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BEVEZETŐ 

 

 
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a 

rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi 

területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról. 

 

A Jászberényi Rendőrkapitányság illetékességi területe kb. 1200 négyzetkilométer, nagyobb a 

Szolnoki Városi Rendőrkapitányságénál. Az illetékességi területén 18 település, 5 város és 13 

község található 83.000-85.000 fő összlakossággal. A rendőrkapitányság illetékességi 

területén két járást alakítottak ki, a jászapáti székhelyű Jászapáti Járást és a jászberényi 

székhelyű Jászberényi Járást 9-9 településsel. 

 

A Jászapáti Rendőrőrs a Jászberényi Rendőrkapitányság önálló osztály jogállású rendőrőrse.  

A Rendőrőrs illetékességi területe kiterjed Jászapátira, Jászkisérre, Jászszentandrásra és 

Jásziványra, melyek területe összesen 292,2 négyzetkilométer. A négy település lakosainak 

száma a 2013.01.01-jei KSH adatok szerint 17.298 fő. 

Jászivány a Jászság észak-keleti határán fekvő település. Jászberénytől kb. 25 km-re, keletre 

fekszik. Szomszédos települések: Jászapáti, Heves, Pély és Jászkisér. 

A település vasúti közeledéssel nem elérhető. Közúton a 31. sz. főút bekötőútjáról Jászapáti, 

valamint Heves felől érhető el. Területe: 39,51 km2. Állandó népessége 372 fő (KSH 

2015.01. 01.).   

2016-ban jelentős személyi változás történt. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-

főkapitányság Vezetője 2016. augusztus 15-ei hatállyal felmentette beosztásából Dr. Körei - 

Nagy József r. ezredes kapitányságvezetőt és 2016. szeptember 01-ei hatállyal Dr. Tóth Péter 

r. ezredest, rendőrségi főtanácsost bízta meg a kapitányságvezetői feladatok ellátásával. A 

Jászapáti Rendőrőrs vezetését továbbra is Hamar Gábor r. alezredes látja el.  

 

A beszámolót a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője által 2017. 

január hónapban kiközölt Országos Rendőr-főkapitánysági szempontrendszer szerint 

készítettem el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1szs%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1szber%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/32-es_f%C5%91%C3%BAt_%28Magyarorsz%C3%A1g%29


3 

 

  

2016. évre kitűzött célok: 

 

1. Jászivány település közbiztonságának fenntartása, javítása, különös figyelemmel 

az itt lakók szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni 

eredményes fellépésre. A központi és területi szerv által elrendelt, a lakosság 

szubjektív biztonságérzetét pozitív irányba befolyásoló fokozott ellenőrzések és 

programok maradéktalan és eredményes végrehajtása. 

 

2. Az összes és egyes regisztrált bűncselekmények számának csökkentése, a 

nyomozati eredményesség növelése. 

 

3. Az illegális migráció elleni eredményes és hatékony fellépés a helyi 

kockázatelemzésen alapuló ellenőrzések fokozásával.  

 

4. Törvényes, eredményes fellépés a bűncselekmények elkövetőivel szemben. 

Jogszerű, szakszerű, arányos és szükséges intézkedések foganatosítása. 

 

 

BŰNÜGYI HELYZET BEMUTATÁSA 

a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények alapján 
 

Regisztrált bűncselekmények alakulása 

 

 

 

forrás:ENYÜBS 

 

2015. évben Jászivány településen 6 darab volt a regisztrált bűncselekmények száma, 2016-ra 

ez a szám 5-re csökkent. 

 

Közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények  

 

A közterületen elkövetett bűncselekményt nem regisztráltunk sem 2015-ben sem pedig 2016-

ban. 

 

forrás:ENYÜBS 

 

 

 

 

 



4 

 

  

A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, kiemelten kezelt 

bűncselekmények áttekintése 

 

A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya 2015-ben 1.612, 2016-ban 

1.344 volt. Ez az arányszám alacsonyabb mind az országos, mind a megyei átlagnál. 

