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Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Képviselőtestület!
BEVEZETÉS
Csurgó Város Képviselőtestülete 2019. évben is napirendre tűzte a város közrend-, és
közbiztonsági helyzetének vizsgálatát, az erről szóló kapitányságvezetői beszámoló
értékelését.
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Törvény 8.§. (4) bekezdése alapján a
rendőrkapitányság vezetője az illetékességi területén működő települési önkormányzatoknak
évente beszámol a közbiztonság helyzetéről, és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.
A rendőrségről és az önkormányzatokról szóló törvény felelőssé teszik a megfelelő közrend-,
közbiztonsági viszonyok alakulásáért mind a rendőrséget, mind pedig az önkormányzatokat és
feladatokat is megszabnak az eredményesség érdekében.
A fentiek alapján a 2018. év közbiztonságának alakulásáról Csurgó város tekintetében az
alábbi beszámolót teszem.
A közbiztonsági és bűnügyi helyzet értékelésénél nem hagyható figyelmen kívül Csurgó város
földrajzi elhelyezkedése, társadalmi, gazdasági viszonyai, közlekedése, úthálózata és a
környező települések, az itt található intézmények működési viszonyai. A Csurgó Járásra évek
óta jellemző a munkalehetőség hiánya, a szociális segélyben részesülők, illetve a
munkanélküliek magas száma. A közrend, közbiztonság alakulásában ezek a tényezők is
szerepet játszanak.
A 2018-as év meghatározó feladata volt közbiztonságot szolgáltatni a lakosságnak. A
rendőrség és a lakosság között kialakított jó kapcsolat nélkülözhetetlen a munkánkban. Ezt a
célt szolgálja a 2013. évben Somogy Megyében kialakított, és mára kiforrott szolgálati
rendszer, melynek eredményeként Csurgó Járás területén 24 órában két járőr pár teljesít
szolgálatot, mely gyors reagálást és hatékony intézkedést képes biztosítani.
2018-as évre ennek megfelelően határoztuk meg egyes céljainkat:
- a lakosság szubjektív biztonságérzetét – a települési, illetve kistérségi szinten mutatkozó
igényekre figyelemmel – javító rendőri intézkedések folyamatos végrehajtása;
- a közbiztonsági szempontból veszélyeztetett településrészeken és területeken előforduló
bűncselekmények felderítése, az elkövetők elfogása, továbbá a lakosság biztonságérzetét
jelentősen mértékben negatívan befolyásoló cselekmények visszaszorítása;
- a közterületi állomány tevékenységének erősítése, aktív rendőri jelenlét biztosítása;
- a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum folyamatos működtetése;
- a közlekedés-rendészet terén kiemelt feladat az ittas járművezetők kiszűrése, a velük
szembeni hatékony fellépés;
- tovább kell folytatni a bűnmegelőzési tevékenységet, az „iskolarendőr programot”;
- közös szolgálatok ellátása a Csurgói Polgárőr Egyesülettel.
I. Csurgó város közbiztonsági helyzetének értékelése
1.
A bűnügyi helyzet bemutatása, a közterületi jelenlét mértéke (létszám, óraszám), a
közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága:
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1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása.
A regisztrált bűncselekmények számában 2010. év óta csökkenő tendencia érvényesül. 2018.
évben ez a csökkenés tovább folytatódott, így az előző 2017. évhez képest további
bűncselekményszám csökkenést lehet elkönyvelni, eszerint 2018. évben az összes rendőri
eljárásban regisztrált bűncselekmények száma már csak 472 volt Ez az előző évhez képest
128-cal kevesebb. Csurgó város tekintetében a regisztrált bűncselekmények száma a 2017.
évben 74, mely 2018. évben 86 volt.
1.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények számának alakulása.
2010. évtől 2017. évig a közterületen elkövetett bűncselekmények száma folyamatosan
csökkent, 2018. évben kis mértékben, 11%-kal emelkedett a korábbi évhez képest. A
közterületen elkövetett bűncselekmények leggyakrabban továbbra is testi sértés, garázdaság,
lopás és rongálás vagy ezek kombinációja formájában jelentkeztek. A közterületi rendőri
tevékenységünk során, igyekeztünk felhasználni a rendelkezésünkre álló térfigyelő kamerák
felvételeit. Csurgó Városban 2017. évben 12, 2018. évben 32 közterületen elkövetett
bűncselekmény történt, melynek egy részét járművezetés ittas állapotban bűncselekmény tette
ki, 2017-ben 6, 2018-ban 12 esetben indult eljárás ittas járművezetés miatt.
1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása.
A 100 ezer lakos esetében vetített bűncselekmény szám mutatja meg a bűnügyi fertőzöttséget.
Ez Nagyatád Rendőrkapitányság illetékességi területén 2017. évben 1318 volt. Ez a szám
2018. évben 1362, az emelkedés mértéke 3,3%.
1.4. A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása.
A rendőrség azokat a bűncselekményeket kezeli kiemelt bűncselekményként, amelyek a
lakosság szubjektív biztonság érzetére a legnagyobb hatást gyakorolják. A kiemelten kezelt
bűncselekmények száma az előző évekhez képest szintén csökkent, a regisztrált
bűncselekményekhez hasonlóan. A Nagyatád Rendőrkapitányság illetékességi területén, a 14
kiemelt bűncselekmény száma 2017. évhez viszonyítva további 3%-kal csökkent. Csurgó
Városban a 14 kiemelt bűncselekmény száma 2017. évben 51 volt 2018. évben 40.
A kiemelten kezelt bűncselekmények számai a következőképpen alakultak.
