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TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET!
TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!
Az önkormányzati testület felkérésének megfelelően a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvényben meghatározott kötelezettségünk alapján, a 2013. évben Nagycenk község
közbiztonsági helyzetéről, annak javítása érdekében tett intézkedésekről az alábbi
tájékoztatást adom:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a
helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében az önkormányzat egyik
kiemelt feladata, hogy közreműködik a település közbiztonságának biztosításában. (13.§. (1)
bekezdés 17. pontja)
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény emellett számos lehetőséget ad a Rendőrség
és az önkormányzatok együttműködésére, így például:
- a képviselő-testület a Rendőrség döntésével, intézkedésével, vagy annak
elmulasztásával kapcsolatban észrevételt tehet /8.§. (11). bek./,
- az önkormányzat szerződést köthet a rendőrkapitányság vezetőjével, különösen a
helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása, a Rendőrség és az önkormányzati
szervek tevékenységének összehangolása, valamint rendőri szerv létesítésének,
bővítésének és fejlesztésének elősegítése érdekében /9.§. (1). bek. /,
- a rendőrkapitányok és az önkormányzatok a közbiztonsággal összefüggő feladatok
ellátásának társadalmi segítésére és ellenőrzésére bűnmegelőzési és közbiztonsági
bizottságot hozhatnak létre /10.§. (1). bek./.
A közbiztonság helyzete olyan összetett kérdés, melyet a rendőrség komplexen lát, s amely
nemcsak a bűnözést, bűnüldözést foglalja magában, hanem a bűnmegelőzést és az azzal
összefüggő, sok esetben azon túlmutató kérdéseket is. Egy adott település – jelen esetben
Nagycenk - és a Soproni Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó települések
közbiztonságáért való felelősség tekintetében a rendőrség és az önkormányzatok
egymásrautaltsága nyilvánvaló.
A közrend és közbiztonság, a területünkön tartózkodó magyar és külföldi állampolgár
fokozott védelme, az utca rendjének megszilárdítása, a kiegyensúlyozott alkotó munkához a
jó közérzet megteremtése és fenntartása közös ügyünk.
TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET!
Tapasztalhatjuk, hogy XXI. század felgyorsult társadalmi, gazdasági változásai az ország
valamennyi kis és nagy településére hatást gyakorolnak, de ezek a hatások más-más módon
jelentkeznek a minden napokban attól függően, hogy az adott település mely tájegységen
helyezkedik el, milyen a gazdasági háttere, illetve a lakosság összetétele annak hagyományai.
Nagycenk község vonatkozásába ezeket a hatásokat döntően befolyásolja, hogy a település
közvetlenül az országhatár mellett nem messze Soprontól, a 85-ös és a 84-es számú főút
elágazásánál helyezkedi el, mintegy kaput nyitva az itt áthaladó közúti forgalom számára az
ország déli és keleti része felé. Nagycenk híres történelmi emlékeiről, hagyományairól is. A
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település rendelkezik megfelelő infrastruktúrával, és van iskolája. Aki tisztában van a
Magyarországon most zajló gazdasági és társadalmi változásokkal az tudja, hogy ezek a
körülmények sok ember számára lehetnek vonzóak.
Magyarország uniós csatalakozása, majd a schengeni határnyitás és az utóbbi években a
külföldi munkaerőpiac korlátozásának feloldása Ausztriában, hozzá járultak ahhoz a
társadalmi változásokhoz, amely kapcsán a határmenti településekre egyre többen érkeznek az
ország más részeiről olyanok, akik itt próbálják folytatni vagy újra kezdeni életüket. Ingatlant
vásárolnak, letelepednek, vagy átmeneti szállást keresnek ezeken a településeken és innen
ingáznak ausztriai munkahelyeikre. Ez a belső migráció, - a korábban viszonylag zárt
közösséget alkotó települések életében - nem megy végbe feszültségek nélkül. A
tapasztalataink alapján a településeken régebben lakó vagy a helyben született emberek
szubjektív biztonságérzetét ezek a körülmények jellemzően negatívan befolyásolják, pedig a
lakosságnak a közrendről, és a közbiztonságról alkotott képe a legmeghatározóbb mérce a
rendőrség tevékenységének megítélésében, és a legfontosabb szempont a munkánk
megtervezése során.
