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KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

K É T P Ó 

 
 

Tisztelt Képviselő 

Testület! 
 
 

Az értékelt év feladatainak megvalósítása során a Rendőrkapitányság elsődleges célja volt, 

hogy a rendelkezésére álló jogi környezetben, széleskörű társadalmi összefogással, megfelelő 

biztonságot teremtsen a települések számára. Ebben a folyamatban, mint mindig, a jogi 

normákra, és a társadalom együttműködőire támaszkodhatott. 

Általánosságban elmondható, hogy feladatait szakszerűen, törvényesen látta el, tevékenységét 

a szakmaiság és a jogbiztonságért érzett tenni akarás jellemezte.  

Alapvető cél volt a közrend, közbiztonság fenntartása, javítása, ezen keresztül a lakosság 

biztonságérzetének erősítése, a jogsértések visszaszorítása. A kapitányság, a reagáló és a 

közösségi rendőrség ismérveinek szintézisére törekedett, mely arról szólt, hogy 

kétirányú együttműködést folytattunk a lakossággal.   Ez azt jelenti, hogy a rendőrség nem 

csak intézkedéseket tesz és információt gyűjt a bekövetkező jogsértésekkel kapcsolatosan, 

hanem felhívja a lakosság figyelmét a bűncselekmények veszélyeire: hol, mit, hogyan 

szükséges változtatni ahhoz, hogy ne váljanak áldozattá, szűkítsék a sértetté válás 

lehetőségeit. 

 

Ennek érdekében többek között bűnmegelőzési tanácsokat ad a biztonságtechnikai eszközök 

helyes alkalmazásától kezdődően a bizonyos magatartásoktól, helyzetektől való 

tartózkodásig bezárólag. A preventív beavatkozással csökkenthető a bűncselekmények 

elkövetésének veszélye ott, ahol az állampolgárok nem veszik észre, hogy nem kellő 

gondosságuk, vagy gondatlanságuk miként kedvez a bűnözésnek. Az áldozati központú 

megközelítés nemcsak arra jó, hogy csökkentse az elkövetésre alkalmas helyzeteket, hanem 

arra is, hogy bizalmat teremtsen a lakosság körében, s így megalapozza a további nyílt, 

őszinte. együttműködést. 

 

A közösségi rendészet vonatkozásában azonban lényeges kiemelni azt is, hogy a rendőrség a 

működése során nem megteremti, hanem védelmezi a közbiztonságot azáltal, hogy a 

fenyegető veszélyeket szakmai hozzáértéssel felismeri és az általa gyakorolt hatósági 

kényszerrel, elhárítja. Ebből az is következik, hogy nem mindenfajta veszély kezelésére 

jogosult és képes, hanem azokért felel, amelyek forrása a közjog által tilalmazott és 

szankcióval fenyegetett jogellenes emberi magatartások. Ez utóbbiak közül olyan jogsértések 

utalhatók rendészeti hatáskörbe, amelyek legitim állami erőszakkal megelőzhetőek, 

megszakíthatóak, illetve felderíthetőek. 
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Bűnügyi helyzet 

 
Azok az adatok, amelyek megjelennek a rendőrségi statisztikában, megrajzolják az objektív - 

több esetben inkább csak „regisztrált” - biztonság képét, viszont ezeknek az adatsoroknak a 

jellemzői ritkán esnek egybe a lakosság szubjektív biztonságérzetével. A kriminológiával 

foglalkozó szakemberek komolyan kutatják azokat a látenciatényezőket, amelyek a valós és 

az érzékelt biztonság közötti ollót viszonylag nagyra nyitják, próbálnak megoldást keresni 

arra, hogy a két oldal minél jobban közelítsen egymáshoz. Azt tényként kezelhetjük, hogy 

minden bekövetkezett bűncselekmény nem juthat a hatóságok tudomására, ennek különböző 

okai vannak. Több kisebb kárértékű jogsértést nem jelentenek be a hatóságok iránti 

bizalmatlanság okán, családon belüli erőszakos megnyilvánulásokat a szégyenérzet, a félelem 

és a családi kötődés miatt, egyes bűncselekménynek pedig olyan a természete, hogy senkinek 

nem érdeke, hogy a hatóság tudomást szerezzen róla.  

