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BEVEZETÉS

Szajol község a Szolnoki Rendőrkapitányság illetékességi területén található, a
településen a Közrendvédelmi Osztály, Körzeti Megbízotti Alosztály állományából 2 fő
kinevezett körzeti megbízott, Balog László r. főtörzszászlós és Zsákai László r. zászlós teljesít
szolgálatot. A község közigazgatási területe 36,97 km2, lakossága’ 3771 fő. A Szajolban élő
emberek egy része helyben, iltetve ingázva Szolnokon vagy a megyében, az országban
elszórtan dolgozik. A munkanélküliek aránya az Országos átlagnak megfelelő. A területen élő,
egyedülálló időskorúak és nyugdíjasok száma magas. Jellemző még, hogy a lakosság egy
kisebb része foglalkozik mezőgazdasági tevékenységgel, főleg családi vagy egyéni
vállalkozásokban. Nagyobb létszámot a településen fóként az önkormányzat és intézményei,
továbbá az egyéni, valamint a néhány kis- és közepes vállalkozás foglalkoztat, így biztosít
korlátozott számban megélhetést.

2013. évben a Körzeti Megbízotti Alosztály állománya és ezen belül a szajoli körzeti
megbízottak a hatáskörükbe utalt feladatokat a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvényben foglaltak alapján hajtották végre. A rendőrséghez delegált régi és Új
feladatrendszerekre felkészültünk, azokat a meghatározott irányvonalak mentén teljesítettük.
A meghatározott belügyminiszteri és főkapitányi utasításokat, a parancsnoki értekezleteken
elhangzottakat, az intézkedési- és feladattervekben foglalt és egyéb meghatározott feladatokat
időarányosan végrehajtottuk. Az előírt Konzultációs Fórumot 2013-ban Szajol község
vonatkozásában is megtartottuk. A község önkormányzatával, az intézményekkel való
kapcsolattartást és jó együttműködést fenntartottuk. Fő célunk volt a településen elkövetett
bűncselekmények számának csökkentése és a nyomozás eredményességi mutatónk növelése.
A település 24 órás rendőri lefedettségét biztosítottuk, a közterületi rendőri jelenlétet
megerősítettük. A meghatározott feladatok és a korábbi stratégiai céljaink megvalósításán túl,
az értékelt időszakban is kiemelten kezeltük a rendőri tevékenységet szabályozó jogszabályok
és normatív aktusok előírásainak betartását, az állomány szakmai ismereteinek bővítését, a
közterületek rendjének fenntartását, a lakosság szubjektív és objektív biztonságérzetének
növelését. A fentiek tükrében értékelhetjük a 2013. évben elért eredményeinket és
tevékenységünket, melyeket az alábbiakban összegeztünk Szajol községre vonatkozóan.

I. SZAJOL KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGI HELYZETE

1. Bűnügyi helyzet

Szajol község területén - az Egységes Nyomozó Hatósági és Ügyészségi Bűnügyi
Statisztikai Rendszer (továbbiakban ENYUBS) adatai szerint - 2013. évben összesen 93
bűncselekniényt regisztráltak a rendőri eljárásokban. A bűnügyi helyzet értékelésének
legfontosabb mutatója és egyben a lakosság szubjektív biztonságérzetének legmarkánsabb
alakítója a regisztrált bűncselekmények száma egy adott területen. Az elmúlt öt év adatait az
alábbi táblázatban tüntettük fel:

Rendőri eljárásban r gis tr~lt 2009 20 0 01 20 2013
búncselekinén’,ek~,árna rOB 67 76 83 93

A regisztrált bűncselekmények száma 12 %-os emelkedést mutat a 2012. évi adatokhoz
képest. A 100.000 lakosra számított regisztrált bűncselekmények száma alapján mért
bűncselekményi fertőzöttség 2013-ban 2466, míg 201 2-ben ez a szám 2223 volt Szajolban.

a 2013. évi KSH adatok alapján
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(Az Országos átlag 2013-ban 3621, míg 2012-ben 4534 volt.) E számadatokból is
megállapítható, hogy a község bűncselekményi fertőzöttsége jóval az Országos átlag alatt
volt az elmúlt években is.

