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Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület!

Tass  Község  Képviselő  Testületének  2022.  évi  munkatervében  meghatározottak  és  a
Rendőrségről  szóló  1994.  évi  XXXIV.  törvény  8.  §.  (4)  bekezdése  alapján  az  alábbiakban
beszámolok  Tass  község  2021.  évi  közbiztonsági  -  ezen  belül  a  közrendvédelmi,
közlekedésrendészeti,  valamint  bűnügyi  -  helyzetéről,  megtett  intézkedéseinkről,  valamint  a
2022-es évben várható feladatainkról.

BEVEZETÉS

Tass község Budapesttől  délre,  az 51-es főútvonal mentén fekszik,  népessége megközelítőleg
3.000 fő, területe 74,72 négyzetkilométer. A településhez tartozik a Ráckevei Soroksági Dunaág
mellett  kiépült  üdülőterület,  ahol  a  nyári  szezonban  a  megnövekedett  lakossági  létszám,  a
szezonon kívül pedig az üdülőkben őrizetlenül hagyott, sokszor komoly értékek védelme jelent
fokozott rendőri problémát.

A  település  területe  gyakorlatilag  az  ország  közepe,  stratégiai  szempontból  kiindulópontul
szolgálhat az ország bármely tája felé. A Duna folyamon átívelő Pentele-híd átadása óta egyre
nagyobb a jelentősége a nyugat-kelet irányú forgalomnak, ugyanakkor a délre irányuló forgalom
egy  része  is  itt  bonyolódik  le.  A  tranzitforgalom  mellett,  számottevő  a  horgászturizmus.  A
településen keresztül halad az 51-es főútvonal, melyen jelentős tranziforgalom bonyolódik. 

A  Kunszentmiklósi  Rendőrkapitányság  Rendészeti  Osztály  szervezetében  működő  körzeti
megbízotti alosztály a 2021-es évben is az állományába tartozó körzeti megbízottakon keresztül -
többek között Tass községben is – végrehajtotta jogszabályban foglalt kötelezettségét. 

Tass  Község  önkormányzata  előtt  a  2021-es  évben  beszámoló  megtartására  a  pandémiás
helyzetre való tekintettel nem került sor.

A tavalyi  évben  legfőbb  célkitűzésünk  a  lakosság  szubjektív  biztonságérzetének  növelése,  a
tulajdon  elleni  szabálysértések  minél  nagyobb  arányú  felderítése,  a  lakosság  nyugalmát
leginkább megzavaró lopások, betöréses lopások számának csökkentése és a külterületen élők
biztonságérzetének  javítása,  valamint  a  közlekedés  rendjét  sértő  magatartások  elleni
eredményesebb  fellépés  volt,  mely  célkitűzések  megvalósítását  nagyobb  rendőri  jelenléttel
terveztük biztosítani.

I.
A közbiztonsági helyzet értékelése

1. A bűnügyi helyzet bemutatása

1.1.  A regisztrált bűncselekmények számának alakulása
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A  2021-es  évben  Tass  község  területén  a regisztrált bűncselekmények száma 35-ről 29-re
csökkent (-17 %). Az elmúlt öt év adatait figyelembe véve a regisztrált bűncselekmények száma
a községben 29 és 55 között alakult.  
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Tass község területén regisztrált bűncselekmények száma

1.2.  A regisztrált bűncselekmények 1000 lakosra vetített aránya, változása 

A  regisztrált  bűncselekmények  1000  lakosra  jutó  aránya  az  elmúlt  évben  9,76  volt,  ami
csökkenést mutat az elmúlt évhez képest. Tass község nem tartozik a veszélyeztetett települések
közé. 
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Az 1000 lakosra jutó bűncselekmények száma

1.3.  A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények számának alakulása

Az értékelt 2021-es évben Tasson a közterületen elkövetett bűncselekmények száma 12-ről 13-ra
emelkedett. Az ilyen jogsértő elkövetési magatartások száma az elmúlt öt évben 8 és 18 között
alakult.
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A közterületen elkövetett bűncselekmények száma Tasson