 

A kiemelt bűncselekmények számának alakulása: 

 

 

 

 

 
Forrás: ENYÜBS 

 

 

Kiemelt bűncselekmények számának alakulása 

 

Jászszivány község közigazgatási területén az összes kiemelt kategóriában 2016-ban 4 

bűncselekményt regisztráltak a 2015. évi 3 bűncselekménnyel szemben.  

 

Az értékelt időszakban a kiemelt bűncselekmények közül, 4 lopás történt, melyből 

lakásbetörés 2 esetben fordult elő. Emberölést és annak kísérletét, testi sértést, halált okozó 

súlyos testi sértést, kiskorú veszélyeztetését, embercsempészetet, önbíráskodást, visszaélés 

kábítószerrel (terjesztői magatartás tekintetében),  személygépkocsi lopást, zárt gépjármű 

feltörést, rablást, kifosztást,  zsarolást, rongálást, orgazdaságot és jármű önkényes elvételét  

nem regisztráltak 2016-ban. 

 

 



5 

 

  

 

Lopások és lakásbetörések számának alakulása 

 

 
 

A 2016-ben a regisztrált lopások száma 3-ról 4-re, a lakásbetörések száma pedig 0-ról 2-re 

emelkedett. 

 

Jászivány és Jászszentandrás községeket érintő, a külterületet felől érkező betöréseket 

fokozott közterületi jelenléttel, bűnügyi portyaszolgálatokkal, másik kapitányságterületén lévő 

rendőrökkel összevont járőrözéssel, polgárőrökkel és vadászokkal történő közös 

szolgálatokkal és ezek eredményeként sikeres felderítéssel megállítottuk a lakosság 

biztonságérzetét jelentősen befolyásoló külterületi vagyon elleni bűncselekményeket. 

 

Garázdaság, testi sértés, rongálás bűncselekmények számának alakulása 

 

Az adatok elemzése során megállapítható, hogy 2015. évvel megegyezően 2016. tekintetében 

a regisztrált rongálások és a testi sértések száma 0. 

 

 

BŰNÜLDÖZŐI MUNKA ÉRTÉKELÉSE 

 

A nyomozáseredményességi mutató alakulását, a közterületen elkövetett regisztrált 

bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatóját és az egyes kiemelten kezelt 

bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulását az 1. számú 

mellékletben foglaltam össze. 

 

 

TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK 

 

A tulajdon elleni szabálysértések számának alakulása a Jászberényi Rendőrkapitányság teljes 

illetékességi területén: 

 

A tulajdon elleni  szabálysértések számának alakulása 

 
2015. 2016. 

 - Keletkezett ügyek száma tulajdon elleni szabálysértés 593 613 

 - Befejezett ügyek száma tulajdon elleni szabálysértés 590 629 
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Befejezett ügyek megoszlása 2015. 2016. 

 - Bíróságra megküldés tulajdon elleni szabálysértés 231 220 

 - Bűnügyre áttétel tulajdon elleni szabálysértés 51 51 

 - Ismeretlenes megszüntetés tulajdon elleni szabálysértés 225 251 

 - Egyéb megszüntetés, felfüggesztés, egyesítés tulajdon elleni 

szabálysértés 62 74 

 - Szabálysértési őrizet tulajdon elleni szabálysértés 9 11 

 - Feljelentés elutasítás tulajdon elleni szabálysértés 6 13 

 - Illetékességi áttétel tulajdon elleni szabálysértés 6 9 

 

   

A keletkezett tulajdon elleni szabálysértések megoszlása 2015. 2016. 

lopás 404 454 

szándékos rongálás 83 69 

csalás 55 51 

jogtalan elsajátítás 30 21 

sikkasztás 17 11 

orgazdaság 4 7 

gondatlan rongálás 0 0 

nem gépi meghajtású jármű jogtalan használata 0 0 

 

   

Tulajdon elleni szabálysértések miatt kiszabott helyszíni bírságok 

számának alakulása 
2015. 2016. 

