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Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület felkérésére, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. 
§ (4) bekezdése alapján tájékoztatom a képviselő-testületet a település 2021. évi 
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról.  
 

I. Füzesgyarmat közbiztonsági helyzetének értékelése 
 
1. A bűnügyi helyzet bemutatása 
 
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 
A településen elkövetett 2020. évi összes bűncselekmény számhoz képest (60), a 2021. évben 
33,3%-kal, 40-re csökkent a regisztrált bűncselekmények száma.  

 
1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 
Füzesgyarmat város területén, a közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma 
2021-ben: 8 (2020-ban 23), ami 65,2%-os csökkenést mutat. 

 
1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi 

fertőzöttség) 
 
A Szeghalmi Rendőrkapitányság (továbbiakban: rendőrkapitányság) illetékességi területén a 
2021. évben 1199,7 bűncselekmény jutott 100 000 lakosra, ez az érték 2020-ban 1520,7 volt, 
ami 21,1%-os csökkenést mutat. 
 
1.4. Füzesgyarmat városban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának 

alakulása (kizárólag elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján) 
  

Füzesgyarmaton, a 2021. évben a kiemelten kezelt bűncselekmények közül nem követtek el 
emberölést, embercsempészést, kiskorú veszélyeztetését, kábítószerrel kapcsolatos 
bűncselekmények közül terjesztési magatartást, rablást, személygépkocsi lopást, zárt 
gépjármű feltörést, orgazdaságot és jármű önkényes elvételét. 
2021-ben a 2020. évi 7-ről 5-re csökkent a testi sértések száma, ebből 3 volt a súlyos testi 
sértések száma (2020-ban 2). A garázdaságok száma 10-ről 3-ra csökkent, a rongálások száma 
2020-ban és 2021-ben is 1 volt.  
A 2021. évben is legnagyobb számban a lopás valósult meg. A lopás a kiemelt 
bűncselekmény kategória leggyakrabban megvalósult formája is A 2021. évben a lopások 
száma a 2020. évi 13-ról 16-ra nőtt, mely 23%-nak felel meg. A lakásbetörések száma a 2020. 
évi 3-ról 5-re nőtt.  
 
2. A bűnüldöző munka értékelése 

 
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

 
A rendőrkapitányság illetékességi területén a nyomozáseredményességi mutató 88,1%-ről 
85,5%-ra változott.  
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2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatója 
 

A rendőrkapitányság illetékességi területén 95,2%-ről 97,1%-ra emelkedett a közterületen 
elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója. 

 
2.3. A rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt 

bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása 
 

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója az előző évi 83,1%-
ról, 78,1%-ra csökkent.  
A testi sértés nyomozáseredményességi mutatója 95,7%-ról 100%-ra nőtt, ezen belül a súlyos 
testi sértésé 94,1%-ról 100%-ra. A garázdaságé 96,2%-ról 100%-ra nőtt. A kiskorú 
veszélyeztetése és a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény nyomozáseredményességi 
mutatója a megelőző évekkel megegyezően 100% maradt. A lopások 
nyomozáseredményességi mutatója 69,2%-ról 66%-ra csökkent. A lakásbetöréseké a 2021. 
évben 88,9%-ról 80,8%-ra csökkent. A rongálás nyomozáseredményességi mutatója 50%-ról 
33,3%-ra csökkent, a jármű önkényes elvétele 100%-os maradt. 

 
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 
 
A rendőrkapitányság a 2021. évben 51 eljárást indított tulajdon elleni szabálysértés elkövetése 
miatt (2020-ban 88). A tulajdon elleni szabálysértések bolti lopás nélküli ismeretlen tetteses 
felderítési mutatója a 2021. évben 60% (a 2020. évben 66%) volt. 
 
