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Tisztelt Képviselő-testület!
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján
a rendőrkapitánynak vagy kijelölt helyettesének évente be kell számolnia az illetékességi
területén működő települési önkormányzatok képviselő-testületének a település
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról.
Beszámolómban bemutatom a Szerencsi Rendőrkapitányság 2018. évi munkáját, kiemelve a
Szerencs városára vonatkozó adatokat, megállapításokat.

I.
SZERENCS VÁROS
KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE
1. Bűnügyi helyzet bemutatása
Kapitányságunk bűnügyi helyzetét nagymértékben meghatározza nyitott földrajzi
elhelyezkedése. Minden irányból jól megközelíthető, elérhető a működési területünk.
Szerencs város vasúti csomópont, amely a megyében a Tiszai pályaudvar után a legnagyobb
személy- és teherforgalmat bonyolítja le.
Jelentős a térség turisztikai és áruforgalmi szempontból is. A bűnözés struktúráját befolyásoló
gazdasági, társadalmi helyzet, a népesség összetétele alapvetően nem változott, a bűnözésre
ható egyéb tényezők sem javultak.
A lakosság létszáma a KSH 2018. évi adatai alapján Szerencs Város tekintetében 8676 fő. A
kapitányság illetékességi területén 27 település van, amelyből kettő város (Szerencs, Tokaj).
Ezek lélekszáma egyik esetben sem éri el a 10 000 főt, így a nagyvárosi bűnözés nem
jellemző a területünkre. Ugyanakkor becslések szerint a települések egy részén a
mélyszegénységben élők aránya eléri, vagy meghaladja a 25 %-ot, mely körülményt mind a
bűnmegelőzés, mind a bűnüldözés során figyelembe kell vennünk.
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása
A Szerencsi Rendőrkapitányságon 2017. évben a rendőri eljárásban regisztrált
bűncselekmények száma 726, mely 2018. évben 589-re csökkent. Ez a számadat jelenleg a
legalacsonyabb a 2010-2018. évek között regisztrált számadatokhoz viszonyítva. Szerencs
Város vonatkozásában az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 2018.
évben 123 volt, mely az előző évi 146-hoz képest közel 16 %-os csökkenést eredményezett.
A Szerencs Városában elkövetett bűncselekmények kapcsán is megfigyelhető a folyamatos
csökkenő tendencia 2010. évtől kezdődően.
Települési szintű nyomozati eredményességi mutató nem áll rendelkezésünkre, azonban
álláspontom szerint kapitányságunk 2018. évben végzett munkáját megfelelően tükrözi a
kapitányság egészét érintő nyomozati eredményességi mutatónk.
2018. évben a csökkenő ismertté vált bűncselekményekkel szemben a nyomozati
eredményesség a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények kapcsán 67,1 %-ról 77,8 %ra nőtt, ezáltal egy 10,7 %-os eredményt sikerült produkálnunk az előző évhez képest.
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1.2. Szerencs város közterületén elkövetett regisztrált bűncselekmények számának
alakulása
2018. évben a közterületen elkövetett bűncselekmények száma Szerencs városában 60,
míg 2017-ben 35 bűncselekmény vált ismertté hatóságunk előtt ezen kategóriában, mely 41,6
% -os emelkedést jelentett.
Kapitánysági szinten 2018. évben 214 esetben, az előző évben azonban 234 alkalommal
vizsgáltunk ilyen elkövetési helyű bűncselekményt. A teljes kapitányság területén 8,6 %-os
csökkenés figyelhető meg a közterületi bűncselekmények kapcsán.
A Szerencs várost érintő emelkedést megvizsgáltuk, mely alapján megállapítottuk, hogy az
előző évekhez képest nagyobb számban érkezett hatóságunkhoz a bírósági végrehajtás
akadályozása vétség miatt tett feljelentések száma.
A mértéket bemutatva 2017. évben 30 ilyen eljárást folytattunk le, ezzel szemben 2018. évben
közel a dupláját összesen 56 esetben indult ezen tárgykörben büntetőeljárás.
Tekintettel arra, hogy a bírósági végrehajtó iroda Szerencs városában működik, így a
cselekmény befejezettségét tekintve itt valósult meg a bűncselekmény, ezáltal statisztikailag
Szerencs város mutatóit terheli, így az emelkedés oka egyértelműen, a megnövekedett – a
fenti tárgykörben indított – eljárások száma.
1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása
Tekintettel arra, hogy 2018. évben csökkent az ismertté vált és rendőri eljárásban
regisztrált bűncselekmények száma így az előző évhez képest a 100 000 lakosra jutó
arányszám is csökkent. 2018. évben 1418, míg 2017. évben 1651 volt. Ez a csökkenés közel
16 %-os az előző évhez képest, mely csökkenő tendencia 2010. évtől figyelhető meg
városunkban.
1.4. Szerencs város területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának
alakulása
A Szerencsi Rendőrkapitányság Szerencs érintettségében a 14 kiemelten kezelt
bűncselekmények kapcsán 2018. évben 57 esetben járt el, ezzel szemben 2017. évben 48
ügyben volt érintett városunk.
Az emelkedés alapját például a 0-ról 1-re emelkedő rablás, a 0-ról 2-re emelkedő jármű
önkényes elvétele, vagy a 2-ről 3-ra emelkedő lakásbetörések, vagy a 30-ról 37-re emelkedő
lopások száma, melyek jelentős részét a városunkban üzemelő Tesco áruházban az
áruvédelmi eszköz eltávolításával járó lopások teszik ki.
Az említett rablás Szerencsen 2018 májusában történt a Taverna étterem előtti padon, amikor
is egy prügyi illetőségű fiatalkorú elkérte a telefonját egy vele egykorú személytől úgy, hogy
a telefon átvételét követően az élet, testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott annak
érdekében, hogy azt ne kelljen visszaadni a sértettnek. Az elkövető rövid időn belül
beazonosításra, illetve elfogásra került, valamint az érték a sértett birtokába visszakerült,
miután hatóságunk azt lefoglalta az elkövetőtől.
Kirívó, a lakosságot irritáló bűncselekmény miatt 2018. évben hatóságunk Szerencs város
vonatkozásában nem folytatott eljárást.
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1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények
szöveges értékelése
Az 1.2 pontban már említést tettem az emelkedő számú bírósági végrehajtás
akadályozása vétség elkövetése miatt tett feljelentésekről, mely aggasztóan terhelte a bűnügyi
ügyfeldolgozó munkánkat.
Ezen számok csökkentése érdekében egyeztetést kezdeményeztem a Szerencsi Járásbíróság
Elnökével, valamint a helyi székhelyű bírósági végrehajtó iroda vezetőjével, mely
egyeztetéseket követően érzékelhetően csökkent a kategóriában tett feljelentések száma, így
kissé tehermentesítve lettek a bűnügyi ügyfeldolgozó munkát végző kollégák.
1.6. Esetlegesen a területi, illetve a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt
érdeklődést kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem
tartalmazó – nyilvános információk rövid összefoglalása.
Szerencs városát érintően 2018. évben olyan bűncselekményi kategória nem került
regisztrálásra, mely a 14 kiemelt kategórián kívül esik, illetve a bűnügyi helyzetre való
tekintettel kiemelt figyelmet igényelt volna.
2. A bűnüldöző munka értékelése
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása
Ahogyan már korábban említettem települési szintű nyomozás eredményességi
mutatóval nem rendelkezünk, azt a 2018. év vonatkozásában a Szerencs Rendőrkapitányság
illetékességi területén elért mutatók alapján kívánom bemutatni.
A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények esetében hatóságunk 2018. évben 77,8 %-os
eredményt produkált, mely az előző évhez viszonyított 67,1 %-os eredményhez képest 10,7
%-al volt jobb.
Általánosságban elmondható, hogy ezen emelkedés figyelhető meg valamennyi kiemelten
kezelt bűncselekmény nyomozati eredményessége kapcsán, melyet részletesebben az alábbi
pontokban taglalok.

