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               Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a következőkben 
kívánok beszámolni Izsák Város 2015. évi közbiztonsági – ezen belül a közrendvédelmi, 
közlekedésrendészeti, valamint bűnügyi – helyzetéről, megtett intézkedéseinkről, továbbá a 
2016. évben végrehajtandó feladatainkról. 
 

 
                                            BEVEZETÉS 
 
 
A Kiskőrösi Rendőrkapitányság szervezetében működő osztály jogállású Izsák Rendőrőrs 
2015. évben is az illetékességi területén fekvő településeken, így Izsák Városban, Páhi, 
Fülöpszállás és Soltszentimre községekben hajtotta végre jogszabályban foglalt 
kötelezettségeit. 
 
A megfogalmazott legfőbb célkitűzéseink között szerepelt a lakosság szubjektív 
biztonságérzetét leginkább elősegítő, prevenciós jellegű rendőri intézkedések foganatosítása, 
a közbiztonság és a közrend erősítéséhez hozzájáruló bűnügyi és rendészeti tevékenységek, 
akciók megszervezése, hogy ezzel is Izsák Város közrendjének, közbiztonságának javulását 
biztosítsuk. Fenti akciókat az általános körzeti megbízotti feladatok és az általános 
járőrszolgálati feladatok megvalósításán túlmenően hajtottuk végre. 
 
 
További célként fogalmaztuk meg az értékelt évben az alábbiakat: 
 
 

� a migrációs ellenőrzések fokozása;  
� a bekövetkezett vagyon elleni bűncselekmények számának csökkentése;  
� a felderítési eredményesség szinten tartása, javítása;  
� a bűnözés növekedésének megakadályozásával kapcsolatos rendőri tevékenység 

hatékonyságának megőrzése (pl.: civil szervezetekkel, illetve a lakossággal való 
szoros kapcsolattartás, a területen megjelenő idegen, gyanús személyek, házaló árusok 
igazoltatása, helybéli, bűnözésre hajlamos személyek életvitelének figyelemmel 
kísérése), a lehetséges bűnalkalmak csökkentése;  

� a helyi bűnözés visszaszorítása érdekében továbbra is, a Rendőrség előtt ismert 
bűnelkövetők és kapcsolataik rendszeres ellenőrzése, az aktív közterületi rendőri 
jelenlét növelése, az ismeretlen tettesek kilétének megállapítása és felelősségre 
vonásának minél nagyobb számban történő kezdeményezése;  

� a külterületi szolgálatok óraszámának növelése;  
� a családon belüli erőszak elleni fellépés hatékonyságának növelése, a látenciában lévő, 

ilyen jellegű cselekmények felderítése; 
� az időskorú- és szellemi, fizikai, vagy egyéb állapotuknál fogva kiszolgáltatottabb 

helyzetben lévő személyek védelme érdekében hatékonyabb kommunikációs hálózat 
kiépítése a Rendőrség és a lakosság között; 

� a 2015. évben megtartásra kerülő nemzeti ünnepek, sportrendezvények és települési 
kulturális rendezvények zavartalan lebonyolításának elősegítése.  
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A Kiskőrösi Rendőrkapitányság Izsák Rendőrőrs vezetői állományában 2015. május 01.  
hatállyal jelentős változás következett be, hiszen a rendőrőrs korábbi őrsparancsnoka, 
Várbogyai József r. őrgy. a BKMRFK Kecskeméti Rendőrkapitányság állományába került 
vezénylésre (átrendelésre). Nevezett 2015. december 26. naptól kinevezéssel teljesíti 
szolgálatát. 
 
A korábbi őrsparancsnok vezénylését (átrendelését) követően a parancsnoki feladatok 
ellátására Izsák Rendőrőrs Rendészeti Alosztály vezetője, dr. Fekecs Dénes r. szds. került 
megbízásra. 
 
 

I. 
KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRTÉKELÉS 

 
Bűnügyi helyzetértékelés 

 
 
Az Izsák Rendőrőrs bűnügyi tevékenységének helyzete az alábbiak szerint alakult 
(2014/2015): 
 
A Rendészeti Alosztály (6 fő kmb.) által lezárt bűnügyek száma:  82/118 db. 
A Bűnügyi Alosztály (4 fő nyomozó) által lezárt bűnügyek száma:  114/158 db. 
 
