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Tisztelt Képviselő Testület!
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Oroszlányi Rendőrkapitánysága (a
továbbiakban: Rendőrkapitányság) Magyarország Rendőrségének bűnmegelőzési,
bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatokat ellátó állami, fegyveres rendvédelmi
helyi szerve, amely a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Tv-ben, és a Rendőrség
Szolgálati Szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM Rendeletben meghatározottak szerint
működve a közbiztonság és a belső rend védelme érdekében látja el a hatáskörébe utalt
feladatokat.
Az előző beszámoló 2019. április 24-én történt, melyet az önkormányzat elfogadott. A
Rendőrkapitányság a 2019. évben a rendelkezésére álló humán és gazdasági erőforrásait
igyekezett a leghatékonyabban felhasználni, melynek eredményéről az alábbiakat kívánom
előterjeszteni.
Célunk az volt, hogy a rendőri munka eredményeként javuljon az állampolgárok szubjektív
biztonságérzete.
A társadalmi és jogi környezetben a 2019. évben nem következett be jelentős változás az
előző évekhez képest.
A körzeti megbízotti feladatokat 2013. december 01-étől Fehér István c. r. törzszászlós látja
le.
A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE
A bűnügyi helyzet értékelése során megállapítható, hogy a 2019. évben 9 olyan
bűncselekményről szereztünk tudomást, melyet Szákszend község területén követtek el. A
bűncselekmények számának vizsgálata során megállapítható, hogy a 2019. évben több mint
harmadával csökkent a településen regisztrált bűncselekmények száma, az előző évihez
képest.
Az elmúlt években vizsgálva a rendőri eljárásokban regisztrált bűncselekmények számát az
elkövetés helye szerint, megállapítható, hogy 2010-ben 15; 2011-ben 25; 2012-ben 33; 2013ban 6, 2014-ben 15, 2015-ben 15, 2016-ban 6, 2017-ben 3; 2018-ban 15, míg 2019-ben 9
esetben jutott a tudomásunkra olyan bűncselekmény, melynek elkövetése a településen
történt.
A lopások számában az elmúlt évihez képest emelkedés történt, míg a 2018. évben nem jutott
tudomásunkra bűncselekmény elkövetése ebben a kategóriában, addig a 2019. évben 2
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esetben került eljárás megindításra lopás elkövetése miatt a településen. A közterületen
elkövetett bűncselekmények száma 10 volt a 2018. évben, míg ez a szám a 2019. évben 2re
csökkent. A 2019. évben 1 esetben került sor rongálás bűncselekménye miatt eljárás
megindítására.
Szákszend község közrendjéről-közbiztonságáról összességében elmondható, hogy a
Rendőrkapitányság működési területén belül nem tartozik a bűnügyileg fertőzött területek
közé. A közterületek rendjét sértő, erőszakos jellegű bűncselekményi kategória nem jellemző
a területen. A településen az elmúlt években az esetek túlnyomó többségében vagyon elleni
bűncselekményeket követtek el.
TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK
A tulajdon elleni szabálysértésekkel a Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztályának
állományába tartozó 2 fős szabálysértési előkészítési csoport foglalkozik. A településen
elkövetett, tudomásunkra jutott tulajdon elleni szabálysértések számában az előző évihez
képest változás történt, míg a 2018. évben 3 esetben szereztünk tudomást tulajdon elleni
szabálysértés elkövetéséről, addig a 2019. évben összesen 2 esetben indítottunk eljárást
tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt.
KÖZBIZTONSÁGI – KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE
A közterületi szolgálatot a mindenkori bűnügyi, közbiztonsági helyzet értékelése alapján
terveztük, szerveztük.
A körzeti megbízott jó kapcsolatot alakított ki a község intézményeivel és a horgász
egyesülettel.
A körzeti megbízott részt vett a tavasznyitó ünnepségen, a május hónapban megrendezett
falunapi rendezvényen. A körzeti megbízott jelen volt még a Szákon és Szenden megtartott
búcsúkon, illetve az augusztus hónapban megtartott nyárbúcsúztató rendezvényen, a 2019. év
folyamán megtartott ünnepi megemlékezéseken, az Öveges József Általános Iskola tanévnyitó
ünnepségén. A rendezvények alkalmával ellátta a biztosítási feladatokat is, azok rendkívüli
esemény nélkül zajlottak le.
Szákszend község közlekedésbiztonsági helyzetéről megállapítható, hogy a 2018. évben 4
esetben szereztünk tudomást a településen bekövetkezett balesetről, melyből 3 esetben történt
személyi sérülés. 2 esetben könnyű, míg 1 esetben súlyos sérülés következett be. Ezzel
szemben a 2019. évben mindösszesen 1 esetben szereztünk tudomást a község területén
bekövetkezett közúti közlekedési balesetről, mely során csupán anyagi kár keletkezett,
személyi sérülés nem történt.
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EGYÜTTMŰKÖDÉS
A Kömlődi Polgárőr Egyesület szákszendi tagozatával szoros kapcsolatot alakítottunk ki. A
polgárőrök részt vettek minden Szákszend község területén megszervezésre került
eseményen. A polgárőr egyesület kapcsolattartójával jó együttműködés alakult ki, szolgálat
tervezetüket részünkre megküldik.
Tisztelt Képviselő Testület!
A 2019. évre kitűzött célokat, úgymint: az Európai Parlament valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános választása rendőri biztosításának megszervezését,
végrehajtását; valamint a közterületi rendőri jelenlét fokozását, a közterületek és nyilvános
helyek ellenőrzését, a különböző rendezvények rendőri biztosítását sikerült megvalósítani,
eredményesen végrehajtani.
A 2020. évben alapvető feladat továbbra is a közterületi biztonság fenntartása,
megszilárdítása, az erőszakos, félelemkeltő bűncselekmények megakadályozása, hatékony
felderítése.
Kiemelt feladatként kezeljük a közlekedésbiztonsági helyzet további javítását, a személyi
sérüléssel járó balesetek megelőzését, számuk csökkentését.
A rendészeti területen fokozni kell a közterületek és nyilvános helyek ellenőrzését, a
különböző rendezvények magas szintű rendőri biztosítását.
A bűnügyi szakterületen további lépéseket kell tennünk a büntetőeljárások gyors és szakszerű
befejezésére, az eredményesség javítására, az eljárási határidők csökkentésére.
Köszönetemet fejezem ki a képviselőtestületnek, valamint a polgármesteri hivatal
dolgozóinak, hogy támogatták a körzeti megbízott munkáját, és egyben kérem azt, hogy ezt a
segítséget továbbra is biztosítsák számára.
Előterjesztést teszek arra vonatkozóan, hogy a képviselő testület nyújtson segítséget, illetve
támogatást a polgárőrség munkájának hatékony végzéséhez.
Kérem beszámolóm megvitatását, elfogadását.
Oroszlány, 2020. június 02.
Kiss Sándor r. alezredes
kapitányságvezető