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozás eredményességi
mutatója
A közterületen elkövetett bűncselekmények kapcsán elmondható, hogy 2018. évben
kismértékű csökkenést tapasztaltunk az előző évhez képest, ez számokban kifejezve, a 2017.
évi 85 %-ról 2018. évben 80,4 %-ra csökkent, mely csökkenés mértéke 4,6 %.
Ha figyelembe vesszük az ugyanezen kategóriában regisztrált bűncselekményi
számadatainkat, akkor megfigyelhető, hogy a 2017. évi 234-ről 214-re történő csökkenés 6,8
%-os, mely összevetve a csökkenő nyomozati eredményességi rátával, stagnálást mutat.
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2.3. A helyi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények
nyomozás eredményességi mutatójának alakulása
A Szerencsi Rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett kiemelten kezelt
bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatói 2018. évben javulást mutatnak.
Kiemelendő, hogy rablás tekintetében az előző évhez viszonyítva sikerült ismét 100 %-os
nyomozati eredményességet produkálnunk, vagy garázdaság kapcsán 2017. évhez képest 4,1
%-al javítani az előző évi adatainkon és 93,3 %-ot elérni.
A testi sértés kapcsán megemlíteném, hogy a 2017. évben elért 95,8 %-os nyomozati
eredményességünket 96,8 %-ra javítottuk.
A lopás tekintetében az előző évi 37,6 %-ról, 2018. évben 45,7 %-ot értünk el, valamint a
lakásbetörések kapcsán a 2017. évi 39,5 %-os eredményességünket felülmúlva 66,7 %-ot
sikerült elérni ezen ügyek nyomozásában.
Rongálás tekintetében ugyanazon eredményességet sikerült produkálni hatóságunknak, mint
előző évben. Ez az eredmény a 69,6 % volt.
A 14 kiemelt bűncselekmények összesített nyomozati eredményességét 3,4 %-al sikerült
felülmúlni az előző évi 60,3 %-hoz képest.
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel
Ismeretlen tetteses felderítési mutató

kapcsolatos

tapasztalatok,

adatok

Szerencs vonatkozásában elemeztük a szabálysértések megvalósulásának számát és a
megvalósult cselekmények alakulását.
A statisztikai adatok alapján elmondható, hogy Szerencs városban 2018. évben tulajdon elleni
szabálysértés elkövetése miatt 63 esetben indult eljárás, ez 17,10 %-kal kevesebb, mint 2017.
évben (76 eset). Ebből lopás 44 ügyben történt. A lopások döntő többsége a Tesco, LIDL,
Penny Market Áruházban valósult meg, ahol az elkövetők élelmiszert, a kabátok alatt
elrejthető egyéb tárgyakat, eszközöket próbáltak eltulajdonítani.
6 esetben valósult meg szándékos rongálás, egy esetben gondatlan rongálás (távközlési
eszköz). A rongálások nagy része a MÁV Zrt. sérelmére történik (üléshuzat, fejtámla
felvágás).
4 alkalommal kezdeményeztünk csalás miatt eljárást, melynek döntő többsége interneten
keresztül valósult meg.
4 esetben jogtalan elsajátítás (elhagyott mobiltelefon), két esetben sikkasztás miatt indítottunk
eljárást.
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3.1 Ismeretlen tetteses felderítési mutató
Szerencs városban 39 ügyben indult ismeretlenként az eljárás, melyek közül 13
felderítésre került, így felderítési mutatónk 33,33 %-os. Boltok sérelmére ismeretlen tettes
ellen 9 eljárás indult, melyből 8 felderítésre került.
3.2 Tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt őrizetbe vett személyek száma
Szerencs városban
Szerencs városban 7 ügyben 8 főt vettünk szabálysértési őrizetbe, ez a Szerencsi
Rendőrkapitányság illetékességi területén tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt
összesen őrizetbe vett személyek 44,44 %-a.
A jövőbeni egyik célkitűzésünk továbbra is az, hogy a törvény adta lehetőségek szerint éljünk
a szabálysértési eljárás során az őrizetbe vétel lehetőségével, hisz tapasztalataink szerint
annak visszatartó hatása érzékelhető.
4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások.
A Szerencsi Rendőrkapitányság működési területén a 2018. év baleseti adatai
növekedést mutattak a megelőző 2017. évi adatokhoz képest (282-332). Sajnos a balesetek
kimenetele szerint átrendeződés volt megfigyelhető 2018-ban. A korábbi évhez képest
jelentősen csökkent a halálos balesetek száma (5-3), ami 40 %-os csökkenés volt. 47 %-al nőtt
a súlyos sérüléssel járó balesetek száma (17-25), míg 60 %-al növekedett a könnyű sérüléssel
járó balesetek száma (15-24). Az anyagi káros balesetek száma kis mértékben nőtt (245-280).
A baleseti számok emelkedéséhez mindenképpen hozzá kell azt tenni, hogy a 2017. évi
adatok alacsony számai miatt 2018-ban bekövetkezett emelkedés gyakorlatilag a kapitányság
területére korábban jellemző számokra állt vissza.
Személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek alakulása 2006 – 2018. év