Testi sértés bűncselekmény 2017. évben a Nagyatádi Rendőrkapitányság illetékességi
területén 44 került regisztrálásra, míg 2018. évben 45, ami csekély mértékű, 2,3%-os
emelkedés. Csurgó város területén elkövetett testi sértések száma 2017. évi 5 esetről, 2018.
évben 9-re emelkedett.
A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény száma összesen 4 db volt 2018. évben, ez 55,5%kal kevesebb, mint 2017. évben, amikor 9 volt. Csurgó Város területén az értékelt évben nem,
2017. évben 3 esetben történt kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény.
Embercsempészés bűncselekmény 2018. évben 2 esetben volt a Nagyatádi Rendőrkaptányság
illetékességi területén, melyek nem Csurgó városban történtek.
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A garázdaság bűncselekmények száma a Nagyatádi Rendőrkapitányság illetékességi területén
korábbi évekhez képest tovább csökkent, köszönhetően – többek között - a fokozott
közterületi jelenlétnek. 2017. évben 26 esetben, míg értékelt évben 16 esetben folytattunk
garázdaság miatt büntetőeljárást a csökkenés mértéke 38,5%. Csurgó város területén ezzel
szemben növekedés tapasztalható 2017. évben 1, 2018. évben 5 garázdaság történt.
Önbíráskodás a Nagyatád Rendőrkapitányság illetékességi területén 2017. évben 1 db volt,
2018. évben pedig nem követtek el ilyen bűncselekményt. Csurgó Város vonatkozásában
pedig sem 2017. évben, sem 2018. évben nem került regisztrálásra önbíráskodás
bűncselekmény.
Kábítószer kereskedelemmel kapcsolatban 2017. és 2018. évben is 1-1 esetben rendeltünk el
nyomozást, amelyek mindegyikét eredményesen fejeztünk be, a nyomozás eredményesség
100%. A bűncselekmények nem Csurgó város területén történtek.
Nagyatád Rendőrkapitányság területén a lopás bűncselekmények száma 2017. évhez képest
kis mértékben nőtt, míg 2017. évben 167, 2018. évben 179 esetben jártunk el ilyen ügyben.
Csurgó város területén ezzel ellentétben a lopások száma csökkent 2017. évben 37, 2018.
évben 22 történt ez 40,5%-os csökkenést jelent.
Személygépkocsi lopás már évek óta nem történt illetékességi területünkön. A zárt gépjármű
feltörések száma a Nagyatádi Rendőrkapitányság illetékességi területén jelentősen csökkent
2017. évben 8 darab 2018. évben 1 db történt. Csurgó város területén ilyen bűncselekmény
nem történt.
A Nagyatádi Rendőrkapitányság illetékességi területén a lakásbetörések száma kismértékben
emelkedett, 3 esettel többször – 39 helyett 42 – kellett elrendelnünk nyomozást e
bűncselekmény kategóriában. Csurgó város területén az értékelt évben 4 lakásbetörés, ami
csökkenést mutat a 2017. évben történt 9-cel szemben.
Kiemelt a társadalomra veszélyessége a rablásoknak. A Nagyatádi Rendőrkapitányság
területén 2018. évben nem került regisztrálásra ilyen bűncselekmény.
A kifosztás bűncselekmény az értékelt évben 2 esetben volt a Nagyatádi Rendőrkapitányság
illetékességi területén, ebből 1 darab történt Csurgó városban.
Zsarolás miatt 2017. évben 1 esetben, az értékelt évben pedig nem került regisztrálásra ilyen
bűncselekmény.
A rongálások száma kismértékben csökkent Nagyatád Rendőrkapitányság illetékességi
területén 2017. évben 15, 2018. évben 14 darab történt. Csurgó város területén rongálás
bűncselekmény 2018. évben 2017. évhez hasonlóan 2 esetben történt.
Orgazdaság a 2017 évben 3 alkalommal történt 2018. évben 2 alkalommal történt. Csurgó
várost 1 esetben érintette.
A jármű önkényes elvétele bűncselekmények száma Nagyatád Rendőrkapitányság
illetékességi területén 2017. évben 3 darab, 2018. évben 2 darab történt. Csurgó városban
ilyen bűncselekmény nem történt.
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2. A bűnüldöző munka értékelése:
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása.
A Nagyatádi Rendőrkapitányság nyomozáseredményessége 2017. évben 70,7% volt, ami
kismértékben 2018. évben 67,6 %-ra csökkent.
2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatója.
A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozásának eredményessége a 2017. évi
84,9%-ot követően, 2018. évben, kismértékben 76,5%-ra csökkent.
2.3. A rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények
nyomozáseredményességi mutatójának alakulása.
A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény nyomozás eredményességi mutatója 2017. évben
51,6%, 2018. évben kis mértékben 53,4%-ra emelkedett.
A testi sértéssel kapcsolatban lefolytatott eljárások nyomozáseredményessége 2017. évben
69,8% volt, 2018. évben jelentős mértékben emelkedett 97,0%-ra. A testi sértéseken belül, a
súlyos testi sértések nyomozás eredményessége a 2017. évi 82,6%-ról, 94,4%-ra emelkedett.
A kiskorú veszélyeztetés nyomozás eredményessége értékelt évben 100%-ra emelkedett, az
előző évi 60,0%-ról.
A garázdaságok miatti nyomozások eredményessége 2017. évhez képest szintén jelentős
emelkedést mutat, az eljárások 100%-a eredményesen került lezárásra. 2017. évben 61,5%
volt.
A kábítószer kereskedelemmel kapcsolatban 2017. és 2018. évben is 1-1 esetben rendeltünk el
nyomozást, amelyek mindegyikét eredményesen fejeztünk be, a nyomozás eredményesség
100% volt.