Az objektív biztonságra utaló számadatok mögött azonban ennél sokkal 

bonyolultabb összefüggések húzódnak. A jogsértések száma természetesen önmagában is 

meghatározó, az itt élő emberek biztonságérzetét befolyásoló tényező, de legalább ilyen 

lényeges szempont, hogy milyen a bűncselekmények belső struktúrája, súlyossági foka, 

veszélyessége. A szorongást erősítik a médiában napi rendszerességgel megjelenő hírek is, a 

vezető esti hírműsorok első felében csak bűnügyi jellegű történésekről tájékoztatnak. 

 

A település illetékességi területén a 2011-es évhez viszonyítva jelentősen csökkent a 

bűncselekmények száma, és azok összetétele is változott. 

AZ ENYÜBS adatai alapján a 2011-ben regisztrált 19-ről 2012-ben 12 csökkent a 

bűncselekmény szám a településen. 

Tovább javul a helyzet, ha figyelembe vesszük, hogy a 12 büntetőeljárásból 3 esetben 

feljelentés elutasítására került sor, melyből 2 bűncselekmény hiánya, 1 pedig a 

magánindítvány hiánya miatt történt.  

 

A 12 esetből  zaklatás 1 , közúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 1, közúti baleset 

okozása 2, közúti jármű ittas vezetése 1, garázdaság 1, betöréses lopás 5, rongálás 1 eset. 

  

A feljelentés elutasítás - bűncselekmény hiányában - az állatkínzás és az egyik garázdaság 

miatt indult ügyekben történt. Elutasításra került sor magánindítvány hiánya miatt az egyik 

zaklatás miatt indult eljárásban is. 

 

  

Zaklatás miatt tett feljelentést egy helyi lakos a volt élettársa ellen, aki szintén helyi lakos, 

valamint a garázdaság is ehhez a párhoz kapcsolódik. Elváltak, de van egy közös gyermekük, 

ez miatt is veszekedés volt a pár között. Ez odáig fajult, hogy büntetőeljárást kellett indítania 

hatóságunknak.  

A közlekedési bűncselekmények közül 1 fő helyi lakosos ellen a Kétpón elkövetett ittas 

vezetés miatt, 2 fő helyi lakos ellen a Kétpó külterületén elkövetett közúti baleset okozása 

miatt, valamint ismeretlen tettes ellen a 4632-es úton történt közúti veszélyeztetés miatt indult 

büntetőeljárás. 

 

Van néhány olyan eset, amelyek csak a személyek tekintetében kötődnek a településhez. 

Kétpói lakos az elkövetője két mezőtúron történt bűncselekménynek. Az egyik egy ittas 

vezetés, amelynek során az elkövető egy villanyoszlopnak ütközött a járművével. A másik 

esetnél egy helyi lakos a Mezőtúron tartózkodó fiát megverte, mellyel garázdaságot követett 

el.  A fiatalember egy másik esetnél is sértett volt, akkor elvették a pénztárcáját. 
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Egy helyi lakos sikkasztás miatt tett feljelentést a volt élettársa ellen, aki nem adta neki vissza 

a rábízott pénzét. A volt élettárs nem helyi lakos. 

 
 

A bűncselekmények megoszlása évenkénti bontásban 
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A diagrammon jól látszik, milyen nagymértékű az összes bűncselekmény számának 

csökkenése. Az elmúlt évekhez képest 2012-ben nem indult vagyon elleni bűncselekmény 

miatt eljárás, valamint szórakozóhelyekhez köthető bűncselekmény sem történt. A látható 

vagyon elleni bűncselekmények tényszerűen 2011-ben következtek be, amikor is többek 

között az Önkormányzat épületébe törtek be ismeretlen tettesek. Tekintve, hogy az ügyben 

folytatott nyomozás 2012-ben került befejezésre, ezért regisztrálására is 2012-ben került sor. 