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma minimális mértékben emelkedett
a községben, 2012. évben 32, míg 2013. évben 35 esetet regisztráltunk. Az elmúlt Öt év
adatait az alábbi táblázatban tüntettük fel:

ö terül nelkövete 200 20 0 2011 20 2 2013
bűncs lekmények száma 1’ ‘BS 20 32 35

A közterületen elkövetett bűncselekiTlények összbűnözésen belüli aránya 37,6 % -os volt. A
közterületen és nem közterületen elkövetett bűncselekmények megoszlását az elmúlt 5 évet
tekintve az alábbi diagram is szemlélteti.
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Nem közterületi bcs. D Közterületen eIkö~etett. 1

A közterületen elkövetett bűncselekményi számok emelkedése elsősorban az elkövetett
garázdaságok, kifosztások számának a növekedésével hozható összefüggésbe, melyek
jellemzően a területen található szórakozóhelyekhez és vendéglátóegységekhez, vagy azok
környezetéhez köthetőek.

2013. évben a kiemelten kezelt bűncselekméu~ ek száma nagymértékben csökkent
a településen. 2012. évben 61, míg 2013. évben 51 került regisztrálásra. Az elmúlt Öt év
adatait az alábbi táblázatban tüntettük fel:

K~rnei en k zelt
bűncselekmén3 ek ~Láma A

200 00 20 201 203
5_ 55 6 51

A testi sértések száma 2-ről I -re csökkent, ezen belül a súlyos testi sértéseknél nem történt
változás, mind 2012-ben, mind pedig 2013-ban 1 súlyos testi sértést regisztráltak a
községben. A garázdaságok száma ellenben emelkedett, amíg 201 2-ben 3 esetet
regisztráltunk, addig 201 3-ban, 5 esetben történt ilyen bűncselekmény. A testi sértések, és a
garázdaságok számának alakulását az elmúlt Öt évben az alábbi diagram szemlélteti.
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A garázdaságok esetében az elkövetést elősegítő oksági tényező leginkább továbbra is az
alkoholos befolyásoltság. Több cselekmény elkövetése összernggésbe hozható az italmérő
helyeken alkoholt fogyasztó személyek jogellenes magatartásával. E bűncselekmények
visszaszorítása érdekében a frekventált időszakokban nyitva tartó szórakozóhelyeket,
vendéglátóhelyeket és környezetüket rendszeresen ellenőriztük a társszervekkel együtt,
többek között a helyi polgárőr egyesülettel, melynek során több esetben szabálysértési
feljelentést kezdeményeztünk. A kiemelten kezelt bűncselekmények közül niegemlítem, hogy
sem kiskorú veszélyeztetését, sem önbíráskodást nem regisztráltak a községben 2013-ban,
úgy ahogy a korábbi évben sem fordult elő. A visszaélés kábítószerrel bűncselekmények
elkövetése miatt olyan eljárást nem folytatott hatóságunk az elmúlt években, ahol
megállapítható és bizonyítható a terjesztői magatartás. 2013-ban és a korábbi években sem
került ilyen eset regisztrálásra a községben. Az egyes kiemelten kezelt vagyon elleni
bűncselekmények alakulását az elmúlt öt évben az alábbi diagram szemlélteti.

Egyes kiemelt vagyon elleni bűncselekmények alakulása
Szajolban 2009-2013. évben /ENYÜBS/
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A lopások száma jelentősen,_56-ról 43-ra csökkent. Ezen belül szintén jelentősen csökkent
a lakásbetörések száma, 2012. évben 4, 2013. évben pedig 2 került regisztrálásra. Az
illetékességi területünkön a lakásbetörések leggyakoribb elkövetési módszere az egyszerűen
kivitelezhetó nyílászáró befeszítése, berúgása, valamint a lakatok és zárak feszítése. Ezen
kívül főként bekerített helyről vagy dolog elleni erőszakkal szabálysértési értékre elkövetett
lopások történtek még a településen. Az elkövetők egy része felderítésre került, akik általában
helyi lakosok voltak. Jellemzőek voltak még a kerékpárlopások a kőzségben. Főként az
aluljáró mellett kialakított kerékpártárolótól, illetve a boltok környékéről, de előfordult, hogy
udvarról is tulajdonítottak cl kerékpárokat. A fentiek miatt a polgárőrség bevonásával
sűrűbben ellenőriztük a területet, a kerékpárral közlekedő személyeket.