4. A közlekedésbiztonsági helyzet és abban bekövetkezett változások 
 
A rendőrkapitányság illetékességi területén a 2021. évben bekövetkezett személysérüléses 
közúti közlekedési balesetek száma a 2020. évi 31-ről, 28-ra (-9,7%) csökkent. 
A 2021. évben 2 halálos kimenetelű baleset történt (2020-ban 2). A súlyos sérülést 
eredményező balesetek száma 11-ről 10-re (-9%), a könnyű sérüléses balesetek száma 18-ról 
16-ra (-11,1%) csökkent.  
Az értékelt időszakban meghalt 2 fő, 35 fő sérült meg, 12 fő súlyos, 23 fő könnyű sérülést 
szenvedett.  
Az ittasan okozott közlekedési balesetek száma 3-ról 2-re, részarányuk 9,7%-ról 7,1%-ra 
csökkent. 
A bekövetkezett balesetek közül 18-at (64,3%) személygépkocsi vezetők okoztak, a 2020. 
évben 18-at (58%).  
A tehergépkocsit vezető okozók száma is csökkent, a 2020. évi 6-ról (19,4%) 4-re (14,3%).  
Nőtt a kerékpáros okozók száma, a 2020. évi 2-ről (6,5%) 5-re (17,9%). 
Segédmotoros kerékpárt vezető személy a 2021. évben 1 esetben (3,6%) okozott balesetet, 
míg a 2020. évben 3 esetet regisztráltunk. 
Motorkerékpáros, autóbuszvezető illetve gyalogos 2021-ben nem okozott személyi sérüléses 
közúti közlekedési balesetet, mint ahogy a 2020. évben sem.  
Külföldi személy a 2021. évben 1 esetben okozott személysérüléses közlekedési balesetet 
(2020-ban nem volt).  
A leggyakoribb baleseti okok egyike az elsőbbségi szabályok megsértése 10 esettel (35,7%), a 
2020. évben 12 eset volt (38,7%). Gyorshajtás miatt szintén 10 baleset következett be tavaly 
(35,7%), míg 2020-ban 11 (35,5%). A kanyarodási szabályok megszegése 4 esetben vezetett 
személysérüléses közlekedési balesethez (14,3%), a 2020. évben 4 esetben (12,9%).  
 
Füzesgyarmat város közigazgatási területén a 2021. évben 2 személyi sérüléssel járó 
közlekedési balesetnél intézkedtünk, mely a rendőrkapitányság illetékességi területén történt 
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balesetek 7,1%-nak felel meg. A város területén a 2020. évben 6 sérüléses balesetet 
regisztráltunk (19,4%). 
A bekövetkezett személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek közül 1 súlyos (2020-
ban 1), 1 könnyű (2020-ban 5) kimenetelű volt.  
A közúti közlekedési szabályok megszegése miatt a 2021. évben a Szeghalmi 
Rendőrkapitányság 156 esetben szabott ki közigazgatási bírságot (2020-ban 135 eset). 
 
5. Az illegális migráció helyzete 
 
Az illegális migráció terén a rendőrkapitányság illetékességi területe tranzit területnek számít. 
A migrációval kapcsolatos cselekmények megelőzése és felfedése érdekében fokozott 
ellenőrzést végeztünk. 
 

II. A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok 
értékelése 

 
1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt 
idegenforgalmi területek biztonsága (létszám, óraszám, közrendvédelmi állomány / 
lakosság aránya) 
 
A 2021. évben, a koronavírus-járvánnyal összefüggésben bevezetett korlátozó intézkedések 
miatt a nagyobb számú résztvevőt vonzó rendezvények elmaradtak, az idegenforgalmi 
területeket sem kellett biztosítani. 
A közterületi szolgálati létszám 2021-ben 4338 fő volt, míg a közterületi szolgálati óraszám 
34 301.  
A rendőrkapitányság illetékességi területén az egy közterületi szolgálatot ellátó rendőrre jutó 
lakosok száma 1030 fő.  
Az idegenforgalommal érintett Szeghalom-Várhelyen működő ifjúsági tábort, a Vésztő-
Mágor Történelmi Emlékhelyet, a füzesgyarmati Strandfürdő és Campinget és a vele egy 
területen lévő Thermal Hotel Gara szállodát a rendszeresen ellenőriztük. 
 
2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata (a tett intézkedések száma és azok 
eredményei), a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátására 
vonatkozó adatok, az ezzel érintett települések megjelölése 
 
A 2021. évben 850 esetben került sor járőr helyszíni intézkedésére. 
 