A lopások nyomozáseredményessége az értékelt évben 39,1% volt, az előző évi 39,8%-hoz
képest. Ezen belül a lakásbetörések nyomozásának eredményességi mutatója 31,7%-ra
csökkent a 2017. évi 35,9%-ról.
Személygépkocsi lopás a Nagyatádi Rendőrkapitányság illetékességi területén az előző 2017.
évhez hasonlóan 2018. évben sem történt.
A kifosztás bűncselekmény miatt folytatott eljárások nyomozás eredményessége az értékelt
évben 100%, ahogy a 2017. évben is.
A rongálások nyomozáseredményessége 2017. évben 61,5% volt, az értékelt évben 38,5%-ra
csökkent. Az orgazdaság miatt indult nyomozások eredményességi mutatója 100% volt,
csakúgy, mint 2017. év során.
Embercsempészés, önbíráskodás, rablás, zsarolás, segítségnyújtás elmulasztása valamint
cserbenhagyás bűncselekmény miatt nem folytattunk nyomozást 2018. évben.
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3. Tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok.
Tulajdon elleni szabálysértés elkövetése, illetve elkövetésének gyanúja miatt Csurgó város
területén a vizsgált időszakban 30 eljárás indult, 2017. évben szintén 30 eljárás indult,
jellemzően a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó lopások miatt.
A Nagyatádi Rendőrkapitányság illetékességi területén a tulajdon elleni szabálysértési
eljárások gyorsítása érdekében foganatosítható szabálysértési őrizet elrendelések száma 2018.
évben 8 volt az előző évi 14 esettel szemben.
A Nagyatádi Rendőrkapitányság vonatkozásában a tulajdon elleni szabálysértések felderítési
mutatója 2018. évben 45,26% volt, míg Csurgó város területén elkövetett tulajdon elleni
szabálysértéseknél a befejezett eljárások vonatkozásában a felderítési mutató 60,87% volt, a
korábbi év 81,25%-os mutatójához képest.
4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások.
A Nagyatádi Rendőrkapitányság illetékességi területén az értékelt időszakban 52 (2017.év 51)
személyi sérüléses baleset történt. Ezek közül halálos kimenetelű baleset 2 (2017.év 1) súlyos
18 (2017: 18), könnyű 32 (2017: 32) esetben volt.
A személyi sérüléses balesetekben megsérült személyek száma csökkent. 2018-ban 63, míg
2017-ben 75 személyt érintettek az ilyen balesetek.
Ezen típusú baleseteknél az ittas okozók számában növekedés figyelhető meg. Míg 2017-ben
az 51 balesetből 3 személy volt ittas (5,88%-a), addig a tárgy évben 52 balesetből 7 (13,46%a).
A balesetek legfőbb okai közé tartozik továbbra is a gyorshajtás (25 eset), az előzés
szabályainak be nem tartása (6 eset), a kanyarodási szabályok figyelmen kívül hagyása (8
eset), az elsőbbségi joggal kapcsolatos szabályok megszegése (3 eset), illetve a helytelen
követési távolság megválasztása (3 eset).
A Nagyatádi Rendőrkapitányság illetékességi területét felölelő Nagyatádi Járást és Csurgói
Járást összehasonlítva, a személyi serüléses balesetek megoszlását tekintve, a Nagyatádi
Járásban 24, míg a Csurgói Járásban 28 baleset történt.
Baleseti gócpontok nem alakultak ki, de balesetveszélyes útszakasznak tekinthető a 68-as
számú főútvonal, a 61-es számú főútvonal, illetve a 6801-es útszakasz.
Kiemelt feladatként kezeltük az ittas járművezetők kiszűrését célzó fokozottabb rendőri
ellenőrzések végrehajtását, valamint a TISPOL fokozott ellenőrzések lebonyolítását. Ennek
megfelelően idén is nagy számban, 64 esetben kezdeményeztünk büntető eljárást
járművezetés ittas állapotban bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
Fontos tény az is, hogy közigazgatási eljárást hasonló cselekmény miatt - ahol a szervezetben
lévő alkohol mértéke nem érte el a bűncselekményi értéket, de még szankcionálható – 2018ban 21 esetben indítottunk.
2018. évben három nagyobb tömeget megmozgató sportrendezvény megtartására került sor,
melyből kettő jelentős forgalomkorlátozással járt. 2018.07.25-én rendezték meg a nagy
hagyományokkal rendelkező, a 61-es, 68-as számú főközlekedési útvonalakat, valamint a
6622-es, 6808-as, 6813-as, 6814-es, 6801-es 6804-es, a 68112-es, utakat érintő Triatlon
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versenyt. 2018.06.23-24. között került megrendezésre az Országos Jet-Ski Bajnokság és az
Alpok Adria Kupa Gyékényesen. 2018.09.08-09-én került megrendezésre a 6813. sz. út
Porrogszentkirály-Somogybükkösd közötti útszakaszán a "Hétszer Görbe Kupa" Magyar
Amatőr Rallye Bajnokság. A rendezvények előkészítése, a biztosítási feladatok végrehajtása
rendben megvalósult. Mindegyik sportverseny esemény nélkül zajlott le.
A Nagyatádi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti tevékenysége során, havi szinten
végezett közös ADR-AETR ellenőrzéseket a Közlekedési Hatóság ellenőreivel, illetve
alkalmanként a Katasztrófavédelem embereivel.
A Csurgó Járás közlekedésbiztonsági helyzetére jellemző, hogy 2018. évben a személyi
sérüléses balesetek száma 28 volt, ez 7-tel több, mint 2017. évben. A 28 balesetből 1 volt
halálos, 12 súlyos, 15 könnyű sérüléssel zárult. A baleseti okokat a gyorshajtás, előzés,
kanyarodás jelentette. Fontos kiemelni, hogy a 28 személyi sérüléses balesetből 5 esetben volt
ittas az okozó. A balesetek döntő többsége délután 12-18 óra között következett be.
