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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján, ez úton 

tájékoztatom Önöket Kisbér város 2017. évi közbiztonsági-bűnügyi helyzetéről, a Komárom-

Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Kisbéri Rendőrkapitányság állománya által, a 

közbiztonság fenntartása érdekében végzett tevékenységéről. 

Az előző évi beszámolóra – 2016. évi tevékenységünkre vonatkozóan – 2017. május 12-én 

került sor. 

 

2017-ben a Kisbéri Rendőrkapitányság kiemelt célja volt a büntetőeljárások és a 

szabálysértési eljárások lefolytatásának gyorsítása, az eredményes befejezések arányának 

növelése, a közlekedésbiztonsági helyzet további javítása, különösen a halálos balesetek és a 

balesetekben meghalt személyek számának csökkentése, a 2016. évi kedvező folyamatok 

fenntartása. 

 

Célunk volt továbbá a lakosság szubjektív közbiztonság-érzetének fenntartását, javítását 

szolgáló rendőri tevékenység folytatása, ennek érdekében az egyes rendészeti feladatokat 

ellátó személyekkel és a polgárőrséggel történő közös feladatellátás. 

Fentiek összhangban voltak a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság által a 

rendőrkapitányságok számára, 2017. évre meghatározott szervezeti teljesítménycélokkal. 

 

Céljaink megvalósításában elsősorban a rendőrkapitányság saját állománya vett részt, jelentős 

erőket koncentrálva a közterületi szolgálatellátásra, de hatékonyan működtünk együtt a 

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság szerveivel is. 2016. évhez képest 

kevesebb alkalommal ugyan, de továbbra is segítséget nyújtottunk – a megyei csapatszolgálati 

század tagjaiként, valamint bűnügyi területen is – a déli határszakasz megerősítéséhez. 

 

 

I. A település közbiztonsági helyzetének értékelése 

 

1. Kisbér város bűnügyi helyzetének bemutatása 

 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

A bűnügyi helyzetre vonatkozó adatok az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi 

Bűnügyi Statisztikából (a továbbiakban: ENYÜBS-ből) származnak. 

Kisbér város területén, a rendőri eljárásokban regisztrált bűncselekmények száma jelentősen 

csökkent 2017-ben. Míg 2016-ban 115 bűncselekményt regisztráltunk, addig ez a szám 2017-

ben mindössze 75 volt, így a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 34,8 %-

kal csökkent. 

 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

Az össz-bűncselekmények számához hasonlóan csökkentés tapasztalható a közterületen 

elkövetett bűncselekmények számát illetően is. Míg 2016-ban 34, addig 2017-ben 25 ilyen 

jogsértés vált ismertté. 

 

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya 

 

A 100 000 lakosra vetített, rendőri eljárásokban regisztrált bűncselekmények számát a Kisbéri 

Rendőrkapitányság illetékességi területére vonatkozóan kell figyelembe venni. Ebből 
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megállapíthatjuk, hogy 2017-ben a 100 000 lakosra jutó bűncselekmények száma 1180, míg 

2016-ban ugyanez az adat 1250 volt. 

E számadat a bűnügyi fertőzöttség mérőszáma. Az országos adatokból kimutatható, hogy 

Komárom-Esztergom megye évek óta az egyik legkevésbé fertőzött területe az országnak, és 

e kedvező állapot jelenik meg a Kisbéri Rendőrkapitányság helyzetét illetően is. 

 

1.4. A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása 

 

Kisbér városban, a 14 kiemelten kezelt bűncselekményben
1
 jelentős csökkenést értünk el 

2017-ben, amikor is e kategóriában 34 bűncselekmény vált ismertté, szemben a 2016. év 50 

ilyen cselekményével. 

 

Fenti megállapításnak némiképp ellentmond a testi sértések száma mely 6-ról 11-re, ezen 

belül a súlyos testi sértések száma 2-ről 8-ra emelkedett. 

