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Kéthely település közrend, közbiztonsági, közlekedésrendészeti helyzetéről 

- 2019. év - 

Kéthely Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2020. év folyamán ismételten napirendjére tűzte a 
település közrend-, közbiztonsági és közlekedési helyzetének vizsgálatát, az erről szóló rendőri beszámoló 
meghallgatását az elmúlt év vonatkozásában. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Törvény 
(továbbiakban Rtv.) 8. § (4) bekezdése alapján a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese, illetve a körzeti 
megbízott évente beszámol a kapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat 
képviselő-testületének a település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 
és az azzal kapcsolatos feladatokról. A rendőrségről és az önkormányzatokról szóló törvények egyértelműen 
felelőssé teszik mind a rendőrséget, mind pedig az önkormányzatokat a településeken a megfelelő közrend-, 
közbiztonsági viszonyok alakulásáért, és feladatokat is megszabnak az eredményesség érdekében.  

I. A település közbiztonsági helyzetének értékelése 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása. 

 1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása. 

A Marcali Rendőrkapitányság Balatonkeresztúri Rendőrőrsének illetékességi területe alá tartozó 10 
településén belül Kéthelyen a 2019. évben regisztrált, ismertté vált bűncselekmények száma 25 volt, mely az 
azt megelőző évi 25-el megegyező szám, vagyis a bűncselekmények száma nem változott a bázisévhez 
viszonyítva. A településen évek óta csökkenő tendencia tapasztalható az elkövetett bűncselekményeket 
tekintve.    

 1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása.  
 
Kéthelyen a közterületi bűncselekmények száma 2019. során 7-re esett vissza az előző évi 13-ról. A 
visszaesés mértéke csaknem 50%-os. Megállapítható tehát, hogy az  össz bűncselekményszám változatlan 
mutatója mellett a közterületi bűncselekmények száma pozitív irányba mozdult el.   
 
 1.3. A regisztrált bűncselekmények 1 fő lakosra vetített aránya.  
 
Ha az elmúlt évben regisztrált 25 bűncselekményt kivetítjük a település 2.331 fő lakosára, akkor 
kiszámíthatjuk a település bűnügyi fertőzöttségét. Ennek alapján elmondható, hogy a tavalyi évben minden 
lakosra 0.107 bűncselekmény jutott, azaz a bűnügyi fertőzöttségi arány rendkívül alacsony.  
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 1.4. Kéthely területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása. 
 
Kiemeltként kezelendő bűncselekményekként, azaz a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét a 
legnegatívabban befolyásoló bűncselekményekként értékelendők az emberölés, a testi sértés, a kiskorú 
veszélyeztetése, az utóbbi időben nagy jelentőséggel bíró embercsempészés, a garázdaság, az önbíráskodás, 
a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, a lopás minden fajtája, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás, 
orgazdaság, jármű önkényes elvétele, a segítségnyújtás elmulasztása és a cserbenhagyás.  
A településen elkövetett összesen 25 bűncselekményből a kiemelt bűncselekmények száma 11-et tesz ki, 
azaz az össz bűncselekmény szám csaknem fele ebbe a kategóriába tartozik, melyek között jelent ős szerepet 
képviselnek a testi sértések és a vagyon elleni bűncselekmények. 