Csurgó város tekintetében 2018. évben 11 személyi sérüléses, (2 súlyos, 9 könnyű) és 15
anyagi káros baleset történt.
5. Az illegális migráció helyzete.
A Nagyatádi Rendőrkapitányság illetékességi területén az illegális migrációval összefüggő
jogsértések száma növekedett 2018-ban az előző évi adatokhoz képest. Az országos adatok
tükrében a számok így is alacsonynak tekinthetők. Jellemzően tiltott határátlépés és kísérlete
szabálysértés, és külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés miatt kellett eljárni a
külföldi személyekkel szemben. A befelé irányuló tiltott határátlépést elkövetők
állampolgársági kategóriájának tekintetében az afgán, és török állampolgársági kategória
dominált. Az eljárás alá vont személyek Szerbia területére átkísérésre, valamint
visszafogadási egyezmény alapján Horvátország rendőri hatósága részére átadásra kerültek.
A kilépő irányban tiltott határátlépést elkövetők nagyrészt szabad mozgás uniós jogával
rendelkező állampolgárok voltak (lengyel, cseh, bolgár, magyar). Az eljárásokat az generálta,
hogy nem rendelkeztek megfelelő úti okmánnyal a magyar –horvát államhatár átlépéséhez.
Az illetékességi területen fokozott kockázati tényezőt jelentő állampolgársági kategória - az
elmúlt évek adatai alapján - nem mutatható ki. Jellemzővé vált az országos migrációs
helyzetben, hogy a tehervonatokon próbálnak az Unió területére jutni a migrációval érintett
állampolgárok. A Nagyatádi Rendőrkapitányság ez irányú intézkedéseket hozott a
Gyékényesi Vasúti Határátkelő szolgálati rendszerének átdolgozásával, az év során
migránssal szemben a vasúti átkelőn nem kellett intézkedni.
Megállapítható, hogy a Nagyatádi Rendőrkapitányság kis mértében érintett az illegális
migrációval összefüggő jogsértések tekintetében.
6. Határrendészeti tevékenység.
Havonta 4-4 óra időtartamban horvát és magyar területen vegyes járőrszolgálat került
végrehajtásra, az államhatártól számított 10 kilométeres mélységig, a horvát féllel. Ez a
szolgálati rendszer kiegészült előre tervezetten összehangolt szolgálatellátással, amely során
mindkét fél (horvát és magyar) saját területén látta el feladatait.
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A Határrendészeti Osztály által 2018. év december 31-ig 194 825 fő, valamint 205 140 darab
jármű került átléptetésre. A személy- és járműforgalomról elmondható, hogy 2017. évhez
képest csökkenés tapasztalható az átkelőhelyeken.
A személyforgalom vonatkozásában, a Gyékényes Vasúti Határátkelőn 30%-os csökkenés, a
Berzence Közúti Határátkelőhelyen 1%-os csökkenés mutatható ki.
Az utaskategória tekintetében a magyar, és a horvát állampolgárok kiemelkedők. 2019. év
során hasonló tendenciákkal kell számolni.
A járműforgalom vonatkozásában, a Gyékényes Vasúti Határátkelőn 1,6%-os csökkenés, a
Berzence Közúti Határátkelőhelyen 2,5%-os csökkenés mutatható ki. 2018-ban az átléptetett
járművek 77,8%-a vasúti jármű volt. 2019. év során hasonló tendenciákkal kell számolni.
Berzence Közúti Határátkelőhelyen a kilépő 3,5 t súlyt meghaladó külföldi honosságú
tehergépjárművek e-útdíj fizetésének ellenőrzése folyamatosan kerül végrehajtásra. Havonta
100-120 db külföldi honosságú tehergépjármű jelentkezik kilépésre Horvátországba.
A Nagyatádi Rendőrkapitányság mélységi ellenőrzési tevékenysége az államhatártól számított
20 kilométeres területsávon kívül valósult meg. Az ellenőrzést a Közrendvédelmi Osztály és a
Csurgói Rendőrőrs állománya valósította meg. Kiemelt figyelmet fordítottunk a
határrendészeti helyzetértékelés és azon belül az elemző munka során felállított prioritások
(embercsempészek által használt utak, járműfajták stb.) ellenőrzésére.
II. A Csurgó Rendőrőrs által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal
kapcsolatos feladatok
2018. évben fontos volt, hogy az állampolgárok a közterületen kulturált megjelenésű,
udvarias, intézkedéseiben megfontolt, körültekintő, de határozott – az állampolgárok
problémáival szemben fogékony – rendőrjárőrrel találkozzanak.
Alapvető követelmény, hogy az állomány bűnügyi érzékenységgel lássa el a szolgálatát,
továbbá a kialakult intézkedési helyzetekben, a jogszabályokban és egyéb szabályzókban
foglaltaknak megfelelően, határozottan, magabiztosan, toleránsan intézkedjen.
A Nagyatádi Rendőrkapitányság teljes személyi állományának célja a közrend és a
közbiztonság fenntartása, megőrzése.
1.

A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek biztonsága.

A Csurgói Járás területén a folyamatos rendőri jelenlét megoldott az egységek bármikor
elérhetőek, hívhatóak. A szolgálatellátást a közrend-, közbiztonság szempontjából frekventált
területekre koncentráltuk.
