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Bevezetés
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestület!
A 2017. év során legfontosabb feladatunk nem változott. A lakosság jó szubjektív közbiztonságérzetének fenntartása mellett az volt célunk, hogy megfeleljünk a rendőrséggel szemben
támasztott magas társadalmi elvárásoknak. Kiemelt feladatként jelentkezett a turisztikai szezon, továbbá az illegális migrációval kapcsolatos rendőri feladatok biztosítása.
2017. évben illetékességi területünkön a rendőri eljárásokban regisztrált bűncselekmények
száma 1 404-re csökkent. A csökkenés aránya azért nem volt nagyobb a 2016. évi bűncselekményszámhoz képest, mivel 2017. évben sikeresen fejeztünk be két olyan kiemelt bűnügyet,
melyekben a bűncselekmények száma összességében meghaladta a 250-et.
A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 2014-ről 2015. évre 1 350-ről 1 289re csökkent, majd ez a szám 2016. évre 1 576-ra nőtt.
Az állampolgárok személy- és vagyonbiztonságát egy súlyosan sértő vagy veszélyeztető erőszakos bűncselekmény történt, a Velence, Váli völgyi üzemanyag töltő állomás területén elkövetett fegyveres rablás.
Az egyes kiemelt bűncselekmények esetében az ismertté válás különböző mértékű volt. A
vagyon elleni bűncselekmények száma csökkenő tendenciát mutat. Még annak ellenére is
kimutatható a Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén a csökkenés, hogy 2015.
július 1-től illetékességi területünk jelentősen bővült. 2017-ben került befejezésre egy 157
rendbeli személygépkocsi lopás, valamint egy 55 rendbeli lakásbetörés sorozat miatt folytatott
büntetőeljárás. A két ügyben felderített bűncselekmények száma jelentősen befolyásolja a
kiemelten kezelt ügyek számát, de ezen belül a lopás, a személygépkocsi lopás, a betöréses
lopás, és a lakásbetörés, valamint a közterületen elkövetetett bűncselekmények alkategóriák
számadatait is.
Továbbra is domináns volt a lopások száma, amely 2017. évben 726 volt. Ez volumenében a
2016. évi adatokhoz képest (609) emelkedést mutat. A kategórián belül csökkent a zárt gépjármű feltörések száma (26-ról 18-ra), és a lakásbetörések száma (141-ről 107-re). A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 238-ról 433-ra növekedett. Rablás a 2016. évi 3-mal
szemben 2017. évben 1 volt.
A nyomozás eredményességi mutató kis mértékben csökkent 2017. évben 62,9 %-ról
59.5%-ra, a közterületen elkövetett bűncselekmények vonatkozásában azonban 84,9 %-ról
93.9%-ra növekedett.
A közrendvédelmi területre vonatkozó célkitűzéseink teljesültek. A közterületi szolgálatba
vezénylések száma, illetve időtartama a bázisidőszakhoz képest csökkent. Az érdemi rendőri
intézkedéseket tekintve valamennyi kategóriában növekedés tapasztalható, emelkedett az elfogások, azon belül a bűncselekmény elkövetésén tetten ért elkövetők elfogása, az előállítások, és azon belül a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek előállítása. Mind
az elrendelt, mind a végrehajtott elővezetések számában minimális csökkenés tapasztalható.
A közlekedésrendészeti tevékenység vonatkozásában megállapítható, hogy célkitűzéseink
jórészt teljesültek. A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma 2016-hoz
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képest csökkent. Az értékelt időszakban stagnált a halálos kimenetű balesetek száma, emelkedett a súlyos, és csökkent a könnyű személyi sérüléssel járó balesetek száma. Az ittas járművezetők elleni következetes fellépés hatására csökkent az ittasan közúti közlekedési balesetet
okozók aránya.
Az igazgatásrendészeti szakterületen tovább emelkedett az egyébként is magas ügyforgalom. A jelentős terhelés, és a folyamatos jogszabály-változások ellenére az állomány törvényesen, szakszerűen, jó színvonalon látta el feladatait.
Személyügyi szempontból a rendőrkapitányság szervezési állománytáblázata szerint létszámunk 2017. évben nem változott. Az értékelt évben 15 fő közfoglalkoztatott is segítette munkánkat.
A hivatali tevékenység során az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásának bevezetésével kapcsolatos új feladatvégzésre való áttérés volt jellemző.
A gazdálkodás keretében a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges alapvető anyagitechnikai, valamint pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak. Ercsi, Velence város valamint
Baracska, Vál adományai is hozzájárultak ahhoz, hogy a keletkezett túlszolgálatok pénzben
megváltásra kerültek. December hónapban 8 rendőri jelleggel ellátott szolgálati gépjármű
érkezett járműparkunkba.
A rendőrkapitányság elhelyezési körülményei nem változtak, azonban az elhelyezés javítása
érdekében előrelépés történt, mert kiválasztották a Gárdonyi Rendőrkapitányság új épületének
kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertesét. Az épület-karbantartás vonatkozásában
kizárólag a kisebb, halasztást nem tűrő munkák végrehajtására került sor.
I. A közbiztonsági helyzet értékelése
1. A bűnügyi helyzet bemutatása
A bűnügyi helyzetet alapvetően meghatározza, hogy a Velencei-tó hazánk harmadik legnagyobb tava, félúton fekszik Budapest és a Balaton között. Egyre bővülő idegenforgalmi gócpont, mely bármilyen járművel könnyen megközelíthető. A turisztikai szezonban a Velenceitó környékén tartózkodó lakosok és idelátogatók száma többszörösére emelkedik.
