Soproni Rendőrkapitányság
Szám:

08050/ 354 -

/2018.ált.

Tárgy:
Ügyintéző:

Beszámoló
Kovács József c. r. alez.

BESZÁMOLÓ
A KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG HELYZETÉRŐL
NAGYCENK

H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. ; Postafiók: H-9401 Pf.: 63
tel.: (99) 311-234, (21) 46-41 ; fax.: (99) 311-234, (21) 46-07
e-mail: sopronrk@gyor.police.hu

-2-

TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET!
TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!
Az önkormányzati testület felkérésének megfelelően a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvényben meghatározott kötelezettségünk alapján, a 2017. 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.
A közrend és közbiztonság, valamint a közlekedésbiztonság fenntartása azonban nem csak a
hatóság felelőssége, hanem minden állampolgár feladata is. E munkában az önkormányzat
nagyon fontos szerepet és felelősséget visel. A Rendőrség a jelen társadalmi viszonyok
közepette az önkormányzatok mellett továbbra is folyamatosan keresi a lehetőségét a
lakossággal való szorosabb együttműködésnek, és a jó kapcsolattartásnak. A Rendőrség nem
működhet hatékonyan, ha nem tudhatja maga mögött a lakosság és az önkormányzat
támogatását.
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TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET!
A közrend és a közbiztonság helyzetének felmérése és annak hiteles tájékoztatása kapcsán
meg kell jegyeznünk, hogy az elmúlt években számos olyan társadalmi, politikai és gazdasági
körülmény jelentkezett a világban, amelyek a mindennapok megszokott életvitelét a
kistérségekben is sok területen megváltoztatták. Ezek a változások mára különböző formában
a hétköznapjaink részévé váltak. Ilyen például az Európát érintő migrációs hullám és annak
kezelésére tett törekvések, valamint az országunkban tapasztalható munkaerő elvándorlás
illetve jelentős belső gazdasági migráció is, amely még mindig folyamatos.
Emellett azonban érdekes módon egyre többször esik szó az időjárás változásából adódó
váratlan katasztrófahelyzetek és a természeti környezetünkben okozott károk kapcsán
kialakult félelmekről, az élet és az értékek, a vagyontárgyak védelmének vonatkozásában. A
konkrét bűnesetek mellett ezek a körülmények is nagyban befolyásolják a lakosságnak azt az
érzetét, amely alapján elmondhatjuk, hogy az emberek az adott területen biztonságban,
nyugodtan élnek vagy féltve érzik testi épségüket, vagyonukat.
Éppen ezért a rendőrség már több éve kiemelt feladatának tekinti, hogy a lehetőségeihez
mérten figyelemmel kísérje a lakosság szubjektív biztonságérzetének alakulását és az így
szerzett tapasztalatokat az egyes rendőri szervek beépítsék a napi tevékenységük
megszervezésébe.
Soproni Rendőrkapitányság szervezeti irányítása során, a vizsgált időszakban is törekedtünk,
ezeknek a tapasztalatoknak a felhasználásával megtervezni az állomány napi tevékenységét, a
közrend és a közbiztonság javítása, az emberek kielégítő szubjektív biztonságérzete
érdekében. Így Nagycenk község tekintetében is folytattuk az évekkel ezelőtt bevezetett és
aktualizált közbiztonsági programot. A település lélekszámára, kulturális és gazdasági
helyzetére továbbá a közúti közlekedésben betöltött szerepére is figyelemmel, az országos,
területi és helyi bűnügyi, közrendvédelmi, határrendészeti és közlekedésrendészeti akciók,
fokozott ellenőrzések szinte minden esetben érintették Nagycenket vagy annak környékét. Az
önkormányzattal és a társhatóságokkal együttműködve részt vettünk a településen jelentkező
rendészeti tevékenységet igénylő feladatok megoldásában. Ezzel összefüggésben elvégeztük a
települést érintő rendezvények rendőri biztosítását.
Mindemellett természetesen folytattuk a településen elkövetett bűncselekmények
felderítésével kapcsolatos tevékenységünket is.
A fenti tevékenység végrehajtásával párhuzamosan 2017. évben tovább folytatódott az illegális – migráció megakadályozására történt kormányzati intézkedésekből adódó rendőrségi
feladatok végrehajtása is. Ez közvetlenül nem érintette már jelentős mértékben a Soproni
Rendőrkapitányság területén található települések közbiztonsági helyzetét, de a kapitányság
állománya továbbra is aktívan kivette részét a déli határszakaszok védelméből.
A körzeti megbízotti állomány – időszakosan - szinte teljes létszámmal képviseltette magát
ezen feladatok végrehajtásában. Távollétük idején feladataikat a helyben maradó állomány
vette át, így ebben az időszakban rájuk is jelentős mennyiségű többletterhelés jutott.
A fentiek okán az ellenőrzések végrehajtásába továbbra is a kapitányság teljes közterületi
állománya és a bűnügyi szolgálat is bevonásra került. Ezért volt tapasztalható az egyes vidéki
településeken, hogy nem minden esetben azok a rendőrök láttak el szolgálatot, akik egyébként
a körzetért felelősek.
A rendszeres fokozott ellenőrzések és a bűnügyi felderítő tevékenység eredményeként a
területen elkövetett bűncselekmények nagy részében az elkövetők felderítésre kerültek.
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A rendőrkapitányság azonban a lakossággal és a helyi önkormányzatokkal továbbra is
személyesen elsősorban a körzeti megbízottakon keresztül tartja kapcsolatot.
A község rendőri szolgálatát továbbra is Szolyák Gábor c. 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 c. r. törzszászlós körzeti megbízottal. Tevékenységüket a Sopronkövesden kialakított
kövesdi kmb. csoport részeként hajtják végre.
A körzeti megbízott az alapvető szolgálati feladatainak ellátásához a szükséges felszereléssel,
eszközökkel rendelkezik.
A rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapítható, hogy a község közrendje
közbiztonsága továbbra is szilárd, a vizsgált időszakban súlyos a közvéleményt jelentősen
felháborító bűncselekményt Nagycenk területén nem követtek el. A jövőben is törekszünk
bűncselekmények elkövetésének visszaszorítására, amelyben számítunk a lakosság
segítségére is.
TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET
TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!
A következőkben a bűnügyi adatbázisból kiemelve kívánom bemutatni, hogy a vizsgált
időszakban hogyan alakult a Nagycenken illetve a településsel összefüggésben elkövetett
bűncselekmények aránya, összehasonlítva az előző évi adatokkal. A közlekedés körében
elkövetett bűncselekményeket külön táblázatban elemzem.
A BŰNCSELEKMÉNYEK ALAKULÁSA
Év
2013. 2014. 2015. 2016.
2
0
1
2
Testi sértés – súlyos
0
0
0
0
Testi sértés – könnyű
1
0
1
1
Zaklatás
0
0
0
1
Egyéb nemi erkölcs elleni bcs.
0
0
0
1
A házasság, a család és ifjúság elleni bcs.
0
0
0
1
Az emberi méltóság elleni bcs.
0
0
1
0
Egyéb személy elleni bcs.
1
0
0
0
Visszaélés okirattal
0
0
1
1
Garázdaság
1
0
0
0
Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel
0
0
1
0
Visszaélés kábítószerrel
1
0
0
0
A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése
0
2
2
0
Egyéb közrend elleni bcs.
0
0
1
0
Számítástechnikai adatok elleni bcs.
0
0
2
1
Rongálás
5
8
3
4
Lopás
3
0
0
1
Betöréses lopás
1
0
0
0
Sikkasztás
3
0
3
0
Csalás
0
0
1
0
Egyéb vagyon elleni bcs.
Bűncselekmények megnevezése