A közrendvédelmi tevékenység Csurgó Járás területén a 2017-es évhez viszonyítva
emelkedést mutat. Személyi szabadságot korlátozó intézkedések 2017. évben 349 esetben
(Előállítás: 142, elfogás: 37, biztonsági intézkedés: 51, elővezetés elrendelt/sikeres: 147/119),
míg 2018-ban 367 esetben került alkalmazásra (előállítás: 129, elfogás: 69, biztonsági
intézkedés: 42, elővezetés elrendelt/sikeres: 138/111). Az igazoltatások száma is nőtt 7912ről, 9906-ra. A szabálysértési feljelentések száma 2017-ben 469 volt, míg 2018-ban 324-re
csökkent. A helyszíni bírságok száma 294-ről, 325-re emelkedett.
2.
A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata (a tett intézkedések száma és azok
eredményei), a Készenléti rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátására vonatkozó
adatok.
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A szervezettség és a folyamatos rendőri jelenlét megvalósítása érdekében Csurgó területén
gyalogos és gépkocsizó járőr útirányok kerültek kialakításra. A járőr körzetek kialakítása úgy
valósult meg, hogy a különböző területek egymást kiegészítve teljes lefedettséget
biztosítanak. Az eredményesebb munkavégzés és bűnmegelőzés érdekében a szomszédos
területek között folyamatos a szolgálatok egyeztetése.
A Nagyatádi Rendőrkapitányság reagáló képessége megfelelő volt. A rendelkezésre álló
erőkkel, eszközökkel a Nagyatádi Rendőrkapitányság teljes működési területén képes az
állampolgári bejelentésekre, egyéb rendőri intézkedést igénylő helyzetre rövid időn belül
reagálni.
Csurgói Rendőrőrs illetékességi területén működő polgárőr egyesületekkel való
együttműködés jó és szervezett. A közös szolgálatok során főként rendezvénybiztosítási
feladatokban, figyelőszolgálatokban, valamint a közbiztonsági szempontból fokozottan
veszélyeztetett településeken, településrészeken és területeken előforduló bűncselekmények
felderítése, az elkövetők elfogása, továbbá a lakosság biztonságérzetét jelentős mértékben
negatívan befolyásoló cselekmények visszaszorításának érdekében vettek részt.
3. A rendezvénybiztosítások.
2018. évben is kiemelkedő feladatunk volt a Csurgói Kézilabda Klub bajnoki mérkőzéseinek
biztosítása. A sportról szóló törvény alapján minden mérkőzést normál biztonsági
kockázatúnak minősítettünk, ami azt jelzi, hogy ezek a sportrendezvények nem hordoznak
magukban kockázati tényezőt, ugyanis mind hazai, mind a vendégszurkolók magatartása
békés, sportszerű volt. 2018. évben 15 mérkőzés került megrendezésre, melynek külső
biztosításában részt vett a rendőrség. Rendkívüli esemény a biztosítások alkalmával egy
esetben sem történt.
A Nagyatádi Rendőrkapitányság illetékességi területén 119 rendezvényt biztosított a
Nagyatádi Rendőrkapitányság, melyből Csurgó Járás illetékességi területén 34 egyéb - bál,
falunap- rendezvény került biztosításra.
Csurgó városban megrendezésre kerülő nagyobb tömegeket vonzó őszi illetve Csusza
fesztivál biztosítása is esemény nélkül zajlott le. Gytv.-s rendezvény nem került biztosításra a
járás területén.
4.
Bekövetkezett katasztrófa, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri
feladatok.
Katasztrófa, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban rendőri feladatok végrehajtására nem
került sor az értékelt évben.
5.

A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelés.

Csurgó Rendőrősön a körzeti megbízotti állomány létszáma tárgyévben 14 fő volt, melyből 1
fő Csurgó székhellyel tevékenykedik. A feltöltöttség 2018. évben 100%-os.
A körzeti megbízottak vizsgálati tevékenységet nem folytatnak a KMB csoportok felállása
óta, továbbá a bűnügyi ügyfeldolgozás 2016. évtől folyamatosan kivonásra került, 2016. 06.
18. napja óta nem került kiosztásra bűnügy, körzeti megbízott részére. A Csurgó Rendőrőrs
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bűnügyi tevékenysége a Bűnügyi Osztály koordinálása mellett, együttműködési
nyomozásokban és közös napi szintű munkavégzésben nyilvánul meg.
A csökkenő bűnügyi ügyszám, bűnügyi ügyfeldolgozás mellett, a bűnügyi „érzékenység”,
bűnügyi munkavégzés szerepe kiemelt a kapitányság körzeti megbízotti szolgálatellátása
során. A bűnügyi és a vizsgálati osztállyal való együttműködés mind parancsnoki, mind
végrehajtói szinten naponta, folyamatosan történik, minősége példaértékűnek mondható.
6.

Az ügyeleti tevékenység és a tevékenység irányítási központ működése.

A Nagyatádi Rendőrkapitányságon a szolgálatparancsnok látja el munkaidőn kívül az
egységek eligazítását, ellenőrzését, valamint beszámoltatásukat. Az illetékességi területükön
szolgálatot teljesítő állomány irányítását a Tevékenység-irányítási Központ végzi. A 112-es
segélyhívó számra érkező bejelentéseket a Hívásfogadó Központ fogadja és továbbítja a
Tevékenység-irányítási Központ részére, aki az egységeket a helyszínre irányítja. A
tevékenységekről és a tett intézkedésekről a szolgálatoknak jelentési kötelezettségük van a
Tevékenység-irányítási Központ felé. A hírösszeköttetés EDR rádión keresztül történik. A
bejelentés fogadásától a helyszíni intézkedésre kijelölt erőforrás hozzárendeléséig eltelt idő
alapján 2018. évben a Rendőrkapitányság reagálási ideje 11:09 perc volt.