A körzeti megbízott egyik legfontosabb feladata a körzetében élő emberek mindennapjainak
figyelemmel kísérése és a közrendet a közbiztonságot befolyásoló problémák észlelése esetén
a szükséges intézkedések megtétele vagy azok kezdeményezése. Emellett a lakosság
közbiztonsággal kapcsolatos gondjainak, véleményének a tolmácsolása legjobban az
önkormányzati testületeken keresztül lehetséges, ehhez a rendőrséggel való folyamatos
kapcsolat tartás és a két fél jó együttműködése szükséges.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy Nagycenk község vonatkozásában a
lakossággal, az önkormányzattal, a társszervekkel a rendőrkapitányság kapcsolata folyamatos.
A község rendőri szolgálatát továbbra is Szolyák Gábor r. törzszászlós látja el, mint a
Nagycenk I. körzet (Nagycenk, Pereszteg, Sopronkövesd) megbízottja. Feladata végrehajtása
során szorosan együttműködik a Nagycenk II. körzetért (Kópháza, Balf) felelős Kertész
Zoltán r. törzszászlós körzeti megbízott-tal
A rendelkezésre álló adatok alapján a település vonatkozásában a vizsgált időszakban a
Soproni Rendőrkapitányság, és ezen belül a KMB. Alosztály a részére meghatározott
feladatokat maradéktalanul végrehajtotta, melyhez nagyban hozzájárult a már említett
együttműködés is.
Kapitányságunk a legutóbbi beszámoló óta eltelt időszakban az országos közbiztonsági
elgondolásoknak megfelelően Nagycenk község tekintetében is tovább folytatta a lakosság
szubjektív biztonságérzetének növelése érdekében meghatározott feladatok végrehajtását.
A közterületi állományunk továbbra is végzi az időskorúak áldozattá válásának megelőzése
érdekében, a sérelmükre elkövetett erőszakos bűncselekmények visszaszorítására előírt
fokozott ellenőrzések és propaganda tevékenységet.
Tapasztalataink alapján, az illetékességi területünkön a bűnügyi helyzet folyamatos javulása
mindenképpen ezeknek az intézkedéseknek is köszönhető. A rendszeres fokozott ellenőrzések
és a bűnügyi felderítő tevékenység eredményeként a területen elkövetett bűncselekmények
nagy részében az elkövetők felderítésre kerültek.
Az általános rendőri feladatok végrehajtása mellett kapitányságunk állománya minden évben
részt vesz a Nagycenket érintő nagyobb tömegeket megmozgató rendezvények biztosításában,
a közrend fenntartásában.
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A Szolyák Gábor r. tzls. körzeti megbízott az alapvető szolgálati feladatainak ellátásához a
szükséges felszereléssel, eszközökkel rendelkezik. Az elmúlt időszakban a rendőrségi
gépjármű csere program keretében új szolgálati gépkocsikat kapott az alosztály. A jövőben az
informatikai háttér fejlesztése várható.
A rendőrség kiemelt célja a közterületi jelenlét növelése nem csak a nagyobb városokban,
hanem a vidéki településeken is. Erre törekszik a Soproni Rendőrkapitányság is a rendszeres
akciók és fokozott ellenőrzések végrehajtásával.
TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET
TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!
Az alábbi adatok a bűncselekmények alakulását mutatják be, összehasonlítva az előző
évekkel.