80

70
60

Halálos

50

Súlyos

40
30

Könnyű

20

Összes

10
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(MRFK. KLO adatszolgáltatása alapján)
A baleseti okok és okozók tekintetében lényeges változás nincs. Legtöbb baleset a sebesség
helytelen megválasztása (20 eset), elsőbbségi jog (7 eset), a kanyarodás szabályainak
megszegése (8 eset), szabálytalan előzés (5), a követési távolság helytelen megválasztása (4
eset) és a gyalogosok hibája (4 eset) miatt történt, míg 3 esetben egyéb ok miatt következett
be baleset.
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Az okozók többsége - 26 fő - személygépkocsi-vezető, míg tehergépkocsi vezető 7,
kerékpáros 6, motorkerékpáros 4, segédmotor-kerékpáros 4, gyalogos 4 esetben volt sérüléses
baleset okozója.
A személyi sérüléses balesetek okozóinak megoszlása:

személygépkocsi
tehergépkocsi
gyalogos

kerékpár
segédmotorkerékpár
motorkerékpár
egyéb jármű

A legtöbb baleset a délutáni (12-18 óra közötti) időszakban történt.
Balesetet kiváltó mellék-okként az ittasságról is beszélnünk kell. Az összes balesetet okozó 11
%-ánál észleltünk ittasságot, abszolút számokban az előző évhez képest 7-ről 6-ra csökkent az
ittasan sérüléses balesetet okozók száma.
A személyi sérüléses balesetek okozói közül senki nem volt bódult állapotban a baleset
okozása idejében.
A személyi sérülések kialakulásában közreható tényező az is, hogy a közlekedők nem minden
esetben használják a passzív biztonsági eszközöket /biztonsági övet, bukósisakot, biztonsági
gyermekülést/.
E tekintetben jó irányú tapasztalataink vannak, ugyanis az elmúlt időszak jogszabályi
változásainak alkalmazása nyomán egyre többen használják a passzív biztonsági eszközöket,
egyre inkább realizálható a kiszabott bírságok visszatartó hatása.
Területi megoszlását tekintve legveszélyeztetettebb útszakaszunk továbbra is a 37. számú főút
és a 38. számú főút teljes kapitánysági szakasza, illetve Szerencs város belterülete.
Említést érdemel, hogy Szerencs város belterületén továbbra is kiugróan magas az anyagi
káros balesetek aránya, annak ellenére, hogy ellenőrzéseink jelentős részét ezen a területen
végezzük. A magas baleseti szám okaként a városban található hivatalok, pénzintézetek és
bevásárlóközpontok miatt itt generálódó forgalom tehető felelőssé az emberi figyelmetlenség
mellett.
A Szerencsi Rendőrkapitányság működési területének baleseti helyzetét értékelve – a
központilag meghatározott megelőzési feladatokon túl – napi rendszerességű fokozott
ellenőrzést rendeltünk el a kapitányság területére, amelyet külön terv alapján a kapitányság
teljes állománya hajtott végre. Ezen ellenőrzések során folyamatos jelenlétet biztosítunk a 37.,
38., és 39. számú főutakon.
A közlekedésben résztvevők, a gépjárművezetéshez engedéllyel rendelkezők száma a
gépjárművek számával egyenes arányban nő.
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A közúti forgalomban részt vevő gépjármű park műszaki állapota többségében a jelen kor
elvárásainak megfelelő, közlekedésbiztonsági szempontból pozitív tényező. Jelentősen
megnőtt viszont a közúton közlekedő motorkerékpárosok száma, ami egyre nagyobb
problémát jelent, mivel az „ún.” „divat-motorosok” sok esetben nincsenek tisztában sem a
saját, sem a járműveik képességeivel. 4 esetben történt olyan sérüléses baleset, melyet
motorkerékpáros okozott, ezek jellemzően egyéni bukások, pályaelhagyások voltak.
Szerencs városát tekintve megállapíthatjuk, hogy a 2017. évi adatokhoz viszonyítva
jelentősen romlott a város baleseti helyzete. Míg 2017-ben nem történt halálos közlekedési
baleset, 2018-ban 1 esetben igen. 2017-ben 5 súlyos sérüléses baleset történt, míg 2018-ban 8,
a könnyű sérüléses balesetek száma pedig 1-ről 9-re emelkedett. Ezen felül az anyagi káros
balesetek száma 66-ról 81-re emelkedett. Összességében elmondhatjuk, hogy a kapitányság
területén Szerencs városában romlott legnagyobb mértékben a baleseti helyzet. A balesetek
megoszlása megfelel annak az aránynak, ami a forgalom mértékében is jelentkezik Szerencs
városa illetve a kapitányság illetékességi területének más területei között.
A városon belül baleseti gócpontként jellemezhetjük a 37. sz. főút átvezető szakaszát és a
bevásárlóközpontok közvetlen környezetét. A napi szolgálatellátás során kiemelt hangsúlyt
fordítunk a baleseti gócpontok ellenőrzésére illetve az iskolák, üzemek és a vasútállomás
környékének visszatérő ellenőrzésére.
5. Az illegális migráció helyzete
Az illegális migráció helyzetképe pozitív ezzel kapcsolatos jogsértő magatartások a
területünkre nem jellemzőek. Havonta külön fokozott ellenőrzési terv alapján migrációs
ellenőrzéseket hajtunk végre. A bevezetett ellenőrzések során az illegális migrációra utaló
jeleket ez idáig nem tapasztaltunk.