7. Az igazgatásrendészeti tevékenység.
Az igazgatásrendészet tevékenysége a 2018. évben is három főbb feladat - a szabálysértési, az
engedélyügyi, valamint a bírói hatáskörbe utalt cselekményekkel kapcsolatban a
szabálysértési előkészítő eljárások – köré összpontosult.
A Csurgó város területén elkövetett cselekményekkel kapcsolatban a szabálysértési
hatósághoz 126 feljelentés érkezett, ami a közterületen szolgálatot teljesítő rendőrök
aktivitását mutatja.
A Nagyatádi Rendőrkapitányság illetékességi területén kezdeményezett eljárások vizsgálata
során továbbra is megállapítható, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az eljárások túlnyomó
többsége közlekedési szabálysértés elkövetése miatt indult, ezen belül is meghatározó volt a
közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés.
A Nagyatádi Rendőrkapitányság illetékességi területén kezdeményezett eljárások
megalapozottságát mutatja az, hogy az esetek kevesebb, mint öt százalékában kértek csak
személyes meghallgatást a bírságolt személyek, továbbá kevesebb, mint egy százalékuk élt ezt
követően kifogással az elsőfokú határozat ellen és ezek közül nem került sor az eljárás
megszüntetésére a bíróság által.
Az engedélyügyi szakterületen a benyújtott kérelmek számában az előző évhez viszonyítva
jelentős változás nem következett be. Az engedélyezett fegyverek száma minimálisan
növekedett, a nyilvántartott fegyverek száma 2062 db.
Személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel rendelkező
vállalkozások száma 20 db. A személy és vagyonőr igazolvánnyal rendelkezők száma 231,
mely csökkenést mutat 2017. évhez képest.
8. Bűn- és baleset megelőzés:
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8.1.
Gyermek- és ifjúságvédelemi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség iskolai
prevenciós programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók).
A családsegítő, gyermekjóléti szolgálatokkal, valamint a pártfogó felügyelőkkel a Nagyatádi
Rendőrkapitányság kapcsolata napi szintűnek mondható, ám egyre kevesebbszer kell őket
igénybe venni. A szolgálatok által szervezett esetmegbeszéléseken a Nagyatádi
Rendőrkapitányság állományából kijelölt kolléga minden esetben részt vett. A családsegítő
szolgálatok szakemberei és a pártfogó felügyelők rendszeresen kérnek főleg írásban rendőri
segítséget, közreműködést családok, pártfogoltak esetében. Ezen esetekben próbáltunk
maradéktalanul együttműködni a szolgálatokkal. A családsegítő szolgálatokkal való
rendszeres együttműködéssel hatékonyabban tudjuk megelőzni a családon belüli erőszak
során előforduló áldozattá válást. A családon belüli erőszak, zaklatás és bántalmazások száma
is csökkent a korábbi évekhez képest.
Csurgó Város területén található fiatalok által közkedvelt, gyakran látogatott szórakozó
helyek, vendéglátó ipari egységek fokozott és visszatérő ellenőrzése folyamatos volt, adott
esetben társszervekkel együtt, melyek minden esetben sikeres ellenőrzéseket jelentettek. A
fiatalkori devianciák miatt, ezeken a helyeken változó időpontban és a bűnügyes állomány
bevonásával történő ellenőrzés visszatartó erejű.
8.2. A hozzátartozók közötti erőszak helyzete.
Kapcsolati erőszak bűncselekmény miatt a Nagyatád Rendőrkapitányságon 2018. évben 5
esetben indult eljárás. A hozzátartozók közötti erőszak kapcsán 7 esetben indult eljárás
hozzátartozók közti testi sértés miatt.
Kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény miatt a Nagyatád Rendőrkapitányságon 2018. évben
3 esetben indult eljárás hozzátartozók közt levő kiskorú veszélyeztetése miatt.
A hozzátartozók közötti erőszak keretében Ideiglenes Megelőző Távoltartás a Nagyatád
Rendőrkapitányságon 2018. évben 5 esetben került elrendelésre.
Az értékelt időszakban 54 nyomozást folytattunk testi sértés elkövetése miatt, melyből 20
esetben súlyos testi sértés, 34 esetben könnyű testi sértés okán, melyek közül 7 esetben
követték el a bűncselekményt hozzátartozó sérelmére.
Kiskorú veszélyeztetése miatt 3 esetben indult eljárás, ebből egyik ügyben sem került sor
gyanúsított kihallgatásra, mindhárom esetben a nyomozás megszüntetésre került, mivel a
cselekmény nem volt bűncselekmény.
A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények során egy büntetőügyben sem került sor
ideiglenes hatályú elhelyezésre.
A kapcsolati erőszak miatt 5 nyomozás került elrendelésre, ezek során 3 esetben hallgattunk
ki gyanúsítottat.
A Nagyatád Rendőrkapitányságon 2018. tárgyévben 5 alkalommal került sor megelőző
ideiglenes távoltartás elrendelésére.
Minden esetben bejegyzett élettársak, házastársak/volt házastársak közötti bántalmazás,
zaklatás miatt került sor az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére.
A gyámhatóság és gyermekjóléti szolgálatok felé 2018. évben 39 esetben tettünk jelzést
gyermekkorú veszélyeztetettségének érdekében, míg fiatalkorú érdekében 29 alkalommal.
Az eljárások során gyermekkorú tanúk kihallgatása nem vált szükségessé, de az ehhez
szükséges informatikai eszközökkel rendelkezik a Nagyatádi Rendőrkapitányság.
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8.3. Áldozatvédelem.