A BŰNCSELEKMÉNYEK ALAKULÁSA
Év
2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
4
0
3
0
2
Testi sértés – súlyos
2
0
2
1
0
Testi sértés – könnyű
0
2
0
0
0
Rágalmazás
3
5
1
0
1
Zaklatás
0
0
0
1
0
A házasság, a család és ifjuság elleni bcs.
0
0
2
1
0
Egyéb személy elleni bcs.
1
0
0
0
0
Bűnpártolás
0
0
1
0
0
Hivatalos személy elleni erőszak
1
0
0
1
1
Visszaélés okirattal
2
1
3
4
0
Garázdaság
1
2
0
0
0
Egyedi azonosító jel meghamisítása
0
0
1
0
0
Visszaélés robbanóanyaggal v. robbantószerrel
0
0
1
1
1
Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel
0
0
1
0
0
Visszaélés kábítószerrel
0
1
0
0
0
Magánokirat-hamisítás
0
0
0
0
1
A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése
0
0
2
2
0
Egyéb közrend elleni bcs.
1
0
1
0
Készpénz-helyettesítő fizetési eszk-zel visszaél. 0
0
0
1
0
0
Áru hamis megjelölése
0
0
1
0
0
Számítástechnikai adatok elleni bcs.
2
2
0
0
0
Rongálás
18
9
6
3
5
Lopás
0
3
2
5
3
Betöréses lopás
0
0
1
0
1
Sikkasztás
0
4
1
0
3
Csalás
0
0
2
0
0
Egyéb vagyon elleni bcs.
Bűncselekmények száma összesen
34
30
31
20
18
Bűncselekmények megnevezése
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Nagycenk község 2013. évi bűnügyi statisztikája csökkenő tendenciát mutat, viszont
összetételében hasonló a korábbi évekhez és ezzel az országos helyzethez is igazodik.
Továbbra is a legnagyobb számban vagyon elleni bűncselekményeket követtek a település
lakóinak sérelmére, noha a betörések és a lopások száma összességében az elmúlt három
évben azonos volt.
Második helyen áll a személy elleni bűncselekmények csoportja, amelyekből a községben a
vizsgált időszakban két esetben indult nyomozás súlyos testi sértés elkövetése miatt és egy
esetben zaklatás miatt.
A harmadik csoport a közrend elleni bűncselekmények, amelyek közül a visszaélés
lőfegyverrel, lőszerrel az elmúlt három évben folyamatosan jelen volt a statisztikában.
E mellett sajnos megjelent az illegális hulladék lerakás miatt elrendelt nyomozás, amelyek
száma egyenlőre ugyan csekély, de a lakosság jelzései alapján valójában egyre több
településen okoznak gondot az ilyen rendkívül bosszantó, környezet szennyező
cselekmények.
Megállapíthatjuk, hogy a jogkövető állampolgárok biztonságérzetét minden településen
elsősorban az évről-évre visszatérő vagyon és személy elleni cselekmények, valamint a
közterületeket, középítményeket rongáló és a környezetet szennyező emberi
megnyilvánulások befolyásolják. Nyilván ezeket a cselekményeknek a bekövetkezését a
mindennapokból teljesen kiszorítani sajnos nem lehetséges, de többször elmondtuk már, hogy
minél nagyobb hangsúlyt fektetünk a bűncselekmények megelőzésére, annál nagyobb az
esélye annak, hogy a lakosság kisebb arányban válik áldozataivá szándékos jogsértéseknek.
Munkánk során, Nagycenken is arra törekszünk, hogy a rendőri jelenlét növelésével, a
különböző fokozott ellenőrzések szervezésével és azok hatékony végrehajtásával, vagy a már
említett propaganda tevékenységekkel megelőzzük, visszaszorítsuk a bűncselekmények
elkövetésének lehetőségét.
Nagycenk községben a helyi polgárőr egyesület tagjainak tevékenysége jelentős mértékben
hozzájárul a terület közrendjének és közbiztonságának erősítéséhez, a bűncselekmények
megelőzéséhez, a lakosság vagyonának megóvásához. A Körzeti Megbízotti Alosztály
folyamatos kapcsolatot tart fenn az egyesület elnökségével és rajtuk keresztül a tagokkal.