II.
A SZERENCSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÁLTAL
A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK
ÉS AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOK
1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt
idegenforgalmi területek biztonsága
A Szerencsi Rendőrkapitányság szolgálatos állománya szolgálatparancsnok által
irányítottan végzi el a mindennapi feladatokat. A Közrendvédelmi Osztály a saját illetékességi
területén külön szolgálatszervezés mellett biztosítja a közterületi jelenlétet.
A körzeti megbízottak saját körzetleírások alapján, míg a járőri állomány meghatározott
útirányokon teljesítenek szolgálatot.
A szolgálat szervezés alkalmával kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a körzeti megbízottak
a saját területükön teljesítsék szolgálati idejük jelentős részét.
A napi feladatok végrehajtása mellett kiemelt figyelmet fordítunk a nyilvános helyek,
közintézmények, forgalmas útszakaszok, oktatási és egyházi intézmények, valamint
tömegközlekedési útvonalak, állomások ellenőrzésére.
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A nyári időszakban az idegenforgalmi szempontból nagyobb leterheltség esetén a szolgálat
szervezése koncentráltan történik, melynek során a forgalmasabb települések általános rendőri
jelenlétét plusz létszámmal egészítjük ki. A közterületi szolgálat során ellenőrizzük a
vendéglátóhelységeket és azok környezetét. Ezen szolgálati forma alkalmával rendszeres
közös szolgálat szervezésére kerül sor a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársaival.
Folyamatos segítséget kapunk a Készenléti Rendőrség, valamit a B-A-Z Megyei Rendőrfőkapitányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztály egységeitől.
Nagy segítséget jelent Szerencs városban működő polgárőr szervezet, akikkel a közbiztonság
érdekében folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Tagjaikkal a jövőben is önálló és közös
szolgálatok mellett kívánjuk növelni a közterületi jelenlétet.
A létszámhelyzetünk kiegyensúlyozott, minimális változás volt jellemző. A felmerülő
hiányok pótlására azonnal reagáltunk, így biztosítottuk a létszámhelyzetünket.
A közterületi órák száma csökkent 89 606-ról 85 991-re.
A Szerencsi Rendőrkapitányság gépkocsi parkja megfelelő, a szükséges technikai eszközök
rendelkezésünkre állnak. Megfelelő számú EDR rádiókkal, elektronikus alkoholszondákkal
rendelkezünk. A teljes körzeti megbízotti állomány rendelkezik szolgálati mobiltelefonnal.
2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata
A közterületi szolgálat ellátását továbbra is csoportba történő szervezés mellett
hajtottuk végre. Minden csoportban törekedtünk arra, hogy legyen rutinos, nagy
tapasztalatokat szerzett rendőr, aki irányítói képességekkel is bír. A tapasztaltabb kollégák
segítik a fiatal frissen végzett rendőreink rendszerbe történő beilleszkedését.
A közterület rendjének megtartása, a bűncselekmények megelőzése mindig is elsődleges
feladata volt az állománynak. Ennek érdekében mindent megtettünk azért, hogy a lakosság a
lehető legtöbbet találkozzon a rendőrökkel, közvetlen kapcsolat alakuljon ki a mindennapok
során is.
Ennek során törekszünk arra, hogy a rendőrök érezzék a lakossággal való kapcsolattartás
fontosságát.
Folyamatosan ellenőriztük a település vendéglátó egységeit. Az állampolgári bejelentésekre
azonnal reagáltunk, kiemelt hangsúlyt fektettünk a rablások, trükkös lopások, valamint a
vagyon elleni bűncselekmények megelőzésére.
A helyi polgárőr szervezetekkel a kapcsolat folyamatos, a napi feladatok ellátása érdekében a
szükséges egyeztetések megtörténnek.
A közrendvédelmi mutatók elemzése során figyelembe kell venni a bűnügyi statisztikai
eredményeket. Pozitív változás érzékelhető, ugyanis a bűncselekmények száma az elmúlt
években folyamatos csökkenést eredményezett. Ennek hozománya, hogy az elfogások száma
az előző évhez viszonyítva csökkent 373-ról 318-ra. Az előállítások számát tekintve
ugyancsak csökkenés érzékelhető 488-ról 313-ra.
A végrehajtott elővezetések tekintetében kismértékű csökkenés mutatható ki.
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Az intézkedések során alkalmazzuk a figyelmeztetéseket, természetesen abban az esetben, ha
visszatartó hatás ezen intézkedéstől várható. A szabálysértési feljelentések száma 832-ről 935re növekedett, míg a helyszíni bírságok száma 1424-ről 1287-re csökkent.
A büntető feljelentések vonatkozásában elmondható, hogy minimális csökkenés érzékelhető.
Az ittas járművezetőkkel történő intézkedés kapcsán elmondható hogy az állomány kiemelt
figyelmet fordít ezen intézkedésekre.
3. Rendezvénybiztosítások
A településen több olyan rendezvény megtartására kerül sor, melynek biztosítása a
rendőrség és a vele együttműködő polgárőrség feladata.
Kiemelkedő ezek közül is az Országos Csokoládé Fesztivál biztosítása. Az elmúlt évben is
megfelelő szervezés és odafigyelés mellett sikerült minden városi rendezvényt esemény
nélkül biztosítanunk.
A rendezvények zavartalan lebonyolítása, annak szakszerű biztosítása továbbra is kiemelt
feladataink közé fog tartozni.
4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzettel kapcsolatban
végrehajtott rendőri feladatok
A katasztrófahelyzetek, illetve egyéb veszélyhelyzetekkel kapcsolatban elkészített
külön terv alapján a teljes állomány felkészítése megtörtént. Ezen helyzetekre kidolgozott
szakmai protokoll, az abban meghatározott feladatok elsajátítása és az ismeretek szinten
tartására folyamatosan intézkedünk. A helyi bizottságokkal a megbízott védelmi tiszt
folyamatosan kapcsolatot tart.
5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése
A közterületi szolgálat ellátása során a kapitányságon illetékességi terület változás
miatt 2015. július 01-től 27 fő körzeti megbízotti státusz van rendszeresítve, mely státuszok
jelenleg feltöltöttek. A körzeti megbízottak önálló bűnügyi feldolgozó tevékenységet is
folytatnak.
2015. évtől Szerencs város vonatkozásában Dendel Balázs c. r. zls. – aki egyben Legyesbénye
és Bekecs körzeti megbízottja – látja el a teendőket.
Feladatkörébe tartozik a folyamatos kapcsolattartás a helyi önkormányzat képviselőivel, a
társszervekkel, valamint a polgárőrség tagjaival. Ezzel tovább kívánjuk erősíteni Szerencs
város és a rendőrség közötti kapcsolatot és így már egy körzeti megbízott által is törekszünk a
felmerülő problémák gyors, hatékony megoldására.
A körzeti megbízott tisztában van a területén előforduló eseményekkel, kapcsolata naprakész
a helyi szervezetekkel, melyet az eddig eltelt időszakban jól kialakított.
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A közterületi órák növelése érdekében a körzeti megbízotti állomány adminisztrációs terhét
