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Tisztelt Jegyző Úr!

Csatoltan küldöm a 2014. május 27-én tartandó testületi ülésen tárgyalni kívánt beszámolót, a
Berzence település 2013. évi közbiztonsági helyzetéről, a Csurgó Rendőrőrs ez irányú
tevékenységéről.

Nagyatád, 2014.05.20.

Tisztelettel:
Dr. Cserti István r. alezredes
mb. kapitányságvezető
s.k.
Melléklet:
- Beszámoló

Beszámoló
Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. május 27-én tartandó ülésére,
a település közrendjének, közbiztonságának helyzetéről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a
rendőrkapitányság vezetője az illetékességi területén működő települési önkormányzatoknak évente
beszámol a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos tevékenységről. A beszámoló jelentésemben értékelni kívánom a település
közrendvédelmi, közbiztonsági helyzetét 2013. év I-XII hónapjára vonatkozóan.
Berzence Nagyközség Önkormányzata 2013. május 28-án tárgyalta a Nagyatádi
Rendőrkapitányság, Csurgó Rendőrőrsének 2012. évi közrendről-közbiztonságról szóló
beszámolóját, elvárásokat fogalmazott meg a rendőrség felé, a gyalogos szolgálatok gyakoribb
végrehajtása, a növekvő kamionforgalom miatt a sebességmérő berendezések gyakoribb
alkalmazása, összességében a rendőri jelenlét fokozását illetően.
A 2012. évi értékelést követően 2013. évben a rendelkezésre álló erőforrásokat felhasználva
sikerült a település közbiztonsági helyzetét elfogadható szinten tartani. E feladat végrehajtását
szolgálja a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője által kialakított un. Őrszoba rendszer
is, melynek során biztosítottuk a hatékonyabb közterületi jelenlétet a nap 24 órájában, ezzel
garantálva a gyors reagáló képességet, a bejelentésre történő azonnalos intézkedéseket.
A bűnügyi helyzetet értékelése: a regisztrált bűncselekmények számát tekintve látható, hogy 29%os csökkenés történt járási szinten a "személy elleni bűncselekmények", a "közrend elleni
bűncselekmények", illetve a "személyek javai elleni bűncselekmények" kategóriában.
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1. ábra: A bűncselekmények száma a Csurgói Járásban 2012., 2013.

Az értékelt időszakban a község közigazgatási területén az alábbi bűncselekmények kerültek
regisztrálásra:
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2. ábra: A bűncselekmények száma Berzencén 2012., 2013.

Eltérés % (2013-2012)

Az államigazgatás,a
közélet tisztasága …2012

3
3

Eltérés (2013-2012)

A házasság, a család és a
nemi erkölcs … 2013

12
12

2013

A házasság, a család és a
nemi erkölcs … 2012

9
9

2012

A közlekedési bcsk. 2013

Az összes bűncselekmény %-a

A közlekedési bcsk. 2012

Összesen
Eltérés (2013-2012)
Eltérés (2013-2012) %

A személy elleni bcsk.
2013

Berzence

A személy elleni bcsk.
2012

CSURGÓ RENDŐRŐRS
ÖSSZES
BŰNCSELEKMÉNY

79

64

-15

-19%

79

64

-15

-19%

A bűncselekmények számában 19%-os csökkenés mutatkozik, jellemzően a "közrend elleni
bűncselekmény" kategóriában. A "személy elleni bűncselekmények", a "közlekedési
bűncselekmények", és a "személyek javai elleni bűncselekmények" kategóriájában kisebb mértékű
növekedést tapasztaltunk.
A "személy elleni bűncselekmény" kategória esetében a növekedést a zaklatás miatt tett
feljelentések számának emelkedése okozta.
Kedvezőtlen tendenciát mutat a "közlekedési bűncselekmény" kategóriában a közúti jármű ittas
vezetése bűncselekmény, amit 2013. évben négy esetben követtek el, míg 2012-ben csak egy
esetben.
A "közrend elleni bűncselekmények" közül jelentősen csökkent a garázdaság bűncselekmény
száma. 2012-ben hét, 2013-ban csak egy esetben indult eljárás.
A "személyek javai elleni bűncselekmények" alakulását - melyek az összes regisztrált
bűncselekménynek a 64%-át teszik ki - az alábbi táblázat szemlélteti:

Lopás
Betöréses lopás
Sikkasztás
Csalás
Rablás
Kifosztás
Zsarolás
Egyéb

2012 2013
28
26
5
4
0
1
1
6
1
0
1
0
0
1
3
3

3. ábra: A személyek javai elleni bűncselekmények alakulása 2012., 2013.