Összes tulajdon elleni szabálysértés 73 64 

 

 
  

A tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatójának alakulása 2015. 2016. 

összes tulajdon elleni szabálysértés 33,24% 34,12 % 

bolti lopások esetében 62,5% 84,62 % 

egyéb lopások esetében 31,25% 33,47 %* 

lopásokat leszámítva egyéb tulajdon elleni szabs. esetében 35,19% 29,91 % 
 

Forrás: Netzsaru (2017. január 09-ei állapot.) 

A *-al jelölt felderítési mutató forrása: Share point (2017. január 04-ei állapot.) 

 

 

 

Jászivány településen 2015-ben, illetve 2016-ban keletkezett tulajdon elleni 

szabálysértések számának alakulása 
 

2015. év: 0 db 

2016. év: 0 db 
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KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI HELYZET BEMUTATÁSA 
 

Balesetek alakulása 

 

Jászivány község közigazgatási területén 2016-ban regisztrált, személyi sérüléssel járó 

közlekedési baleset nem történt. 

 

Balesetek bekövetkezése esetén, minden alkalommal vizsgáljuk, hogy hiányos vagy helytelen 

forgalomszervezés közrejátszott-e a közlekedési esemény kialakulásában. A közterületi 

állománnyal szemben támasztott folyamatos elvárás, hogy az észlelt forgalomszervezési 

hiányosságokat jelezzék parancsnokaiknak. 

 
 

Az illegális migráció helyzete (jellemző kategóriák; trendek, módszerek; a visszaszorítás 

érdekében tett intézkedések). 

 

A Jászság az illegális migrációval nem érintett, így Jászivány település sem, azonban 

jelenlétét teljesen kizárni nem lehet, ezért a Jászapáti Rendőrőrs Rendészeti Alosztály 

állománya több alkalommal is részt vett helyi szervezésű un. mélységi ellenőrzésekben, ahol 

embercsempészetre utaló körülmény nem került megállapításra.  

 

 

 

RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE 

 

 
2016-ban a közterületre vezényelt létszám 2284 főről 2488 főre emelkedett, ezzel egyenes 

arányosságban a közterületre vezényelt órák száma jelentősen, mintegy 12,6%-al emelkedett 

24402-ről 27478-ra növekedett. 2016. évben az ún. fokozott közterületi jelenlét biztosítása 

érdekében elrendelt túlóráknak köszönhetően, a közterületre vezényelt létszámot és óraszámot 

növelni tudtuk.  

 

Így az elmúlt évben a településen a közterületi jelenlétünket tovább növeltük, melyre a 

jövőben is nagy hangsúlyt fektetünk. A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább javító, 

a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedésekkel törekedtünk az erőszakos jellegű 

bűncselekmények, valamint a vagyon elleni bűncselekmények számának további 

csökkentésére.  

 

A Jászberényi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó településeken rendszeresen 

tartottunk körözési akciókat, melyek Jásziványt is érintették. 

 

Az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények megelőzése érdekében 

Jászivány közigazgatási területén hetente 1-1 alkalommal ellenőrzéseket foganatosítottunk, 

továbbá hetente 1 alkalommal fokozott rendőri jelenlétet szerveztünk a külterületi 

ingatlanokban és a tanyákon élő személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények 

megelőzésére és visszaszorítására. 
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Rendőri intézkedések 

 

A Jászapáti Rendőrőrs illetékességi területén kifejtett tevékenységének főbb mutatói: 

 

 2015 2016 

Közterületre 

vezényelt létszám (fő) 
2284 2488 

Közterületre 

vezényelt óraszám 
24402 27478 

Biztonsági intézkedés 26 23 
Előállítás 206 340 
Elfogás 64 109 
Elővezetés 150 209 
Helyszíni bírság 

(db/összeg) 
142/1.715.000 Ft. 299/3.420.000 Ft. 