 

Viszont markáns csökkenés volt tapasztalható a lopások számában. Míg 2016-ban 35, addig 

2017-ben csak 14 lopást regisztráltunk. Örvendetes, hogy a lakásbetörések száma 2016-2017. 

évben 6-ról 3-ra csökkent. 

 

E kategóriánál ugyancsak említést érdemel a kiskorú veszélyeztetése miatt indított 2 eljárás, 

mely a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékony működését igazolja, hiszen a korábbi években 

ilyen eljárás egyáltalán nem indult. 

 

Kisbéren elkövetett rablás, kifosztás, önbíráskodás miatt évek óta nem volt szükség eljárás 

lefolytatására. 

 

Kisbéren elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt 2017-ben 1 eljárást indítottunk. 

Önmagában ez a számadat nem jelzi a terület kábítószerrel kapcsolatos fertőzöttségét. A 

kábítószer jelen van a járásban, de – megítélésünk szerint – kezelhető szinten, melyet jelez, 

hogy működési területünkön az elmúlt évben 4 ügyben 8 főt vontunk eljárás alá terjesztői 

magatartás miatt. 

 

Örvendetes, hogy a területre (az előző évekhez hasonlóan) továbbra sem jellemzőek a 

gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények. Személygépkocsi lopást 2011. óta nem 

regisztráltunk, és a tavalyi évben zárt gépjármű feltörése miatt sem kellett nyomozást 

indítanunk, szemben a 2015-ös és 2016-os évvel, amikor 1-1 ilyen jogsértés történt. 

 

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények kategóriáján kívül eső bűncselekmények 

értékelése 

 

Évek óta jellemző, hogy a bűncselekmények súlypontja a vagyon elleni bűncselekményekről 

eltolódott a személy elleni bűncselekmények irányába (melyet jól példáz a fentiekben már 

ismertetett testi sértések számának emelkedése, ezzel szemben pedig a lopások számának 

csökkenése is). 

 

A már ismertetett, kiemelten kezelt bűncselekményeken túl a területre jellemző 

bűncselekmény még a zaklatás és a tartás elmulasztása. Továbbra is sok feladatot adnak 

számunkra a vállalkozások, magánszemélyek közötti elszámolási viták, az ipari-

                                                 
1
kiemelten kezelt bűncselekmények: emberölés, testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, embercsempészés, 

garázdaság, önbíráskodás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, lopás, rablás, kifosztás, zsarolás, 

rongálás, orgazdaság, jármű önkényes elvétele; 
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mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos ügyek, kifizetetlen tartozások, vagy éppen a nem 

szerződésszerű teljesítés miatt tett feljelentések. Több esetben bűncselekmény hiányát 

állapítottunk meg, és egyéb jogi, például polgári peres útra irányítottuk az ügyben érintetteket. 

 

2. A bűnüldöző munka értékelése 

 

2.1 A nyomozáseredményességi mutató 

 

A Kisbéri Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója 2017. évben tovább 

emelkedett. Ennek eredményeként 2017. évben 70,4 %-ot értünk el, míg 2016-ban 64,4 % 

volt kimutatható. A két mérőszám között 6 százalékpontos emelkedés tapasztalható. 

 

A javulás mértékét még szemléletesebbé teszi, hogy a fenti eredményeket csökkenő 

bűncselekményi szám mellett értük el, azaz a településen történt kevesebb bűncselekményt 

illetően nyomozásaink jóval eredményesebbek voltak. 

 

2.2 A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatója 

 

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója az elmúlt 8 

év második legkedvezőbb eredményét hozta. E kategóriában minimálisan maradtunk el 2016. 

évi eredményeinktől. Míg 2016-ban 93,8 %-ot értünk el, addig ez az eredmény 2017-ben 

92,9 % volt. 

 

2.3 Egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának 

alakulása 

 

Látványos, 17,8 százalékpontos emelkedés tapasztalható a kiemelten kezelt bűncselekmények 

nyomozáseredményességi mutatóját illetően. Ez az érték 2016-ban 43,2 % volt, melyet 2017-

re 61 %-ra emeltünk. 

