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T Á J É K O Z T A T Ó 

Kétegyháza Nagyközség közrendjérıl, közbiztonságáról 
 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
A Gyulai Rendırkapitányság legutóbb 2008. évben adott számot Kétegyháza Nagyközség 
Önkormányzat Képviselı-testületének a településen végzett munkánkról, a helyi közrend, 
közbiztonság állapotáról, a bőnügyi operatív helyzetérıl. A Képviselı-testület a 
beszámolónkat elfogadta. 
 
Az elmúlt évben továbbra is fı feladatunk volt az ismertté vált bőncselekmények számának 
szinten tartása, lehetıség szerinti csökkentése. Igyekeztünk a településen a folyamatos rendıri 
jelenlétet biztosítani, kollégáinkat szolgálatba úgy vezényelni, hogy a településen mindig 
legyen elérhetı rendır. Folyamatosan egyeztettünk az Önkormányzattal, a 
Képviselıtestülettel, a Polgármesterrel, részt vettünk a részfalugyőlésen. 
 
Az Eleki Rendırırs illetékességi területéhez tartozó Kétegyházi Nagyközségben négyfıs 
KMB csoport mőködik. Az Eleki Rendırırs létszámában 2008. évben - hasonlóan a 2007. 
évihez - jelentıs változások történtek, melyek érintették Kétegyházát is. A rendırırs 
állományából 2008. évben Sebık Béla r. ftırm. és Kiss István r. zls. kollégánk 
nyugállományba vonult, Kotroczó István r. tırm. a Budapesti Rendır-fıkapitányságra kérte 
áthelyezését családi okok miatt. Egy kolléganınk jelenleg GYED-en van. Az állomány 
pótlására azonnal intézkedtünk. 2008. évben kezdte meg munkáját az Eleki Rendırırsön 
Balázs Zsolt r.hdgy., aki a nyugállományba vonult Kiss Tibor r.ales. ırsparancsnoki feladatait 
vette át. Rajta kívül Árdeleán Demeter r. tırm., Kovács József r. tırm., Főfa Péter r. tırm. és 
Kincses Tibor r .tırm. új kollégáinkat fogadtuk az ırs állományába.  
 
Az új állomány szakmai képzetségének fejlesztésére, mind 2007-ben és 2008-ban 
intézkedtünk. A járıri állományból körzeti megbízotti szaktanfolyamra három kollégát 
iskoláztunk be, akiket a tanfolyam elvégzését követıen körzeti megbízottnak kineveztünk. 
Jelenleg egy fı beiskolázása van folyamatban körzeti megbízottnak, akit a sikeres tanfolyam 
elvégzését követıen szintén szándékozunk kinevezni. 
 
2009. júliusától egy új kollégát várunk az Eleki İrs állományába, aki rendelkezik körzeti 
megbízotti szaktanfolyammal.  
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A Kétegyházi KMB csoport létszáma teljes egészében feltöltött.  
 
2008. évben hasonlóan az elızı évekhez több alkalommal vezényeltünk a területre motoros, 
vagy gépkocsizó járırt, végeztünk közúti, közlekedésrendészeti, közbiztonsági akciót, 
valamint felkértük a Békés Megyei Rendır-fıkapitányság Közrendvédelmi és 
Közlekedésrendészeti Osztály Beavatkozó Alosztályát a területen történı munkavégzésre. A 
településen végzett közrendvédelmi tevékenységünkben segítséget nyújtott számunkra a 
Békés Megyei Rendır-fıkapitányság, Rendészeti Igazgatóság, Bevetési Szolgálata, ahonnan 
rendszeresen vezényelésre került gyalogos és gépkocsizó járır a településre.  
 
A Nagyközség területén a lakosság szélesebb rétegeit érintı kiemelkedıen súlyos életelleni, 
vagy vagyonelleni bőncselekmények 2008-ban nem történt.  
 
 
 

BŐNMEGELİZİ ÉS BŐNÜLDÖZİ TEVÉKENYSÉGÜNK 
 
 

Az elmúlt esztendıben illetékességi területünkön – Gyula, Elek, Kétegyháza, Lökösháza – 
1.249 bőncselekmény vált ismertté, mely a 2007. évi 1.319-hez képest 5,4 %-kal kevesebb. 
Az elmúlt öt év adatainak ismeretében elmondhatjuk, hogy az illetékességi területünkön 
elkövetett bőncselekmények száma 2002-tıl csökkenı tendenciát mutat. Az 1.249 
bőncselekmény 82 %-t Gyulán követték el, az Eleki Rendırırs területén 224 bőncselekmény 
elkövetése történt, mely 44-el kevesebb az elızı évinél.  
 