Az ügyben az elkövetők felderítése megtörtént, mivel a megye több kapitánysága területén 

követtek el bűncselekményeket, így az eljárást a megelőzés elveire figyelemmel a Karcagi 

Rendőrkapitányság folytatta le. 

 

A településen élők száma és a bekövetkezett bűncselekmények egymáshoz viszonyított 

aránya kedvező, megállapítható, hogy a község nem tekinthető fertőzöttnek, az itt élők 

nyugodt, kiegyensúlyozott közbiztonsági viszonyokat birtokolhatnak. Mindemellett az is 

pozitívumként fogalmazható meg, hogy a terület mentes volt kirívóan súlyos 

bűncselekményektől. 

 

 
 

Közrendvédelem 
 

A napi eseményekre történő elsődleges reagálás gerincét az egyenruhás közterületi szolgálat 

jelenti. Feladatrendszerük komplex, de legfontosabb a bejelentésekre történő gyors reagálás, 

az elsődleges intézkedések megtétele. 

 

Kétpó község helyzete ebben a tekintetben stabilnak tekinthető, hiszen a település körzeti 

megbízottja Gonda Sándor r. főtörzszászlós hosszú évek óta képviseli a rendőrséget a 

lakóközösségben, igen jó szintű biztonságot szolgáltatva. 
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A település bűncselekményi fertőzöttsége az országos, a megyei és a helyi átlagtól is sokkal 

kedvezőbb, mindez köszönhető az itt élők egymás iránti figyelmességének, a lakosság 

demográfiai összetételének és az eseményekre megfelelően reagáló körzeti megbízottnak, az 

őt segítő polgárőröknek. 

 

Fontos hogy a községben megtartott rendezvények rendben lezajlottak, és a szórakozóhelyek 

rendje is megfelelő. Erőszakos garázda jellegű jogsértés a vizsgált év során mindössze két 

esetben következett be, de egyik sem áll kapcsolatban a szórakozóhelyekkel. 

A körzeti megbízott folyamatosan figyelemmel kíséri a településen bekövetkező jogsértő 

cselekményeket, szolgálatát saját maga vezényli a közbiztonsági helyzetnek megfelelően. 

Természetesen kitekintéssel rendelkezik a környező települések bűncselekményi helyzetére, 

utazó bűnözéssel kapcsolatos jelenségekre, melyek a szolgálatellátásának időpontjait 

meghatározzák, befolyásolják. A Mezőtúri Rendőrkapitánysággal meglévő szoros 

együttműködésen túlmenően kapcsolatban áll Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 

beosztottaival és a Tiszatenyői Vadőri Szolgálattal. Ezeknek az együttműködési formáknak, 

kapcsolatrendszereknek az utazó bűnözés elleni harcban van igen kiemelt jelentősége. 

A napi szolgálatellátás tapasztalatai és a bekövetkezett jogsértések folyamatosan jeleket 

hagynak a települések térképein, megjelölve azokat a területeket, településrészeket, 

szórakozóhelyeket, amelyeket a rendőri jelenlét és ellenőrzés szempontjából kiemelten kell 

kezelni. Mindez a szempontrendszer kiegészül a bűnöző életmódot folytató személyek, 

családok lakóhelyeivel, és együttesen határozza meg a napi szolgálat feladatrendszerének 

felépítését. 