Segítségükkel, jelzéseik alapján rövid idő alatt tudunk reagálni a település közrendjét,
közbiztonságát érintő körülményekre.
A két szervezet állománya jól működik együtt a település rendezvényeinek biztosítása során
is. Köszönjük a Nagycenki Polgárőr Egyesület eddigi tevékenységét és továbbra is számítunk
az egyesület tagjainak munkájára.
Összességében azért úgy gondoljuk, hogy a községük területén a közösségi és magántulajdon
védelme, valamint a megfelelő közbiztonság biztosítva van. Nagycenk bűnügyi helyzete
továbbra is kiegyensúlyozottnak mondható.
TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET!
A továbbiakban a község közlekedési helyzetét kívánom értékelni az alábbi baleseti adatok
alapján:
Személyi sérüléssel járó közúti balesetek
Év
2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
Balesetek száma összesen
7
5
5
4
6
Ebből - könnyű sérüléses
8
5
3
3
3
- súlyos sérüléses
1
1
1
1
3
- halálos
1
-
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2013-ban Nagycenk községben és vonzáskörzetében összesen 22 közúti közlekedési baleset
történt. Ebből, mint ahogy azt a táblázat is mutatja 6 volt a személyi sérüléssel járó baleset.
Szerencsére az elmúlt évben halálos közúti baleset a település útjain nem következett be. A 22
balesetből, összesen 8 következett be a belterületi utakon, amelyből 1 volt személyi sérüléssel
járó. A külterületen bekövetkezett balesetek döntő többsége a 84-es számú főúton történt.
A településen a tapasztalatok alapján a közlekedési fegyelem megfelelő, természetesen a nagy
átmenő forgalom miatt előfordulnak szabálysértések. Adataink szerint a vizsgált időszakban
Nagycenken 265 ilyen jellegű rendőri intézkedésre került sor, amely többségében helyszíni
bírság kiszabásával, szabálysértési vagy közigazgatási eljárás megindításával zárult.
A balesetek elsősorban a gyorshajtás, a szabálytalan előzés és az elsőbbségadás
elmulasztásából adódtak. Megelőzésük érdekében a közlekedésrendészeti osztály
folyamatosan tervezi a sebesség ellenőrzéseket Nagycenk községben és közvetlen közelében a
85-ös és 84-es főúton. A körzeti megbízottak és a fertődi rendőrőrs állománya is rendszeresen
ellenőrzik a főutakat a szabálytalanul előzők és más durva közlekedési szabálysértéseket
elkövetők kiszűrésére.
Kapitányságunk a helyes közlekedésre nevelés érdekében az ORFK-OBB által meghirdetett
Szuperbringa akciót a Nemzeti Közlekedési Hatósággal összhangban az érdeklődő általános
iskolák számára a jövőben is folytatni fogja. Az Iskolarendőr program vonatkozásában pedig
az iskola igényei szerint baleset és bűnmegelőzési ismeretek előadásokat tartunk tanórák
keretében.
Év
2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
1
0
0
0
0
Közúti jármű vezetése bódult állapotban
1
2
2
1
3
Közúti jármű ittas vezetése
0
1
4
0
3
Közúti baleset okozása
1
1
0
1
0
Közúti közlekedés biztonsága elleni bcs.
0
0
1
2
1
Vasúti közlekedés biztonsága elleni bcs.
0
0
0
1
0
Cserbenhagyás vétsége
0
0
0
0
0
Közúti veszélyeztetés
Közlekedési bűncselekmények száma összesen 3
4
7
5
7
Közlekedési bűncselekmények

A 2013-ban Nagycenk községben történ közúti közlekedési balesettekkel összefüggésben 3
esetben kellett nyomozást elrendelni nyomozást – közúti baleset gondatlan okozása – vétség
megalapozott gyanúja miatt az okozókkal szemben.
