egészséghét), iskolai (pl.: egészségnap, sportnap, rendőr nap, védelmi nap,
„Tökjónap”), vagy önkormányzati (majális, gyereknap, sportnap, falunap) mindig képviselteti
magát színesítve azokat vetélkedőivel, versenyeivel.
2016. évben is részt vettünk az iskolásoknak rendezett Kerékpáros Iskola Kupa elnevezésű
közlekedési versenyen, valamint az óvódások és kis iskolások Pindúr-Pandúr Ki Mit Tud
elnevezésű országos vetélkedőjén, ahol szép eredményeket értünk el.
A 2014 októberében „Nyílt napok a rendőrségen" elnevezéssel indított programsorozatot
tovább bővítettük és a területünkön működő óvodák nagycsoportosait is fogadtuk
kapitányságunkon.
A program keretében 2016.10.05-én a tápiósági Gézengúz Óvodából 40 fő, 2016.10.28-án a
nagykátai Városi Napköziotthonos Óvodából 80 fő nagycsoportos óvodás látogatott el
kapitányságunkra. Ezen a rendezvényen a gyerekek kipróbálhatták az előállító helyiséget, a
tenyérnyomat –és nyilvántartásba vételt, megtekinthették és felülhettek a szolgálati motorra,
beleülhettek a szolgálati gépkocsiba.
A programra jelenleg is több általános iskola és óvoda is jelentkezett, ezért azt 2017. évben is
folytatjuk.
A gyalogos és a kerékpáros közlekedés biztonsága javítása érdekében, megkerestük a
területünkön található valamennyi nyugdíjas klubbot, amelyekkel rendszeresen tartjuk a
kapcsolatot. Baleset- és bűnmegelőzési oktatásokat tartottunk az év során 2016.02.20-án a
szentmártonkátai Nyugdíjas Klubban és 2016.10.10-én a nagykátai Katica Nyugdíjas Klubban.
A 2017-évben terveink között szerepel az összes nyugdíjas klub meglátogatása.
8.6„Iskola Rendőre” Program:
Az Iskola rendőre elnevezésű programhoz valamennyi iskola csatlakozott a területünkön,
vagyis 18 általános és 2 középiskola (összesen 6377 tanuló), amelyekben összesen 18 iskola
rendőr tevékenykedik. Az iskola rendőrök folyamatos kapcsolatot tartanak az intézményekkel.
Az év során, a területünkön működő iskolák felkérésének mindig megpróbáltunk eleget tenni,
legyen szó akár oktatásról, közlekedési ügyességi verseny, önvédelmi bemutató megtartásáról.
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9. Együttműködés
Az együttműködési megállapodásokban vállaltak megvalósulásának értékelése
A Nagykátai Rendőrkapitányságon az megállapodással érintet civil és polgárőr szervezetekkel
az együttműködések megvalósultak, a közös munka folyamatos.
9.1A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés értékelése
Az önkormányzatok a Nagykátai Rendőrkapitányság életében is a legfontosabb stratégiai
partnerek, a velük való kapcsolattartásra kiemelt figyelmet fordítunk. A 2016. évben megtartott
fórumokon megbeszélésre kerültek a helyi közbiztonság aktuális kérdései. Az
önkormányzatokkal kiváló a kapcsolatunk melyet jól mutat, hogy hasonlóan az előző évekhez
2015. évben is minden település elfogadta a Nagykátai Rendőrkapitányság évértékelő
beszámolóját, ellenszavat nélkül.
9.2 Együttműködés az ügyészi, bírói szervezettel
A Nagykátai - Monori Járási Ügyészséggel valamint Bírósággal kialakított kapcsolat
kiegyensúlyozott és eredményes, köszönhetően az előadó ügyészek és a nyomozók közötti napi
szintű – telefonos vagy személyes megjelenésen alapuló – konzultációnak, valamint az egyes
nyomozásokban tartott személyes megbeszéléseknek.
9.3 Az oktatási intézményekkel,
együttműködés helyzete