csökkentettük azáltal, hogy a szabálysértési előkészítő eljárások teljes ügyfeldolgozását a
szabálysértési csoport hajtja végre.
A bűnügyi ügyfeldolgozó tevékenységét minimalizáltuk, annak érdekében, hogy a körzeti
megbízott szolgálati idejének nagyobb részét közterületen töltse el. Az adminisztrációs terhek
csökkentésével az utóbbi időben érezhető a közterületi jelenlét növekedése.
A bűnmegelőzési tevékenység szerves részeként a körzeti megbízottak 2018-2019. évben a
működési területükön lévő általános iskolákban tovább folytatják az „iskola rendőre” program
keretén belül az iskolai előadások megtartását.
A körzeti megbízottaknak jelentős szerepe van az időskorúak sérelmére elkövetett
bűncselekmények megakadályozásában is.
Felveszik a kapcsolatot az idős, egyedül élő személyekkel és elbeszélgetnek velük. A
szükséges felvilágosítást megadják a részükre, hogy az esetleges bűncselekmény elkövetése
során mit tegyenek.
6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ (TIK) működése
A tevékenység-irányítási központ irányítása mellett minden eseményre időben reagált
a szolgálatos állomány.
A TIK által használt új rendszer véleményem szerint lerövidítette a reagáló képesség idejét.
7. Igazgatásrendészeti tevékenység
7.1. Szabálysértési szakterület
A 2017. évben iktatott szabálysértési ügyek száma 2017. évhez képest 800-ról 871-re
növekedett.
A járművezetéstől eltiltás intézkedés alkalmazására, a kiemelt szabálysértéseket elkövető
személyekkel szemben 2017-ben 96, míg 2018-ban 108 esetben került sor.
A szabálysértési eljárásaink során az egy főre jutó pénzbírság átlaga 39 041 Ft-ról 40 524 Ftra nőtt.
Szerencsi lakos által elkövetett rendőrség hatáskörében tartozó, zömében
közlekedésrendészeti szabálysértések száma 2017-ben 131 db, 2018-ban 119 db, míg
Szerencs város területén elkövetett a rendőrség hatáskörébe tartozó összes szabálysértések
száma 2017-ben 154 db-ról 2018-ban 207 db-ra nőtt.
2017. évben 685 db helyszíni bírság végrehajtás érkezett hatóságunkhoz, míg a tavalyi évben
825 db-ot iktattunk.
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7.2. Engedélyügyi szakterület
Kapitányságunk illetékességi területén a fegyverengedélyezés és az ahhoz kapcsolódó
ellenőrzések folyamatosak. Jelenleg 448 természetes személy tart engedéllyel lőfegyvert,
valamit 3 jogi személy – oktatási célú lőtér, illetve lövész klub – sport, illetve lövészeti
oktatás célú tűzfegyverre rendelkezik engedéllyel.
Gáz- és riasztó fegyverviselési engedéllyel 393 személy rendelkezik, míg flóbert fegyver
tartására 22 személy jogosult.
Területünkön egy állandó jellegű terep lőtér üzemel, skeet, trapp pályaként, illetve
nagygolyós kaliberre is rendelkezik engedéllyel, valamint illetékességi területünkön működik
egy lövész klub is.
A 2018. évben tervezett társas vadászatok ellenőrzését végrehajtottuk, melyek során
hiányosságot, mulasztást nem állapítottunk meg. A vadászatokon részt vevő személyek a
jogszabályok által meghatározott előírásokat betartották, az ellenőrzések alkalmával
fegyelmezett, a hatósággal együttműködő, segítő magatartást tanúsítottak
7.3. Személy- és vagyonvédelmi szakterület
Hatóságunk által kiadott érvényes működési engedélyek száma egyéni vállalkozó
esetében 16, társas vállalkozás esetén 7.
Az illetékességi területünkön lakó személy- és vagyonőri igazolvánnyal rendelkező
személyek száma 536 fő, magánnyomozóink száma 3 fő.
A fesztiválok időszakában a személy- és vagyonőr ellenőrzéseinket kiterjesztettük a
területünkön tartott rendezvényeket biztosító személy- és vagyonőrök vonatkozásában is,
mely során általános tapasztalatként megfogalmazható, hogy kirívó szabálytalanságot nem
észleltünk, felügyeleti bírság kiszabására az idén nem került sor.
8. Bűn- és baleset-megelőzés
8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai
A Szerencsi Rendőrkapitányság 2018. évben a rendőrség bűnmegelőzési
tevékenységéről szóló 20/2010. (OT 10.) ORFK utasítás alapján hajtotta végre ez irányú
tevékenységet.
A bűnmegelőzési feladatokat kapitányságunkon Palik Zsuzsanna c. r. őrnagy bűnmegelőzési
előadó végezte, aki emellett drogprevenciós összekötő és áldozatvédelmi referens is volt,
azonban 2017. nyarán leszerelt. Munkáját jelenleg a senior állományba tartozó Kádas József
r.tzls. vette át, és végzi jelenleg is ezen tevékenységet. D.A.D.A. oktatató Vinczéné Székely
Edina r. törzszászlós a Taktaharkányi Rendőrőrs körzeti megbízottja, aki aktívan kivette
részét a helyi általános iskolában végrehajtandó bűnmegelőzési feladatokból.
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8.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység
A 2017-2018. tanév befejeztét megelőzően több helyi iskolában tartottunk előadásokat
a nyár veszélyei kapcsán, mely előadások témáját kiterjesztettük a közlekedés és vízi
jártasságon túl az internet és az új pszichoaktív anyagok veszélyeiről szóló tájékoztatóval.
Ezeknél az előadásoknál felhasználtuk az ún. KOMP kisfilmeket.
Ugyanezen témakörökben a közlekedésrendészeti osztály beosztottjaival nyári táborokban
végeztünk bűnmegelőzési tevékenységet a kerékpárversennyel egybekötve.
Kiváló együttműködés alakult ki a helyi és környező települések családsegítő szolgálatainak,
valamint a Szerencsi Járási Hivatal Gyámügyi Osztályának beosztottjaival, melyet mi sem
példáz jobban, mint az, hogy több esetmegbeszélésre kaptunk meghívást, melyeken meg is
jelentünk.
A Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény Megyaszói Lakásotthonok Szakmai
Egységének vezetőjével a bűnmegelőzési előadó napi kapcsolatban van, mivel az intézmény 4
lakásotthonának lakói közül nagyszámban szöknek el, akár a faluba, akár Miskolcra vagy
távolabbi városokba.
Megtalálásukhoz, felkutatásukhoz szükséges az intézmény vezetőjével, ill. a gyerekek
gyámjával szoros kapcsolatban lenni.
2018. évben Kádas József r.tzls. itt is tartott előadást, és már jelezték, hogy az éven örülnének
egy újabb előadásnak, mert a folyamatosan szökésben levő gyerekek, akik több
szabálysértést, bűncselekményt követnek el, sajnos rossz példát mutatnak az ott élő
gyerekeknek, akik iskolába járnak, tanulnak.
8.3. A hozzátartozók közötti erőszak helyzete
A hozzátartozók (családon belüli) erőszak továbbra is megfoghatatlan. Nagy a látencia
a sértettek magas szégyenérzete és életkori sajátosságai miatt. A családon belül történt
erőszak gyűjtőfogalmába tartozó párkapcsolati erőszak, testi sértések vonatkozásában
preventív jellegű tevékenységként az elkövető családból való azonnali kiemelése céljából a
távoltartás intézményének kivétel nélküli alkalmazását tartottuk fontosnak.
8.4. Áldozatvédelem
Az áldozatvédelem vonatkozásában szexuális bűncselekményt nem követtek nő