A közterületi jelenlét és főbb intézkedéseink alakulása a 2021. évben: 
 

KÖZTERÜLETI JELENLÉT, 
INTÉZKEDÉSEK 

2021. 

közterületi szolgálati létszám (fő) 4338 
közterületi szolgálati óraszám 34 301 
büntető feljelentés: 52 
szabálysértési feljelentések 312 
elfogás: 165 
előállítás 209 
pozitív eredményű alkoholteszterek száma 48 

 
A Készenléti Rendőrség a 2021. évben megerősítésként 24 alkalommal, esetenként 4-11 
fővel, alkalmanként 8 órában látott el szolgálatot a rendőrkapitányság illetékességi területén.  
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3. A rendezvénybiztosítások 
 
A rendőrkapitányság illetékességi területén a 2021. évben a gyülekezési jog hatálya alá 
tartozó-, sport- valamint – a korlátozó intézkedések következtében - kulturális rendezvény 
biztosítására nem került sor.  
 
4. A veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok (különösen a 
települések védelme érdekében tett rendőri intézkedések). A COVID-19 világjárvány 
visszaszorítása érdekében végrehajtott rendőri feladatok 
 
2021-ben a rendőrkapitányság illetékességi területén, a koronavírus világjárvány miatt 
bevezetett rendszabályoknak megfelelően a biztonságos védelmi távolság betartása és a 
kötelező maszkhasználat, valamint a kijárási korlátozásokkal kapcsolatban szabálysértési 
feljelentést tettünk, helyszíni bírságot szabtunk ki. A karantén ellenőrzések száma 3259 volt. 
Az oltópontokon a közrendet, a közlekedés biztonságát fenntartottuk. 
 
5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése  
 
A rendőrkapitányságon a körzeti megbízottak (13 fő) a Rendészeti Osztályon belül a Vésztői 
Rendőrőrsön és a Körzeti Megbízotti Alosztályon teljesítenek szolgálatot. Átlagosan egy 
körzeti megbízottra 2279 fő lakos jut. A Füzesgyarmaton rendszeresített 4 körzeti megbízotti 
státusz feltöltött. 
 
6. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi 
tevékenység) 
 
A 2021. évben érkezett szabálysértési feljelentések száma 340 volt. A 2020. évi 387-hez 
viszonyítva ez 12,1%-os csökkenést jelent. A szabálysértési eljárás alá vontak száma 13,7%-
kal csökkent, 401-ről 346-ra.  
A helyszíni bírság végrehajtási eljárások száma 53,8%-kal 496-ról 763-ra nőtt. 
A 2021. évben 376 elővezetés elrendelésére került sor végrehajtási eljárásban. A 2020. évi 
219 elrendelt elővezetéshez viszonyítva ez 71,7 %-os emelkedést jelent.  
A rendőrkapitányság illetékességi területén fegyvertartási engedéllyel rendelkező természetes 
személyek száma 2021-ben: 378.  
 
7. A bűn- és baleset-megelőzés 
 
7.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai 

 
7.1.1. Család-és gyermekvédelmi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak 

helyzetének bemutatása 
 
A Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménnyel, a Szeghalmi 
Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályával, valamint az önkormányzatokkal, oktatási 
intézményekkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. A megelőzési előadó szükség esetén részt 
vesz értekezleteken, esetmegbeszéléseken.  
Amikor a gyermekek egészséges fejlődését érintő vagy hozzátartozók közötti erőszakban 
megnyilvánuló eseménnyel kapcsolatban kerül sor rendőri intézkedésre, jelzéssel élünk a 
családsegítő és gyermekjóléti intézmény vagy a gyámhivatal felé.  
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A 2021. évben a családsegítő és gyermekjóléti intézmény felé 149 alkalommal (ebből 
füzesgyarmati esettel összefüggésben 33 alkalommal), a gyámhatóság felé 44 alkalommal 
(ebből füzesgyarmati esettel összefüggésben 5 alkalommal) éltünk jelzéssel.  
 