Kifosztást az elmúlt évben, 2 esetben regisztráltunk, a korábbi években nem
követtek el ilyen bűncselekményt a községben. Rablást 2013-ban nem regisztráltunk, a
korábbi évben I eset történt. Személygépkocsi lopást és jármű önkényes elvételét nem,
azonban zárt gépjármű feltörést 1 esetben követtek cl 2013-ban a településen. A kiemelten
kezelt bűncselekmények közül külön meg kell említeni még a rongálásokat. 2013. évben
nem regisztráltunk egyetlen egyet sem, az ezt megelőző évben 1 eset került rögzítésre.

2. Bűnüldöző munka

Szajolban az egyszerűbb megítélésű, kisebb súlyú bűncselekmények nyomozását a 2
fő körzeti megbízott végzi, a nagyobb súlyú és kiemelt ügyek zömében a Szolnoki
Rendőrkapitányság Bűnügyi és Vizsgálati Osztályai folytatják Ic a büntetőeljárásokat. A
körzeti megbízottak átlag életkora 38,5 év, bűnügyi szakterületi tapasztalatuk átlagosan 8 év.
A panaszosokkal és ügyfelekkel a napi szolgálat során a körzeti megbízottak, vagy a Jász
Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központja
foglalkozik.

Folyamatosan elemeztük a bekövetkezett bűncselekményeket, azok módszereit,
területi elhelyezkedését, estleges sorozat jellegét. Ellenőriztük az elkövetőként számításba
vehető személyeket. A közterületen szolgálatot ellátó állomány folyamatosan tájékoztatva van
a releváns elkövetőkről és a bekövetkezett bűncselekményekről, így a Szajol illetékességi
területén szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak tisztában vannak egymás ügyeivel, a
területen elkövetett bűncselekményekkel és azok elkövetőivel. Tettenérés esetén vagy
egyszerű megítélésű bűncselekményeknél, ha a feltételek fenn állnak, bíróság elé állítást
kezdeményezünk.

2013-ban a kapitányság nyomozáseredményessége 53,6 %-os lett, ami jelentős
emelkedést mutat a 2012-ben elért eredményünkhöz képest, mivel akkor 22,4 %-os volt. Ez
az elért eredmény, az elmúlt 5 év legmagasabb értéke. A kiemelten kezelt bűncselekmények
esetében a nyomozáseredményesség emelkedett, amíg 2012. évben 21,8 %-os volt, addig
2013. évben 24,3 %-os lett. A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozás
eredményessége 2013-ban 37,6 %-os lett, amely a korábbi évihez képest - akkor 28,5 %-os
volt - jelentős növekedést jelent.

A kapitányságon kiemelten kezeljük a bíróság elé állítás lehetőségét, amely
közvetlenül is javítja az eredményességet. 11 7-ről 123-ra emelkedett a bíróság elé állításaink
száma. Az értékelt időszakban a kapitányságunkon több elkövetőt vettünk bűnügyi őrizetbe,
mint a korábbi évben, 201 2-ben 76 főt, 201 3-ban pedig 80 főt.

3. Tulajdon elleni szabálysértések alakulása

Szajol község területén elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt 2013. évben, 24
üg~ ben indult előkészítő eljárás. A tulajdon elleni szabálysértések tekintetében a legtöbb
feljelentés - 10 db - lopás elkövetése miatt keletkezett, emellett 5 db szándékos rongálás, 6 db
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csalás, 1 db sikkasztás, 2 db jogtalan elsajátítás tört~t epjJ~s~n,j~Iyet az ~a1ábhi táblázat
foglal össze.

Tulajdon elleni szabál3 sértések kategóriánként
Település Összesen jogtalan

~ lopás rongálás sikkasztáscsalás elsajátítás I
Sza~ol 24 6 2 10 5

Az előkészítő eljárásokat minden esetben a Szolnoki Rendőrkapitányság Közrendvédelmi
Osztály Szabálysértési Előkészítő Alosztálya folytatta le. 2013. évben Szajol község
vonatkozásában összesen 27 ügy került befejezésre, ebből I ügy gyorsított eljárás keretében
szabálysértési őrizetbe vétel mellett. A tulajdon elleni szabálysértések körében Szajol község
területén 33,33 %-os a felderítési mutató, amely az ORFK által meghatározott teljesítmény
minimum (28 %) felett van.