Meg kell említeni továbbá, hogy térségünkben - földrajzi elhelyezkedéséből, és idegenforgalomban betöltött szerepéből adódóan - sok a télen lakatlan hétvégi ház, amelyek több esetben
válnak vagyon elleni bűncselekmények elkövetésének célpontjává.
1.1 A regisztrált bűncselekmények számának alakulása Martonvásár város vonatkozásában
Martonvásár illetékességi területén 2017. évben 79, 2016. évben 71, 2015-ben 83, 2014-ben
309, 2013-ban 156, 2012-ben 182, 2011-ben 198, 2010-ben 164 volt a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma.
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1.2 A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása Martonvásár városban
Bűncselekmény főcsoportok szerinti megoszlás tekintetében megállapítható, hogy meghatározóak voltak a vagyon elleni bűncselekmények, a lopások száma 33 (2016-ban 29), amiből
gépjármű feltörés 1 (4), betöréses lopás 10 (8), lakásbetörés 5 (4), illetve orgazdaság 1 (1)
történt. Kis mértékben csükkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma 15 (16),
rablás és rongálás az értékelt tévben nem történt (1-4), emelkedett azonban a garázdaságok
száma 2-re (0), a testi sértések száma 4-re (1), melyből a súlyos testi sértések száma 2-re nőtt
(1).
A regisztrált bűncselekmények száma az elmúlt nyolc év viszonylatában folyamatosan csökkent, 2014-ben egy 182 rendbeli garázdaság miatt jelentkezett kiugró érték. A 2010-től jellemző 150-200 közötti bűncselekményszám 2015-től évi 70-80 közötti értéken stabilizálódott.
A múlt évben 79-re emelkedett az előző évi 71-ről.
1.3 A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása Martonvásár városban (bűnügyi fertőzöttség)
A százezer lakosra jutó bűncselekmények száma a 2011. évi 3504-ről folyamatosan csökent a 2016. évi 1256-ra (a már említett 2014-es kiugró értéket nem számítva), majd a múlt
évben 1398-ra nőtt.
1.4 A Martonvásár területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának
alakulása. (kizárólag elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján)
Súlyos életellenes bűncselekmény 2017. évben nem történt. Az állampolgárok személy- és
vagyonbiztonságát súlyosan sértő vagy veszélyeztető erőszakos bűncselekmény sem történt.
1.5 A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges értékelése. (kizárólag az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján)
Illetékességi területünk más településeihez hasonlóüan Martonvásár területén is visszatérően
történtek a családi házak nyitott állapotát kihasználó ún. „besurranásos” lopások. A betöréses
lopásokat elsősorban a zárt melléképületek, küterületi présházak, nyaralók vonatkozásában
követték el, a lakásbetörések száma évek óta csökkenő tendenciája az elmúlt évben kismértékű emelkedést mutat.
A rendőrkapitányság területé az elmúlt évek tapasztalatai alapján 2018. évre a bűncselekmények számának csökkenésével számolunk, azonban jelenleg több olyan eljárás is folyamatban
van, melyekben sorozatjelleg állapítható meg. A bűncselekményi alkategóriákon belül kismértékben csökken, de továbbra is nagyarányú lesz (65 %) várhatóan a vagyon elleni bűncselekmények aránya, illetve tovább erősödhet a gazdasági- és az interneten elkövetett un. intellektuális bűncselekmények száma.
1.6 Esetlegesen a területi, illetve a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést
kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó –
nyilvános információk rövid összefoglalása.
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Felszámoltunk egy Velence és egy Baracska-Martonvásár területén működő kábítószer terjesztői hálózatot, melyek tagjai folyamatosan látták el a tó környéki vásárlóikat különféle kábítószerekkel. A dílerek régóta állandó lakosként voltak ismertek a területünkön, a kábítószert
Budapestről és Pest megyéből szerezték be.
Közúti rendőri intézkedéseknek köszönhetően kiszűrésre került több a területünkön keresztülhaladó kábítószer futár, melynek eredményeként egy ízben 500 gramm mennyiséget meghaladó amfetamint és egy Németországból eltulajdonított gépjárművet foglaltunk le. A gyanúsítottak minden esetben előzetes letartóztatásba kerültek.
2. A bűnüldöző munka értékelése
2.1 A nyomozáseredményességi mutató alakulása.
A nyomozás eredményességi mutató kis mértékben csökkent 2017. évben 62,9 %-ról
59.5%-ra, közterületen elkövetett bűncselekmények vonatkozásában azonban 84,9 %-ról
93.9%-ra növekedett.
2.2 A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatója.
Házi és nem hiteles statisztikai adataink alapján a nyomozások során 406 (2016-ban 356)
bűnelkövető vált ismertté, melyből 33 (40) fő fiatalkorú volt.
2.3 A területi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények
nyomozáseredményességi mutatójának alakulása.
A 14 általunk kiemelten kezelt ügyek nyomozás eredményességi mutatója tovább emelkedett
35,3 %-ról 49,8 %-ra.
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok
2017. évben 270 tulajdon elleni szabálysértés esetében folytattunk szabálysértési előkészítő
eljárást, nem bolti lopás kategóriában 33 %-os eredményességi mutatóval, 2016. évben 337
tulajdon elleni szabálysértés esetében folytattunk szabálysértési előkészítő eljárást, nem bolti
lopás kategóriában 38 %-os eredményességi mutatóval.
Martonvásár közigazgatási területéhez kapcsolódóan 2017. évben 28 esetben indult tulajdon elleni szabálysértés miatt eljárás, jellemzően csalás, lopás, szándékos rongálás és jogtalan