 
 2014. év  2015.év 
 BEFEJEZÉSEK ÖSSZESEN 195 276 
1. Vádemelés, vádindítvány 45 54 
2. Bíróság elé állítás 6 12 
3. Elkobzási indítvány 0 0 
4. Megrovásban részesítve 0 0 
5. Büntethetőséget megszüntető vagy kizáró ok: 1 8 
6. ---ebből gyermekkorú elkövető 1 1 
7. ---ebből kóros elmeállapot 0 0 
8. Elkövető kiléte nem állapítható meg 68 85 
9. Bcs. elkövetése nem állapítható meg 7 12 
10. Egyéb okból nyomozás megszüntetés 20 28 
11. Egyéb nyomozás befejezés 47 76 
 
 
A 2015. évben Izsák Városban a regisztrált bűncselekmények száma a 2014. évhez képest 
116-ról 171-re nőtt, ami 47,4 %-os növekedést jelent.  
 
A fenti táblázatból megállapítható, hogy a rendőrőrs bűnügyi és körzeti megbízotti állománya 
– a vizsgált időszakban – 276 bűnügyet dolgozott fel, mely 40,8 %-os növekedés a 2014. évi 
adatokhoz képest. 
 
Vádemelési javaslattal lezárt ügyek száma 20,0 %-os növekedést mutat, valamint a bíróság 
elé állítások száma is 100,0 %-kal emelkedett. 



4 
 

A regisztrált bűncselekményekből 21 db. volt ittas gépjárművezetés, melyek alapvetően a 
beosztotti állomány által foganatosított intézkedések során kerültek felderítésre. Az 
úgynevezett tettenérést követően pedig lefolytattuk az elkövetőkkel szemben a 
büntetőeljárást. 
 
Elemezve az egyes bűncselekmény kategóriákat megállapítható, hogy emberölés 2015. évben 
nem történt, míg 2014. évben 1 esetben fordult elő.  
 
Az értékelt évben a testi sértések száma 9 esetről 18-ra nőtt, melyből 8 esetben érte el a 
sérülés foka a súlyos (8 napot meghaladó gyógytartam) kategóriát. Garázdaság a 2015. 
évben 14 esetben, míg 2014. évben 12 esetben történt. A vizsgált időszakban – a 2014. évhez 
hasonlóan – rablás nem történt. 
 
Az értékelt évben is nagy hangsúlyt fektettünk a lakosságot leginkább irritáló betöréses 
lopások, különösen a lakásbetörések megelőzésére, azok visszaszorítására, illetve 
felderítésére.  
 
Fentiekkel összefüggésben az ilyen jellegű bűncselekmények alakulását folyamatosan 
elemeztük és értékeltük, így célirányosan mindig illetékességi területünk azon részére 
csoportosítottuk át erőinket, ahol a legnagyobb problémát észleltük.  
 
A lopások száma 46 esetről 59-re (28,3 %-al) emelkedett, mely kategórián belül a 
lakásbetörések száma 10 esetről 15 esetre nőtt. 
 
Személygépkocsi feltörés a 2014. évhez hasonlóan 2015. évben is 1 alkalommal történt. 
Személygépkocsi lopást a vizsgált időszakban 1 esetben követtek el, míg 2014. évben nem 
fordult elő. 
 
Az illetékességi területünkön – így Izsák Városban is – nagy hangsúlyt fektettünk az értékelt 
évben is az idős emberek sérelmére megtévesztéssel elkövetett lopások megelőzésére, 
felderítésére. 
 
Ezen a területen idáig is nagy erőfeszítéseket tettünk, melyet az előttünk álló évben is hasonló 
eredménnyel kívánunk folytatni a korábbiakban kialakított és jól funkcionáló lakossági 
jelzőrendszer hatékony működtetésével. 
 