Bűncselekmények száma összesen

18

10

17

13

2017.
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1

11
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A fenti táblázat adatait megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy Nagycenk község bűnügyi
helyzete évről-évre kiegyensúlyozott képet mutat. A táblázat által bemutatott időszakban nem
volt olyan év, amely kiugróan magas értékeket mutatott volna. A bűncselekmények
összetétele szempontjából is hasonló megállapításokat lehet tenni. Örvendetes, hogy a vagyon
elleni bűncselekmények száma az elmúl öt évben, 2017-ben volt a legalacsonyabb.
Vélhetően a területen lévő rendőri jelenlét is hozzájárult az eredmények javulásához, de ez a
körülmény azonban nem csak a rendőrség, hanem a lakosság érdeme is. A település
bűnügyileg egyértelműen nem fertőzött. Ezekből a regisztrált cselekményekből vonhat le a
közösség olyan következtetéseket, amely alapján a jövőben mások nem válnak majd hasonló
cselekmények áldozataivá. Főként ezért szükséges a település lakóinak megfelelő és
folyamatos tájékoztatása, hogy tőlük telhető módon meg tudják előzni az ellenük irányuló
bűncselekmények elkövetését.
Úgy gondoljuk, hogy ez Nagycenken megfelelően működik, mert a település
közbiztonságának alakulás nem csak a rendőrségen, hanem egyértelműen a lakosság
hozzáállásán is múlik. Ezt itt Nagycenken a helyben működő polgárőrség tevékenysége is
igazolhatja. Továbbra is az a véleményünk, hogy a bűncselekmények és ezek közül is a
legnagyobb számban elkövetett vagyon elleni bűncselekmények megelőzésében a
lakosságnak jelentős szerepe van. Azáltal, hogy jobban vigyázunk ingóságainkra, illetve
odafigyelünk a lakókörnyezetünkben élők javainak biztonságára is, lényegesen kevesebb
lehetőséget adunk a bűnelkövetőknek káros tevékenységük folytatására.
Itt kell megjegyeznünk, hogy a település közrendjének biztosításába óriási szerepe van a helyi
polgárőr egyesület tagjainak. A beszámoló mindig jó alkalom arra, hogy ismét megköszönjük
a polgárőrök önkéntes tevékenységét és az önkormányzat irányukba nyújtott támogatását.
TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET!
TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!
A továbbiakban a község közlekedési helyzetét kívánom értékelni az alábbi baleseti adatok
alapján:
Személyi sérüléssel járó közúti balesetek
Év
2013. 2014. 2015 2016 2017.
Balesetek száma összesen
6
6
7
8
6
Ebből - könnyű sérüléses
3
4
5
4
0
- súlyos sérüléses
3
2
1
4
6
- halálos
0
0
1
0
0
2017. évben Nagycenk községben és vonzáskörzetében a történt közúti közlekedési balesetek
száma sajnos csak kismértékben csökkent (30-ról 28-ra). 2017-ben sem volt a település útjain
halálos eredménnyel bekövetkezett közlekedési baleset. Sajnos a személyi sérüléses balesetek
közül azonban valamennyi súlyos sérüléssel járó volt