Szabálysértési 

feljelentés 
290 186 

Büntető feljelentés 6 16 
Ittas vezető 22 15 
Bűnügyi ügyirat 515 476 
Általános ügyirat 2108 2208 

 

Az elfogások száma 64-ről 109-re, az elállítások száma 206-ról 340-re, míg a sikeres 

elővezetések száma 150-ről 209-re emelkedett az értékelt időszakban a 2015. évi adatokhoz 

képest. 

A fenti táblázatban lévő szabálysértések szankcionálásai tükrözik az ORFK által 2015. 

februárjában „intézkedési kultúraváltás” néven bevezetett, a rendőrség megújulását, 

szolgáltató, segítő jellegének erősítését célzó iránymutatása, melynek fő célja az, hogy ahol az 

állampolgár segítségre szorul, ott a rendőr segít, ahol pedig intézkedni kell, ott a törvény 

keretei közötti szankciót alkalmazva lép fel. 

 

Gyülekezésről szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény nem volt a település területén.  

 

A településnek 1 fő körzeti megbízottja van, mely lefedik Jászivány teljes és részben Jászapáti 

közigazgatási területét. A rendőrőrs beosztottainak szolgálat ellátását a rendőrőrs parancsnoka 

és az őt helyettesítő alosztályvezető irányítja és koordinálja. A közterületi szolgálat 

szervezése elemző-értékelő munka által rendelkezésre álló adatok felhasználásával történik, a 

mindenkori végrehajtandó szolgálati feladatok és a településen jelentkező sajátosságok 

ismeretében. A rendőrőrs közterületi beosztotti állománya a szolgálati idejének jelentős részét 

közterületen teljesíti. A körzeti megbízottak és járőrök elsődleges feladata a közterületeken 

történő járőrözés, a közterületek és a közlekedés biztonságának javítása, a közterületi 

jelenlétből fakadó prevenció. 

 

A rendezvényeket megerősített szolgálattal biztosítottuk. 

 

Az idegenforgalmi időszak kiemelt rendezvény volt a jásziványi Falunap, melynek 

biztosításában nagyobb rendőri erő vett részt a rendezvény zavartalan lebonyolítása 

érdekében. 
  

 



9 

 

  

 

 

 

BŰN-ÉS BALESET-MEGELŐZÉS 
  

Bűnmegelőzés 

 

2016-ben kiemelt figyelmet fordítottunk a gyermek- és ifjúságvédelemre, valamint az 

időskorúak áldozattá válásának elkerülésére irányuló programokra, előadásokra. Az 

időskorúak védelme érdekében 2016. évben is folyamatosan végrehajtottuk az „Időskorúak 

sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekmények megelőzéséről" szóló feladattervet. 

A „Kisebb települések – nagyobb biztonságban. Négy megye összefogása a falvakban 

élőkért.” című régiós pályázati projektben a Jászberényi Rendőrkapitányság területén két 

településen került információs pont került átadásra, az egyikre Jásziványban 2016. április 08-

án került sor sajtó jelenlétében. A projekthez kapcsolódóan a településen lakossági fórum 

került megtartásra, ahol többek között az „Idősek sérelmére elkövetett lopások és azok 

megelőzése” című előadás került megtartásra a rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója 

által, továbbá egyszerű, megfizethető vagyonvédelmi eszközök bemutatására is sor került. 

 

A 2016-os évben is a rendőrjárőr, illetve a körzeti megbízott személyesen kapcsolatba léptek 

az időskorúakkal,  felvilágosítást adtak többek között a trükkös lopások elkövetéseiről, illetve 

vagyonvédelmi tanácsokkal látták el őket.  

 

A Jászberényi Rendőrkapitányság saját bűnmegelőzési programján – Megelőzési és 

Tanácsadási Konferencia- belül működő Szomszédok Egymásért Mozgalomhoz 2014-ben 

Jászivány az elsők között csatlakozott, ezzel is példát mutatva a Jászság településeinek 

összefogás tekintetében. A településen több mint 100 család tagja a mozgalomnak, 

megközelítőleg 90%-os a lefedettség. 