elsajátítás miatt. (2016. évben 22 tulajdon elleni szabálysértés történt.) Az internetes áruforgalom növekedésével együtt járóan az ilyen jellegű csalások száma is emelkedik, amikor az előre kifizetett áru nem érkezik meg a megrendelőhöz.
4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások
A közlekedésbiztonsági helyzet értékelésénél megállapítható, hogy a személyi sérüléses
közúti közlekedési balesetek száma összességében 7 %-kal, 123-ról 115-re csökkent. A halálos balesetek száma mindkét évben 3-3 volt, a súlyos személyi sérüléssel végződő közúti közlekedési balesetek száma 41 %-kal, 32-ról 45-re emelkedett, míg a könnyű személyi sérüléssel
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járó közúti közlekedési balesetek száma 246 %-kal 88-ról 67-re csökkent. Összességében a
közúti közlekedési balesetekben megsérültek száma 8 %-kal, 179-ről 165-re csökkent.
Szintén csökkenés mutatható ki az ittasan okozott személyi sérüléses balesetek számában is,
melyek száma 42 %-kal, 12-ről 7-re csökkent.
A Gárdonyi Rendőrkapitányság részére biztosított sebességellenőrző készülék, - kisebb hálózati hibáktól eltekintve - megfelelően üzemelt. Alkoholszondával és teszterrel való ellátottságunk kritikus volt, a rendelkezésre álló eszközök kihasználtsága teljes körű, azonban műszaki
állapotuk miatt gyakorta került sor, javítás, kalibrálás miatt szervizbe küldésükre.
Martonvásár város területén 2017-ben 1 halálos (2016-ban nem történt), 4 súlyos sérüléses
(1), 6 könnyű sérüléses (6), valamint 28 személyi sérülés nélküli anyagi káros közúti közlekedési baleset (22). A balesetek túlnyomó része lakott területen belül történt, 23 anyagi káros, 3
könnyű sérüléses és mind a 4 súlyos sérüléses baleset. Lakott területen kívül 5 anyagi káros, 3
könnyű sérüléses és a halálos baleset következett be. Ezen tűlmenően az M7-es autópályanak
a város közigazgatási területéhez tartozó szakaszán 17 baleset történt, melyből egy járt (súlyos) sérüléssel.
5. Az illegális migráció és a határrendészeti tevékenység helyzete
A rendőrkapitányság elhelyezkedéséből adódóan az illegális migráció nem volt jellemző területünkre. A megye más rendőri szerveivel összehangoltan került sor migrációs fokozott ellenőrzések megtartására a Nimród akció keretében, illetve a Citadella nemzetközi gyorsvonat
rendszeres ellenőrzésére. A mélységi ellenőrzések lefolytatása a napi szolgálatellátás keretében valósult meg, a közterületi állomány kiemelt figyelmet fordított különösen az idegenforgalmi szezonban a területünkön megjelenő külföldi személyekre és járművekre. 2017-ben is
sor került a területünkön embercsempészek felderítésére. A nyári turisztikai szezonban nem
volt szükség a déli határvédelmi feladatokban való közreműködésünkre.
II. A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok
1. A közterületi jelenlét
A közterületi szolgálatot ellátó hivatásos állomány szervezési állománytáblázat szerinti létszáma 72 fő, azonban ebből év elején 64 fő volt hadra fogható. A közterületen eltöltött órák
száma az előző évi 101 083 óráról 92 897 órára csökkent. A mintegy 8,1 %-os csökkenés a
migrációs helyzet és a sportrendezvények csapaterős biztosítása okán keletkezett. Egy fő közrendvédelmi állományú munkatársra 921 fő lakos jutott 2017. évben.
A közrendvédelmi feladatok ellátásához 15 db rendőri jellegű szolgálati gépjárművel, 4 db
szolgálati kisgéphajóval, továbbá 3 db segédmotor-kerékpárral, és 12 db kerékpárral rendelkeztünk. A technikai feltételek összességében mennyiségileg és minőségileg egyaránt adottak
voltak a szolgálati feladatok ellátásához.
A 2017. évi turisztikai idényben a tó térségének leglátogatottabb strandjává nőtte ki magát a
Velence Korzó, amely strandként, szórakoztató- és bevásárló központként is üzemelt. A tó
körüli kerékpárút, rendkívül sok sportolásra, túrázásra vágyó felnőttet és gyereket vonzott a
térségbe.
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Nagy tömeget vonzott a tavalyi nyár országosan is egyik legjelentősebb fesztiválja az Egyetemisták Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója (EFOTT). A fesztivál rendkívüli esemény nélkül lezajlott, a rendezvényre látogatok száma meghaladta a 100 000 főt.
Feladatainkat - rendelkezésre álló létszámunkkal, hétvégénkét a Készenléti Rendőrség,
FMRFK megerősítő erőivel, valamint rendőr-szakközépiskolai hallgatókkal, és az NKE
szakmai gyakorlatos hallgatóival - eredményesen hajtottuk végre. A Balatoni Közbiztonsági
Koordinációs Bizottság által Fejér megye vonatkozásában meghatározott feladatok elsősorban
a Gárdonyi Rendőrkapitányság területét érintették.
Az értékelt évben is több nagyszabású, nagy tömegeket vonzó kulturális, szórakoztató és
sportrendezvény került megrendezésére a tó körül.
Az értékelt évben is – immár tizennegyedik alkalommal - létrehozott Szezonális Bűnmegelőzési Központ elsősorban áldozatvédelmi irodaként és információs mini-centrumként funkcionált.
2017. évben 1 esetben történt vízbefulladás. A turisztikai idényen kívül szeptember hónapban
1 fő feltehetően öngyilkossági szándékkal ment a viharos vízbe, melyben halálát lelte. Ezen
felül 3 fő holtteste került kiemelésre a vízből, azonban halálukat nem vízbefulladás okozta. A
vízből kimentett személyek száma 98-ról 126-ra emelkedett.
A társszervekkel való együttműködés kifogástalanul működött. A NAV munkatársaival folyamatos közös szolgálat-ellátásra is sor került.