 

2017-ben a lopások és garázdaságok tekintetében tűztük ki célul az eredmények látványos 

javítását, melynek sikerült eleget tennünk. A lopások nyomozáseredményességi mutatója 

2016-ról 2017-re 18,8 százalékponttal 24,1 %-ról 42,9 %-ra, míg a garázdaságok esetén 23,3 

százalékponttal, 60 %-ról 83,3 %-ra emelkedett. 

 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 

 

Kisbér város területén 2016-hoz képest 2017-ben 15,7 százalékponttal csökkent a hatóságunk 

tudomására jutott tulajdon elleni szabálysértések száma; 2016-ban 51, 2017-ben 43 esetben 

indítottunk szabálysértési előkészítő eljárást. 

A tulajdon elleni szabálysértések közül továbbra is a lopások, illetve a szándékos rongálások 

képviselik a többséget. 2017-ben lopásból 23, rongálásból 8 jutott a tudomásunkra. 2016-ban 

lopásból hattal többet, azaz 29-et regisztráltunk, míg rongálás miatt öttel több, összesen 13 

esetben jártunk el. 

 

A tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója 2016-ban 50 % volt, ez 2017-ben 

48,8 %-ra csökkent. E cselekmények felderítését nagymértékben befolyásolta, hogy a 

helyszín jellemzően nyomszegény, és kevés egyéb adat állt rendelkezésre (nem jellemző, 

hogy tanúja lenne az elkövetésnek, továbbá hiányoznak pl. az eltulajdonított tárgyak egyedi 

jellemzői, gyári számai), melyek a felderítést, bizonyítást segítenék. 
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A tulajdon elleni szabálysértések tekintetében viszont a felderítést több esetben támogatta a 

településen üzemeltett térfigyelő kamerarendszer. (A köztéri kamerákat a tulajdon elleni 

szabálysértések felderítésén túl a nagy számban előforduló, anyagi káros közlekedési 

balesetek okozóinak felderítésénél is hatékonyan alkalmazhatnánk. Mindenképpen 

indokoltnak tartom tehát az eszközpark bővítését és modernizálását.) 

 

A városban történt, elzárással is sújtható szabálysértések vonatkozásában 1 esetben éltünk a 

szabálysértési őrizet lehetőségével a tulajdon elleni szabálysértések körében elkövetett lopás 

miatt, mely esetben az ismeretlen személy azonosítása és előállítása 48 órán belül megtörtént, 

a bíróság pedig 72 órán belül elmarasztalta az eljárás alá vont személyt. 

 

4. Közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 

 

Kisbér város közlekedésbiztonsági helyzete 2017. évben – az azt megelőző évhez mérten – 

jelentősen nem változott annak ellenére, hogy a forgalom dinamikusan növekedett a Kisbéri 

Járás és azon belül a település közútjain. 

A Kisbéri Rendőrkapitányság egész területét tekintve a halálos kimenetelű közlekedési 

balesetek száma 2013-ban 5 volt, míg 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban is 1-1 tragikus 

kimenetelű balesetet regisztráltak. 

2017-ben, egészen az utolsó negyedévig úgy tűnt, sikerül halálos baleset nélkül zárni az évet, 

november és december hónapban viszont a 81. számú főútvonalon 2 esetben történt tragédia. 

A novemberi balesetben – egy vadelütés kapcsán – 2 fő, míg decemberben egy rosszul 

kivitelezett előzés miatt további 1 fő vesztette életét. 

 

A város területén 2014-ben 1 ilyen súlyú közlekedési esemény történt, 2015-ben, 2016-ban és 

2017-ben Kisbéren halálos baleset nem volt. 

 

Kisbér városban 2016-ban 1 esetben fordult elő súlyos sérüléssel járó baleset, míg 2017-ben 2 

ilyen történt. 

 

Könnyű sérüléses baleset 2016-ban 8 történt Kisbér területén, ugyanez az adat 2017-ben 

némileg kedvezőbb, 6 könnyű sérüléses balesettel. 

