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Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő Testület,  

Hölgyeim és Uraim! 
 

 

B E V E Z E T Ő 
 

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Törvény alapján, az illetékességi területén működő 

önkormányzati képviselő-testületek előtt minden évben az adott rendőrkapitányságnak be kell 

számolnia. 

 

A törvényben meghatározott kötelezettségem alapján, Újrónafő község elmúlt egy éves 

közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság javításának érdekében tett intézkedésekről az alábbi 

tájékoztatást adom. A vizsgált időszak: 2020 09.01. és 2021.08.31 közötti. 

 

A beszámolóban alapvetően számot kívánok adni az önkormányzat részére arról, hogy 

az elmúlt időszakban konkrétan mit tettünk Újrónafő lakosságáért, annak érdekében 

hogyan működtünk együtt az önkormányzattal. 

 

A statisztikai adatok és elemzése mellett megpróbálom érzékeltetni azokat a rajtunk kívülálló 

körülményeket is, amelyek a rendőr-szakmai munkát az év során pozitív vagy negatív irányba 

befolyásolták. 

 

A beszámolóban kiemelten kívánok foglalkozni a bűncselekmények számának alakulásával, 

dinamikájával a községben és környezetében kialakult jelenségekkel, problémákkal, azok 

megoldási lehetőségeivel annak érdekében, hogy kapitányságunk még közelebb kerüljön a 

lakossághoz, a község polgáraihoz.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1.) 

bekezdés 17. pont értelmében, a helyi közszolgáltatások körében, az önkormányzat egyik 

kiemelt feladata a közbiztonság feladatairól történő gondoskodás, melynek megvalósítása 

érdekében úgy érzem az önkormányzat az elmúlt évben is lehetőségeihez képest jelentős 

erőfeszítéseket tett. 

 

Az eddig elért eredményeinek szinten tartása, illetve a továbblépés érdekében kérem a Tisztelt 

Képviselő testületet, hogy az önkormányzat lehetőségeihez mérten a következő évben is 

támogassa munkánkat, ezáltal hozzájárulva ahhoz, hogy az Újrónafői polgárok, 

biztonságérzete ne romoljon, lehetőségeinkhez mérten javuljon. 

 

Megítélésem szerint Újrónafőn a lakosság biztonságérzete jó. A közvélemény hangulatát 

negatívan befolyásoló jelenségek száma nem számottevő, de az esetleg megjelenő 

problémákra mindig időben reagáltunk, és a szükséges intézkedéseket megtettük.  

 

A település közbiztonságának fenntartása érdekében a Jánossomorjai Rendőrőrs állománya 

megfelelő munkát végez. Szolgálati feladatit a rendelkezésre álló erő-, és eszköz ellátottsággal 

alapvetően végre tudja hajtani. A lakosság szubjektív biztonságérzetét elősegítő, megelőző 

tevékenységünket az előző évekhez hasonló hozzáállással, és intenzitással hajtjuk végre, előre 

tervezéssel, vagy a bekövetkezett eseményre való reagálással. Ez utóbbi esetben van lehetőség 

arra, hogy a kapitányság más alegységeitől az érintett területre további erő-, eszköz kerüljön 

átcsoportosításra.  
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A Rendőrőrs technikai ellátottsága jó. A szolgálat ellátásához a korábbi évekhez hasonlóan 

továbbra is két szolgálati gépkocsi áll a rendelkezésünkre. Egyéb technikai, informatikai 

eszközeink (számítógép, fénymásoló, mobiltelefon, fényképezőgép) a szolgálati feladataink 

ellátására alkalmasak. 

 

I. fejezet 

 

A BŰNÖZÉS IRÁNYÁBAN, ÖSSZETÉTELÉBEN BEKÖVETKEZETT 

VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE 
 

A statisztikai adatainak elemzése alapján megállapítható, hogy az összbűncselekmények 

alakulása terén az előző évhez képest minimális emelkedés tapasztalható, de a mértéke 

alacsony.   

 

Bűnmegelőzési tevékenységünk során fokozott figyelmet fordítottunk az időskorúak 

áldozattá válásának megelőzésére. A vírus miatt kialakult veszélyhelyzet miatt ez csak 

egyénileg valósulhatott meg a teleülés nyugdíjasai részére, akik szívesen fogadták a 112 

egységes segélyhívó rendszerrel-, valamint az áldozattá válás témakörében feldolgozott 

újfajta elkövetési módszerekről tartott előadásainkat.  