Áldozatok eseteitől függően valósult meg a segítség, legtöbb bűncselekmény áldozata és
közlekedési baleset áldozata számára átadásra került a pszichológus telefonszáma is. Lopás
áldozatai számára lopás mértéke és jövedelmi helyzetüktől függően és igényük szerint a
támogatás anyagi, illetve élelmiszer csomagokból állt. A Karitász minden esetben
rendelkezésünkre állt, ha segítséget kértünk az élelmiszer csomagigényléstől a sértetthez való
eljuttatásig is akár. Anyagi támogatás és sértett jogának érvényesítésének segítségében
folyamatos a kapcsolattartás a helyi, illetve környékbeli Járási Hivatalokkal,
Önkormányzatokkal. Ezen segítségek felett az SOS. Alapítvány nagy segítség volt a
kisgyermekes anyák-családok számára, akik áldozatokká váltak. Az alapítvány a
segítségkéréstől számított 1-1,5 héten belül lehetőségeiktől függően juttatta el a megigényelt
csomagokat. A csomagok az áldozat szükségei szerint került felmérésre (bébi ételek,
pelenkák, bébi ruházat, cumisüvegek, cumik) gyakran került a csomagba plusz termék is az
Alapítvány jóvoltából (rágókák, csörgők, játékok, takarók és egyéb bébi holmik).
A Fehér Gyűrű Alapítvány egész évben, anyagi-, jogi-, információs segítséggel volt a
közlekedési baleset áldozatai számára. Lopás áldozatai számára anyagi támogatási lehetőséget
biztosít az Önkormányzat rendkívüli segély címen, melyet egy héten belül eljuttatnak az
áldozat számára. A téli hideg időkre való tekintettel fokozott volt a figyelem az esetlegesen
utcán tartózkodó emberekre, illetve állatokra. November 5-től például ingyenesen hívhatóvá
vált a „Hazakísérő telefon”, ami este 21 órától hívható. A hazakísérő telefon lényege, hogy
míg az illető a pontból b pontba eljut, addig folyamatos a kommunikáció, ezzel megnyugtatva
a telefonálót, hogy nincs egyedül.
8.4. A baleset-megelőzési tevékenység, a helyi baleset-megelőzési bizottság tevékenységének
és programjainak bemutatása.
Minden évben jelentős feladatot fogalmaz meg a baleset megelőzési tevékenység, hiszen azt a
korosztályt szólítjuk meg ezzel, akiket még a helyes közlekedésre tudunk ösztönözni. Az
iskolákban, és a nyári időszakban táborok alkalmával, több esetben is tartottunk előadásokat.
Illetve egyéb rendezvények keretében is jelen voltunk baleset-megelőzési témát érintően. A
baleset-megelőzési tevékenységhez kapcsolódott az országos kezdeményezésű „Látni és
Látszani” kampányban foglalt feladatok végrehajtása, melyekbe a teljes rendészeti állomány
bevonásra került.
2018 októberében tartottuk meg a városi baleset-megelőzési bizottság éves beszámolóját,
amelyen részletesen értékeltük az elmúlt időszak baleseti helyzetét, illetve megfogalmaztuk a
következő időszak feladatait. Az együttműködés széles skálán mozog. Iskolák,
önkormányzatok, hatóságok, társadalmi szervezetek is bekapcsolódtak a baleset-megelőzési
tevékenységbe. Kiemelt feladat, a közlekedési útvonalak folyamatos figyelemmel kísérése, a
közlekedés biztonságát erősítő javaslatok megfogalmazása, a szakmai felkérések teljesítése.
8.5. „ Az Iskola Rendőre” program valamint annak keretében végrehajtott „SuliMoped”
program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan.
Kiemelkedő szereppel bír az „Iskola rendőre” elnevezésű program, amely egész tanévet
érintően határoz meg feladatokat. Ennek egyik súlyozott pontja volt, az iskolakezdés idején,
szeptember hónapban az iskolák környékén a gyermekek biztonságos közlekedésének
elősegítése, melybe polgárőrök is bevonásra kerültek.
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A tanév során az iskolarendőrök Nagyatádi Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő
valamennyi oktatási intézmény vezetőjével tartották a kapcsolatot, és tájékoztatták őket az
aktuális propaganda kampányokról, pályázatokról, kerékpárversenyekről, vetélkedőkről. Ezen
kívül előadásokat tartottak az iskolák tanulói részére.
9. Együttműködés:
9.1. Az önkormányzattal folytatott együttműködés.
A Nagyatádi Rendőrkapitányság évek óta hagyományosan jó munkakapcsolatot ápol Csurgó
Város Önkormányzatával. Kiemelt feladatként kezeltük a Járási Közbiztonsági Egyeztető
fórumok összehívását, melyre a az értékelt időszakban két alkalommal került sor. A fórumon
átbeszélésre került az aktuális bűnügyi és közbiztonsági helyzet alakulása.
9.2. A bírósággal és az ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete.
2018. évben szakmai irányítás keretében a Kaposvári Járási Ügyészség és Nagyatádi Járási
Ügyészség felügyeleti-, nyomozás irányító tevékenysége folyamatosan segítette a (bűnügyi)
munka megfelelő szintű végrehajtását Az ügyészi és a bírósági szervezettel az előző évekhez
képest tovább javult a kapcsolattartás.
9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés
helyzete.
Az oktatási intézményekkel történő együttműködés egyik pontja a korábban már részletezett
bűnmegelőzési tevékenység, valamint a 23 iskolát érintő „Iskola rendőre” program, mely
egész tanévet érintően határozott meg feladatokat. Ennek egyik súlyozott pontja volt
iskolakezdés idején, szeptember hónapban az iskolák környékén a gyermekek biztonságos
közlekedésének elősegítése, melybe polgárőrök is bevonásra kerültek.