A Kiskőrösi Rendőrkapitányság illetékességi területén a kiemelt bűncselekmények 
kategóriájába tartozó bűncselekmények nyomozás eredményessége a 2015. évben az alábbiak 
szerint alakult. 
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A 14 kiemelt bűncselekmény közül a Kiskőrösi Rendőrkapitányság illetékességi 
területén a 8 leggyakrabban előforduló bűncselekmény 

és azok alakulása a 2015. évben 
 
 

ssz. Bűncselekmény 
megnevezése 

db. Nyomozás  
eredményesség 

%-ban 
1. Lopás 441 33,2 
2. Testi sértés 109 84,9 
3. Garázdaság 96 80,8 
4. Kiskorú veszélyeztetése 25 66,7 
5. Rongálás 21 61,9 
6. Rablás 9 100,0 
7. Jármű önkényes elvétele 5 100,0 
8. Zsarolás 4 66,7 

 
 
A kiemeltként kezelt 14 bűncselekmény összes alakulásáról elmondható, hogy Izsák Város 
esetében 76-ról 103-ra (35,5 %) emelkedett.  
 
 

 
Ismeretlen tettes ellen indult eljárások alakulása 

 
 

Nyomozás eredményesség területén kapitányságunk a 2015. évben 70,1 %-ot ért el, amely 
eredménnyel a megye kapitányságai között a negyedik legeredményesebb volt. 
 
Az alábbi ábrán látható, hogy kapitányságunk a nyomozás eredményességi mutatót az utóbbi 
években magas szinten (60 % felett) tudta tartani. 
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Az alábbi ábra azt mutatja meg, hogy a Kiskőrösi Rendőrkapitányság eredményessége hogyan 
helyezkedik el a megye 7 kapitánysága között. ( Kiskőrös Rk.70,1 % ) 
 

 
 

A tulajdon elleni szabálysértések alakulása 
 
 
Izsák Városban 2015. év során összesen 31 db. elzárással is büntethető szabálysértési eljárás 
indult, melyből 27 db tulajdon elleni szabálysértés miatt került elrendelésre. Ebből 15 esetben 
lopással követték el a cselekményt, amiből 10 esetben ismeretlen maradt az elkövető.  
(2014. év során mindösszesen 22 db. elzárással sújtható szabálysértési eljárás indult). 
 
Izsák Rendőrőrs létszámhelyzetére és leterheltségére figyelemmel a szabálysértési eljárásokat 
az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően 2015. évben is a Kiskőrösi Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi Osztály szervezeti egységeként működő Szabálysértési Előkészítő Csoport 
végezte. 
 
A Szabálysértési Előkészítő Csoport felderítés eredményességi mutatója az egyes jogsértések 
vonatkozásában az alábbiak szerint alakult. 
 
 
A felderítési mutatók alakulása:                                    2014. év   /        2015.év 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Össz. felderítés tekintetében:                                            33.68 %            39.29 % 
Tulajdon elleni szabálysértések :                                       31.64 %             38.54 % 
Lopás elkövetése :                                                              30.84  %           40.62 % 
Bolti lopás                                                                          91.67 %             83.33 %     
Nem bolti lopás :                                                                23.16 %             33.64 %         
Egyéb tulajdon elleni szabs.                                               32.86 %             34.38 %         
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Fenti kimutatásból megállapítható, hogy a felderítési összeredményesség 39,29 %, a tulajdon 
elleni szabálysértések körében 38,54 %-os, a lopással történő elkövetés felderítése tárgyában 
pedig 40,62 %-os.  

 
 
 
 

Közlekedésbiztonsági helyzet értékelése 
 
 
Izsák Város közigazgatási területén 2015. évben 13 db. közlekedési baleset történt, mely az 
előző évben regisztrált 18 esethez képest -27,8 %-os csökkenést jelent. 
 
A vonatkozó adatokat az alábbi táblázat mutatja be, melyből látható, hogy a 13 db. balesetből 
4 db. okozója ittasan ült volán mögé. Halálos sérüléssel járó közlekedési baleset sajnálatos 
módon a vizsgált időszakban 1 alkalommal történt, csakúgy, mint a 2014. évben. Az ittas 
gépjárművezetés visszaszorítása érdekében fokoztuk a rendőri intézkedések számát, melynek 
adatait a közrendvédelmi tevékenységet bemutató táblázat szemlélteti. 
 

 
IZSÁK VÁROS 

Megnevezés 2014.01.01-12.31. 2015.01.01-12.31. Eltérés db. / % 
Balesetek száma: 18 13 -5/-27,8 % 

halálos 1 1 -/- 
súlyos 7 4 -3/-42,86% 
könnyű 10 7 -3/30% 

ittas okozó 1 4 3/400% 

 
 
A szolgálatok tudatos szervezése, rendszeres elemzése, naponta történő átgondolása, valamint 
újratervezése is hozzájárult ahhoz, hogy a közlekedési balesetek száma a Rendőrőrs 
illetékességi területén lévő 4 település közül 2 településen – köztük Izsák Városban – 
csökkent.  
 