2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata
A közrendvédelmi szolgálatteljesítést értékelve megállapítható, hogy a rendelkezésre álló
erő és eszköz a terület bűnügyi fertőzöttségét figyelembe véve elégségesként értékelhető. A
rendelkezésre álló rendőri erőkkel az illetékességi terület bármely pontja – az aktuális időjárási és útviszonyok figyelembe vételével – 15 perc alatt elérhető. A meglévő létszámból nagyobb rendőri jelenlét csak indokolt esetben, külön elrendeléssel, fokozott ellenőrzések során
volt biztosítható. Kivételt képezett ez alól a turisztikai időszak, amikor rövid ideig a megerősítő erőkkel, de főleg az állomány belső átcsoportosításával szolgálatonként 5-6 pár intézkedő
rendőrt tudtunk biztosítani.
2016. és 2017. évi főbb közrendvédelmi mutatóit összevetve megállapítható, hogy valamen-nyi kategóriában emelkedés történt. A személyi szabadságot korlátozó kényszer intézkedések
közül az elfogások száma 9,8 %-kal, ezen belül a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyek elfogásának száma 8,2 %-kal nőtt. Az előállítások száma 2,2 %-kal, a bűncselekmény
gyanúja miatti előállítások száma 3,2 %-kal emelkedett. A biztonsági intézkedések száma
12,4 %-kal, a kezdeményezett bűntető feljelentések száma 75 %-kal nőtt.
A szabálysértési feljelentések száma 31,2 %-kal, nőtt, míg a helyszíni bírsággal sújtott személyek száma 11,4 %-kal csökkent. Amikor a törvény lehetőséget adott, több esetben a figyelmeztetést alkalmaztuk a bírságolással szemben. 2017-ben az elrendelt elővezetések száma
18,8 %-kal csökkent a 2016-ban elrendelt elővezetések számához képest. 2017-ben az elrendelt elővezetések mintegy 55.1 %-a került sikeresen végrehajtásra.
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A közrendvédelmi munka hatékonyságának megőrzése az egyik legfontosabb feladat az előttünk álló időszakra.
Településeinken az egész ország területére elrendelt bűnügyi, közbiztonsági és migrációs célú
fokozott ellenőrzés keretében visszatérő rendőri jelenlétet tudtunk biztosítani az itt lakók
szubjektív közbiztonságérzetének javítása céljából.
3. A rendezvénybiztosítások
A rendezvények esetenként rendőri biztosítással, nagyobb mértékben felügyeleti szolgálat
vezénylésével zajlottak. A fenti rendezvénybiztosítások sikerének egyik lényeges elemeként
jelentkezett a közlekedés - lehetőség szerinti - zavartalan biztosítása. A rendezvények biztosításában a szervezők mellett, a települések polgárőrei is részt vettek.
2017. évben a nyári szezonban folyamatosak voltak a különböző szórakoztató és sport rendezvények. A rendezvények közül a „Mi Velencénk” és az „EFOTT” zenei fesztiválon több
százezres közönség volt jelen. A vízi-rendezvények biztosítását alapvetően a vízterületről
ellenőriztük. Folyamatosak voltak a futó- és kerékpáros-, valamint a közutakat is érintő iskolai rendezvények.
Martonvásár területén, a már hagyományosnak mondható Magyar Népdal Napja rendezvény rendőri biztosítása zökkenőmentesen, a rendőrkapitányságon belüli megerősítésnek köszönhetően a szükséges létszámmal zajlott.
A rendőrkapitányság illetékességi területén csapaterős feladat nem került végrehajtásra. A
megyei csapatszolgálati századba 14 főt vezényeltünk, mely bevonásuk esetén – tartalékkal
együtt esetenként 21 fő - jelentős kiesést jelentett. Tárgyidőszakban az illetékességi területünkön kívül jellemzően székesfehérvári mérkőzések biztosítása során, illetve a kialakult migrációs helyzet kezelésére került sor a csapatszolgálati rajunk igénybevételére.
2017-ben 7 esetben került sor a gyülekezésről szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá eső rendezvények bejelentésére. A rendezvények megtartását tudomásul vettük, azokon rendőri intézkedés nem történt.
4. A veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok
A különböző jogszabályokban rögzített védelmi tervekkel rendelkezünk, melyek aktualizálása, éves oktatása megtörtént. Az elektronikus kiértesítési rendszer napi hadrafoghatósági
hitelesítése folyamatos volt. Értesítési gyakorlatra az értékelt időszakban nem került sor. Nem
gyakorlási céllal értesítési feladat végrehajtására nem volt szükség. A téli időszakra vonatkozó rendkívüli helyzetek kezelésére kidolgozott szakmai protokoll ismételt oktatása megtörtént, az állomány készség szinten alkalmazza a meghatározott feladatokat. A Gárdonyi Rendőrkapitányságon az értékelt időszakban katasztrófahelyzet nem következett be, hőségriadó
elrendelésére 2017. év nyarán többször is sor került, melyek során a hatályos normákban foglaltaknak megfelelően hajtottuk végre feladatainkat. Önállóan lefolytatott védelmi gyakorlat
nem került végrehajtásra, a társzervekkel együttműködve vettünk részt Ercsi város és Ráckeresztúr település Külső Védelmi Tervének éves gyakorlásában. Ezeken felül a Helyi Védelmi
Bizottságok keretein belül a társzervekkel együttműködésben több értesítési és törzsvezetési
gyakorlat is elrendelésre került.
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5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége, tevékenységük értékelése
A rendőrkapitányság illetékességi területén lévő 18 település közül önálló, vagy összevont
körzeti megbízotti státusszal valamennyi település lefedett volt. A megüresedő státuszok