7.1.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a Rendőrség iskolai 
prevenciós programjai 

 
A rendőrkapitányság illetékességi területén a vésztői Szabó Pál Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskolában, valamint a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskolában működik 
a Dohányzás-Alkohol-Drog-AIDS (DADA) program.  
A koronavírus helyzetre tekintettel a 2020/2021-as tanév második felében az iskolák online 
oktatásra váltottak át, a zárt ajtós oktatás folytatódott, ami miatt sajnos nem valósult meg a 
program. A 2021/2022-es tanévben a DADA programot az iskolák normál tanítási rendre 
történő átváltásával, megkezdtük. 
A rendőrkapitányság illetékességi területén iskolai bűnmegelőzési tanácsadó, ELLEN-SZER 
nem működik. 

7.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása 
 
Az áldozattá válás megelőzése érdekében a vírushelyzetre tekintettel, az online térben 
figyelemfelhívásokat tettünk közzé, valamint az idősebb korosztályhoz szórólap formájában 
juttattuk el az információkat.  
Áldozatvédelmi referensünk egyben bűn- és baleset-megelőzési referens is. Közreműködik az 
állami kárenyhítés jogintézményének propagálásában, a kárenyhítési eljárások 
előkészítésében és segítséget nyújt a szükséges igazolások beszerzésében, a kérelem 
benyújtásában. 
 
7.1.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem bemutatása 
 
Bűn és baleset-megelőzési referensünk az általános illetve középiskolai intézményekben a 
koronavírusra való tekintettel szórólapokon, illetőleg online térben hívja fel a diákok 
figyelmét az emberkereskedelemmel kapcsolatos kérdéskörre, az áldozattá válás elkerülése 
érdekében.  
 
7.1.5. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység 
 
A rendőrkapitányság illetékességi területén lévő nagyobb bevásárló központokban, 
üzletekben, az állampolgárok által látogatott középületekben és egyéb nyilvános helyeken 
rendszeresen figyelemfelhívó anyagokat, plakátokat helyeztünk ki a zseblopások, bolti 
lopások és gépkocsi feltörések megelőzése érdekében. Az idősek részére tartott előadásokon 
hangsúlyosan kitérünk a vagyonvédelemre, az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeire. 
Tájékoztattuk a lakott területtől, főúttól távol élő, rendszerint idős embereket a megelőzés 
lehetőségeiről. 
 
7.1.6. A kábítószer prevenció helyzete (ezen belül a „A szülők és a családok a Rendőrség 
kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében" című programterv 
tapasztalatai) 

 
A koronavírus helyzet miatt, a 2021. évben elektronikus úton, szórólapokat küldtünk a 
programban résztvevőknek. A 2021-es évben a kábítószer, illetve az esetleges fogyasztók 
kiszűrésére a bűnügyi szolgálat portyaszolgálatot látott el. 
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7.1.7. A kiberbiztonság bemutatása 
 
A koronavírussal összefüggésben bevezetett járványügyi intézkedéseknek megfelelően, 
csoportos előadásokat nem tartottunk, ezért az online térben figyelemfelhívásokkal éltünk. Az 
iskoláknak, nyugdíjas kluboknak kiküldtük a hírleveleket, figyelemfelhívó szóróanyagokat a 
közösségi oldalak biztonságos használatával, az internetes vásárlásokkal, a személyes 
adatokkal való visszaélés megelőzésével kapcsolatban. Az önkormányzatok oldalain 
figyelemfelhívó cikkeket, képeket osztunk meg a biztonságos internethasználattal 
kapcsolatban.  
 
7.2. Az iskolaőri tevékenység bemutatása (az Iskolaőrség megalakulása, eddigi 
működésének értékelése) 
 
A rendőrkapitányság illetékességi területén csak a körösladányi Tüköry Lajos Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskolában kezdte meg szolgálatát, 2020.szeptember 1-jén, 1 fő iskolaőr. 
Az iskolaőri szolgálat fennállása óta az iskolában intézkedésére, kényszerítő eszköz 
használatra nem került sor. 
 