 

Jelentős ugyanakkor az anyagi káros balesetek száma: 2016-ban a város közigazgatási 

területén 32 fordult elő, ugyanebben a kategóriában 2017-ben 37 balesetet regisztráltunk. Az 

anyagi káros balesetek közül nagyon sok történt parkolókban (Spar, Penny, Batthyány tér, 

kórház) jellemzően a parkolóhelyre történő beállás vagy onnan történő kihaladás (tolatás) 

alkalmával. Ez esetekben gyakorta megtörtént, hogy az okozó adatai hátra hagyása nélkül 

távozott. Azonosítására akkor nyílt esély, ha az okozó járművet valamelyik köztéri kamera 

rögzítette. Ezek azok a balesetek, melyek a legnagyobb rendőri jelenlét és következetes 

közlekedésrendészeti ellenőrzések mellett is nagyon csekély számban előzhetők meg. 

 

 

II. A Kisbéri Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az 

azzal kapcsolatos feladatatok 

 

1. A közterületi jelenlét 

 

Kisbér városban a rendészeti ellenőrzést gépkocsizó járőrökkel és körzeti megbízottakkal 

teremtjük meg. A körzeti megbízotti feladatokat 2005. január 16-tól Karikó Krisztián c. r. 

főtörzszászlós látja el. Szolgálatát a szomszédos területek körzeti megbízottjaival, továbbá a 
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Rendészeti Osztály járőr állományával teljesíti. 

 

A rendelkezésünkre álló erők felhasználásával biztosítottuk az állandó reagáló erőt. Figyelmet 

fordítottunk arra, hogy a körzeti megbízott szolgálati idejének legnagyobb részét a településen 

töltse, ugyanakkor a Kisbéri Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának sajátos helyzetéből 

fakadóan körzeti megbízottjaink szolgálatuk jelentős részében – egész illetékességi 

területünkre kiterjedően – gépkocsizó járőrszolgálatot láttak el, biztosítva ezzel a fokozott 

közterületi jelenlétet. 

 

2017. évben is tovább folytatódtak az ún. „gördülő szolgálatok” a területen, melynek 

keretében a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság más szerveinek állományába 

tartozó munkatársak is teljesítettek közterületi szolgálatot a Kisbéri Rendőrkapitányság 

illetékességi területén, így Kisbéren is. A településeket „láncra fűzve” (egymás után 

ellenőrizve) fokozták a rendőri jelenlétet. 

 

2017-ben jelentősen emelkedett a kapitányság területén a közterületi szolgálatba vezényelt 

rendőrök, és a közterületi szolgálattal eltöltött órák száma is. Míg 2016-ban 2341 fővel 29 864 

órát töltöttünk közterületi szolgálattal, addig ezek a számok 2017-ben 3154 fő és 36 272 fő 

voltak. 

 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata 

 

A Kisbéri Rendőrkapitányság Rendészeti Osztálya megfelelő létszámú rendőri erőt tudott 

biztosítani a közterületek ellenőrzésére. 2017-ben – a hazánkat érintő, illegális migráció 

kezelésével kapcsolatos feladatok miatt – az előző évekhez hasonlóan, azonban jóval 

kevesebb alkalommal és kisebb létszámot érintően került sor a Komárom-Esztergom Megyei 

Rendőr-főkapitányság Ideiglenesen Működő Csapatszolgálati Századának igénybevételére a 

déli határszakaszon. E feladatban a rendészeti állomány alkalmanként 3-5 fővel, míg a 

bűnügyi állomány kéthavonta 1 fővel vett részt. 

 

2017-ben – év elején megfogalmazott terveinknek megfelelően – a „minőségi” intézkedésekre 

összpontosítottunk, mint a bűncselekmények elkövetőinek elfogása, a közlekedési balesetek 

számának csökkentése, és az ittas járművezetők kiszűrése. Az elfogásokkal kapcsolatban a 

működési területünk egészére vonatkozó adat áll rendelkezésünkre: 2016-ban 57 főt értünk 

tetten és fogtunk el szándékos bűncselekmény elkövetése miatt. Ez a szám 2017-ben közel 

azonos, 51 fő volt. Jelentősebb viszont a bűncselekmény gyanúja miatt előállított személyek 

száma, 2016-ban 50, 2017-ben viszont 77 fő volt. 