 

Már az elmúlt évek közbiztonságot érintő kérdései is bizonyították azt, hogy a 

rendőrkapitányság hivatásos állományának feladat-végrehajtását rendszerszemléleti alapokon 

kell működtetni és élni kell az erőkoncentrációk lehetőségével. Ez azt jelenti, hogy a 

közterületi és bűnügyi állomány szolgálatszervezése, a problémásabb területek, a nagyobb 

erőt igénylő feladatok végrehajtására összpontosítja a rendelkezésre álló erőket. Mindezek 

miatt az elmúlt évben is több esetben szükség volt arra, hogy a helyi körzeti megbízott ne csak 

a saját működési területén, hanem a kapitányság más településein is teljesítsen szolgálatot. 

Ezek a feladatrendszerek általában akciószolgálati formában valósultak meg, a  kétpói  körzeti  

megbízott intézkedési aktivitása,  szakmai munkája  a végrehajtás  során mindig kiemelkedő 

színvonalú volt . 

 

A közlekedés rendje 
 

Kétpó közlekedésrendészeti helyzetével kapcsolatosan pozitívumként említhető, hogy a 

tavalyi évben a belterületi részen nem következett be közlekedési baleset, a közlekedési 

viszonyok rendezettnek tekinthetők. Forgalomtechnikai kérdésekben az önkormányzat 

rendszeresen kikéri a körzeti megbízott véleményét, melyet a döntések kialakításában 

figyelembe is vesznek. 

A község közigazgatási területe mégis érintve volt két balesettel. Az egyik a községtől távoli, 

46-os főközlekedési úthoz köthető. Baleseti szempontból kiemelten veszélyes a 46-os és a 

kuncsorbai út kereszteződése, mely figyelmetlen gépkocsivezetők esetében komoly 

veszélyforrás, az itt történt baleset során személyi sérülés nem történt. A másik szintén 

külterületen, egy földúton történt, ahol a helyi fiatal rosszul választotta meg a sebességet és 

egy fának ütközött. Itt az egyik utas súlyos, a másik könnyű sérülést szenvedett. 
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Kétpó község területén a 2012-es évben közlekedési szabálysértés elkövetése miatt 

figyelmezetés 8 esetben, szabálysértési feljelentés 3 esetben történt. Tizenkettő fővel szemben 

összesen 273.000.-Ft helyszíni bírság került kiszabásra. Tizenöt alkalommal közigazgatási 

bírság került kiszabásra, valamint a korábban már említett ittas vezetés miatt büntetőeljárás 

indult. 

 

 

A tavalyi évben tovább folytatódott az „Iskola rendőre" program, melyben a helyi körzeti 

megbízott is részt vesz, mint a településen működő iskola rendőre. Ennek célja az iskolák 

környékén történő bűncselekmények megelőzése, a gyerekek biztonságának és biztonságos 

közlekedésének elősegítése, és a folyamatos kapcsolattartás a pedagógusok és a rendőrség 

között. 

Kétpón eddig is folyamatos volt a kapcsolattartás az iskola dolgozóival, és továbbra is 

folytatódnak az iskolában és az óvodában rendőrség által végrehajtott különböző oktatások, 

előadások, melynek során a gyerekek a rendőrség munkájával, valamint a közlekedés 

szabályaival ismerkedhetnek. 

 

A közterületek biztonságával kapcsolatosan közismert, hogy a rendőrség lehetőségei mind a 

pénzügyi, mind a rendelkezésre álló erők, eszközök tekintetében korlátozottak, ezért ebből a 

szempontból nem hagyhatjuk figyelmen kívül a társadalom önszerveződése útján életre hívott, 

a közrend és közbiztonság fenntartásában érdekelt polgárőrséget. Kétpón is működik 

egyesület, tenni akarásuk példaértékű, jellemző a közös szolgálatszervezés, egymás segítése. 

A polgárőrök szerepe, önkéntessége meghatározó a rendezvénybiztosítások során, de a napi 

járőrszolgálati feladatrendszerekben is. A közös feladatellátás együttműködési megállapodás 

alapján történik. 