sérelmére, azonban több alkalommal indítottunk eljárást kapcsolati erőszak gyanúja miatt,
melyet megelőzött a közrendvédelmi osztály által elrendelt távoltartás.
Illetékességi területünkön nővédő egyesület nem működik, így az általuk szervezett
találkozókon való megelőző előadások megszervezése nem volt lehetséges.
2018. évben a gyermek és fiatalkorúak kategóriájába tartozó személyek jellemzően az egymás
sérelmére, főleg kisebb vagyon elleni és személy elleni bűncselekményeket és testi sértéseket
követtek el. Az elkövetők kivétel nélkül nem, vagy alig jártak iskolába, és a szülői felügyelet
is az átlagosnál lényegesen gyengébb volt.
Az ügyekben a jogszabályi kötelezettségek alapján minden egyes esetben értesítésre került az
elkövető lakóhelye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálat.
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Az áldozattá és elkövetővé válás elkerülése érdekében a korábban említett iskolákban
tartottunk megelőző eladás sorozatokat.
2018. évben a 60 év felettiek csoportjába tartozó személyek sérelmére 2 alkalommal követtek
el rablást Megyaszó településen, mely elkövetők forró nyomon elfogásra és előzetes
letartóztatásba helyezésre kerültek. Ezt a két esetet kivéve azonban ez a korosztály sérelmére
jellemzően kisebb vagyon elleni bűncselekményeket követtek el, az áldozattá válás elkerülése
érdekében nyugdíjas otthonokban tartottunk ilyen témában előadást, amihez felhasználtuk a
megyei bűnmegelőzési osztály által rendelkezésünkre bocsátott szóróanyagokat.
A kapitányságunk területén összefüggő tanyavilág nincs, elenyésző számú a külterületen élők
száma, és azok is jellemzően időskorúak. Ezen személyekkel a területileg illetékes körzeti
megbízotti állomány folyamatosan tartja a kapcsolatot, és tájékoztatja őket a helyi
aktualitásokról.
A Szerencsi Rendőrkapitányság közigazgatási területén hajléktalan szálló nincs, illetve olyan
hajléktalanról sincs tudomásunk, aki az utcán töltené mindennapjait. Jellemző azonban a
hátrányos helyzetben lévő olyan lakosok, akik nem klasszikus hajléktalanok, azonban anyagi
körülményeik oly mértékben szűkösek, hogy fűtetlen, berendezetlen lakásokban, házakban
élnek. Ezen a személyek száma elenyésző, akiket a kapitányság állománya visszatérően
ellenőriz.
Illetékességi területünkön jelenleg nincs olyan intézmény, mely fogyatékkal élőket
foglalkoztatna, illetve ahol nagyobb csoportba tartózkodnának életvitel szerűen, azonban a
közterületi szolgálatos állomány kiemelt figyelmet fordít ezen kiemelt kockázatú csoportba
tartozó személyek vonatkozásában szolgálata ellátása során.
A veszélyeztetett munkakörökben dolgozók (pénzintézeti, lottózó, benzinkutak, posta
alkalmazottai) szempontjából álláspontunk szerint a legjobb prevenciós eszköz a rendőri
jelenlét. Ezen belül a váratlan, kiszámíthatatlan, visszatérő ellenőrzés, ezért a felsorolt
veszélyeztetett munkakörben dolgozók munkahelyei a járőrútirányokba szerepelnek, melyek
alapján a szolgálatos állománynak a személyek és munkahelyeik ellenőrzése napi szintű
feladatai közé van sorolva.
Turizmus szempontjából térségünkre elsősorban a borturizmus jellemző, mely leginkább
Tokaj-hegyalja térségét érinti. 2018. évben nagy tömegeket vonzott a Szerencsi
Csokoládéfesztivál, a Monoki Babfesztivál, mely érdeklődés az előző évről prognosztizálható
volt. Ennek érdekében 2018. évben mindkét helyen külön Bűnmegelőzési sátorral voltunk
jelen az arra érdeklődők számára.
Részt vettünk a Házhoz megyünk programban, amikor is a Szerencs Tesco Áruházban a
megyei bűnmegelőzési osztály beosztottjaival együtt végeztünk bűnmegelőzési
tevékenységet.
Ezen túlmenően a szolgálat szervezésével a frekventált területeken növeltük a preventív
jellegű rendőri jelenlétet.
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8.5. A kábítószer prevenció helyzete
Nagy hangsúlyt fektettünk a helyi fiatalok szokásainak, illetve a szórakozó-, és
vendéglátóhelyeken történő alkohol és kábítószer fogyasztásának megelőzésére tett
ellenőrzéseinkre.
A felderítési adatainkból kitűnt, hogy a „klasszikus” kábítószerek a 16-22. év közötti
személyek körében szinte teljes egészében kiszorultak, helyüket az új pszichoaktív anyagok
vették át.
Álláspontunk szerint a fiatalok körében megfigyelhető szerhasználat jelentős mértékben
csökkenthető, ha a gyermekeken túl a szülők is kellő mértékű tájékoztatást kapnak a
fogyasztáshoz kapcsolható tünetek felismerésében.
2018. évben „A szülők és a családok a Rendőrség partnerei a kábítószer-bűnözés
megelőzésében” program helyi közvetítője a bűnmegelőzési előadó volt, aki a program
keretén belül fogadóórát, telefonos ügyeletet tartott. Szülői értekezletről értesítést nem
kaptunk.
Az éven ezért ezt a programot, valamint közvetítőjét a helyi sajtóban újból ismertetni fogjuk,
hogy az iskolák, valamint az érdeklődő fiatalkorú gyermekeket nevelő szülők tudomást
szerezzenek róla.
8.6. A baleset-megelőzési tevékenység a Szerencsi Területi Baleset-megelőzési Bizottság
tevékenységének és programjainak bemutatása
2018-ban a Szerencsi Rendőrkapitányság baleset-megelőzési tevékenységét nagyban
befolyásolta, hogy önálló pénzügyi kerettel nem rendelkezik. A megyei baleset-megelőzési
bizottság által biztosított keretet felhasználtuk, azonban ezen túl önálló rendezvények
megtartását csak más szervezettel közösen tudtuk megvalósítani.
2018-ban számos közlekedési tárgyú megelőzési előadást tartottunk az iskolákon kívül is,
hiszen a diákokhoz az „Iskola Rendőre” Program keretében eddig is el tudtuk juttatni a
balesetmegelőzési ismereteket, azonban a felnőtt lakossággal nehezebben tudtunk kapcsolatba
kerülni.
Minden eddiginél több alkalommal jelentünk meg a terület iskoláiban és óvodáiban, több
olyan helyszínen is jelen voltunk, ahová a bűnügyi szolgálattal együtt komplex megelőzési
programmal tudtunk megjelenni.
Idén ismét kitelepültünk a szerencsi Országos Csokoládéfesztiválra és számos nyári táborban
is megjelentünk a megelőzési programjainkkal. A megelőzési célzatú kitelepülések sorában
idén új elemként jelent meg a tarcali Colas-Északkő üzemben való megjelenésünk és a
Szerencsi Mezőgazdasági Zrt-nél tartott megelőzési előadásaink is jól szolgálták a
balesetmegelőzés érdekeit.
Kiemelkedően jó kapcsolatot ápolunk a polgárőrséggel, főként a tanévkezdési kampány során
támaszkodunk a segítségükre.
A Sárospataki Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályával közösen Vámosújfalu
községben szerveztünk közlekedési tárgyú családi vetélkedőt.
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A láthatósági kampány keretén belül a megváltozott látási körülmények miatt ellenőriztük a
kerékpárosok kivilágítására vonatkozó szabályokat, illetve a kerékpárok műszaki állapotának