 

A leglátványosabb eredményt az ittas járművezetőkkel szembeni intézkedések terén értük el, 

melyhez nagymértékben hozzájárult a „finn módszerrel” végrehajtott ellenőrzések bevezetése, 

melyek keretében kizárólag az alkoholfogyasztás szempontjából ellenőriztük a 

gépjárművezetőket, gyors, dinamikus, rövid ideig tartó, több helyszínre koncentrált 

ellenőrzések keretében. Míg 2016-ban 93 ittas járművezetőt szűrtünk ki a forgalomból, addig 

ez a szám 2017-ben 160 fő volt (szintén működési területünk egészére vonatkozó adatok). 

 

3. A rendezvénybiztosítások 

 

Az értékelt időszakban a városban számos rendezvény került megtartásra, melyeket a 

rendezők részünkre bejelentettek, így az események rendőri biztosítására minden esetben, 

megfelelően tudtunk felkészülni. 
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Kiemelkedő jelentőségűek voltak a nemzeti ünnepekhez kötődő megemlékezések, ezen belül 

a 2017. március 15-i fáklyás felvonulás, az augusztus 20-i és az október 23-i rendezvény, 

továbbá több, kulturális esemény is (Delta és Ismerős Arcok nevű zenekarok koncertje, autós 

családi napok, lovas rendezvények), melyek biztosítását saját erőből oldottuk meg. 

 

A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényt 6 alkalommal jelentettek 

be, melyek esemény nélkül lezajlottak. A rendezvények előkészítésében a szervezők 

törvényben foglalt köztelezettségeiket teljesítették, együttműködésük a Kisbéri 

Rendőrkapitánysággal minden tekintetben megfelelő volt. 

 

Jelentős erőket összpontosítottunk a temetők környékének ellenőrzésére halottak napja 

alkalmával – a megnövekedő forgalom kezelése, valamint a gépjármű-feltörések 

megakadályozása érdekében –, továbbá az év végi ünnepi időszakban a közterületek 

ellenőrzése céljából. 

 

4. Igazgatásrendészeti tevékenység 

 

Az értékelt, 2017-es évben a Kisbéri Rendőrkapitányság 144 – Kisbéren elkövetett – 

szabálysértés miatt folytatott eljárást, szemben a 2016-os 60 esettel. 

Nagyon szemléletes adat, a településen élők által elkövetett szabálysértések száma is, mely 

2017-ben 113 volt, 2016-ban pedig 76. 

 

A számadatok és a tapasztalatok is azt mutatják, hogy az elmúlt évben egyrészt jelentősen 

nőtt a jogsértések száma, másrészt 2016-hoz képest nagyobb erőt tudtunk összpontosítani a 

közlekedési tárgyú ellenőrzésekre, így a forgalomból több szabálysértőt szűrtünk ki. 

 

A szabálysértések kivétel nélkül a közlekedéshez kapcsolódnak, a legjellemzőbb normasértés 

a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, az érvénytelen hatósági engedéllyel, 

jelzéssel való közlekedés és az üzembentartóként elkövetett szabálysértés. 

 

Az elmúlt évben komolyabb figyelmet összpontosítottunk a közlekedési tárgyú 

ellenőrzésekre, a járművezetők mellett ellenőriztük a kerékpárosok és a gyalogosok 

közlekedését is, mivel e két, utóbbi kategóriában közlekedők fokozott veszélynek vannak 

kitéve, maguk is gyakran válnak közlekedési baleset áldozatává, de okozójává is. 

 

A közlekedésben résztvevők életének, testi épségének megóvása érdekében rendszeresen 

ellenőriztük a passzív biztonsági eszközök (biztonsági öv, gyermekülés, bukósisak) 

használatát. 