A baleseti okok közül ki kell emelni a tényleges és relatív gyorshajtást, az elsőbbségi jog meg 
nem adását, – amelyek közül az utóbbi gyakran párosul nagyfokú figyelmetlenséggel is – 
továbbá a kanyarodás szabályainak be nem tartását. 
 
A jövőben többet kívánunk tenni a balesetek megelőzéséért, ezért kiemelt feladatunknak 
tekintjük a járművezetők ittas, illetve bódult állapotának, a gyalogosan és kerékpárral 
közlekedők láthatóságának, valamint a passzív biztonsági eszközök (biztonsági öv, biztonsági 
gyermekülés, motorkerékpárok esetében a bukósisak) használatának hatékony ellenőrzését. 
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II. 
A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK 

ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 

                                Közterületi jelenlét értékelése 
 
 

Az állomány által közterületen teljesített órák száma 8.895-ről 12.408-ra (39,5) emelkedett, 
azon belül az éjszakai időszakban közterületen teljesített órák száma 4.535-ről 4.093-ra 
csökkent.  
 
A fenti adatokból látszik, hogy kiemelt feladataink jelentős részét, úgy mint az 
időskorú/egyedül élő személyekkel történő kapcsolattartást, a közlekedési balesetek 
csökkentése érdekében végrehajtott közlekedésrendészeti ellenőrzéseket (biztonsági öv, 
biztonsági gyermekülés, motorkerékpárok esetében a bukósisak) nagyobb hatékonysággal 
tudjuk a nappali időszakban végrehajtani, ugyanakkor az éjszakai időszakokra is jelentős 
erőket összpontosítottunk. 
 
A jelentős közterületi óraszám emelkedés eredményeképpen, a közrendvédelmi tevékenységet 
jellemző legfontosabb mutatók vonatkozásában számottevő emelkedés tapasztalható.  
 
A közterületi szolgálatellátásunk során rendszeresen ellenőriztük a településen található 
szeszesital kiszolgáló helyeket, valamint a lakosság által sűrűn látogatott közintézmények 
közvetlen környezetét, illetve a település központjának gyalogos forgalom számára kialakított 
közterületeit. 
 
A településen és a külterületen élők biztonságérzetét növelő rendszeres kül- és belterületi 
ellenőrzéseket 2015. évben, a lakosság szubjektív biztonságérzetét javító, a prevenciót 
előtérbe helyező, Országos Rendőr-főkapitányi Intézkedés (K.Ö.K.T.E.) alapján végeztük. 
 
A 2014. év második felétől bevezetett és a 2015. év végéig tartó, a „24 órás közterületi 
jelenlét 19 megyére történő kiterjesztése” nevű, a közterületi rendőri jelenlét növelése 
érdekében kezdeményezett, központi elrendelésű program feladatait az illetékességi 
területünkön lévő településeken, így Izsák Várost illetően is 3, illetve 4 naponta hajtottuk 
végre, minimum 4 órát eltöltve alkalmanként, az adott település közterületein.  
 
Az előbbiek során említetteket esetenként az alapszolgálatba beépítve, de adott esetben akár a 
program lehetőségeit felhasználva, túlóra vállalásával teljesítették a körzeti megbízott, 
valamint járőr kollégák. 
 
Az állomány aktívan részt vett a közlekedésrendészeti jellegű helyi feladatok, akciók, 
fokozott ellenőrzések végrehajtásában. 
 
Kiemelt figyelmet fordítottunk az idegenforgalmi szempontból frekventált területekre, illetve 
településrészekre, főként a település központokra, ezért a rendszeres járőrfeladatokba 
beépítésre került. 
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Közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata 
 
A közrendvédelmi szolgálati ág munkájának értékelése során meghatározó jelentőségű az 
elfogások, előállítások, végrehajtott elővezetések, szabálysértési és büntetőfeljelentések, a 
helyszínen megbírságolt személyek, illetve a figyelmeztetésben részesített személyek 
számának alakulása. 
 