4. Közlekedésbiztonsági helyzet

Szajol baleseti helyzetét tekintve megállapíthatjuk, hogy 2013. évben 5 személyi
sérüléses baleset történt a területen, ebből I db az ittas járművezetéssel is összefüggésbe
hozható. A balesetekben összesen 4 fő súlyosan, további 3 fő könnyebben sérült meg. A
balesetek közül 3 db a 4-es számú főközlekedési úton, 2 db pedig Szajol község belterületén
következett be. 2013. évben 13 db anyagi káros közlekedési baleset történt még, ebből 7 db a
4-es számú főközlekedési úton, 5 db a vasúti átjárónál, 1 db belterületi úton következett be.
Mind a személyi sérüléses, mind pedig az anyagi káros közlekedési baleseteket a sebesség
helytelen megválasztása, figyelmetlen vezetés, elsőbbség meg nem adása és I esetben az ittas
járművezetés okozta.

A közlekedésrendészeti tevékenységünk arra irányult, hogy a meghatározott feladatok
végrehajtása mellett lehetőség szerint csökkentsük a személyi sérüléses közlekedési balesetek
számát, biztosítsuk a forgalom zavartalanságát, elősegítsük a szabályokat tiszteletben tartó
járművezetők biztonságos közlekedését. A településen élő emberek biztonságérzetének
alakulásában a közlekedésbiztonság helyzete is Szerepet játszik. A közúti ellenőrzések során a
balesetek által érintett útszakaszokon - megelőzési céllal - fokozottabb rendőri jelenlétet
biztosítottunk. A terület közlekedésbiztonságának javítása érdekében Szajol közigazgatási
területén havonta több alkalommal került sor közlekedésrendészeti célú ellenőrzésre és 2013.
évben több alkalommal hajtott Végre a Szolnoki Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztálya sebesség ellenőrzést.

5. Az illegális migráció helyzete

A közrendvédelmi állomány az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más
jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyságának növelésére, illetve
összehangolására kiadott utasításban foglaltakat, valamint az illegális migráció elleni fellépés
fokozására elrendelt ellenőrzéseket végrehajtotta. Illegális migrációval öss efüggő jogsértést
nem tártunk fel. Szajol területén kifejezetten migrációval kapcsolatos bűncselekmények
(emberkereskedelem, embercsempészés, jogellenes tartózkodás elősegítése, közokirat
hamisítás, okirattal visszaélés, illetve a fentiekkel összefüggésben elkövetett személyi
szabadság megsértése) nem váltak ismertté.
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II. A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL
KAPCSOLATOS FELADATOK

1. A közrendvédelmi tevékenység

Szajol község területén 2013-ban is biztosítottuk az állandó rendőri jelenlétet. Ha
szükségessé vált, akkor a Szandaszőlősi és a Rákóczifalvai körzeti megbízottak, illetve a
Szolnoki Rendőrkapitányság járőrei is láttak el szolgálatot a községben. Abban az esetben, ha
azonnali segítségre szorult a szajoli körzeti megbízott, akkor a kapitányság járórei, vagy a
Bűnügyi Osztály forrónyornos szolgálata segített az intézkedésben.

Az intézkedési reagálás jó szinten alakult, Szajol területén minimum 5, maximum 30
perc alatt az első rendőr helyszínre érkezik a bejelentést követően, egyéb akadályoztatás
esetén a Járőr- és Orszolgálati Alosztály járőre hajtja végre az intézkedést. A közterületi
rendőri jelenlét további növelése érdekében 2013. év decemberétől központi forrásból -

célzottan felhasználható pénzügyi keret terhére - túlóra került biztosításra. A szolgálatba
osztott állománynak állandó rendőri jelenlétet kell biztosítania a közterületeken és nyilvános
helyeken. Az egyenruhás állomány szolgálat tervezését és szervezését a működési terület
bűnügyi és közbiztonsági helyzetének, a vezényelhető rendőri erők és a rendelkezésre álló
technikai eszközök nagyságának, optimális kihasználtságának figyelembevételével végeztük.
A beosztottak szolgálat ellátásánál fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy feladatukat, a
lehetőségekhez képest 50 %-ban gyalogosan teljesítsék.