egyházakkal,

civil

szervezetekkel

folytatott

2016. évben az Pest Megyei Rendőr-főkapitányság által kötött együttműködési
megállapodásokon belül több esetben biztosítottunk lehetőséget az 50 órás közösségi szolgálat
letöltésére középfokú oktatási intézmények diákjai részére.
A területünkön működő egyházak és civil szervezetek vezetői, képviselői a megrendezett
fórumokon rendseresen részt vesznek.
9.4 A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött
együttműködési megállapodások, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok
A jelenleg az illetékességi területen működő valamennyi polgárőrséggel érvényes
együttműködési megállapodással rendelkezünk. A helyi polgárőrszervezetek vezetői illetve
képviselői közül többen a heti rendészeti koordinációs értekezleten részt vesznek, a heti
eseményekről tájékoztatást lapnak, javaslataikat kéréseiket a munkaszervezés során figyelembe
vesszük. A 2016-os évben 296 esetben, 826 fő polgárőrrel, 1526 órában láttunk el közös
feladatot.
9.5 Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés
Folyamatos az együttműködés a NEFAG Zrt. területileg illetékes erdő-őreivel, az
önkormányzatok mező-őreivel valamint a közterület felügyelőkkel, több közös szolgálatellátás
történt a tárgyévben, jellemzően elrendelt fokozott ellenőrzések keretein belül (pl. légi
felderítéssel támogatott fokozott ellenőrzés az illegális fakivágások felderítésére, megelőzésére).
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III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra
A Nagykátai Rendőrkapitányság 2016 évben nagyrészt 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 lakossági visszajelzések
alapján kijelenthető, hogy a végrehajtói állomány tekintetében is sikerült meghonosítani az
úgynevezett szolgáltató jelleget, nagyobb irányunkba az állampolgári bizalom.
Eredményes volt tevékenységünk a települések közbiztonságának fenntartására, javítására, fokozott
figyelmet szenteltünk a kistelepülések és a külterületek rendjére, valamint az állampolgárok
szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni eredményes fellépésnek.
Törvényesen, eredményesen, hatékonyan jártunk el a bűncselekmények elkövetőivel szemben.
Magas szintű jogszolgáltatást szolgáltattunk és szolgáltatunk a rendőrséghez forduló állampolgárok
részére, érvényre juttatjuk az állampolgárbarát modellt.
A bűnügyi eredményességi mutatókat szinten tartottuk, néhány területen javítottuk.

Kitűzött feladatok a következő időszakra
-

-

-

-

A bűnügyi szolgálati ág eredményességének szinten tartása, lehetőség szerint további
javítása, különösen a betöréses lopások, lakásbetörések és a rablások tekintetében.
Az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények visszaszorítása.
Kiemelt feladat az átlagos nyomozási határidők csökkentése, 2016. évben sajnos az elvárt
átlag nyomozási időt nem tudtuk teljesíteni.
Az állomány intézkedési aktivitásának szinten tartása, növelése. A rendezvénybiztosítások
színvonalának magas szinten tartása. Részvétel és együttműködés az illegális migráció elleni
feladatok ellátásában.
A körzeti megbízotti szolgálat új szabályok szerinti működtetése.
Fokozni szükséges az illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények
kiszűrésében az intézkedési aktivitást, illetve folyamatosan fejlesztetni kell az állomány
ismereteit.
A riasztástól a helyszínre érkezésig történő idő (reagálási idő) csökkentése.
A balesetek számának csökkentése, a halálos kimenetelű balesetek számának
visszaszorítása, az ittas járművezetések elleni hatékony fellépés.
A Rendőrkapitányság személyi állományának a teljes feltöltése, a meglévő állomány
folyamatos továbbképzése szükséges.
A forgalomellenőrzés és a napi szolgálatellátás során törekedni kell a komplexközlekedésrendészeti, bűnügyi, migrációs, baleset- és bűnmegelőzési szempontok
érvényesülésére.
Továbbra is cél a jogszabályban előírt eljárási határidők maradéktalan betartása, a kérelemre
indult eljárásokban a rendőrség szolgáltató jellegének erősítése, valamint az ügyfelekkel
kialakított jó viszony fenntartása, amely a jogi normák által meghatározott kereteken belül a
hatóság és az ügyfelek kölcsönös együttműködésén és tiszteletén alapul.
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Ennyiben tudtam és kívántam bemutatni a Nagykátai Rendőrkapitányság 2016. 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.