 

Funkcionális feltételek: 
 

 

A helyi körzeti megbízott feladatainak végrehajtásához szükséges funkcionális feltételek 

rendelkezésre állnak. 

A kmb. iroda a munkavégzéshez, az ügyfelek fogadásához megfelelő, a szolgálati lakással 

egybeépítve biztonsági szempontból is kielégíti a szakmai elvárásokat. 

A körzeti megbízott saját tulajdonú gépjárműhasználathoz rendelkezik szerződéssel, amely 

alapján a főkapitányság havi 600 km megtételéhez elegendő üzemanyagot biztosít. Az 

önkormányzat által rendelkezésre bocsátott további 300 km-re elegendő üzemanyag lehetővé 

teszi, hogy szolgálatonként kb. 40 km felhasználásával a működési területének jelentős részét 

bejárhatja. 

A napi munka adminisztratív hátterét biztosító lehetőségekben jelentős előrelépés történt, 

mivel az ORFK biztosított a körzeti megbízott számítógépe mellé olyan hardver és software 

támogatást, mellyel a kmb irodából fel lehet csatlakozni a rendőrség ügyviteli, ügyfeldolgozói 

hálózatára. A folyamatban lévő büntető-és egyéb ügyekkel kapcsolatban, így már helyben 

lehet elvégezni kihallgatásokat, jegyzőkönyv felvételeket, ezért az ügyfeleknek nem 

kell a Mezőtúri Rendőrkapitányságra beutazniuk. Mindemellett a rendszer hozzáférést biztosít 

a rendőrség belső levelezőrendszeréhez, így az aktuális anyagok, feladatrendszerek, 

eligazítások közvetlenül, időveszteség nélkül jutnak el a körzeti megbízotthoz. 
 

Összegzés 
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Az értékelt időszak eredményeinek és folyamatainak áttekintése során megállapítható, hogy  a 

kitűzött feladatok jelentős részét a rendőrkapitányság és a település körzeti megbízottja  

megvalósította. Természetesen nem sajátunk a hiba nélküli munkakörnyezet, ahogyan nem 

vagyunk tökéletes és botlások nélküli munkaerő sem. Általánosságban azonban elmondható, 

hogy a Rendőrkapitányság személyi állománya és a Kétpói körzeti megbízott azonosult a 

felépített feladatrendszerrel, próbálta saját munkavégzését sikeresen illeszteni a szervezet 

összeredményességébe. Azzal, hogy a napi rendőri feladat-végrehajtás körébe igyekeztünk 

bevonni a biztonság növelésének nem rendőri eszköztárát is, a szolgáltató jelleg jegyeit 

kívántuk hangsúlyozni.  Azt azonban látni kell, hogy az élhető biztonság megteremtésében 

még rendkívül sok teendője van az igazságszolgáltatás rendszerének, és biztonság oldalán 

lehetőségekkel rendelkező egyéb szervezeteknek. Mindemellett rendkívül fontos az egyéni 

önvédelmi tényezők fejlesztése, a vagyonvédelemmel kapcsolatos öngondoskodás erősítése. 

 

Arra kell törekedni, hogy a különböző szakterületek „szakmaiságának" sarokpontjai, 

prioritásai, kellő mértékben fedjék egymást annak érdekében, hogy erőfeszítéseink eredője 

megfelelő irányba mutasson. A közbiztonság megteremtésének szereplői azokat a 

feladatrendszereket támogassák, amelyek nem öncélúak, és a befektetett energia a biztonság 

oldalán a legnagyobb hozadékkal térül meg. 

 

Külön megköszönöm a képviselőtestület támogatását, amelyet a helyi körzeti megbízott 

irányába tanúsít. Ennek is része van abban, hogy munkáját sikeresen tudja végezni. 

 

 

Mezőtúr, 2013. október 18. 

 

 

 

Fekete Miklós r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 

kapitányságvezető 

 

 

 