 

Intézkedés megnevezése Száma 
2014/2015. 

Intézkedés 
megnevezése 

Száma 
2014/2015. 

Igazoltatások 1672/2428 Helyszíni bírság fő 408/533 
Figyelmeztetés 34/293 Helyszíni bírság összeg 5.240.000/ 

6.118.000 
Elfogás 35/56 Szonda alkalmazása 444/1221 

Előállítás 35/37 Ebből pozitív 25/30 
Elrendelt elővezetés 91/100 Szabálysértési 

feljelentés 
64/114 

Végrehajtott elővezetés 55/71 Tulajdon elleni 
szabálysértés 

3/9 

Megkeresés 400/384 Büntető feljelentés 24/50 
 
 
A táblázatból megállapítható, hogy a bázis időszak adataihoz képest 2015. évben az elfogások 
száma 60,0 %-kal, az előállítások száma 5,7 %-kal, a szabálysértési feljelentések száma 
78,1 %-kal, a büntető feljelentések száma 108,3 %-kal, illetve a helyszínen megbírságoltak 
száma 30,6 %-kal emelkedett. 
 
Az elővezetések területének vizsgálata során a leglényegesebb mutató, hogy a bíróságok, 
ügyészségek, különböző hatóságok által elrendelt elővezetésekből mennyit tudunk sikeresen 
végrehajtani. Ez a mutatószám 2014. évben 60,6 % volt, 2015-ben pedig 71,4 %-ra javult. 
 
Az alkoholszonda alkalmazásban tapasztalható jelentős emelkedés (175,0 %) azt mutatja, 
hogy a Rendőrőrs állománya és vezetése egyik legfontosabb feladataként kezeli, hogy 
visszaszoruljon a közutakon az ittasan vezetők jelenléte. 
 
Az elfogások jelentős hányada ittas vezetővel szemben foganatosított személyes szabadságot 
korlátozó intézkedés volt, melynek során a beosztotti állomány büntetőfeljelentéssel élt az 
elkövetőkkel szemben. 
 
Az igazoltatások számában mutatkozó jelentős emelkedés (45,2 %) mutatja, hogy az 
állomány fokozott figyelemmel igyekszik kiszűrni az illetékességi területünkön megforduló 
gyanús személyeket, mely tevékenység a bűncselekmények megelőzésében kiemelkedő 
szereppel bír. 
 
A település közigazgatási területén szolgálati lőfegyverrel kapcsolatos esemény, hivatalos 
személy elleni erőszak nem történt. 
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A 2015. évben a Közrend és Közbiztonság További Erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti 
intézkedések egységes megtétele érdekében kiadott Intézkedési terv, a települések 
közbiztonságának fenntartását és javítását, a lakossággal, rendőri munkát segítő erőkkel 
történő szorosabb együttműködést, a külterületen élő idős, elesett személyek biztonságának 
megteremtését és fenntartását határozta meg részünkre.  
 
Megítélésünk szerint, a meghatározott feladatok végrehajtásával – elemezve a 2015. évi 
mutatókat – a fenti célok megvalósultak.   
 
A Rendőrőrs parancsnoki állománya gondos tervezéssel törekedett és törekszik a lehető 
legnagyobb területen és a lehető leghosszabb időtartamban biztosítani a rendőri jelenlétet. 
Ehhez a központi, területi, illetve helyi feladatszabások lehetőségeit (úgy, mint a biztosított 
túlórakeret, megerősítő erők vezénylése, technikai eszközök biztosítása) maradéktalanul 
felhasználtuk és a jövőben is felhasználjuk. 
 
A szolgálatszervezések alkalmával a parancsnoki állomány kiemelt hangsúlyt fektetett a 
rendészeti feladatokat ellátó személyekkel, illetve a polgárőr szervezetek tagjaival történő 
közös szolgálatok megszervezésére, a hatékonyság növelése és a minél nagyobb területek 
lefedése érdekében.  
 
A rendészeti feladatokat ellátó személyekkel, illetve a Kolontó Polgárőr Egyesülettel 
kialakított remek munkakapcsolatnak köszönhetően a közös szolgálatok gyakorinak 
mondhatóak. 
 