2013-ban is végrehajtásra kerültek a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább
javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések végrehajtására kiadott intézkedési
tervben, a vagyon- és közbiztonsági tervben, az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos
bűncselekmények megelőzésére kiadott intézkedési tervben, a külterületi ingatlanokban, a
tanyákon és az elnéptelenedő apró- vagy törpefalvakban élő személyek sérelmére elkövetett
bűncselekmények megelőzésére és visszaszorítására irányuló rendőri feladatok végrehajtására
kiadott intézkedési tervben meghatározottak. 2013. július 15-én - a korábban kiadott
intézkedési tervek és utasítások visszavonásával egyidejűleg - kiadásra került „a
közbiztonság és a közrend további erősítését elősegítő bűnüg3i és rendészeti
intézkedések egységes megtételére” készült intézkedési terv, amely magába foglalta a fenti
intézkedési tervekben korábban meghatározott feladatokat is. Ez alapján a település
veszélyeztetettségi kategóriákba történő besorolását a polgármester Úr véleménye, valamint a
rendelkezésre álló bűnügyi és rendészeti adatok tükrében állapítottuk meg. Mindezekre
figyelemmel a rendőri szolgálat ellátása úgy került megszervezésre, hogy Szajol községben
legalább hetente egy alkalommal, fokozott rendőri ellenőrzést hajtottunk végre.

A körzeti megbízottak tevékenységüket szoros együttműködésben végzik a
szomszédos települések körzeti megbízottaival, valamint a Szolnoki Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztályával. Napi kapcsolattartás van a Tiszapüspöki KMB-vel, valamint a Tiszai
Vizirendészeti és a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság munkatársaival is.

Az időskorúak sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekmények megelőzése
érdekében kiadott intézkedési terv keretén belül jelzőrendszer került korábban kialakításra.
Tavaly is felmértük az illetékességi területünkön veszélyeztetett személyeket, akiket
folyamatosan ellenőrzünk, velük kapcsolatot tartunk fenn, folyamatosan tájékoztatunk a
lehetséges elkövetési magatartásokról, valamint részükre tájékoztató, figyelemfelhívó
anyagokat juttatunk el.

2013. évben, a téli időszakban kialakult rendkívüli időjárási körülmények, illetve más
egyéb okokból több alkalommal intézkedtünk az arra rászoruló személyek életének és testi
épségének megóvása érdekeben egészségügyi intézménybe vagy lakására történo
elszállítására. Itt ki kell emelni a 2013. március 15-én a havazás miatt a Szajoli
vasútállomáson kialakult rendkívüli helyzetet, amikor is kb. 2 000 fő rekedt az éjszaka
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folyamán a Szajoli vasútállomáson a fűtetlen vagonokban. A Szajoli Polgármesteri Hivatal és
a társzervek segítségének, valamint a gyors szakszerű reagálásnak köszönhetően a
veszélyhelyzet megoldódott. Az esetet követően Szajol község polgármestere levélben
köszönte meg a gyors és szakszerű munkánkat.

Az év végi ünnepeket megelőző időszakban megerősített közterületi szolgálatot
láttunk el, fokozottan ellenőriztük a boltokat, pénzintézeteket, nemzeti dohányboltot és
környéküket.

Figyelemmel kísértük a kialakulóban lévő sorozat jellegű vagyon elleni
bűncselekrnényeket. Ennek alapján adott területen és időszakban megjelenő, sorozatjellegű
cselekmények esetén, arra a területre próbáltuk összpontosítani a körzeti megbízotti
állományt. Az intézkedések bűnmegelőzési szempontból voltak jelentősek. Megállapítható,
hogy ezek során kevesebb volt a vagyon elleni bűncselekmények száma, így érzékelhető,
hogy a nagyobb létszámú közterületi rendőri jelenlét, néha önmagában is visszatartó tényező,
amely segíti a bűnügyi tevékenységet is.

Szajol nem tartozik az idegenforgalmilag frekventált területek közé, ennek ellenére a
nyári időszakban egyre bővülnek a helyi programok (Falunap, Vízre Szajol, Augusztus 20.-i
búcsú, illetve Horgászversenyek), amelyek idegeneket, környékbelieket is vonzanak, így az
ilyenkor megnövekedett feladatokra is fel kellett készülnünk. Továbbá ne felejtsük el a
folyamatosan megújuló vasútvonalat, amely rengeteg vendégmunkást hoz magával a
településre. Ezen tevékenységek 2014. évben még inkább jelen lesznek, hiszen megújul a
Szajol-Szolnok vasútvonal, illetve épül az M4-es autópálya törökszentmiklósi szakasza is.
Ezért a település ellenőrzését intenzív rendőri jelenlét fogja jellemezni a továbbiakban is.

A szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak vonatkozásában a közterületi szolgálatra
vezényelt órák száma és egyes közrendvédelmi mutatók az alábbiak szerint alakultak:

A szajoli körzeti megbízottak egyes közrendvédelmi mutatói
2010-201 3. évben

100000

10000
2253 1974 2312

1207

1000

33 31 24 27 20 22

liii I~
2010 2011 2012 2013

F Közterületi óraszám Szabálysértési fel jelentések száma
~oBirságolt személyekszámai

Az intézkedő rendőr bármely szabálysértés elkövetése miatt kiszabhat helyszíni
bírságot. Elve e lehetőséggel a közrendvédelmi állomány a szabálysértés elkövetésekor az
intézkedés alá vont személlyel szemben elsősorban a helyszíni bírság kiszabását alkalmazza.
A bírság kiszabáskor fontos, hogy a rendőr mérlegeljen és tartsa be a fokozatosság elvét. A
mutatók az alábbiak szerint alakultak az elmúlt 4 évben:
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A szolgálatot teljesítő egyenruhás állomány vonatkozásában a körözött és tetten ért
személyek elfogása fontos tevékenység. Amíg 201 2-ben 8 főt, addig 201 3-ban 7 főt sikerült
elfogni. Az elfogott személyeket bűncselekmény elkövetésén értük tetten, illetve
elfogatóparancs alapján intézkedtünk velük szemben. Az egyes tevékenységek számát az
alábbi diagram is szemlélteti.

A szajoli körzeti megíbzottak egyes tevékenységei
2010-2013. évben
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A fokozott ellenőrzések gyakorlatát vizsgálva elmondható, hogy az Országos és
megyei elrendeléseken túl, azok döntő többsége a helyi közbiztonsági helyzethez igazodva,
saját kezdeményezésként kerültek elrendelésre, végrehajtásra. A közterületek rendje és
biztonsága érdekében szükséges ilyenkor a megerősítő erő jelenléte, mivel így ebben az
időszakban kevesebb jogsértés történhet. Az értékelt időszakban, 56 esetben hajtottunk végre
fokozott ellenőrzést, melyben 122 fő teljesített szolgálatot, akik összesen 84 intézkedést
tettek. A közrendvédelmi állomány részt vett a különböző rendezvénybiztosítási feladatokban
is. A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény biztosítására Szajol
területén az elmúlt évben nem került sor. A körzeti megbízottak intézkedéseik során 17
esetben éltek kényszerítő eszköz alkalmazásának lehetőségével, 2 esetben testi kényszert, 15
esetben bilincselést alkalmaztak. Minden esetben azok jog és szakszerűek voltak és ellenük
panasz nem érkezett. A rendkívüli események helyzete az értékelt időszakban kedvezően, az
előző évekhez hasonlóan alakult, a Körzeti Megbízotti Alosztály hivatásos állománya
sérelmére nem következett be hivatalos személy elleni erőszak.

2. Bú»- és baleset-megelőzés

A 2012/2013-as és a 2013/2014-es tanévben is tovább folytattuk „az iskola rendőre”
elnevezésű programot, amely nagymértékben segítette a rendőrség által a gyermekek
védelmére irányuló átfogó bűn- és baleset-megelőzési tevékenységet. A program célja -
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lehetőség szerint minden általános iskolának legyen egy iskolarendőre, aki közvetlen
kapcsolatban van az iskola vezetésével és a diákokkal - az elmúlt tanévben is megvalósult.
Szajolban I Fő hivatásos rendőr, Balog László r. ftzls. vett részt a programban, rendszeresen
megjelent a helyi általános iskolában, ahol különböző b~in- és baleset-megelőzési
témakörökben tartott tájékoztató előadást. 2013-ban az iskolarendőri feladatok során egy
alkalommal kellett segítséget nyújtani igazolatlanul hiányzó gyermeknél, a hiányzás okának a
megállapítása érdekében. A szülők hanyagságából fakadóan nem értesítették az iskolát arról,
hogy a gyermeknek orvosi vizsgálaton kell megjelennie. 2013. június 13-án a Szajoli
Altalános Iskolában Diáknapi rendezvényén kutyás bemutatót tartottunk. A nyári tanítási
szünetben táborozó kisdiákok részére tartott még az iskolarendőr foglalkozásokat a
Művelődési Házban.