Kétegyháza Nagyközség területén 2008-ban 70 bőncselekmény vált ismertté. A 2004-tıl 
kezdıdıen a bőncselekmények száma a településen szintén csökkenı tendenciát mutat, mert 
még 2004-ben 226, 2005-ben 101, 2006-ban 75 és 2007-ben 79 bőncselekmény vált ismertté. 
A bőncselekményeken belül kisebb belsı átrendezıdés történt. 
 
Az ismertté vált 70 bőncselekménybıl 3 volt a szándékos testi sértés. Súlyos, élet elleni 
bőncselekmény – pld. emberölés vagy életveszélyt okozó testi sértés - nem történt a 
településen. 
 
Közlekedési bőncselekmények száma 7 volt, kettıvel több az elızı évinél, melyek közül 2 
ittas vezetés, 1 közúti baleset gondatlan okozása.  
 
A közrend elleni bőncselekmények száma 11 volt, melyen belül a garázdaságok száma 2. 
2008. évben egy önbíráskodás miatt folytattunk eljárást.  
 
Megállapítható, hogy a településen ismertté vált bőncselekmények jelentıs része hasonlóan 
minden más településhez a vagyon elleni jogsértések kategóriájába tartozik. 2008. évben 45 
vagyon elleni – személyek javait sértı - bőncselekményben kellett intézkedni, mely eggyel 
kevesebb az elızı évinél. A vagyon elleni bőncselekményen belül az egyes bőncselekmény 
kategóriák megoszlása a következı: lopások száma 31, a betöréses lopásoké 12.  
 
Súlyos vagyon elleni bőncselekmény – rablás - 2008. évben a településen nem történt. 
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A vagyon elleni bőncselekmények számának vizsgálatakor az állapítható meg, hogy 
találkoztunk besurranásos-, vagy alkalmi lopással, de elıfordultak jogsértések ırizetlenül 
hagyott tanyák, házak vonatkozásában is.  
 
A lopások vizsgálata során észleltük, hogy sok esetben a legelemibb vagyonvédelmi 
intézkedések elmaradnak, a figyelmetlenség, az óvatosság hiánya sok esetben észlelhetı. 
 
Az elmúlt évben sikkasztás nem történt, csalás 2 vált ismertté.  
 
A vagyon elleni bőncselekmények visszaszorítása, szinten tartása érdekében eredményesen 
együtt mőködtünk az önkormányzat munkatársaival, dolgozóival - a mezıırökkel -, tılük 
több értékes információt, visszajelzést kaptunk. 
 
Az áldozatvédelemmel és a családon belüli erıszakkal kapcsolatos feladatainkat tavaly is a 
követelményeknek megfelelıen végeztük. Minden olyan rendıri intézkedés során, ahol 
gyermek vagy fiatalkorú bántalmazásáról, veszélyeztetésérıl szereztünk tudomást, a bőntetı, 
vagy szabálysértési eljárás megindításával egy idıben értesítettük a helyi gyámügyi szervet. 
 
Összességében elmondható, hogy Kétegyháza Nagyközség bőnügyi operatív helyzete a 2007-
es évhez képest nem romlott. 
 
 

KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉGÜNK 
 
 
A közterületi szolgálatot ellátó állományunk 2008. évi fı célja az volt, hogy fokozzuk a 
jelenlétünket. 
 
 A közterületre vezényelt állományunk az elsıdleges rendıri intézkedéseket igénylı 
eseményekre igyekezett gyorsan, megfelelı idıben és erıvel reagálni. 
 
Az Eleki Rendırırs illetékességi területén a közterületi szolgálatot törekedtünk úgy szervezni, 
tervezni, hogy a nap szinte minden órájában legyen elérhetı közelségben rendır, hogy a 
szükséges segítséget az egyes bejelentésekre rövid idın belül meg tudjuk adni. 
 
Tavaly a Kétegyháza területén szolgálatot teljesítık összesen 12 fıt állítottak elı különbözı 
jogsértések elkövetése miatt és biztonsági intézkedést összesen 10 esetben foganatosítottak. 
 
Összesen 53 esetben készítettek szabálysértési feljelentést. 21 esetben kezdeményeztek 
eljárást tulajdon elleni szabálysértés miatt. 
 
Az év folyamán a Gyulai Rendırkapitányság illetékességi területén összesen 144 
közbiztonsági, közlekedési, ifjúságvédelmi és egyéb jellegő akciót hajtottunk végre, amelyek 
szinte mindegyike érintette Kétegyháza Nagyközség területét is.  
 
Akcióink során 2008-ban is ellenıriztük a Kétegyházán mőködı szórakozóhelyeket, 
italboltokat, részt vettünk a nemzeti ünnepek alkalmából szervezett rendezvények 
biztosításában.  
 