A település mellett lévő vasúti pályatest és a 84-es főút szintbeli kereszteződése folytán ismét
jelen van a statisztikában a vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény, amely a
fényjelző készülék gondatlan vagy szándékos megrongálásából adódik.
A rendőrkapitányságunk – továbbra is - kiemelt feladatként kezeli az ittas vezetők
közlekedésből történő kiszűrését. Ezen törekvésünk nem csak Sopron városra, hanem az
illetékességi területünkön található összes településünkre is vonatkozik. Örvendetes hogy
működési területünkön a személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma 5 % -kal csökkent,
de sajnos az ittasan okozott közúti balesetek száma enyhén növekedést mutat. Ezért a jövőben
is következetesen fellépünk azokkal a személyekkel szemben, akik a közlekedési szabályokat
ilyen módon, durván megszegik.
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Nagycenk község, a település sajátosságaiból adódóan, a havonta végzett közúti közlekedési
akciók és a rendszeres sebességmérések tervezése során a jövőben is kiemelt szerepet játszik.
Ez azt jelenti, hogy az ellenőrzések nagyobb óra számban kerülnek végrehajtásra itt, mint más
kevésbé forgalmas falvakban.
TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET!
TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!
Az egyes települések közbiztonsági beszámolójának összeállítása során a rendelkezésre álló
statisztikai adatok tanulmányozva képet kaphatunk az adott település bűnügyi
fertőzöttségéről, baleseti helyzetéről. A mérhető adatok alapján, különböző szempontok
szerint rangsorolhatnánk is a településeket, mint azt különböző internetes portálokon meg is
teszik. Ezek az adatok azonban nem minden esetben tükrözi hűen az adott településen élők
véleményét a környezetük közrendjéről vagy közbiztonságáról. Hiába jó egy település
bűnügyi statisztikája, ha olyan közterületi bűncselekményeket követnek el, amely a lakosában
félelmet, megbotránkozást kelt, vagy olyan vagyon elleni bűncselekmények adják a
cselekmények zömét, amelyek elkövetői nem minden esetben kerülnek felderítésre. Sok
esetben sajnos a médiában tapasztalható negatív hír dömping is rontja ezt a képzetet még a
viszonylag jó közbiztonsággal rendelkező település lakóiban is.
Ezért a valós körülmények, a valós szubjektív biztonságérzet feltérképezése érdekében az
önkormányzati testületnek, az társszerveknek, a települések különböző civil közösségeinek és
a rendőrségnek a folyamatos párbeszéde és egymás tájékoztatása rendkívül fontos, ugyanis
így lehet a leghatékonyabb felderítési, és ami még fontosabb megelőzési tevékenységet
végezni. Ez a kapcsolat, - amely a falvakban elsősorban a rendőrség részéről a körzeti
megbízottakon, illetve a körzeti megbízotti alosztályon keresztül valósul meg, - véleményünk
szerint Nagycenk községben kiváló.
2014. évben a Soproni Rendőrkapitányság továbbra is rendszeres és hatékony ellenőrzéseket,
akciókat fog végrehajtani az illetékességi területén, a közrend és a közbiztonság fenntartása, a
bűncselekmények megelőzése, felderítése a közlekedésbiztonságának javítása végett.
TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET!
Köszönjük a feladataink eredményes végrehajtása érdekében nyújtott jelentős anyagi és
erkölcsi támogatásukat. A tájékoztató résztvevőin keresztül kérjük, hogy a lakosság ismerje
meg feladatainkat, gondjainkat, és a jelenleg elfogadható közbiztonság fenntartása érdekében
továbbra is segítsék a rendőrség munkáját.
Köszönöm figyelmüket és kérem a beszámoló elfogadását.
Sopron, 2014. március 18.
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Szabó Jenő r. alezredes
rendőrségi tanácsos
kapitányságvezető