 
A testi sértések száma 2-ről 3-ra emelkedett, ebben az esetben negatív az elkövetési arány. Ezen belül 
mindegyik könnyű testi sértés volt, a súlyos testi sértések száma 1-ről 0-ra csökkent.  
A településre - a régió többi településéhez hasonlóan -  leginkább jellemző vagyon elleni bűncselekmények 
a lopások, azoknak bizonyos elkövetési magatartásai szerint minősített lopások, főként az alkalmi lopások, 
kisebb egyéb lopások. Ezeket részletezve kimutatható, hogy a lopások száma összességében 1-ről 8-ra 
emelkedett 2019-ben, ami számszerűleg drasztikus emelkedésnek tekinthető, ezáltal a bűncselekményi 
számadatok stagnálása mellett a lopások száma jelentősen emelkedett. Ezek közül egy esetben került sor 
nagyobb értékű élőállatok eltulajdonítására, melyben sajnos az elkövetőt felderíteni nem sikerült. A többi 
vagyon elleni bűncselekmény mindegyike kisebb, alkalmi lopás volt, illetve a statisztikában szereplő 
lopásról is megállapítást nyert egy esetben, hogy nem történt bűncselekmény. A további lopásokat tekintve 
egy esetben a községben közismert férfi kívánt eltulajdonítani egy parkoló tehergépkocsiról árut, de ezt 
követően elfogásra került, vele szemben az eljárást lefolytattuk, mely vádemeléssel zárult. A Szivárvány 
Gyermekotthon fiatalkorú lakói követték el az otthon dolgozóinak sérelmére a további, több rendbeli kisebb 
lopásokat, az elkövetők ebben az ügyben is elfogásra kerültek, a nyomozás vádemeléssel zárult. Egy esetben 
pedig a sértett bejelentését követően megállapítást nyert a helyszínen, hogy nem is történt bűncselekmény, a 
bejelentő az eltulajdonítottnak vélt dolgait nem találta meg az ingatlanában, így a feljelentése elutasításra 
került.  
A betöréses lopásokat  tekintve elmondható, hogy betöréses lopás több, mint 2 éve nem fordult elő a 
településen, a korábbi vagyon elleni bűncselekményeket elkövető személyeket nagy hatékonysággal sikerült 
elfogni, ennek eredménye a mai napig visszatükröződik.     
Gépkocsi lopás a területen nem történt sem a tavalyi, sem az azt megelőző évben, a gépkocsi feltörések 
tekintetében a betöréses lopásokéhoz hasonlóan pozitív tendencia mutatkozik, hiszen egyetlen esetben sem 
került gépjármű feltörés regisztrálásra.   
Rablás, azaz erőszakos és kifejezetten durva, a lakosság biztonságérzetét negatívan befolyásoló 
bűncselekmény elkövetése nem történt az értékelt években, hasonlóan a zsaroláshoz, a kifosztáshoz. 
A vagyon elleni bűncselekmények között helyet foglaló rongálás elkövetésére ugyancsak nem volt példa 
Kéthely Községben 2019. év folyamán, illetve az azt megelőző évben sem.  
  
 1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények    
 értékelése. 
 
A felsorolt és immár taglalt bűncselekményeken kívül kisebb tárgyi súlyú bűncselekményt a község 
területén néhányat regisztráltunk, melyek a rendőri jelenléthez nem köthetők, családi veszekedésekből 
fakadó zaklatás, kisebb csalás és egyéb bűncselekményekben (ittas járművezetés) merültek ki. 
2. A bűnüldöző munka értékelése 

 
 2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása. 
A nyomozáseredményességi mutató a településen elkövetett bűncselekmények nyomozásával érintett, a 
Marcali Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának eredményességéből tevődik össze. A rendőrkapitányság 
nyomozás eredményessége 84,9% volt, ami egyedülálló volt az elmúlt évek tekintetében, megjegyzem a 
nyomozáseredményesség évek óta 80 % feletti.  
 
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok.  
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Kéthely közigazgatási területén 2019. évben összesen 5 esetben követtek el tulajdon elleni szabálysértést. 3 
esetben lopás, 1 esetben jogtalan elsajátítás, 1 esetben pedig csalás képezte az eljárás tárgyát. A tulajdon 
elleni szabálysértések elkövetői részben felderítésre kerültek, azonban törvényi feltételek hiánya miatt 
őrizetbe vételre nem került sor.   
 
4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások. 