 

A hideg idő beköszöntével, figyelemmel kísérjük a településen élő időskorú, egyedül élő 

embereket, a kocsma zárása után a közterületeket, hogy kihűlés ne következzen be. 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése 

 

A gyermekek védelme érdekében a szolgálatot ellátó rendőrök az iskolalátogatási időben heti 

rendszerességgel ellenőrizték a közterületeket. Cél a csellengő általános iskolások 

intézményekbe való visszavitele a 22/202. (XII.21.) ORFK utasítás szabályai szerint. 

A kijelölt beosztott 2016-ban is részt vett az éves gyermekvédelmi tanácskozáson, ahol a 

legjellemzőbb problémák kerültek megvitatásra.  

 

Családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem 

 

Jásziványon nem került sor ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére 2016-ban. 

Ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére esetén a kollégák, a sértetteknek már az 

elsődleges intézkedéskor tájékoztatást adnak a büntetőeljárásbeli jogokról, kötelezettségekről, 

valamint a kárenyhítés lehetőségét nyújtó intézményekről. Átadják az Áldozatsegítő Szolgálat 

tájékoztatóját és felhívják figyelmüket az áldozatsegítés lehetőségeire. A sértettek az 

áldozatsegítő szolgáltatásokról az őrsökön elhelyezett plakátokról, valamint az erről szóló 

szórólapokról is értesülnek.  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálatának 

szakembereivel továbbra is jó munkakapcsolatot ápolunk.   
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A baleset-megelőzési tevékenység 

 

A közlekedésbiztonsági akciókat a megyei feladattervre épülő helyi feladattervben 

meghatározottak szerint végeztük.  

 

A baleset-megelőzési munka szervezése a Városi Baleset-megelőzési Bizottság és a 

Közlekedésrendészeti Osztály, végrehajtása pedig a Rendőrkapitányság egészének a feladata. 

 

Új elemként említendő az úgynevezett FINN módszerrel végzett közlekedésbiztonsági akció, 

melynek lényege, hogy nagy létszámú rendőri csoport hajtja végre - leállító, intézkedést 

foganatosító és elfogó rendőrökkel -, és az általános ellenőrzéstől eltérően az ellenőrzési 

ponthoz érkező valamennyi jármű megállításra kerül kizárólag csak alkoholteszteres 

ellenőrzés végett. 

 

Végrehajtottuk továbbá az év vége közeledtével a „Hogy ne csak a mikulást vegyük észre”, 

„Kék Angyal” akciókat, amely során a kerékpárral közlekedő, arra rászoruló személyeknek az 

intézkedő rendőrök láthatósági mellényt, illetve villogókat adtak át. Ezen akciókon túl más 

időpontban is kerültek végrehajtásra akciók, melyek során szintén villogókat és mellényeket 

osztottak a rendőrök a közlekedők számára. 

 

 

Az Iskola Rendőre Program értékelése 

 

A baleset-megelőzési munkának fontos része az „Iskola rendőre program”. Ennek keretében 

az oktatási intézményekben az iskola rendőr adott tájékoztatást a gyerekeknek az életkori 

sajátosságaiknak megfelelően a KRESZ szabályokról. A tanév elején elhelyezésre kerültek a 

plakátokat, az előadások megtartásának dokumentálása az iskolarendőr naplóban történik. A 

tanítás megkezdése előtt az iskolarendőr az iskola vezetőjét tájékoztatta az „Iskola rendőre 

program” folytatásáról. 

 

A tanév megkezdése előtt és a tanév folyamán az intézmények környékén visszatérően 

helyszínbejárást végeztek és végeznek közlekedésbiztonsági, közrendvédelmi, valamint 

bűnügyi szempontból. Az „iskola rendőre program” helyi koordinátora a Jászberényi 

Rendőrkapitányság baleset-megelőzési előadója.  