 

Szolgálatainkat úgy terveztük, hogy a település frekventált, problémásabb helyszínein, 

külterületeken is kiszámíthatatlan időpontokban jelenjünk meg, megakadályozva ezzel az 

esetleges jogsértéseket, közlekedési baleseteket. 

 

II.  fejezet 

 

A KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE 
 

A község területén a lakosság és az ide látogatók közbiztonsági érzetének alakulásában, annak 

megítélésében jelentős szerepe van a közterületi rendőri állomány létszámának, 

képzettségének és intézkedési aktivitásának.  

 

Az elmúlt évben is kiemelt feladatként kezeltük a közterületek „látható rendőrség”-gel 

történő biztosítását, jogellenes cselekményekre való gyors és szakszerű reagálást, valamint a 

rendőrség szolgáltató jellegének erősítését.  

A közlekedés biztonságának fokozása érdekében az elmúlt évben fő feladatunknak 

tekintettük a közúti ellenőrzések során az ittas vezetők, a kábítószer fogyasztók, sebességi 

normákat túllépők, a szabálytalanul előzők és forgalmi sávot szabálytalanul változtatók, tiltó 

táblákat figyelmen kívül hagyók forgalomból kiszűrését. A rendelkezésre álló személyi 

állomány és együttműködő szervek, technikai eszközök koncentrálásával határozottan léptünk 

fel a közlekedés biztonságára súlyos veszélyt jelentő szabálysértések elkövetőivel szemben. 

        

Adataink alapján megállapítható, hogy Újrónafő településen az értékelt időszakban 

közlekedési baleset nem következett be. A közlekedési morál jónak mondható. Közúti 

ellenőrzéseink során  kiemelt szabálysértés megvalósulásával nem találkoztunk.  Ez irányú 

tevékenységünket a jövőben is fenn kívánjuk tartanai.  

 

Illegális migráció: 

 

 Az  veszélyhelyzet miatti ideiglenes határzár  bevezetése miatt nagymértékben lecsökkentek 

az illetékességi területünkön megjelenő migránsok, ezzel együtt az embercsempész elfogások 

száma. 
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Ennek megszűnése után azonban a település vonzáskörzetében előfordult migráns személy, de 

azok száma jelentéktelen. Jobbára a településhez tartozó Hansági területen találkozhattunk  

elvétve ilyen jelenséggel.  

 

Együttműködés: 

 

A külső együttműködés szintjén az Önkormányzattal  hatékony és működő munkakapcsolatot 

alakítottunk ki. 

Sajnos a polgárőrség már nem aktív a településen.  

 

ÖSSZEGZÉS 
 

Az értékelt időszakban végzett munka összegzéseként elmondható, hogy Újrónafő 

községben kiemelt feladatként kezeljük a lakosság biztonságérzetét befolyásoló, 

közterületeken vagy közintézmények ellen elkövetett erőszakos, illetve személyek életét, 

testi épségét és szabadságát, valamint az életkörülményeit, megélhetését súlyosan 

veszélyeztető bűncselekmények és szabálysértések felderítését, lehetőség szerinti 

megszakítását vagy megelőzését, az ilyen ügyekben indult eljárások gyors és megalapozott 

befejezését. 

 

Újrónafő nem tartozik a bűnügyileg fertőzött települések közé.  A bekövetkezett 

bűncselekmények száma az országos átlag alatt maradt. 

 

A bűnözés elleni harcban igyekeztünk minden tőlünk telhetőt megtenni. Az eredmények 

értékelésének azonban figyelembe kell venni, hogy a bűnözés össztársadalmi probléma, 

amelynek megoldása nem kizárólag a Rendőrség feladata.  

 

Véleményem szerint a Polgármester Úrral, valamint a Képviselő testület tagjaival is az 

értékelt időszakban korrekt munka kapcsolatot tartottunk fenn, melynek során a jogszabályi 

lehetőségeinkhez mérten, a község igényei szerint a szükséges intézkedéseket minden esetben 

megtettük. A két intézmény között az együttműködés és az információ áramlás folyamatos 

volt. 

 

Tevékenységünk eredményeképpen az értékelt időszakban biztosítani tudtuk, hogy a lakosság 

közbiztonság érzete javuljon, olyan bűncselekmény ne maradjon felderítetlenül, amely a 

lakosság hangulatát jelentősen, illetve negatívan befolyásolta volna.  

 

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület! 
 