 

5. Bűn- és balesetmegelőzési tevékenység 

 

A bűn- és balesetmegelőzés terén jelentkező feladatokat a Kisbéri Rendőrkapitányság 

bűnügyi és rendészeti állományából kijelölt munkatársak csatolt munkakörként, napi 

tevékenységük mellett látják el. Ennek figyelembe vétele mellett az elmúlt évben igyekeztünk 

megjelenni minden olyan oktatási intézményben, ahol a korábbi években is hatékony 

megelőző-nevelő munkát folytattunk. Előadások, iskolai tanórák keretében végeztünk 

felvilágosító tevékenységet, továbbá óvodásoknak és iskolásoknak egyaránt tartottunk 

közlekedési tárgyú vetélkedőket. 

 

Bűnmegelőzési célzattal több ismeretterjesztő előadást, nyílt napot, rendőrségi jármű- és 

fegyverzettechnikai, valamint bűnügyi-technikai bemutatót tartottunk az oktatási intézmények 
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felkérésére (pl. „Szakmák éjszakája”), de megjelentünk a nyugdíjas klub rendezvényén is. 

Sikerült elhoznunk Kisbérre a Komárom-Esztergom megyében nagy sikernek örvendő „BIKE 

SAFE” programot, melynek keretében lehetőség nyílt a kerékpárok díjmentes regisztrációjára, 

mely később, egy esetleges lopásnál segíthet az eltulajdonított kerékpár felkutatásában. 

 

6. Együttműködés 

 

Az együttműködés értékelése keretében két partner-szervet kell említenünk: a polgárőrséget 

és az egyes, rendészeti feladatokat ellátó személyeket. 

A Kisbéren működő polgárőrséggel elsősorban a nagyobb tömegeket vonzó rendezvények 

biztosítása alkalmával láttunk el közös szolgálatot. A polgárőrség bevonásával biztosítottuk a 

március 15-i fáklyás felvonulást, a Kisbéri Napok rendezvénysorozatot, továbbá a téglagyár 

területén megtartott autós rendezvényeket is. Fontos megemlíteni, hogy e feladatokban nem 

csak a Kisbéri Polgárőr Egyesület tagjai vettek részt, hanem más egyesületek is segítséget 

nyújtottak a szükséges polgárőr-létszám kiállításában. 

 

A polgárőrséggel történő együttműködést egyértelműen előmozdította, hogy a térség polgárőr 

egyesületeinek munkáját Róth István úr személyében új koordinátor irányítja. A jövőben 

komolyabb hangsúlyt kell fektetnünk a közös szolgálatok szervezésére, továbbá minden 

segítséget meg kívánunk adni a Kisbéri Polgárőr Egyesület esetleges újraszervzéséhez, hiszen 

a település lakosságszáma, az ide települő vállalkozások nagy száma, az egyre nagyobb 

tömegeket vonzó rendezvények és a jelentős közúti forgalom mind-mind igényelnék egy 

megfelelő létszámú, a közterületi szolgálatban és a rendezvénybiztosításokban aktív szerepet 

vállaló polgárőrség megteremtését. 

 

Kisbér Város Önkormányzata által alkalmazott közterületfelügyelővel az értékelt időszakban 

több esetben vettünk részt a rendezvények helyszínére települt árusok ellenőrzésében, melyet 

a jövőben, az új közterületfelügyelő munkába állását követően is folytatni szeretnénk. 

Fontos feladatnak látom a közös ellenőrzés megvalósítását a település bel- és külterületén 

egyaránt, elsősorban az illegális hulladéklerakások megelőzése, és az ilyen tevékenységet 

végző személyek felelősségre vonásának érdekében. 

 

 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 

Összegzésként megállapítható, hogy Kisbér város közbiztonsága mind a bűnügyi, mind a 

közlekedési adatokat figyelembe véve alapvetően jónak értékelhető. Az elmúlt évek 

tendenciáit alapul véve kifejezetten kedvező irányba mozdult el a településen ismertté vált 

bűncselekmények száma, míg a közlekedési helyzet – a növekvő gépjárműforgalom ellenére – 

„drámaian” nem változott. 