betöltésére valamennyi esetben rövid időn belül intézkedés történt. A reagáló képesség megőrzését nagyban segítették az Ercsiben már korábban meglévő, míg Gárdonyban és Martonvásáron, 2016-ban létrehozott kmb. csoportok, a területek átjárhatósága révén egy adott körzeti
megbízott szolgálatteljesítése a csoport teljes működési körzetére kiterjedhetett. A körzeti
megbízotti fogadó órák folyamatosak voltak.
Martonvásár területén hosszú évek óta Pécsi László r. főtörzs-zászlós és Lőrincz Levente r.
törzs-zászlós látja el a körzeti megbízotti feladatokat. Személyükben kiváló szakmai felkészültségű, a hosszú évek alatt megfelelő személyi kapcsolatokat és helyismeretet szerzett
munkatársak biztosítják a minél közvetlenebb lakossági kapcsolattartást. A 2016-os évben
alakult új, Martonvásári Körzeti Megbízotti Csoport vezetését a tavalyi évtől Pécsi László r.
főtörzs-zászlós látja el, e minőségében továbbra is feladatai közés tartozik Martonvásár közbiztonságának fenntartása.
6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése
A tevékenységirányítási rendszer 2012. év végi megalakulásával a rendőrkapitányság ügyeleti szolgálata megszűnt, a rendőrkapitányság elhelyezési viszonyai miatt a szolgálatparancsnokokra lényegesen több feladat hárult, azonban megfelelő szervezéssel ezeket biztosítani
tudtuk.
Az állampolgárok bejelentéseire a Tevékenységirányítási Központokon keresztül került küldésre az intézkedő járőr. A Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi területéről az értékelt
időszakban 5 435 intézkedést igénylő bejelentés érkezett.
A bejelentés fogadásától a helyszínre érkezésig eltelt idő átlagosan 20,91 perc volt, melyből a
bejelentés fogadása és a küldés kezdeményezése között eltelt idő átlagosan 5,86 perc volt. A
küldés kezdeményezése és helyszínre érkezés között eltelt átlagidő 15,18 perc volt.
7. Az igazgatásrendészeti tevékenység
A Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén légi-rendészeti tevékenység körébe
tartozó baleset nem történt.
2017. évben a szabálysértési feljelentések száma nőtt az elmúlt évhez képest. A meghallgatás
nélkül hozott határozatokban elmarasztalt személyek által benyújtott meghallgatás iránti kérelmek, illetve a kifogások száma is nőtt, mely miatt ezen eljárások további ügyintézést igényeltek. A helyszíni bírság végrehajtása és a tulajdon elleni szabálysértések száma kis mértékben csökkent 2016. évhez képest.
2017. évben a szabálysértési feljelentések száma 853, a feljelentettek száma 898, a pénzbírsággal sújtottak száma 562 fő volt. A feljelentett személyek 63 %-a került elmarasztalásra.
Megszüntető határozat 137 fő ügyében született, mely a feljelentettek 15.2 %-a. Az egy főre
jutó átlagbírság 2017. évben 42 270,- Ft, 2016. évben 43 154,- Ft volt. 2017. évben 101 db
vezetői engedély került visszavonásra, 2016. évben 95. Az értékelt időszakban meghallgatási
kérelem, valamint kifogás 83 esetben került benyújtásra, amely nagy leterhelést jelentett az
előadók számára.
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2017. évben jogerősen kiszabott pénzbírság 17 035 000,- Ft, a befizetett pénzbírság 8 255
000,- Ft, az önként fizetők száma 267 fő volt. Hatóságunk helyszíni bírság végrehajtásában
2017. évben 659 esetben, 2016. évben 846 esetben intézkedett. 2017. évben 359 tulajdon
elleni szabálysértés esetében folytattunk szabálysértési előkészítő eljárást, nem bolti lopás
kategóriában 33 %-os eredményességi mutatóval, 2016. évben 398 tulajdon elleni szabálysértés esetében folytattunk szabálysértési előkészítő eljárást, nem bolti lopás kategóriában 38 %os eredményességi mutatóval.
A 2017. évben lőfegyver megszerzése és tartása iránt 213 db kérelmet nyújtottak be, 2016.
évben 190 db kérelem került benyújtásra. A kérelmezők közül egy jogi személy, a többi természetes személy volt. 7 esetben került sor lőfegyver tárolóhely ellenőrzésre, mind a 7 esetben magánszemélyek sport, illetve vadászati, valamint szolgálati célú lőfegyvereinek tárolóhelyét ellenőriztük.
Vadászati ellenőrzést az értékelt évben 4 esetben hajtottunk végre, hiányosság egyik esetben
sem merült fel.
Vízi rendezvény tartása érdekében 27 kérelem érkezett, a kérelmek mindegyike (a szakhatóság rendelkezéseivel összhangban) engedélyezésre került.
Illetékességi területünkön személy- és vagyonvédelmi tevékenységet 16 társas és 23 egyéni
vállalkozás folytatott. Ebből 2017. évben 3 társas, valamint 1 egyéni vállalkozás kért működési engedélyt, valamint 2 egyéni vállalkozás vagyonvédelmi rendszert tervező- szerelő tevékenység végzésére nyújtott be kérelmet, a kérelmek minden esetben engedélyezésre kerültek.
A vagyonvédelmi tevékenységet folytató személyek és igazolvánnyal rendelkező személyek
ellenőrzését a Közrendvédelmi Osztály és az Igazgatásrendészeti Osztály munkatársai közösen hajtották végre. Személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozásokat 73
alkalommal ellenőriztük, melyek során hiányosságot nem tapasztaltunk.
A kistűzijáték termékek árusításán hiányosság szintén nem került megállapításra.
A polgári célú pirotechnikai termékek felhasználásával kapcsolatban hatóságunkhoz 10 alkalommal érkezett bejelentés, a bejelentések minden esetben tudomásul vételre kerültek.
A figyelmeztető jelzések használatának engedélyezésével kapcsolatosan 2017. évben nem
érkezett új kérelem.
A kkt. alapján lefolytatott eljárások száma 2017. évben 558, a kiszabott pénzbírság összege