Ezúton is szeretném megköszönni az Önkormányzatnak a 2020 és 2021 évben nyújtott 

erkölcsi és anyagi támogatását, mellyel nagyban hozzájárultak a rendőrök munkafeltételeinek 

javításához, ezáltal a magasabb színvonalú munkavégzéshez, amely nélkül a felsorolt 

eredményeinket nem tudtuk volna elérni. 

 

A közbiztonság és a megelőzési tevékenység további javítása érdekében javaslom 

megvizsgálni a település frekventált helyeire – ki és bevezető útjaira – térfigyelő-

kamerarendszer telepítésének lehetőségét, mellyel további segítséget kapnánk a jogsértő 

cselekmények sikeres felderítése terén. 

 

Kérem Önöket, hogy hozzászólásaikkal, javaslataikkal a továbbiakban is segítsék a 

Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság, Jánossomorja Rendőrőrs munkáját. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjék! 



 

 

5 

 

Jánossomorja, 2021.szeptember 28. 

 

 

     Tisztelettel: 

 

 Gellén Sándor r.főtörzszászlós 
 m.b.őrsparancsnok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült  : 2 példányban (1 példány 6 oldal + 1 melléklet) 

Kapja  : 1 sz. példány  Várbalog község Önkormányzata 

    2. sz. példány Jánossomorja Rendőrőrs / irattár 

Készítette : Gellén Sándor r.ftzls.   
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           1.sz. melléklet 

A közbiztonsági helyzet a bűncselekmények alakulása tükrében: 

 

2019. és 2020. évben elkövetett bűncselekmények száma. Vizsgált időszak 2019. X-XII. hó, 

illetve 2020. X–XII. hó   

 

 Lopás  

2019. évben 0 esetben 

2020. évben 0 esetben 

 

2019. év X-XII. hó időszakában: 0 esetben  

2020. év X-XII. hó időszakában: 0 esetben 

 

 Testi sértés  

2019. évben 0 esetben 

2020. évben 1 esetben 

 

2019. év X-XII. hó időszakában: 0 esetben 

2020. év X-XII. hó időszakában: 0 esetben 

 

 Garázdaság 

2019. évben 0 esetben 

2020. évben 1 esetben 

 

2019. év X-XII. hó időszakában: 1 esetben 

2020. év X-XII. hó időszakában: 0 esetben 

 

 14 Kiemelten kezelt bűncselekmény 

2019. évben 0 esetben 

2020. évben 3 esetben 

 

2019. év X-XII. hó időszakában: 1 esetben 

2020. év X-XII. hó időszakában: 2 esetben 

 

 Közterületen elkövetett bűncselekmények 

2019. évben 0 esetben 

2020. évben 2 esetben 

 

2019. év X-XII. hó időszakában: 0 esetben 

2020. év X-XII. hó időszakában: 1 esetben 

 

 Összes bűncselekmények száma 

2019. évben 7 esetben 

2020. évben 5 esetben 

 

 Betöréses lopás 

2019. évben 0 esetben 

2020. évben 0 esetben 

 

2019. év X-XII. hó időszakában: 0 esetben 

2020. év X-XII. hó időszakában: 0 esetben 
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2020. és 2021. év vizsgált időszakában elkövetett bűncselekmények száma. Vizsgált időszak 

2020. I-VIII. hó, illetve 2021. I-VIII. hó    

 

 Lopás  

2020. évben 1 esetben 

2021. évben 3 esetben 

 

2020. év I-VIII. hó időszakában: 1 esetben  

2021. év I-VIII. hó időszakában: 3 esetben 

 

 Lakásbetörés 

2020. évben 1 esetben 

2021. évben 0 esetben 

 

2020. év I-VIII. hó időszakában: 1 esetben  

2021. év I-VIII. hó időszakában: 0 esetben 

 

 14 Kiemelten kezelt bűncselekmény 

2020. évben 3 esetben 

2021. évben 6 esetben 

 

2020. év I-VIII. hó időszakában: 0 esetben  

2021. év I-VIII. hó időszakában: 1 esetben 

 

 Közterületen elkövetett bűncselekmények 

2020. évben 2 esetben 

2021. évben 2 esetben 

 

2020. év I-VIII. hó időszakában: 3 esetben  

2021. év I-VIII. hó időszakában: 3 esetben 

 

 Összes bűncselekmények száma 

2020. évben 7 esetben 

2021. évben 11esetben 

 

 Betöréses lopás 

2020. évben 0 esetben 

2021. évben 0 esetben 

 

2020. év I-VIII. hó időszakában: 0 esetben  

2021. év I-VIII. hó időszakában: 1 esetben 
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