-6-

A beszámolót megelőző napokban került elhelyezésre - a Nagycenket is érintő - M85-ös
gyorsforgalmi út Csorna II – Sopron kelet illetve a további szakaszok alapkövének
elhelyezése. Ez a körülmény illetve az előkészületi munkálatok azt mutatják, hogy várhatóan
két éven belül gyökeresen megváltozik a település közlekedési struktúrája. Kevesebb lehet az
átmenő forgalom és ez által csökkenhet a balesetek száma. Továbbá, ahogy az tapasztalható a
már elkészült szakaszok menti településeken, élhetőbb lesz a község.
A 28 balesetből, összesen 10 következett be a belterületi utakon, amelyből 2 volt (súlyos)
személyi sérüléssel járó.

Közlekedési bűncselekmények
Segítségnyújtás elmulasztása (közlekedés)
Közúti jármű ittas vezetése
Közúti baleset okozása
Közúti közlekedés biztonsága elleni bcs.
Vasúti közlekedés biztonsága elleni bcs.
Közúti veszélyeztetés
Közlekedési bűncselekmények száma összesen

Év
2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
0
3
3
0
1
0
7

0
3
2
0
1
0
6

0
2
2
1
1
0
6

0
2
1
0
0
1
4

1
2
3
0
2
0
8

A közlekedésrendészeti bűncselekmények száma előző évhez viszonyítva emelkedett. Az ittas
járművezetés hasonlóan az előző évhez jelen volt a településen. Ismét követtek el a közút –
vasút színbeli kereszteződésben az üzemi berendezések gondatlan megrongálásával
vasútbiztonsága elleni bűncselekményt. Valamint egy közúti baleset során volt olyan személy,
aki a veszélhelyzetet előidézte, majd utasával együtt nem nyújtott tőle elvárható segítséget,
hanem a helyszínről eltávozott.
A napi rendőri tevékenység során alkalmazott legújabb komplex közlekedésbiztonsági
koncepció ismételten kiemeli az ittas járművezetők kiszűrését, a passzív biztonsági eszközök,
illetve a legtöbb baleset okaként megjelölt szabályszegések fokozott ellenőrzését a
rendelkezésre álló technikai eszközök széleskörű felhasználásával.
A balesetek megelőzése érdekében többek között pedig, - elsősorban a halálos közúti
balesetek bekövetkezéseinek helyén – előírja az illetékes hatóságok bevonásával a
közlekedési feltételek felülvizsgálatának kezdeményezését, és azok szükség szerinti
módosítására javaslatot kér a további balesetek elkerülése érdekében.
A fenti feladatok végrehajtása során a jövőben is visszatérően ellenőrizni fogjuk községüket,
a közlekedési fegyelem megtartása és a balesetek megelőzése érdekében.
TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET!
TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!
A közbiztonságának alakulásáról szóló beszámolót összefoglalva elmondhatjuk, hogy a Lövő
élhető település. Az itt élők, az ide letelepedni szándékozók, és akik turistaként fordulnak meg
itt, egyaránt tapasztalhatják, hogy a község kiváló adottságokkal rendelkezik. A település
önkormányzata, pedig lehetőségeihez mérten ápolja, védi a közösség értékeit, intézményeit,
infrastruktúráját és nem utolsó sorban hagyományait.
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Az Önkormányzatok ezen érték megtartó munkájához, a Rendőrség a közrend és a
közbiztonság megteremtésével és fent tartásával járul hozzá. Éppen ezért a rendőri
tevékenységnek minden településen, az általános feladatok végrehajtásán túl, figyelemmel
kell lennie, az olyan helyi problémákra, gondokra, amelyek megoldásában közvetlen vagy
akár közvetett segítséget tud nyújtani a lakosság számára. Célunk a jövőben is a lakosság
bizalmának növelése a Rendőrség és a rendőri tevékenységgel szemben. A sokat emlegetett
szubjektív biztonságérzettel kapcsolatosan visszajelzések ugyanis egy erős bizalmon alapuló
együttműködés esetén válnak igazán hitelessé.
A valós körülmények, feltérképezése érdekében az önkormányzati testületnek, a
társszerveknek, a települések különböző civil közösségeinek és a rendőrségnek a folyamatos
párbeszéde, egymás kölcsönös tájékoztatása rendkívül fontos dolog, 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 Lövő
községben kiváló.
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, 2018. március 12.
T i s z t e l e t t e l:
Szabó Jenő r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető
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