A számadatokban megjelenő, kedvező eredményeknél azonban sokkal fontosabb, hogy a 

lakosság és a város vezetése milyennek értékeli a település közbiztonságát, valamint a Kisbéri 

Rendőrkapitányság állománya által végzett tevékenységet. 

 

A 2017. évi, rendőrséggel kapcsolatos önkormányzati felmérésen az illetékességi 

területünkön működő 17 önkormányzat közül 10 küldte vissza az értékelést, melynek átlaga 

4,54 lett. Ez az átlag magasabb, mint az egy évvel korábban, 2016-ban kapott 4,48. 

 

A Kisbéri Önkormányzattól az ötfokozatú skálán viszont csak 3,69-es értékelést kaptunk. 

Nem szabad tehát elmenni amellett, hogy a 2017-es eredmény jelentősen elmarad az azt 

megelőző évtől, és az elmúlt három év vonatkozásában is a legalacsonyabb! Ez a szám 2014-
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ben 4,31, 2015-ben 4,44, 2016-ben pedig 4,25 volt. 

 

Szükséges tehát vizsgálnunk, mi okozta a Kisbéri Önkormányzat által adott – az előző 

évekhez viszonyítottan – alacsonyabb értéket, mely területen indokolt a változtatás, a fejlődés, 

hogy magasabb színvonalon tudjunk eleget tenni a lakosság rendőrséggel szemben támasztott 

elvárásainak. 

 

A legfontosabb célunk 2018-ban is kettős: egyrészt az előző évben elért kedvező mutatók 

fenntartása, másrészt a lakosság elvárásainak való teljesebb körű megfelelés. 

 

Figyelmet kell fordítanunk a közlekedési balesetek számának csökkentésére, kiemelten a 

halálos és súlyos kimenetelű balesetek megelőzésére, folytatnunk kell az ittas járművezetők 

kiszűrésére irányuló tevékenységünket. Aktív baleset-megelőzési tevékenységet kell 

folytatnunk, melybe be kell vonnunk az oktatási intézményeket, gazdálkodó szervezeteket 

(vadásztársaságot, gépjárművezető-oktatást végző vállalkozások) és a polgárőrséget is. 

 

Folyamatosan működtetni kell az ország egészére kiterjedő mélységi migrációs szűrőhálót, a 

többi rendőri szervvel együttműködve hatékonyan kell fellépni a területen áthaladó 

embercsempészekkel szemben. 

 

Biztosítanunk kell az országgyűlési képviselő-választások zavartalanságát. 

 

Az év első felében tovább kell folytatnunk a felkészülést a 2018. július 1-el hatályba lépő új 

büntetőeljárási törvény rendelkezéseinek alkalmazására, majd biztosítanunk kell fenti időtől is 

az eljárások törvényes, szakszerű, határidőre történő lefolytatását. 

 

Fontos a rendőrség munkájába vetett bizalom további erősítése, a szolgáltató rendőrséggel 

szemben támasztott követelményeknek való legteljesebb körű megfelelés. 

 

Fentieken túlmenően igazodni fogunk a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 

vezetője által a rendőrkapitányságok számára, 2018. évre meghatározásra kerülő szervezeti 

teljesítménycélokhoz. 

 

A feladataink eredményes ellátása érdekében továbbra is építünk az eddig kialakult jó 

munkakapcsolatra a társzervekkel, civil szerveződésekkel. 

 

Ez úton szeretném megköszönni Tisztelt Polgármester Úrnak valamint a Képviselő 

Testületnek a Kisbéri Rendőrkapitányság munkájához 2017. évben nyújtott segítségét, és 

kérem támogatásukat 2018. évi közös tevékenységünkhöz! 

 

Kisbér, 2018. február 26. 

Tisztelettel: 

 

 

 dr. Szalay Péter r. alezredes 

 kapitányságvezető 
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