vizsgálata során különös hangsúlyt fektettünk a világító eszközök működőképességének
ellenőrzésére.
Láthatósági ellenőrzéseket folyamatosan tartottunk, amely ellenőrzések során láthatósági
mellényeket, lámpákat és fényvisszaverő eszközöket osztottunk ki a kerékpárosok és
gyalogosok között.
Az ellenőrzésekről tájékoztatjuk a helyi és a regionális sajtó képviselőit, ennek megfelelően a
balesetmegelőzési információk folyamatosan eljutnak a Szerencsi Televízió és a Globo
Televízió nézőihez.
8.7. Az „iskola rendőre” program, valamint annak keretében végrehajtott „Sulimoped
program” értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan
A 2018/2019-es tanévben a Szerencsi Rendőrkapitányság területén – az előző
tanévhez hasonlóan - 22 általános iskolában és 1 középiskolában működik „Az iskola
rendőre” program, amelyben összesen 23 rendőr végzi a feladatokat.
A tanévkezdést megelőzően felülvizsgáltuk valamennyi oktatási intézmény közvetlen
környezetének közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetét, majd ezt követően kijelölésre
kerültek azok a közlekedésbiztonsági szempontból veszélyesnek tartott iskolák, amelyek előtt
szeptember hónapban folyamatos – demonstratív – rendőri jelenlétet biztosítottunk.
Ezen iskolák a Tokajban, Taktaharkányban, Bekecsen és Szerencsen található általános
iskolák illetve a Szerencsen található Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szerencsi
Szakképző és Szakközépiskola voltak.
A programban részt vevő iskolákban az ORFK-OBB által korábban biztosított plakátok
ellenőrzése illetve pótlása megtörtént, a tanévkezdést megelőzően valamennyi iskolarendőr el
lett látva „Az iskolarendőr naplójával”.
A kijelölt iskolarendőrök többségében részt vettek a tanintézmények tanévnyitó ünnepségein,
amennyiben a kijelölt iskolarendőr egyéb szolgálati feladat vagy vezénylés miatt nem tudott
jelen lenni, abban az esetben más rendőr helyettesítette a tanévnyitón. A tanév első napjaiban
minden iskolában kiosztásra került az ORFK-OBB által biztosított „Üzenőfüzet” és
fényvisszaverős tornazsák az első évfolyamok részére.
Szeptember hónapban a tanévkezdéssel kapcsolatos 05090/5137/2018.ált. számú végrehajtási
tervben foglaltaknak megfelelően demonstratív jelenlétet biztosítottunk azoknál az iskoláknál,
amelyeket az elemzések során veszélyesnek ítéltünk meg. Az érintett iskolák környezetében
valamennyi alkalommal reggel 07 – 08 óra között és délután 14.30 – 15.30 óra között
végeztünk ellenőrzéseket a gyalogosok forgalmának segítése érdekében.
A tanév során az „iskolarendőrök” nagyon sok megelőzési előadáson, osztályfőnöki órán,
közlekedési versenyen illetve esetmegbeszélésen vettek részt. Sok esetben az iskolák
ünnepségein is megjelennek.
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A 2018/2019-es tanévben – hasonlóan a 2017/2018. tanévhez – a Szerencsi
Rendőrkapitányság ismét lehetőséget kapott arra, hogy az ORFK Országos Balesetmegelőzési
Bizottsága által szervezett Sulimoped programban 20 fő 14 éves korosztályú gyermek
térítésmenetesen szerezhessen segédmotorkerékpárra érvényes vezetői engedélyt. A program
egyaránt érinti a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola, a Bolyai János Katolikus
Általános Iskola és a Bocskai István Gimnázium tanulóit. A program a korábbiaktól eltérően
idén már e-learning formájában zajlik, amelyhez a konzultációt és a gyakorlati képzést a Rácz
Autósiskola biztosítja. A program finanszírozza a képzés teljes költségét, a sikeres záróvizsga
után a részt vevő gyermekek a tanévzáró ünnepségen kapják meg a megszerzett vezetői
engedélyeket.
9. Együttműködés
A közrend, közbiztonság fenntartása kollektív társadalmi érdek, melynek
fenntartásában több rendőrségen kívüli szervezetnek, hatóságnak is feladata van, így a
hatékonyabb fellépés érdekében velük széleskörű együttműködésre törekedtünk.
9.1. A helyi és megyei önkormányzatokkal folytatott
Együttműködési megállapodásunk van Szerencs Város Önkormányzatával, melynek
keretén belül a Szerencs Városában üzemelő, a Szerencsi Rendőrkapitányságra, mint
végpontra bekötött térfigyelő rendszer kameraképeinek a megfigyelésére az önkormányzat
megbízási díjat folyósít a kapitányság térfigyelésben részt vevő állományára részére. A
keretösszeg minden felhasználásáról testületi ülés alkalmával elszámoltam.
A megfigyelő rendszer folyamatos fejlesztés alatt áll, de a technika fejlődésével sajnos így
sem tud lépést tartani. A kamerák, illetve annak hálózata sokszor meghibásodik, mely
hibákról folyamatosan tájékoztatjuk az üzemeltetőt.
A fejlesztések eredményeképp 2018-ban 13 db új kamera kihelyezésére került sor, illetve a
háttér informatikai rendszer is megújult, amelynek következtében kategóriával jobb minőségű
felvételek állnak rendelkezésünkre. A fejlesztések 2019-ben is tovább folytatódnak, a végcél a
teljes rendszer megújítása, amely érdekében az önkormányzat a szükséges intézkedéseket
megteszi.
Együttműködünk továbbá a kisebbségi önkormányzatokkal is, mely együttműködést
eredményesnek mondhatom.
Félévente egyeztető fórumokat tartottunk, amelyre a rendészeti feladatokat ellátó szervek
képviselői mellett a polgárőrség is meghívást kapott, továbbá minden hónap első vezetői
értekezletére meghívást kapott egy polgárőrség vezetője is.
A Szerencsi Járási Hivatallal, annak vezetőjével, Szerencs jegyzőjével, aljegyzőjével jó
munkakapcsolatban állunk.
Több esetben részt vettem kistérségi társulások ülésein, önkormányzatok testületi ülésein,
ahol tájékoztatást adtam a közbiztonság állapotáról, és igyekeztünk együtt gondolkodni a
továbblépés lehetőségeiről.
Az önkormányzat által a lakosság részére szervezett fórumokon is mindig jelen vagyunk és
közvetlenül tudunk válaszolni az esetlegesen felmerülő kérdésekre, reagálni a kérésekre.
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9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete
Együttműködésünk a Szerencsi Járási Ügyészséggel és a Szerencsi Járásbírósággal
példaértékű, a szakmai konzultációink rendszeresek. Az ügyészség vezetőjével napi
kapcsolatban vagyunk, de a bíróság elnökével is „folyamatában” megbeszéljük az aktuális
feladatainkat.
Az ügyészség vezetőjével rendszeresen egyeztető megbeszéléseket tartottam, amelyen
többször jelen voltak az osztály jogállású őrsparancsnokok és a bűnügyi,
közlekedésrendészeti, valamint közrendvédelmi osztályvezető is.
Az együttműködés egy magasabb szintre történő lépése történt meg a 2018. január 01-től
bevezetésre került e ügyintézési törvény kapcsán, amellyel nyitottak voltunk az újonnan
jelentkezett feladatokra, azokat sikeresen végrehajtottuk.
Az oktatási intézményekkel,
együttműködés helyzete
9.3.