Balesetek alakulása 

Balesetek besorolása 2018. 2019. 
Halálos kimenetelű 0 0 

Súlyos sérülést eredményező 1 3 
Könnyű sérülést eredményező 3 5 

Anyagi káros 14 15 

Összesen: 18 23 

 
Kéthelyen a balesetek száma 5-el emelkedett az értékelt időszakban, 18-ról 23-ra. Súlyos sérülést 
eredményező baleset 2018-ban 1, míg 2019-ben 3 alkalommal történt, így a balesetek számának emelkedő 
tendenciájának mellett a súlyos sérüléses balesetek száma is sajnálatos módon emelkedett. A könnyű 
sérüléses balesetek száma a negatív tendenciához alkalmazkodva szintén 3-ról 5-re nőtt. 
Az anyagi káros balesetek száma emelkedett a legkisebb mértékben, 14-ről 15-re, így az anyagik káros 
balesetek változójában alig figyelhető meg különbség. A negatív tendenciát elemezve megállapítható, hogy 
a települést átszelő 68-as főút teljes szakasza érintett a balesetek bekövetkezésében az eddig is nagy 
óraszámban működtetett sebességmérő készülék alkalmazása ellenére. A baleseti okok döntő többsége pedig 
a gyorshajtás, az elsőbbségi szabályok megsértése, a követési távolság be nem tartása, ezért a baleseteket 
kiváltó szabálysértések, esetleges bűncselekmények megszüntetése végett a jövőben még drasztikusabb 
szankciók alkalmazásával kívánjuk a járművezetőket jogkövető magatartásra kényszeríteni.      
 

II. A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok 
 
1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi 
területek biztonsága. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata. 

 
2019. évben a legnagyobb hangsúlyt továbbra is a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét – a települési, 
illetve kistérségi szinten mutatkozó igényekre figyelemmel - leginkább javító, a prevenciót előtérbe helyező 
rendőri intézkedések megtételére fektettük. Ahol ez nem érte el célját, ott a további elemzések megtörténtek, 
az aktuális helyzetekhez soron kívül igazodtunk. A szolgálatszervezés nagymértékben a terület 
közbiztonsági viszonyaihoz és a jelentkező feladatokhoz idomult. 
 
2. A rendezvénybiztosítások. 
 
A 2019. évi rendezvények rendőri biztosítása - nemzeti ünnepek, fesztiválok, - a rendezőkkel történő szoros 
együttműködést követően  rendkívüli esemény nélkül zajlottak le. 
 
3. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése. 
A Balatonkeresztúri Rendőrőrs Kéthelyi kmb. csoportja teljes létszámmal teljesített szolgálatot a tavalyi 
évben. A község körzeti megbízotti feladatait Holdosi Attila r.ftőrm látta el Komári Ádám r. őrm úrral 
együtt, a lakossági visszajelzések alapján megfelelő színvonalon.  
 
4. Bűn- és balesetmegelőzés.  
 
A községben a jeles ünnepek előtt és alatt folytattuk az előző évekhez hasonlóan a szórólapok terjesztését, a 
figyelemfelhívást a különböző veszélyekre. Az év minden időszakában a gépkocsi feltörések, illetve a 
zseblopások, bolti lopások, a betöréses és besurranásos, valamint trükkös lopások megelőzése érdekében 
folyamatosan felhívtuk az állampolgárok figyelmét a vagyontárgyaik megóvására mind közterületen, mind 
magánlakásban. 
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6. Együttműködés 
 
Hatóságunk együttműködési rendszere más szervekkel sokrétű és szerteágazó volt az értékelt évben is.  Más 
szervezetekkel (Nemzeti Adó és Vámhivatal, ÁNTSZ, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Járási Hivatal, Alapszolgálatatási Központ, Polgárőrség) is szorosan 
együttműködve közös fokozott ellenőrzéseket, közös intézkedéseket hajtottunk végre.  

 
III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 
2019. évben az állomány feladatait összességében jó színvonalon hajtotta végre. A közterületi állomány 
tevékenységének erősítésével tovább kell javítani a lakosság közbiztonságérzetét, rendszeres, visszatérő 
rendőri jelenlétet kell biztosítani a településeken. Feladatainkat a továbbiakban is jó színvonalon kívánjuk 
végrehajtani, a bűncselekmények számát visszaszorítani, a felderítést még hatékonyabban folytatni. A 
balesetek számának visszaszorítása érdekében közlekedésrendészeti területen szankcióinkat a "zéró 
tolerancia" elvét követve fogjuk alkalmazni.  

Balatonkeresztúr, 2020. június 17. 

                     Beck Péter c. r. őrnagy 
           őrsparancsnok 
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