 

Együttműködés 
 

A helyi önkormányzattal folytatott együttműködés értékelése 

 

Jászivány Község Önkormányzatával kiváló színvonalú az együttműködés, az őrsparancsnok 

a város polgármesterével, havi rendszerességgel személyesen veszi fel a kapcsolatot és az 

esetlegesen felmerülő problémákra igyekeznek megoldást találni. A soros önkormányzati 

testületi üléseken meghívásra az őrsparancsnok és a körzeti megbízott biztosításával jelen 

vagyunk. 

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény által előírt beszámolási kötelezettségünknek 

eleget tettünk, beszámolónkat a település közbiztonságáról a képviselő-testület 2016. évben 

elfogadta.  
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A Jászapáti Rendőrőrs illetékességi területét és Konzultációs Fórumot 2016. április 28-án, a 

Jászapáti Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumot 2016. október 12-én  a Jászapáti 

Polgármesteri Hivatal épületében tartottuk meg.  A fórumon interaktív formában tárgyalták a 

résztvevők a közbiztonságot érintő aktuális problémákat.  

 

 
 

Együttműködés az ügyészséggel, bírósággal 

 

Az ügyészségekkel, bíróságokkal folyamatos, napi munkakapcsolatban állunk. Az 

együttműködés kiterjed az ügyészi szakfelügyeletre, az egyes ügyekben történő 

egyeztetésekre. 

A bírósággal folyamatosan egyeztettünk az általuk elrendelt elővezetésekkel kapcsolatban, 

továbbá a bíróság hatáskörébe tartozó szabálysértések ügyfeldolgozásának segítésére. Több 

alkalommal kértünk állásfoglalást.  

 

Az oktatási intézményekkel, egyházakkal és  civil szervezetekkel történő együttműködés 

értékelése 

 

A tankötelezettek védelme érdekében az oktatási intézmények kapcsolattartó pedagógusaival 

jó együttműködést alakítottunk ki. Az idősek sérelmére elkövetett vagyon elleni 

bűncselekmények megelőzése érdekében az egyházak képviselőivel egyes településeken 

folyamatos kapcsolatot tartunk. A Jászsági Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat helyi 

Központjával és Területi Szakmai Központjaival, az ott dolgozó családsegítőkkel évek óta jó 

a kapcsolatunk. Ennek eredményeként a jelzőrendszerek folyamatosan és példaértékűen 

működnek. Egy-egy konkrét ügyet kivéve jelzőrendszeri megbeszélések alkalmával kerül sor 

a kapcsolattartásra a védőnőkkel, iskola- és gyermekorvosokkal, családgondozókkal.  A 

Jászság területén működő iskolák és óvodák ifjúságvédelmi felelősei a jelzőrendszeri 

találkozókon túl gyakran kérik szakmai segítségünket egy-egy eset kapcsán. A helyi 

médiákkal az előző évekhez hasonlóan folyamatosan kiváló kapcsolatot tartottunk, és tartunk 

fenn. 

 

A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött 

együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok 

 

Jásziványon több év polgárőr szolgálat kihagyását követően 2017. március 18-án 21 fővel új 

polgárőr egyesület alakult, mely várhatóan az év második felében kezdi meg a működését a 

bejegyzést és az együttműködési megállapodás megkötése után. 
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ÖSSZEGZÉS, CÉLKITŰZÉS 

 

 
Összességében megállapítható, hogy 2016-ban a Jászberényi Rendőrkapitányság és azon belül 

a Jászapáti Rendőrőrs a hatáskörébe utalt és a különböző intézkedési- és feladattervekben 

meghatározott feladatait, valamint célkitűzéseit az objektív körülményeinek tükrében 

alapvetően kiváló szinten teljesítette. 

A Jászapáti Rendőrőrs működésében az év során érzékelhető volt a további fejlődés. A 

településen a regisztrált bűncselekmények számában  további csökkenés, és rendőri munka 

eredményességében további javulás következett be.  