A tanév során az iskolarendőrök a Nagyatádi Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő
valamennyi oktatási intézmény vezetőjével tartották a kapcsolatot, és tájékoztatták őket az
aktuális propaganda kampányokról, pályázatokról, kerékpárversenyekről, vetélkedőkről. Ezen
kívül előadásokat tartottak az iskolák tanulói részére.
Ezen felül kiemelt kapcsolatot tartunk fenn a szociális intézményekkel, időseket tömörítő
nyugdíjas szervezetekkel.
9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött
együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok.
A Nagyatádi Rendőrkapitányság illetékességi területén 10 polgárőr egyesület van bejegyezve
(Nagyatád, Segesd, Bolhás Csurgó, Iharos, Iharosberény, Inke, Zákányfalu, Gyékényes,
Őrtilos, Zákány), melyek közül aktív (közös szolgálatot is magukban foglaló) tevékenységet
öt, a Nagyatádi-, Segesdi-, Csurgói-, Inkei-, és a Gyékényesi Polgárőr Egyesület végez.
Mind az öt polgárőr egyesület esetében elmondható a rendőrséggel való napi szintű
kapcsolattartás. A kialakult jó kapcsolatnak köszönhetően a polgárőr vezetők kivétel nélkül,
minden esetben biztosítottak polgárőrt a közös szolgálatellátáshoz.
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A Csurgói Kistérség tekintetében 7 polgárőr egyesülettel történt meg az együttműködési
megállapodás megkötése:
Csurgói Polgárőr Egyesület, Gyékényesi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, Polgárőr és Tűzoltó
Egyesület Iharosberény, Inke Polgárőr Egyesület, Zákányfalu Polgárőr Egyesület, Őrtilosi
Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, Zákányi Polgárőr Egyesület.
A polgárőr egyesületekkel főként az állami ünnepnapokon, szombati piaci napokon,
jelentősebb rendezvények alkalmával, valamint az év végi ünnepekkel kapcsolatos feladatok
végrehajtása során láttunk el közös szolgálatot.
9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés.
A Nagyatádi Rendőrkapitányság illetékességi területén a rendészeti feladatokat ellátó
személyek közül írásbeli együttműködési megállapodást a Nagyatád Városi Polgármesteri
Hivatal és Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal kötött a Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság Vezetőjével.
A Csurgó Közös Önkormányzati Hivatalon belül 2 fő közterület felügyelő lát el szolgálatot
Csurgó városban. Tevékenységüket a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási
Iroda keretein belül látják el, szakmai irányítójuk a Jegyző. A feladatok elvégzéséhez
kényszerítő eszközökkel nem rendelkeznek. A 2018. évben olyan szabálysértés vagy eset,
amelyben segítséget kellett volna nyújtani, vagy intézkednünk kellett volna az ő felkérésükre,
nem történt, velük szemben panasz sem volt.
A megadott időszakot értékelve elmondható, hogy a Csurgói Közös Önkormányzatánál
szolgálatot teljesítő közterület felügyelőkkel a kapcsolatunk jónak mondható.
2018. évben közös szolgálatot láttunk el hivatásos vadásszal és rendészeti szakszemélyzettel
is. Az ellenőrzések során összesen 12 alkalommal 15 hivatásos vadásszal, 24 rendőr 96
órában teljesített szolgálatot. Feladatainkat legtöbbször, vadászati tilalom, erdőlátogatási
tilalom betartatása valamint a falopások megelőzése érdekében került végrehajtásra.
III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra
Tisztelt Képviselő-testület!
A beszámolóban tényszerűen igyekeztem számot adni Csurgó város
közbiztonságának alakulásáról számokkal, központi statisztikai adatok alapján.

rendjének,

Az Önök által képviselt csurgói emberek jogos elvárása, hogy Csurgó Város biztonságos,
élhető, nyugodt és az ide látogatni vágyók, rendezvényeinkre érkezők számára is vonzó
környezet legyen.
Bízom abban, hogy a rendőrség és a vele együttműködő szervek, személyek munkája által az
elért eredményeket folyamatosan javítani tudjuk.
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A város területének bűnügyi, közbiztonsági helyzete 2018. év során tovább erősödött. Tovább
csökkent a lakosságot terhelő bűncselekmények száma, így kevesebb kár keletkezett,
kevesebben váltak sértetté, áldozattá.
A lakosság szubjektív biztonságérzetét alapjaiban megingató súlyos, vagy hosszabb ideig
tartó bűncselekmény, illetve bűncselekmény-sorozat nem történt. A lakosság alapvető
közbiztonsági igényei kielégítésre kerültek, azonban mind a jogsértések számának
csökkentésében, mind az elkövetők felderítésében további előrelépést szeretnénk elérni.
Célunk továbbra is az, hogy Csurgón az eddigieknél is kevesebb jogsértés történjen, a
megtörtént jogsértések felderítésre kerüljenek, ezáltal Csurgó Város még biztonságosabbá
váljon.
Szeretném megköszönni Polgármester Úrnak, Jegyző Asszonynak, Csurgó Város Képviselőtestületének, a városi intézmények vezetőinek az elmúlt évben nyújtott segítségét és
együttműködését.
Bízom abban, hogy a Nagyatádi Rendőrkapitányság és Csurgó Város Önkormányzata
kapcsolatát a jövőben is hatékony és a lakosság nyugalma, biztonsága érdekében való közös
munka fogja jellemezni.
Nagyatád, 2019. március 14.
Tisztelettel:
Dr. Györkös Balázs r. alezredes
rendőrségi tanácsos
mb. kapitányságvezető
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