Az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos és ‘ag3 on elleni bűncseIekinén~ ek
megelőzése érdekében még 2010-ben kiadott intézkedési tervekben foglalt bűnmegelőzési
feladatok végrehajtását is folyamatosan végeztük 2013-ban. Rendszeresen tartjuk a
kapcsolatot az illetékességi területünkön működő idősek szociális otthonával, a Családsegítő
Szolgálattal, tekintettel arra, bogy területünkön is előfordul évente több alkalommal idősek
sérelmére elkövetett ún. trükkös lopás, csalás. 2013. október 18-án a szajoli Nyugdíjas
Klubban bűnmegelőzési, vagyonvédelmi előadás megtartására került sor a helyi körzeti
megbízott, illetve a Megelőzési és Ertékelő Alosztály szakembereinek részvételével. A
tájékoztatón megjelenőket különféle bűn- és baleset-megelőzési szóróanyaggal is elláttunk.
Részt veszünk a JNSZ MRFK szervezésében 2013. áprilisban indult, az „Aldozatsegítő
kapacitás fejlesztése Jász-Nagykun-Szolnok megyében” címmű áldozatvédelmi projekt
végrehajtásában is.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a családon belüli erőszakkal kapcsolatos
bejelentéseket is kiemelten kezeltük a vonatkozó ORFK normának megfelelően. 2013-ban I
db olyan bűncselekmény történt Szajolban, amely a családon belüli erőszakkal volt
összernggésbe hozható (tartás elmulasztás). Ezen túlmenően a vizsgált időszakban, a
községben élők vonatkozásában, 11 általános ügyben vizsgálódtunk, illetve folytattunk
közigazgatási hatósági eljárást családon belüli erőszakkal kapcsolatos rendőri intézkedés
alapján. Ezen ügyekben a Megelőzési és Ertékelő Alosztály, jelzést küldött a családsegítő
szolgálat és a gyeriTlekjóléti szolgálat felé.

G~ erniekvédelnii jelzőrendszer tagjaként meg kell említenünk Szajol
vonatkozásában, hogy hatóságunkhoz 7 bejelentés érkezett családból elszökött kiskorú miatt
2013-ban, az ügyekben jelzéssel éltünk a gyermekjóléti szolgálat felé. A 2009. évi LXXII.
törvény alapján ideiglenes megelőző távoltartást 2013-ban nem rendeltünk el a községben.

A bűn- és baleset-megelőzési, vagy on’ édelmi kiad’ án~ ainkat, valamint az ELBIR
rendszeren érkező tájékoztató anyagokat is folyamatosan juttatjuk el az érintetteknek a
körzeti megbízottak és a polgárőrség segítségével, valamint a rendezvényeken is terjesztjük.

3. Egy üttinűködés

A szakmai tevékenységeink során továbbra is elsődleges prioritás
feladatrendszerünkben az együttműködés, az állandó kapcsolat fenntartása illetékességi
területünk önkormányzataival, így a Szajoli Onkormányzattal is. Közös feladatunk a
közbiztonság megteremtése, mely során egyre nagyobb hangsúlyt kap a statisztikai mutatókon
túlmutató, a lakosságot, a civil szférát, az önkormányzatokat partnerként kezelő
munkamódszerek keresése. A település önkormányzatának támogatása segítette munkánkat és
hozzájárult a körzeti megbízottak eredményes működéséhez. A szakmai felügyeleti szervek
elvárásain túl, fokozott figyelmet fordítunk a területünkön éló lakosság elvárásának a
közbiztonság és a közterületek rendjének fenntartásában.
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Belügyminiszteri feladat meghatározás alapján, az ország valamennyi ~pül~
érintően 2013-ban is konzultációs fórumokat kellett tartani. 2013. április 18 án Szajol
vonatkozásában a Szolnoki Polgármesteri Hivatalba szerveztük ezt meg, ahol jelen voltak a
két érintett település önkormányzatainak, intézményeinek, polgárőrszervezeteinek képviselői
is. A résztvevők észrevételeket, javaslatokat tettek, a felmerült problémák átbeszélésre
kerültek, így a fórum hasznosnak bizonyult.