10 340 000,- Ft volt. Ugyanez 2016. évben 528, a kiszabott pénzbírság összege 7 930 000,Ft.
8. A bűn- és baleset megelőzés
Az év nagy részében 1 fő kinevezett bűnmegelőzési előadó mellett 1 fő szenior állományú
munkatárs tevékenykedett, aki bűnmegelőzési tanácsadó is volt az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában.
Az előadók rendszeresen tartottak órákat elsősorban a középiskolás diákok részére, valamint
napi szinten jelen voltak az oktatási intézmény életében, továbbá felkérésre részt vettek a tantestületi értekezleteken, fogadóórákon. Vagyonvédelmi tanácsadást nyújtottak a gárdonyi vállalkozók részére, valamint a nyugdíjas klubokban tartottak előadásokat a sértetté válás elkerülése érdekében. Az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó az EFOTT fesztiválon végzett bűnmegelőzési munkában is részt vett.
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2017. év május hónaptól a bűnmegelőzési előadó személyében változás történt és mivel az
előadó rendelkezik „D.A.D.A.” oktatói vizsgával, így 2017. év őszén újra elindítottuk a
D.A.D.A. általános iskolai bűnmegelőzési programot 2 iskolában - alsó és felső tagozatos
osztályokban egyaránt - összesen 4 osztályban. (2018. év februárjában további 1 iskola kapcsolódik be a program oktatásába.) Az „OVIZSARU” óvodai bűnmegelőzési programot 6
óvoda (Sukoró, Baracska, Martonvásár, Velence, Pákozd, Pázmánd településeken) nagycsoportos gyermekeinek indítottuk a bűnmegelőzési előadó és többnyire az adott település körzeti megbízottjának részvételével.
Fenti bűnmegelőzési programokon túl a biztonságos internet használat témakörében oktattunk
a velencei Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola felső tagozatos diákjainak 4 osztályban, továbbá részt vettünk a Vörösmarty Mihály Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben Kápolnásnyéken megtartott bűn- és
baleset megelőzési napon, ahol 11 osztályban, 3 előadóval tartottunk tájékoztató foglalkozásokat a biztonságos internethasználat, a nyár veszélyei és a segélyhívószámok rendeltetésszerű használatával kapcsolatos tudnivalók témaköreiben. A segélyhívószámok rendeltetésszerű
használatával kapcsolatos tudnivalók oktatása további iskolákban zajlott: a Baracskai Kozma
Ferenc Általános Iskola 4 osztályában, a Váli Vajda János Általános Iskola és a Gárdonyi
Géza Általános Iskola (Gárdony) 1-1 osztályában, valamint az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 4 osztályában tartott tájékoztatást. November hónapban a Szabadegyházi Kossuth Lajos Általános
Iskola által szervezett egészség nap keretén belül 8 osztályban tartottunk foglalkozásokat az
alsó tagozatosok részére. A programon részt vett a Gárdonyi Rendőrkapitányság kutyavezető
rendőre és Szabadegyháza körzeti megbízottja is. A Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola megkeresésére az általuk szervezett pályaorientációs nap
keretén belül alsó és felső tagozatos gyermekeknek 10 osztályban tartottunk foglalkozásokat,
tájékoztatva őket a rendőri munkáról, kutyás bemutatóval színesítve a programot.
Közvetlen kapcsolatban álltunk a gyermekvédelmi rendszerben tevékenykedő állami és civil
szervezetekkel. A havonta, kéthavonta megtartott jelzőrendszeri üléseken, valamint felkérésre
a szolgálatok esetmegbeszélésein részt vettünk. 2017. évben 30 veszélyeztetett kiskorúra
vonatkozóan éltünk jelzéssel a családsegítő központok, gyámhivatalok, települési jegyzők
felé. Kiskorú ideiglenes hatályú elhelyezésének előterjesztésére tárgyidőszakban nem került
sor.
A Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén működő Velencei Gyermekotthonba
beutalt kiskorúak tekintetében tárgyidőszakban 13 esetben került sor körözés kiadására eltűnés miatt, azonban ez nem 13 gyermeket jelent, hanem csak 9 főt, mivel pár hónapon belül 1
esetben a kiskorú 3-szor is eltűnt, illetve 2 fő esetében az eltűnés 2-szer ismétlődött meg. Az
ilyen jellegű távollétek ideje alatt nem jutott tudomásunkra olyan esemény, amely során a
kiskorú bűncselekmény sértettjévé vált volna.
Rendőrkapitányságunk illetékességi területén a nyári időszakban, hétfőtől-csütörtökig működött áldozatvédelmi iroda, az áldozatvédelemmel, illetve a bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére egy, a senior állományban szolgálatot teljesítő előadó állt rendelkezésre. A
Gárdonyi Rendőrkapitányságon az áldozatvédelmi jogok maradéktalan érvényesülése kiemelt
figyelmet kapott a 2017. évben is. Bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés áldozatai számára az első eljárási cselekmény, de legkésőbb az ügyben tett feljelentés, illetve bejelentés alkalmával részesültek szóbeli tájékoztatásban, amikor a rendőr kollégák felhívták a
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sértett figyelmét az áldozatsegítés lehetőségeire, valamint megkapták a Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő Osztály tájékoztatóját. Kapitányságunk részéről áldozatvédelmi igazolás 584 esetben került kiállításra.
Kapcsolatban álltunk a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesülettel, amely szervezet 2013. év júliusában irodát nyitott illetékességi területünkön, melynek a Gárdonyi Rendőrkapitányság folyamatosan helyet és a tevékenység végzéséhez előadót is biztosított.
Az értékelt évben 5 ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére került sor.