7.3. Bűnmegelőzési témájú sikeres pályázatok, együttműködések bemutatása 
 
A 2021. év május hónaptól megvalósult - az iskolák zárt, vagy online tanítási rendje miatt - a 
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya „Tálcán kínáljuk a 
biztonságot!” című programja. A közoktatási intézmények étkeztetésnél használt tálcára öt 
témakörben, hetente megújuló tálcabetéteket helyeztünk el, a bűnmegelőzés szempontjából 
fontos tartalommal, valamint játékra is hívtuk a diákokat. A program sikeres volt, a 
nyereményjáték során 5 tanuló részesült jutalomban.  
A 2021. évben a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos korlátozások miatt 
bűnmegelőzési témájú plakátokat, szórólapokat helyeztünk el a településeken „Banki 
csalások”, „Mindenszentek, halottak napja”, „Turisztikai idény” és „Nyár veszélyei” 
témakörökben. 
 
7.4. Bűnmegelőzési tartalmak közösségi médiában történő megjelenése 
 
A rendőrkapitányság bűnmegelőzési referense a települések lakosai által létrehozott Facebook 
csoportokban számos bűnmegelőzési témakörű anyagot osztott meg. Folyamatosan 
népszerűsítettük a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Információs Portál Facebook oldal 
által megosztott bűnmegelőzési témájú posztjait. Megosztottuk a bűnmegelőzéssel foglalkozó 
Facebook oldalakat, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, valamint a Nemzeti Kibervédelmi 
Intézet Facebook oldalait.  
 
7.5. A baleset-megelőzési tevékenység, a baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és 
programjainak bemutatása 

 
A Városi Baleset-megelőzési Bizottság a munkatervében vállalt feladatokat tervszerűen 
végrehajtotta. 
Az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Baleset-megelőzési Bizottság (továbbiakban 
OBB) által meghirdetett, felmenő rendszerű közlekedésbiztonsági vetélkedők (Ki a mester két 
keréken?, Kerékpáros Iskola Kupa, Közlekedésbiztonság Gyermekszemmel, Középiskolás 
Közlekedésbiztonsági Kupa) városi fordulói a koronavírus miatt kialakult járványügyi helyzet 
miatt elmaradtak. 
A tanévkezdés előtt, a gyermekbalesetek megelőzése érdekében a polgármesteri hivatalok 
munkatársaival forgalomtechnikai bejárásokat hajtottunk végre, valamint szeptember 



8 
 
hónaptól fokozott rendőri jelenlétet biztosítottunk a közlekedésbiztonsági szempontból 
veszélyes helyen fekvő oktatási intézmények környezetében, a reggeli és délutáni időszakban.  
A rendőrkapitányság illetékességi területén működő önkormányzatok honlapjain több 
alkalommal jelent meg rendőrségi témájú, bűn- és baleset-megelőzéssel kapcsolatos cikk. 
Az illetékességi területünkön működő televízió az év folyamán az OBB által kiadott, 
propaganda jellegű felhívásokat folyamatosan sugározza, az írott és elektronikus sajtóval 
folyamatos és korrekt volt a kapcsolattartás.  
 
7.6.  „Az iskola rendőre” program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre 
vonatkozóan 

 
A rendőrkapitányság illetékességi területén található valamennyi általános és középiskolában 
működik „az iskola rendőre” program, melynek keretein belül a kapcsolattartás folyamatos.  
Az iskolák felmerülő probléma vagy annak megelőzése érdekében bizalommal fordulnak az 
iskola rendőrükhöz. 
Az online teret kihasználva, illetőleg szórólapokon juttattuk el a diákokhoz és a szülőkhöz a 
megfelelő figyelemfelkeltő anyagokat.  
A nyári szünidő előtt felhívtuk a figyelmet a gyalogos-, kerékpáros- és segédmotoros 
kerékpáros közlekedésre, a fürdőzés szabályaira, a szabadvizek használatára, a vízi 
közlekedés szabályaira, valamint a korosztályt leginkább érintő áldozattá válás (zseblopás, 
telefonlopás, táskából lopás, járműlopás) lehetőségeire és ezek kiküszöbölhetőségére. 
A 2021/2022-es tanévben az iskola rendőrök szeptember és október hónapban megtartott 
szülői értekezleteken felhívták a szülők figyelmét a közlekedési szabályok betartásának 
fontosságára, valamint a szülői példamutatás jelentőségére a közlekedés terén is.  
Osztályfőnöki órák keretében a tanulók figyelmét is felhívták a közlekedési szabályok 
betartására és a passzív biztonsági eszközök szabályos alkalmazásának fontosságára. 
 