egyházakkal,

civil

szervezetekkel

folytatott

A civil szervezetekkel szintén jó kapcsolatot ápolunk. Kiemelném a jó
együttműködésünket a szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskolával,
ahol a rendészeti tagozaton állományunk több tagja állandó, folyamatos oktatást tart.
Iskolarendőreink ott vannak Szerencs általános iskoláinak a napi életében, kapcsolatunkat
együttműködési szintűnek nevezném.
Évente találkozunk és szükség esetén szakmai, főleg közlekedési kérdésekben egyeztetünk a
Szerencsi Mozgáskorlátozottak egyesületével.
Együttműködési megállapodásunk van a Szerencsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.
9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött
együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok
Hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a helyi polgárőr szervezetekkel, akiket
tevékenyen bevonunk a közterületi tevékenységünkbe, igyekszünk minél több közös
szolgálatot szervezni.
A helyi polgárőrök tevékenysége az elmúlt években pozitívan befolyásolta a település
bűnügyi helyzetét is, mivel a polgárőrök helyi és személyi ismeretére alapozva több esetben
éltek bűncselekményre, illetve annak elkövetésére utaló jelzésekkel, melynek alapján
esetenként tetten érést, elfogást is végrehajtottunk.
A polgárőrök aktívan kivették részüket a különböző fesztiválok, ünnepi megemlékezések,
sport rendezvények és egyéb városunkban megtartásra került rendezvények biztosításában és
kiemelkedő segítséget nyújtottak azok zavartalan lebonyolításában.
A hatékony és jól megszervezett polgárőr szolgálat nagy segítséget jelent a rendőrség napi
tevékenységének elvégzésében, ezért a jövőben is jó munkakapcsolatot kívánunk fenntartani a
helyi egyesülettel.
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9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő
együttműködés
A területünkön tevékenykedő erdészekkel, vadászokkal, mezőőrökkel is felvettük a
kapcsolatot és igyekeztünk közös ellenőrzéseket, akciókat végrehajtani. A vezetői
értekezleteinken is rendszeresen részt vesznek, ezzel is elősegítve az együtt gondolkodást és a
hatékony közös szolgálatokat.

III.
ÖSSZEGZÉS,
KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA
Ahhoz, hogy munkánk továbbra is jó színvonalúnak legyen minősíthető, 2019-ben az
alábbiakban meghatározott, de többségében már a korábbi években is megfogalmazott
feladatokat kell végrehajtani:
-

-

-

2019. év kiemelt feladata lesz részünkről a közlekedési balesetek számának a
csökkentése, amely érdekében egy következetes rendőri jelenlétet és ellenőrzéseket
tervezünk a közutakon, közterületeken. Ellenőrzéseink során kiemelt figyelmet
kívánunk szentelni a legfőbb baleseti ok, a sebességtúllépés megelőzésére, valamint az
ittas járművezetők kiszűrésére, továbbá a gyalogátkelőhelyekkel kapcsolatos
elsőbbségadási szabályok betartására,
visszatérő feladatként jelentkezik az iskolák környezetének folyamatos ellenőrzése, az
iskola rendőre program tovább folytatása, a gyermek balesetek megelőzése,
határozott intézkedésekkel, gyors, szakszerű eljárásokkal tovább kell javítani a
rendőrség tekintélyét, egyben javítani a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét,
kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek és időskorúak áldozattá válásának
megakadályozására, fokozott figyelmet kell fordítani a nyilvános helyek, közterületek
ellenőrzésére,
célként tűzzük ki a betöréses lopások, lakásbetörések számának további csökkentését,
a nyomozások koordinációjának erősítését, az értékesítési vonalak ellenőrzését,
kiemelt figyelemmel a vagyonvisszaszerzésre.

E felsorolt feladatok csak a legfontosabbak, iránytűként kell, hogy szolgáljanak. A konkrét
napi feladatokat hosszan lehetne sorolni, de azoknak a mindenkori aktuális helyzethez kell
már igazodnia.
Végezetül szeretném megköszönni Szerencs város vezetésének, lakosságának,
polgárőrségének a jó együttműködést, mellyel munkánkat segítették, segítik, támogatják.
Az eddig leírtakra figyelemmel, tisztelettel kérem a képviselőtestület tagjait, hogy
beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.
Szerencs, 2019. április 17.
Keresztesi János r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető
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