A baleset-megelőzési tevékenység szervezését a Közlekedésrendészeti Osztály osztályvezető-helyettese látta el, az osztály állományába tartozó munkatársak bevonásával. Ennek keretében gondoskodtunk az iskolákban, illetve különböző rendezvények helyszínén a balesetmegelőzési tanácsok széles körű ismertetésére, a vízben-, illetve jégen tartózkodás szabályainak ismertetésére, több kampányfelhívásunk az országos médiában is megjelent. A kapcsolattartás a Fejér Megyei Baleset-megelőzési Bizottság (FMBB) titkárával, valamint a területen
közlekedés-oktatással foglalkozó általános iskolákkal folyamatos és naprakész volt. A versenyek, játékok szervezésében az együttműködésre a segítőkészség volt a jellemző. A plakátoknak és a szóróanyagoknak az érintettek részére történő eljuttatása folyamatos volt.
Az őszi iskolakezdés, valamint az iskolai időszak végeztével felügyeltük az iskolás gyermekek gyalogátkelőhelyeken történő biztonságos átkelését. E tevékenységünkben jelentős segítséget kaptunk egyes polgárőr egyesületektől.
Az „Iskola Rendőre” program keretében 17 iskolában 14 rendőr munkatársunk tevékenykedett.
9. Együttműködés
A 15 hatályos együttműködési megállapodásunkban foglaltaknak eleget tettünk. 2017-ban
új megállapodást nem kötöttünk.
Társszerveinkkel zavartalan a kapcsolatunk.
Rendszeres együttműködés, és jó munkakapcsolat volt a Székesfehérvári Járási és Nyomozó
Ügyészség vezetőjével, ügyészeivel. Az ügyészi utasításokat igyekeztünk pontosan és soron
kívül végrehajtani. Instruáló ügyészünkkel példaértékű a kapcsolatunk.
A Székesfehérvári Járásbíróság elnökével, illetve bíráival évek óta szintén zavartalan az
együttműködésünk. A nyomozási bírák rugalmasan kezelték kéréseinket a bíróság elé állítások vonatkozásában. Egyes jogkérdésekben segítőkészen adtak felvilágosítást.
Az érdekvédelmi szervezetekkel zavartalan volt az együttműködés. Érdekvédelmi szervezeteink tájékoztatóit mindenki számára elérhető helyre függesztjük ki folyamatosan.
Az illetékességi területünkön jelenleg csak a városokban működik közterület-felügyelet.
Martonvásár területén a közterület-felügyelővel a munkakapcsolat kíváló, több esetben került sor a helyi körzeti megbízottal közös szolgálatellátásra
Az illetékességi területünkön működő polgárőrszervezetekkel folyamatos munkakapcsolatban álltunk, azonban néhányuk működése – megítélésünk szerint – nem elég aktív. A polgárCím: 2483 Gárdony, Szabadság u. 40.
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őrök közterületi megelőző tevékenységük megszervezése során rendszeresen egyeztettek a
közrendvédelemi szakterület vezetőivel, munkatársaival, gyakori volt a közös szolgálatellátás.
A polgárőrségekkel történő együttműködést havi rendszerességgel értékeltük. Október hónapban a tó környéki polgárőr egyesületek közös munkaértekezletén vettünk részt. A Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó önkormányzatok polgármestereivel,
a képviselőtestületek tagjaival, napi operatív munkakapcsolatban állunk. A rendőrkapitány
vagy helyettese 2017. évben 15 alkalommal számolt be az önkormányzatok képviselőtestületei előtt, az adott település bűnügyi- közbiztonsági helyzetéről. A tárgyévben valamennyi beszámoló elfogadásra került. E helyütt kiemelten kell megemlíteni a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumok létrehozását és működtetését, amely kistérségi szinten járult
hozzá a szolgálatszervezés súlyponti kérdéseinek kijelölésében. Az értékelt évben 2 értekezlet
megtartására került sor.
Ezúton szeretném kifejezni köszönetem azért, hogy Martonvásár Város Képviselő Testülete és Polgármester Úr személyesen is támogatta a Gárdonyi Rendőrkapitányság,
valamint a Martonvásárái Rendőrőrs tevékenységét.
III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra
A rendőri szolgálatellátás alapvető anyagi,- és technikai feltételei 2017. évben is biztosításra
kerültek, gépjárműparkunk átlagéletkora jelentősen fiatalodott. Az értékelt esztendőben rendszeresített létszámunk nem változott, azonban több új munkatárs érkezett hozzánk, így több
üres státuszunk is betölthettük.
A szakmai munkát illetően kijelenthető, hogy a rendőrkapitányság vezetői és végrehajtói állományának jelentős része az elvárások tudomásulvétele mellett végezte feladatait, és igyekezett legjobb tudomása szerint eleget tenni a kihívásoknak.
A turisztikai idény rendőri feladatai eredményesen végrehajtásra kerültek a nyomozás elrendelések száma csökkent.
A tárgyidőszak feladatellátása eredményesnek tekinthető a felderítő és nyomozati munkában,
minden bűncselekmény kategória felderítési eredményességét illetően teljesültek célkitűzéseink. A nyomozási határidők csökkentését illetően 2018-ban előre kívánunk lépni.
További feladatot kell, hogy jelentsen a közterületi mutatók, továbbá a reagáló készség megőrzése, a baleseti mutatók javítása, az elektronikus ügyfélforgalmi tevékenység zavartalanságának biztosítása.
Összességében a rendőrkapitányság a 2017. évben jelentkező feladatait jó színvonalon és hatékonysággal hajtotta végre, melyet felügyeleti szervünk szervezeti teljesítmény értékelése, a
hozzánk érkezett valamint a médiában megjelent lakossági vélemények támasztanak alá.
Gárdony, 2018. június 6.
Tisztelettel:
Dr. Sági János r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
Cím: 2483 Gárdony, Szabadság u. 40.
Tel./fax: 22/355-003, BM-tel.: 22/5614, BM fax: 22/5642
E-mail: gardonyrk@fejer.police.hu