A közterületi prostitúciós jelenségek felszámolása érdekében a napi szolgálatellátás, valamint 
akciók keretein belül, az 52. számú főútvonalon folyamatosan hajtottunk végre ellenőrzéseket. 
 
Az évközben jelentkező többletfeladatok (pl.: E-útdíj ellenőrzés, migrációs helyzet okozta 
csapatszolgálati jellegű feladatok) jelentős megterhelést okoztak mind a végrehajtói, mind a 
parancsnoki állomány számára, azonban ezeket a feladatokat igyekeztünk úgy teljesíteni, 
hogy „közbiztonsági deficit” ne alakulhasson ki, illetve a lakosság szubjektív biztonságérzete 
se romoljon. 

 
 

Rendezvénybiztosítások 
 
 
A 2015. év során kiemelt feladataink közé tartozott a település életében nagy jelentőséggel 
bíró, 2015. október 3. napon megrendezett „Hagyományőrző szüret” melyen nagyobb számú 
érdeklődő vett részt.  
 
További rendőri biztosítási feladatokat hajtottunk végre a nemzeti ünnepek alkalmából, 2015. 
március 15., augusztus 20. és október 23 napokon megtartott rendezvények lebonyolítása 
során is. 
 
A biztosítások alkalmával sikerült a helyi sajátosságok figyelembevételével a 
településvezetés, valamint a lakosság és a helyi polgárőrszervezet képviselőinek 
együttműködésével a közbiztonságot, a köznyugalmat súlyosan megzavaró 
bűncselekményeket megelőzni, illetve megakadályozni. 
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A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 
 
 

Izsák Rendőrőrs körzeti megbízotti állománya jelenleg 4 fő, a Rendőrőrs illetékességi 
területéhez tartozó 4 településen 1-1 fő. 
 
Az izsáki körzeti megbízott, Szendrődi Roberta r. ftőrm. a rendőrőrs épületében kezdi meg 
napi szolgálatát, valamint írásos tevékenysége jelentős részét is ott végzi. 
A körzeti megbízott nyilvántartást vezet a működési területén a körözött személyekről és 
tárgyakról, a bíróság által kitiltottakról, foglalkozástól eltiltottakról, járművezetéstől 
eltiltottakról, továbbá a lakhelyelhagyási tilalom és a házi őrizet alatt állókról, illetve 
információval rendelkezik a pártfogó felügyelet alatt állókról is. 
 
A parancsnoki és szakirányítói ellenőrzések megállapításai alapján a körzeti megbízott 
intézkedései jogszerűek, szakszerűek, arányosak, vele szemben az intézkedések 
dokumentálásának tartalmi ellenőrzése vonatkozásában, hiányosság, illetve jogszabálysértés 
nem merült fel. 
 
A Város Önkormányzatával való kapcsolattartása tekintetében speciális a helyzete, hiszen 
rendőrőrs székhely lévén a rendszeres, folyamatos kapcsolattartást tőle a rendőrőrs vezetése 
vette át.  
 
A körzeti megbízott ugyanakkor rendelkezik az együttműködés és információáramlás 
megvalósulásához szükséges személyek, így a polgármester, jegyző, gondnokok, iskola, 
óvoda, természetvédelmi őr, hivatásos vadász, mezőőr, gyámhatóság elérhetőségeivel. 
 
 

Bűn- és baleset-megelőzés 
 
 

A tárgyidőszakban és azt megelőzően is az önkormányzattal, annak szervezeteivel, valamint 
az általános iskolával is megfelelő, jó színvonalú volt a kapcsolatunk. Az általános iskolás 
korosztály körében esetlegesen előfordult deviáns magatartásformákat, illetve az iskolai 
közösségre negatív hatást eredményező eseteket jelzés esetén az illetékes felügyelő tanárral 
megbeszéltük, majd azokat minden esetben közös erővel kezeltük, illetve oldottuk meg.    
 
Szeptember, október, november hónapban az általános iskolák tanóráin való részvétellel 
segítettük a pedagógusok munkáját. 
 
Az áldozattá válás megelőzése érdekében heti rendszerességgel hajtottunk végre 
közrendvédelmi, bűnmegelőzési akciósorozatokat az időskorúak, külterületen, tanyán élők 
biztonsága érdekében. A családsegítő szolgálattal kialakult kapcsolatunkat továbbra is 
fenntartottuk, minden kérdésben megadtuk a szükséges segítséget.  
 