Az együttműködő szervezetek közül kiernelem még a Szajoli Polgárőrséget, akikkel
rendszeresen tartunk közös szolgálatellátást. Leginkább a közlekedési akciók és a közterületi
rendóri ellenőrzések, a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelésére előírt ás
végrehajtott ellenőrzések, továbbá a rendezvények helyszíneinek a biztosításában nyújtottak
nagy segítséget. Jó kapcsolatunk van a családsegítő szolgálattal, az iskolával, akikkel az
együttműködés folyamatos. Az eseti jelleggel felmerülő problémák megoldására tett
intézkedések szakszerűek, gyorsak. A társszervekkel, így a Szolnoki Járási Ugyészséggel és a
Járásbírósággal, valamint a NAV-al jó munkakapesolatot tartunk fenn. A Szolnoki
Rendőrkapitányság Osztályaival kiemelkedően jó a munkakapcsolatunk.

III. ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK

Megállapítható, hogy a Körzeti Megbízotti Alosztály és ezen belül a szajoli körzeti
megbízottak a hatáskörükbe utalt ás a különböző intézkedési- ás feladattervekben
megfogalmazott, rájuk vonatkozó feladatokat 2013-ban is végrehajtották. A tavalyi évben is
magas számban elrendelt fokozott rendőri ellenőrzések, akciók jelentősen igénybe vették
állományunk teljesítő képességét. Tevékenységünk során a kötelezően előírt, illetve
elvárásként megfogalmazott feladatokon túl, továbbra is jelen voltunk a településen
megrendezett kulturális, sport ás egyéb rendezvényeken. Szajol községben a regisztrált
bűncselekmények számát csökkenteni ugyan nem sikerült, azonban továbbra is alacsony
szinten tudtuk tartani. Az elmúlt időszak legmagasabb nyomozáseredményességi mutatóját
értük el a kapitányságunkon, mind a kiemelten kezelt, mind pedig a közterületen elkövetett
bűncselekmények esetében sikerült e téren javulnunk.

Osszességében megállapítható, hogy Szajol község körzeti megbízotti állománya
2013. évben a feladatait a hatályos parancsok, ás utasítások alapján hajtotta végre. A
beszámolóban is megfogalmazott valamennyi objektív és szubjektív körülményt figyelembe
véve 2013. évi összrendőri tevékenységét megítélésünk szerint megfelelően teljesítette. A
szajoli körzeti megbízottak eredményes működésében az Onök támogatása is Szerepet
játszott. Magam ás a teljes személyi állomány nevében köszönetemet fejezem ki
megértésükért, türelniükért ás támogatásukért, melyre a jövőben is számítunk.

A következő időszakra ‚onatkozó főbb feladataink és célkitűzéseink:

1. A helyi önkormányzati képviselők ás polgármesterek, illetve a nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásával kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása, a választások
zavartalan lebonyolításának elősegítése.

2. A település közbiztonságának fenntartása és további javítása, fokozott figyelemmel a
külterületek rendj ére és az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább
befolyásoló jogsértések elleni eredményes fellépésre.

3. Az Országos ~S területi szinten elrendelt a lakosság szubjektív biztonságérzetét pozitív
irányba befolyásoló fokozott ellenőrzések és programok eredményes, kiemelt szintű
végrehajtása.

4. A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számának csökkenését elősegítő
baleset-megelőzési és rendőri tevékenység biztosítása.
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5. Az illegális migráció elleni eredményes és hatékony fellépést biztosító mélységi
ellenorzési feladatok követelrnényszintu végrehajtása.

6. Az ittasan és kerékpárral közlekedve okozott balesetek további csökkentése.
7. Törvényes, eredményes és hatékony fellépés a bűncselekményeket elkövetőkkel szemben.

Jogszerű, szakszerű, törvényes, arányos és szükséges intézkedések foganatosítása.
8. Törekednünk kell a regisztrált bűncselekmények visszaszorítására, a közterületi

bűncselekmények csökkentésére.
9. Célunk a bűnügyi hatékonyság fokozása, az eredményes realizálások növelése, a

nyomozás eredményességi mutatók javítása - különös tekintettel a kiemelt
bűncselekményekre.

10. A kerékpárlopások számának csökkentése, az értékesítési vonal területén eredmények
elérése.

11. Feladatunk az elfogások és ezen belül a tettenérések számának további növelése.
12. A tulajdon elleni szabálysértési eljárások eredményességének növelése.

Szolnok, 2014. május 23.

k~.órna~
KMB alosz ‘ ezető

Egyetértek:

Fürj János r. őrnagy
kapitányságvezető-helyettes