 

 

A 2017-re vonatkozó főbb feladataink és célkitűzéseink: 

 Jászivány település közbiztonságának fenntartása, javítása, különös figyelemmel 

az itt lakók szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni 

eredményes fellépésre. A központi és területi szerv által elrendelt, a lakosság 

szubjektív biztonságérzetét pozitív irányba befolyásoló fokozott ellenőrzések és 

programok maradéktalan és eredményes végrehajtása. 

 

 Az összes és egyes regisztrált bűncselekmények számának csökkentése, a 

nyomozati eredményesség növelése. 

 

 Az illegális migráció elleni eredményes és hatékony fellépés a helyi 

kockázatelemzésen alapuló ellenőrzések fokozásával.  

 

 A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számának csökkentése a 

baleset-megelőzési tevékenység és a közúti ellenőrzések fokozásával. 

 

 A bűn- és baleset-megelőzési tevékenység erősítése. A „Megelőzési és 

Tanácsadási Konferencia” keretein belül a Szomszédok Egymásért Mozgalom 

fejlesztése, továbbá az ORFK „Házhoz megyünk!” programon belül létrejött 

„BikeSafe” rendszer bevezetése. 

 

 A körzeti megbízottnak a polgárőrséggel szorosan együttműködve folytatniuk kell 

a helyi bűnmegelőzési céllal végzett tevékenységét, lehetőség szerint minél több 

fiatal és időskorú személyt kell elérnie hasznos tanácsokkal az áldozattá válás 

elkerülése érdekében.   

 

 Törvényes, eredményes fellépés a bűncselekmények elkövetőivel szemben. 

Jogszerű, szakszerű, arányos és szükséges intézkedések foganatosítása. 
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Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Kérem, hogy az előterjesztett anyagot vitassák meg, tegyék meg észrevételeiket, 

véleményüket, a meghatározott feladatokat támogassák, javaslataikkal segítsék munkánkat és 

a beszámolómat fogadják el. 

 

 

Jászberény, 2017. április 21.  

 

 

                                                                             

                                        Tisztelettel: 

 

 

 

    

                                              Dr. Tóth Péter r. ezredes sk. 

                                              rendőrségi főtanácsos 

                                               mb. kapitányságvezető 
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1. számú melléklet 

 

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma az elkövetés helye szerinti 

bontásban 

 

Forrás: ENYÜBS 

Jászivány 

2015. 

év 

2016. 

év 

KIEMELT bűncselekmények 

Emberölés 0 0 

 - befejezett szándékos emberölés 0 0 

 - emberölés kísérlete 0 0 

Testi sértés 0 0 

 - súlyos testi sértés 0 0 

 - halált okozó súlyos testi sértés 0 0 

Kiskorú veszélyeztetése 0 0 

Embercsempészés 0 0 

Garázdaság 0 0 

Önbíráskodás 0 0 

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények 0 0 

Lopás 3 4 

- személygépkocsi lopás 0 0 

- zárt gépjármű feltörés 0 0 

- lakásbetörés 0 2 

Rablás 0 0 

Kifosztás 0 0 

Zsarolás 0 0 

Rongálás 0 0 

Orgazdaság 0 0 

Jármű önkényes elvétele 0 0 

Összesen a KIEMELT kategóriában: 3 4 

Közterületen elkövetett bűncselekmények: 0 0 

Összes bűncselekmény: 6 5 

    

 

 

JÁSZBERÉNY RK. egészére vonatkozóan: 

  

   Összes bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója 

Összes bűncselekmény 2015 2016 

Eredményes nyomozások összesen 1732 1309 

Eredménytelen nyomozások összesen 1249 979 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 2981 2288 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 58,1 57,2 
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Közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatója 

 

Közterületen elkövetett bűncselekmények 2015 2016 

Eredményes nyomozások összesen 400 469 

Eredménytelen nyomozások összesen 131 111 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 531 580 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 75,3 80,9 

   

   Kiemelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 

   Emberölés 2015 2016 

Eredményes nyomozások összesen 0 0 

Eredménytelen nyomozások összesen 0 0 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 0 0 