A pártfogói felügyelet alá helyezett fiatalok, valamint felnőttek magatartását felügyelő és 
koordináló hivatásos pártfogókkal havonta tartottunk megbeszélést, egyeztetést a Kiskőrösi 
Rendőrkapitányságon. Kérelemre rendőri ellenőrzést foganatosítottunk.  
 
A pártfogó felügyelőket értesítettük, amennyiben gyanúsítottként felügyelettel érintett 
személyt hallgattunk ki.  
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A kábítószerekkel kapcsolatos jogsértéseket, valamint a kiskorúak sérelmére elkövetett 
vagyon elleni, illetve erőszakos jellegű bűncselekményeket az iskolákban és azok környékén 
történő rendszeres jelenlétünkkel igyekeztünk visszaszorítani. Visszaélés kábítószerrel 
bűncselekményt a település vonatkozásában 2014. és 2015. években sem regisztráltunk. 
 
A bűnmegelőzési munka területén dolgozó bűnmegelőzési előadó munkakörébe tartozik a 
társszervekkel és a médiával való folyamatos kapcsolattartás, az ifjúságvédelemmel és a 
bűncselekményekkel kapcsolatos prevenciós tevékenység végrehajtása.  
 
A család-, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó társintézményekkel napi kapcsolatot 
tartunk fenn. A Rendőrőrs állományában 1 fő bűnmegelőzési előadó teljesít szolgálatot, aki 
ezen feladata ellátása  mellett a bűnügyekkel kapcsolatos vizsgálati feladatokat is ellátja.  
 
A bűnmegelőzési előadó a település iskolájában az előzőhöz hasonlóan a 2015/16. tanévben is 
tart DADA oktatást és a biztonságos internetezéssel kapcsolatos előadást. 

 
 

Együttműködés 
 
 

A városban tevékenykedő társszervekkel, a rendőrség munkáját segítő erőkkel, társadalmi 
szervezetekkel az együttműködésünk jónak mondható.  
 
Rendszeresen látunk el közös szolgálatot az azt vállaló polgárőrökkel, hivatásos vadászokkal, 
mezőőrökkel, illetőleg a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őreivel. 
 
A polgárőrök szolgálataikat a térség aktuális közbiztonsági és bűnügyi helyzete által 
megkövetelt elvárásokhoz igazítják. Feladataik szakszerű ellátásában tevékenyen 
közreműködtünk és segítséget nyújtottunk az értékelt évben is. A polgárőrség helyi 
szervezetével munkakapcsolatunk az elmúlt évekhez hasonlóan jó volt.  
 
A polgárőrség tagjaival a körzeti megbízott rendszeres munkakapcsolatban áll.  
 
A tavalyi év során is jelentős segítséget kaptunk a szervezettől a rendezvénybiztosítások, 
balesetek, illetve bűncselekmények helyszíneinek biztosítási, illetve bűnmegelőzési 
feladatainak ellátása során. 
 
A bűncselekményi adatok és a lakossági elvárások függvényében, valamint a frekventált 
időszakokban több olyan akció végrehajtását foganatosítottuk, melyekben a társszervek 
részéről hathatós támogatásban részesültünk. 
 
A város közigazgatási területén, illetve az azzal határos védett területeken történő 
bűncselekmények visszaszorítása, megelőzése, felderítése érdekében folyamatos 
együttműködést hoztunk létre a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi 
őreivel. 
 
Az önkormányzattal a kapcsolat megítélésünk szerint megfelelő. A településvezetés részéről 
jelzett problémák, illetve felvetések alacsony száma, az elvégzett munkánk iránti átlagos 
érdeklődés számunkra azt jelzi, hogy tevékenységünkkel a közösségek elégedettek voltak. 
 



13 
 

Rendszeresen vettünk részt az illetékességi területünkön található települések vonatkozásában 
önkormányzati beszámolókon és lakossági tájékoztatókon, ahol a közrendvédelmi szolgálatot 
pozitívan értékelték, az esetlegesen felmerülő problémákat helyi szinten meg tudtuk oldani. 
 