8. Együttműködés 

8.1. A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés 
 
A rendőrkapitányság illetékességi területén működő valamennyi települési önkormányzattal 
együttműködtünk. Szeghalom, Vésztő, Körösladány és Bucsa településeken önkormányzati 
tulajdonú közterületi térfigyelő kamerarendszer működik. Füzesgyarmat Város 
önkormányzatával a konkrét ügyekben folytatott egyeztetéseken, megbeszéléseken kívül 
közös forgalomtechnikai bejárásokat tartottunk. A Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum 
megtartására sor került, azonban a konzultációs fórum, városi balesetmegelőzési bizottsági 
ülések, a rendőrség beszámolóját érintő testületi ülések a koronavírussal összefüggésben 
bevezetett járványügyi intézkedések miatt elmaradtak.   
 
8.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete 
 
A Szeghalmi és a Gyulai Járási Ügyészségekkel, Szeghalmi és Gyulai Járásbíróságokkal, a 
Békés Megyei Főügyészséggel, valamint a Békés Megyei Törvényszékkel napi 
munkakapcsolatban vagyunk, az együttműködésünk kiegyensúlyozott, konkrét ügyekben 
folyamatosan egyeztetünk.  
 
8.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott 
együttműködés helyzete 
 
Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel hatékony együttműködésre 
törekszünk. Az oktatási intézményekkel, elsősorban a bűn- és baleset-megelőzési tevékenység 
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kapcsán valósul meg az együttműködés. A Péter András Gimnáziummal „az iskola rendőre” 
program keretében kötött együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósultak. 
 
8.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése 
 
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányságnak a Szeghalmi Rendőrkapitányság illetékességi 
területén 5 polgárőr egyesülettel van együttműködési megállapodása. Az elmúlt év során 1421 
alkalommal 6813 órában láttunk el közös szolgálatot. A közös szolgálatokban 393 fő rendőr 
és 1244 fő polgárőr vett részt. 
A Füzesgyarmati Polgárőrség Közhasznú Szervezet a város közbiztonságának fenntartásához 
jelentős segítséget nyújtott. A tanévben, az iskolák előtti jelenlétükkel hozzájárultak az iskolás 
gyermekek biztonságához. Az együttműködés keretében rendszeresek voltak a megbeszélések 
a polgárőr szervezet vezetőjével az aktuális feladatok tárgyában.  
 
8.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő 
együttműködés 
 
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel folyamatos az együttműködés, ami közös 
szolgálatok szervezésével, illetve eseti jelleggel, konkrét feladatok végrehajtásában valósult 
meg. A rendőrkapitányság illetékességi területén 2 fő közterület felügyelő, 4 fő mezőőr, 3 fő 
természetvédelmi őr, 2 fő hivatásos halőr, 17 fő hivatásos vadász lát el szolgálatot. A 2021. 
évben 251 alkalommal 909 óra közös szolgálatra került sor. 
 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 
 

A rendőrkapitányság 2021-ben is kiemelt figyelmet fordított Füzesgyarmat közbiztonságának 
javítására, a lakosság szubjektív közbiztonság-érzetének fenntartására. A bűncselekmények 
megelőzése, megszakítása, felderítése, a közlekedés biztonságának javítása, a közlekedési 
balesetek számának csökkentésére törekvés a napi munkavégzésünk alapját képezte. A 2021. 
évben új kihívásokkal szembesültünk, a koronavírus-járvány elleni védekezés a rendőrség 
feladatrendszerét is jelentősen érintette.  
 