- 15 -

Melléklet
Martonvásár közigazgatási területén ismertté vált bűncselekmények
Regisztrált bűncselekmények
száma
Emberölés
- befejezett szándékos emberölés
- emberölés kísérlete
Testi sértés
- súlyos testi sértés
- halált okozó szándékos súlyos
testi sértés
Kiskorú veszélyeztetése
Embercsempészés
Garázdaság
Önbíráskodás
Visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás tekintetében)
Lopás
- személygépkocsi lopás
- zárt gépjármű feltörés
- betöréses lopás
- lakásbetörés
Rablás
Kifosztás
Zsarolás
Rongálás
Orgazdaság
Jármű önkényes elvétele
Segítségnyújtás elmulasztása
Cserbenhagyás
Közterületen elkövetett bűncselekmények száma

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016 2017

164

198

182

156

309

83

71

79

4
2

6
5

1
1

2
2

1
1

4
2

1

3

183

103
3
6
36
13
3

73
3
13
13
2
1

74
3
7
6
2

58
3
7
6
7

40
4
2
3
1

29

19

14

2
6
1

6
1
1
1

9

4
1
1

1

5
4

1
5
1

1

1

4

2
2

2

1
93
10
33
5

7
1
3
1
49

1
54

53

49

4
8
4
1

33
3
1
10
5

1

1
19
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