 

III. 
Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 
 
A Kiskőrösi Rendőrkapitányság és Izsák Rendőrőrs is a 2015. évi feladatait a kihívásokkal 
teli környezethez alkalmazkodva, a tervszerűséget, hatékonyságot szem előtt tartva, 
megítélésünk szerint jó színvonalon hajtotta végre. 
 
Az elkövetőkkel szemben tanúsított határozott és következetes fellépésünkkel a 2014. évi 
eredményeinket az értékelt évben megőriztük, különös tekintettel a közterületen elkövetett 
bűncselekmények felderítése, illetőleg az elkövetők bíróság elé állítása területén, amelyhez 
példaértékű segítséget nyújtott a Kecskeméti Járási Ügyészség, a Kiskőrösi Járási Ügyészség, 
a Kecskeméti Járásbíróság és a Kiskőrösi Járásbíróság is. 
 
Izsák Város közigazgatási területén az előző évhez hasonlóan biztosítottuk a közrendet, a 
közbiztonságot, törekedtünk a közlekedési fegyelem javítására.  
 
Az előző években nyújtott példaértékű együttműködésért köszönetünket fejezzük ki Izsák 
Város Önkormányzatának és a Tisztelt Képviselő-testületnek, akik munkánkhoz hathatós 
segítséget nyújtottak, bízva a további hatékony együttműködésben, támogatásban. 
 
Feladataink ellátásához meghatározó segítséget jelentett Izsák Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 24/2015.(02.24.) számú határozatával nyújtott 500.000 Ft. támogatás, 
melyet üzemanyag vételezésre használhattunk fel. 
 
A város közbiztonságának fenntartása és javítása érdekében továbbra is kiemelt feladatunk a 
rendszeres és látható rendőri jelenlét biztosítása.  
 
Hatékonyan kell fellépnünk 2016. évben is a lakosságot különösen irritáló, a szubjektív 
biztonságérzetet negatívan befolyásoló, az időskorúak sérelmére, illetve a közterületen 
elkövetett erőszakos, a személyek életét, testi épségét és szabadságát, valamint 
életkörülményeit, megélhetését súlyosan veszélyeztető bűncselekményekkel szemben. 
 
Fontos feladatunk a lakosság vagyonbiztonságának szavatolása, az elkövetőkkel szembeni 
határozott és gyors fellépés, a bűncselekménnyel okozott kár minél nagyobb arányú 
megtérítésének biztosítása.  
 
Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a rablások, tanyabetörések, gépkocsi lopások és feltörések, 
betöréses lopások megelőzésére, felderítésére, azok számának csökkentésére a településen 
működő társszervekkel karöltve.  
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A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében, az 
azokat leggyakrabban okozó közlekedési magatartásformákkal, kiemelten az ittas 
gépjárművezetéssel, a passzív biztonsági eszközök használatát elmulasztókkal szembeni 
következetes fellépéssel, aktív rendőri és e célokat szolgáló baleset-megelőzési tevékenységet 
kell folytatnunk. 
 
Hangsúlyos feladatként szerepel a kerékpárosok, valamint a gyalogosok testi épségének 
megóvása. 
 
A jogszabályokból adódó feladataink körültekintő ellátásával törvényesen, eredményesen és 
hatékonyan kell fellépnünk a jogsértések elkövetőivel szemben.   
 
A bűnüldözés terén elért eredményeinket a jövőben is meg kell tartani, lehetőség szerint 
javítani, továbbá igyekeznünk kell a jövőben is a társszervekkel és civil szervezetekkel 
kialakított jó munkakapcsolatok építésére. 
 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Izsák Város közbiztonsági helyzetéről készített beszámolót a fentiek alapján előterjesztem, 
kérem, hogy az ezzel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket tegyék meg és a beszámolót 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Izsák, 2016. március 31.  
 
 
                                                               Tisztelettel: 
 

Csizovszki László r. alezredes 
rendőrségi főtanácsos 

kapitányságvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: 5  pld.-ban 
 1 pld. (7 lap/ 14 oldal) 
Kapják: 1.sz. pld. Kiskőrösi Rendőrkapitányság Vezetője 
 2.sz. pld. Közrendvédelmi Osztály Vezetője 
 3.sz.pld.  Izsák Rendőrőrs Parancsnoka  
                             4.sz.pld.  Izsák Város Polgármesteri Hivatala 
                             5.sz.pld.  Irattár 