Kitűzött feladatink 2022-ben: 
1. A szervezeti működés hatékonyságának javításával a szélsőségektől mentes, 
kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartása, az erőforrások optimális felhasználásával, a helyi 
és területi szintű közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és bűnügyi helyzet változásaira 
rugalmasan reagáló közterületi jelenléttel a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább 
befolyásoló bűncselekmények, szabálysértések és baleseti okok előfordulásának csökkentése. 
2. Magyarország határainak védelme, az illegális migráció, illetve az államhatár rendjét érintő 
egyéb jogellenes cselekmények elleni fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és 
mélységi ellenőrzési feladatok következetes végrehajtása.  
3. A járványügyi helyzet miatt szükséges rendőrségi feladatok végrehajtása során a 
jogszerűség, szakszerűség és eredményesség követelményének szem előtt tartásával olyan 
kiegyensúlyozott jogalkalmazási gyakorlat kialakítása, ami a közrend és a közbiztonság 
fenntartását szolgáló arányos intézkedésekkel a nemkívánatos társadalmi és gazdasági hatások 
mérsékléséhez is hozzájárul. 
4. A Rendőrség külső és belső megítélésének javítása, a professzionális, fegyelmezett, 
sokoldalú, a lakosság és a helyi közösségek iránt felelősséget vállaló, segítőkész, megbízható 
és biztonságot nyújtó szervezeti összkép erősítése. Az állománymegtartó képesség javítása 
érdekében kiszámítható pályát nyújtó munkahely biztosítása, a személyi állomány juttatásait 
érintő kormányzati intézkedések végrehajtásához kapcsolódó feladatok szakszerű és 
határidőre történő végrehajtása, a beválásvizsgálat eredményeinek felhasználásával a 
rendőrképzés megkezdett modernizációjának a szakmai elvárásokhoz, életpálya-modellhez, 
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munkaerőpiaci feltételekhez igazodó folytatása. Végre kell hajtani a Kormányzati 
Személyügyi Döntéstámogató Rendszer (KSZDR), valamint a Személyzeti Támogató és 
Nyilvántartó Rendszer (SZTNYR) bevezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat. 
5. A büntetőeljárások törvényes, szakszerű, időszerű és hatékony lefolytatása, a 
bűncselekményből származó vagyon minél nagyobb arányú elvonása és az okozott kár 
megtérítése érdekében a vagyonvisszaszerzés, az elkobzás és a vagyonelkobzás hatékony 
végrehajtása, az áldozatsegítési rendszer működtetésében közreműködés. 
6. A 2022. évi országgyűlési képviselői választással és népszavazással kapcsolatos rendőri 
feladatok ellátása. 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Engedjék meg, hogy végezetül megköszönjem Füzesgyarmat Város polgármesterének, 
képviselő-testületének, önkormányzatának és illetékességi területünk minden polgárának a 
rendőrség 2021. évi eredményes munkájához nyújtott segítségét és kérem, hogy a 
továbbiakban is támogassák a rendőrség munkáját.  
Kérem, hogy tevékenységünket, közbiztonsági helyzetünket önök is ítéljék meg és 
észrevételeikkel, javaslatukkal járuljanak hozzá az előttünk álló feladatok sikeres 
megvalósításához.  
 
 
Szeghalom, időbélyegző szerint 
 

Tisztelettel: 
 

Czeglédi Lajos r. alezredes 
kapitányságvezető 

 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

04070/328-26/2022.ált. 



 
     Czellár Péter r. alez
     Czeglédi Lajos
     
     A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRASSAL HITELESÍTETT
     Kiadmányozta
     04070/328-26/2022.ált.
     Iktatószám:
     true
     true
     04070
     Kiadmányozta
     5520 Szeghalom, Kossuth tér 1. I.em. 204.
     335324
     Rendőrkapitányság Szeghalom Bűnügyi Osztály
     CSAKE 2021. évi önkormányzati beszámoló.
     NOVA e-aláírás
     Czellár Péter
     Czellár Péter
     PDF_20220520_115637_0000000000000572597
     PERMIT
     true
     true
     false
     true
     CSAKE 2021. évi önkormányzati beszámoló.
     
         175141881
         04070á2022      328
         04070-á-2022/ 328
         26
         229494235
         false
         BUEG--
    


		335324
	2022-05-20T11:56:37+0200
	5520 Szeghalom, Kossuth tér 1. I.em. 204.
	Kiadmányozta Czeglédi Lajos nevében Czellár Péter r. alez