Nyomozáseredményességi mutató (%) - - 

   Befejezett szándékos emberölés 2015 2016 

Eredményes nyomozások összesen 0 0 

Eredménytelen nyomozások összesen 0 0 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 0 0 

Nyomozáseredményességi mutató (%) - - 

    

 

  Emberölés kísérlete 2015 2016 

Eredményes nyomozások összesen 0 0 

Eredménytelen nyomozások összesen 0 0 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 0 0 

Nyomozáseredményességi mutató (%) - - 

   Testi sértés 2015 2016 

Eredményes nyomozások összesen 106 88 

Eredménytelen nyomozások összesen 34 23 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 140 111 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 75,7 79,3 

   Testi sértés - súlyos 2015 2016 

Eredményes nyomozások összesen 37 29 

Eredménytelen nyomozások összesen 19 10 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 56 39 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 66,1 74,4 
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    - halált okozó szándékos súlyos testi sértés 2015 2016 

Eredményes nyomozások összesen 0 0 

Eredménytelen nyomozások összesen 0 0 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 0 0 

Nyomozáseredményességi mutató (%) - - 

   Kiskorú veszélyeztetése 2015 2016 

Eredményes nyomozások összesen 36 15 

Eredménytelen nyomozások összesen 23 6 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 59 21 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 61 71,4 

   Embercsempészés 2015 2016 

Eredményes nyomozások összesen 0 0 

Eredménytelen nyomozások összesen 0 0 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 0 0 

Nyomozáseredményességi mutató (%) - - 

   Garázdaság 2015 2016 

Eredményes nyomozások összesen 219 183 

Eredménytelen nyomozások összesen 90 44 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 299 227 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 70,9 80,6 

 

 

  Önbíráskodás 2015 2016 

Eredményes nyomozások összesen 5 2 

Eredménytelen nyomozások összesen 2 1 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 7 3 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 71,4 66,7 

   Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények 2015 2016 

Eredményes nyomozások összesen 2 0 

Eredménytelen nyomozások összesen 0 1 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 2 1 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 100 0 

   Lopás 2015 2016 

Eredményes nyomozások összesen 335 488 

Eredménytelen nyomozások összesen 858 698 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 1193 1186 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 28,1 41,4 
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  Lakásbetörés 2015 2016 

Eredményes nyomozások összesen 82 112 

Eredménytelen nyomozások összesen 247 291 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 329 403 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 24,9 27,8 

   Személygépkocsi lopás 2015 2016 

Eredményes nyomozások összesen 1 1 

Eredménytelen nyomozások összesen 2 1 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 3 2 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 33,3 50 

 

 

  Zárt gépjármű feltörés 2015 2016 

Eredményes nyomozások összesen 3 2 

Eredménytelen nyomozások összesen 11 17 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 14 19 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 21,4 10,5 

   Rablás 2015 2016 

Eredményes nyomozások összesen 8 10 

Eredménytelen nyomozások összesen 1 1 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 9 11 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 88,9 90,9 

 

 

  Kifosztás 2015 2016 

Eredményes nyomozások összesen 4 7 

Eredménytelen nyomozások összesen 1 1 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 5 8 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 80 87,5 

   Zsarolás 2015 2016 

Eredményes nyomozások összesen 4 2 

Eredménytelen nyomozások összesen 2 1 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 6 3 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 66,7 66,7 

   Rongálás 2015 2016 

Eredményes nyomozások összesen 18 16 

Eredménytelen nyomozások összesen 28 13 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 46 29 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 39,1 55,2 
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Orgazdaság 2015 2016 

Eredményes nyomozások összesen 6 4 

Eredménytelen nyomozások összesen 0 1 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 6 5 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 100 80 

   Jármű önkényes elvétele 2015 2016 

Eredményes nyomozások összesen 7 4 

Eredménytelen nyomozások összesen 1 0 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 8 4 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 87,5 100 

 