 4 

Tovább folytattuk a tanyavilágban élı emberek biztonságát javító ún. tanyaprogramot, 
melynek keretében ellenıriztük a település külterületén lévı tanyás ingatlanokat. 
 
Lıkösházi Határrendészeti Kirendeltség munkatársaival kialakított jó kapcsolat jegyében 
elıtérbe helyeztük a közös szolgálat ellátásokat. 2009. év elejétıl a Határrendészeti 
kirendeltség visszaállította a körzetes határ-rendész intézményét, melynek lényege, hogy a 
településen lakó határ-rendész lehetıleg a szolgálatát Kétegyházán, vagy vonzáskörzetében 
lássa el. Ezzel a szolgálati formával növelhetı a közterületi jelenlét. 
 
Kotroczó István r. törm. kollégánk távozásával megszőnt a területen a kutyás szolgálatellátás. 
E szolgálati forma hiányát érzékelve inspiráltuk az állomány tagjait a kutyavezetı 
szaktanfolyam elvégzésére, melynek eredményeképpen Kovács József r. tırm. kollégánk 
vállalta a szaktanfolyam elvégzését. Nevezett személy kiképzése folyamatban van. 
 
Kétegyháza Nagyközség közlekedésbiztonsági helyzetét jellemzi, hogy 2004-ben 9, 2005-ben 
6, 2006-ban 8, 2007-ben 7 és az elmúlt évben 1 súlyos sérüléssel járó közúti közlekedési 
baleset történt. A községben bekövetkezett balesetekben senki sem halálozott el. 
 
Az elmúlt évben a közeledési balesetek megelızése érdekében 16 esetben vezényeltünk 
sebességmérı készüléket a település területére, illetve az oda vezetı utakra. Ezt a 
gyakorlatunkat az elkövetkezendı idıszakban is folytatni fogjuk. Ellenıriztük a Kétegyházát 
Gyulával összekötı útszakaszt, végeztünk rajta mind sebességellenırzést, mind közúti 
ellenırzést. Az úthálózat minıségének megtartása érdekében fokozott figyelmet szenteltünk a 
túlsúlyos gépjármővek forgalomból való kiszőrésének, a Gyulai Magyar Román 
határátkelıhelyen végeztük területen megállított túlsúlyos terményszállító gépjármővek 
mérlegelését. Jogszabálysértés észlelése esetén közigazgatási eljárást indítottunk. 
 
Fokozottan fellépünk az ittas vezetés minden formája ellen, meg kívánjuk elızni a 
közlekedési balesetek bekövetkezését. Kapitányságunk illetékességi területén bekövetkezett 
balesetekben az ittassági részarány a megyében a legjobb 5 %-os. A kétegyházi balesetben 
ittasság nem játszott közre. 
 
Célunk továbbra is az, hogy növeljük a közterületi jelenlétünket, melynek érdekében 
rendszeresen vezényelünk a településére gyalogos és gépkocsizó járırt. 
 
A 2009. évben meghirdetett „gördülı akciók” heti 3 alkalommal érintik a települést, napi 12 
órában. Az akciókban 4-8 fıvel, a bevetési szolgálat beosztottjai is részt vesznek. Az 
állomány szolgálatát úgy szervezzük, hogy az éjszakai órákban a településen legyen rendıri 
járırszolgálat. 
 
Sajnálatos módon, a településen a polgárırség nem mőködik aktívan. Javasoljuk a 
polgárırség tevékenységének megújítását, képzésükben, oktatásukban a rendırség szívesen 
közremőködik, segítséget nyújt. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
2008-as évben a kölcsönösség elve alapján mőködı együttmőködést folytattunk az 
Önkormányzattal. Elmondhatjuk, hogy a kapcsolat napi jellegő volt. Itt köszönjük meg az 
Önkormányzatnak, a Képviselı-testület tagjainak az elmúlt évben nyújtott segítséget, melyet 
a településen végzett munkánkhoz nyújtottak.  
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Az elmúlt évben a testület 100.000. forinttal támogatta munkánkat, mely összeget a 
településen történı járırszolgálat növelésére fordítottunk, kollégáink ebbıl a pénzbıl közel 80 
óra túlszolgálatot láttak el. 
 
 Kérjük a Polgármester Asszonyt, a Képviselı-testület tagjait, az Önkormányzat dolgozóit, 
munkatársait, valamint a lakosságot, hogy legyenek továbbra is partnerek a munkánkban, 
támogassanak bennünket abban, hogy tevékenységünkkel Kétegyháza lakossága elégedett 
legyen. Javaslataikat, észrevételeiket továbbra is szívesen fogadjuk. 
 
 
 
Gyula, 2009. május 17. 
 
 
 
 
 
                                                                                         Balázs Zsolt  r. hadnagy 
                                                                                               ırsparancsnok 