A lopások száma az előző évekhez képest minimálisan csökkent, 28-ról 26-ra. Az eltulajdonított
tárgyak köre jellemzően a kézpénz, villanymotor, fűnyíró, fenyőcsemete, baromfi, fém, egyéb
háztartási cikk.
Az előző évhez képest jelentően megnőtt a csalások száma. Jellemző elkövetési módszer például az
úgynevezett internetes csalás, amikor is az előre kifizetett, megrendelt terméket a vásárló nem
kapja meg. Új elkövetési módszerként jelent meg - ismeretlen személyek csatorna felújítási munkát
vállalva ejtik tévedésbe a sértettet, majd tényleges teljesítés nélkül távoznak a helyszínről, ezzel
kárt okoznak. Jellemző volt továbbá új módszerként a külföldi munkavégzés ígéretével elkövetett
csalás, amikor is az előre kifizetett összeg ellenére sem kapott munkavégzési lehetőséget a
károsult.
Az elkövetői oldalt tekintve: fiatalkorúak által megvalósított bűncselekmény 2013. évben Berzence
településen nem történt, viszont berzencei lakóhelyű fiatal egy alkalommal volt bűncselekmény
(garázdaság) elkövetője más településen.
Fontos kiemelni, hogy kiemelt élet elleni, vagy a köznyugalmat súlyosan megzavaró, vagy hosszan
tartó, felderítetlen sorozat bűncselekmény a településen nem történt. A bűncselekménnyel
leginkább fertőzött területek az alábbiak: Kossuth utca, Zrínyi utca, Vadaskerti utca, Diófa utca.
A bűnmegelőzés terén jelentős eredményként könyvelhető a polgárőr csoport létrehozása. A körzeti
megbízottak, a Csurgói Polgárőr Egyesület elnöke, és a polgármester úr erőfeszítései
eredményeként 2013. szeptember hónapban sikerült létrehozni tizenegy fővel a polgárőr csoportot,
amely a csurgói egyesületbe tagozódva végzi tevékenységét. A lakosság köréből pozitív
visszajelzések érkeztek, valamint a rendőrség munkáját is segíti az első számú stratégiai partner. Az
önként vállalt szolgálatokkal, tevékenységükkel a csoport segíti a baleset-megelőzési feladatok
végrehajtását / az iskolások biztonságos közlekedését a gyalogos átkelőhelyeken és az iskolák
környékén / valamint a közterületek és külterületek rendjének fenntartása érdekében végeznek
önállóan járőrözést.

Mint már a bevezetőben megfogalmazásra került, 2013. évben kiemelt feladataink közé tartozott az
aktívabb közterületi jelenlét biztosítása. Míg 2012. évben a községben 1377 intézkedést
foganatosítottak a szolgálatot teljesítő rendőrök, 2013. évben 2097 intézkedést (ebből a körzeti
megbízottak 916 intézkedést hajtottak végre). Célunk továbbra is az, hogy a bejelentésekre,
jelzésekre a legrövidebb időn belül reagálás történjen. Számos esetben kaptunk a lakosságtól olyan
bejelentéseket, amit idegen / nem tisztességes szándékkal megjelenő / „ házaló” személyek
megjelenése miatt tettek, és a gyors információknak köszönhetően sikerült intézkedéseket
foganatosítani, esetleges jogsértő cselekményeket megelőzni.
A területen szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak tevékenysége jó szintű, a lakossággal és a
társadalmi szervezetekkel, közintézményekkel a kapcsolatuk példaértékű. Nem csak szolgálatban,
hanem szabadidejükben is a lakosság rendelkezésére állnak. A település bűnügyi, közbiztonsági
helyzetével tisztában vannak. A Csurgói Rendőrős beosztott körzeti megbízottjai számos esetben
nyújtottak segítséget a bűnügyi szolgálatnak, érdemi információkkal járultak hozzá az elkövetők
felderítéséhez.
A közlekedésbiztonsági helyzet: a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma a 2012.
évvel megegyezően alakult. Az anyagi káros balesetek száma jelentős mértékben nőtt, 5-ről 12-re.
A főbb baleseti okok továbbra is a relatív gyorshajtás, az előzés szabályainak, és az elsőbbségi jog
megszegése. A kedvezőtlen tendenciához tartozik a közúti jármű ittas vezetése bűncselekmény
számának jelentős növekedése (2012: 1 eset, 2013: 4 eset). A személyi sérüléses balesetek
megelőzése, valamint az előző értékelések során
elhangzott kéréseknek megfelelően a
sebességmérő berendezést igyekeztünk több esetben szolgálatba vezényelni a frekventált
időpontokban, és helyeken.
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4. ábra: A balesetek számának alakulása 2012., 2013.

Összegzés: A fent részletezett adatok, a korábbi statisztikai adatokkal való összevetés
eredményeként, valamint a lakossági visszajelzések adatai alapján megállapítható, hogy Berzence
település bűnügyi szempontból továbbra sem tekinthető fertőzöttnek, összességében továbbra is
biztonságos település.

Feladatok az elért közbiztonsági helyzet fenntartása érdekében, a következő évre vonatkozóan:
1. A rendőrség és az önkormányzat között kialakult jó együttműködés fenntartása,
2. A közterületen elkövetett jogsértésekkel szembeni határozott, hatékony fellépés, a rendőri
jelenlét erősítése a frekventált helyeken,
3. A bűnügyi eredményesség javítása, különösen a
felderítése kapcsán,

vagyon elleni bűncselekmények

4. A polgárőr csoport tevékenységének szakmai támogatása, a közös járőrszolgálatok
megszervezése, hatékony együttműködés biztosítása,
5. Az iskolarendőr program folytatása,
6. A közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a sebességmérő berendezés alkalmazásának
lehetőség szerinti növelése a településen.

Tisztelt Képviselőtestület!

Valamennyi munkatársam nevében megköszönöm az elmúlt évben tanúsított támogató
segítségüket, a beszámoló jelentést kérem fogadják el, továbbá fogalmazzák meg jogos
elvárásaikat a település közrend-közbiztonságának javítása érdekében.

Nagyatád, 2013. május 20.
Tisztelettel:
Dr. Cserti István r. alezredes
mb. kapitányságvezető
s.k.