1.4.  A regisztrált kiemelt bűncselekmények számának alakulása, a fontosabb
bűncselekmények áttekintése

Elemezve  az  egyes  bűncselekmény  kategóriákat  megállapítható,  hogy  a  2021-es  évben
emberölés 1 esetben került regisztrálásra, a bűncselekményt néhány évvel ezelőtt követték el a
településen, az ügy jogerős befejezésére azonban csak a 2021-es évben került sor. Testi sértést
az  elmúlt  két  évben  a  településen  nem  regisztráltunk.  A  garázdaságok  száma  2-ről  3-ra
emelkedett. Rablás az elmúlt két évben Tasson nem történt. 

Az értékelt  évben is  nagy hangsúlyt  fektettünk a  lakosságot  leginkább irritáló  vagyon elleni
bűncselekmények,  különösen  a  lopások  megelőzésére,  azok  visszaszorítására,  illetőleg
felderítésére. Ezzel 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 13-ról 3-ra, míg a lakásbetöréseké 1-ről 0-ra csökkent. Az elmúlt öt év adatait
figyelembe véve, a lopások száma 3 és 20 között alakult.  
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A lopások száma Tass község területén

Ezen  a  területen  idáig  is  nagy  erőfeszítéseket  tettünk  a  bűncselekmények  megelőzésére,
visszaszorítására,  az  elkövetők  felderítése  érdekében,  melyet  az  előttünk  álló  évben  még
eredményesebben  kívánunk  folytatni  a  korábbiakban  kialakított  és  jól  funkcionáló  lakossági
jelzőrendszer  hatékonyabb  működtetésével.  Személygépkocsi lopás az  elmúlt  két  évben  a
településen nem történt. 
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Több ezen csoportba tartozó bűncselekményt  (pl.:  kiskorú veszélyeztetése,  embercsempészés,
önbíráskodás,  kábítószerrel  kapcsolatos  bűncselekmények,  zárt  gépjármű  feltörés,  rablás,
zsarolás,  orgazdaság) Tass településen az elmúlt évben nem regisztráltunk.

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli bűncselekmények

Egyéb kategóriába tartozó bűncselekményt mindkét vizsgált évben 20-20 esetben regisztráltunk. 

Összességében  a  község  területén  regisztrált  bűncselekmények  számát  tekintve  Tass
vonatkozásában  kijelenthető,  hogy  a  hasonló  lélekszámú  településekkel  összehasonlítva
bűnügyileg nem tekinthető fertőzöttnek. 

2. A bűnüldöző munka értékelése

2.1. A nyomozás eredményességi mutató alakulása

A nyomozás eredményesség területén kapitányságunk a 2021-es évben 83,4 %-ot ért el a 2020.
évi  79,8  %-kal  szemben.  Ezen  a  területen  az  utóbbi  években  elért  eredményünkkel
kapitányságunk a megye kapitányságai között a legeredményesebbek között tudott lenni. 
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Kunszentmiklósi Rk. illetékességi területének  nyomozás eredményességi mutatója

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozás eredményességi
mutatója

Fontos  kiemelni,  hogy  kapitányságunk  az  illetékességi  területén  regisztrált,  közterületen
elkövetett bűncselekmények felderítése területén is jelentős eredményeket ért el az értékelt évben
is. Ezen kategóriába tartozó jogsértő cselekmények nyomozás eredményességi mutatójának terén
a  Kunszentmiklósi  Rendőrkapitányság  az  elmúlt  évben  is  kiemelkedő  eredményt  produkált,
hiszen 91 %-os eredményt sikerült elérni. 
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Kunszentmiklósi Rk. illetékességi területén a közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója

2.3. A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatójának alakulása

A  Kunszentmiklósi  Rendőrkapitányság  illetékességi  területén  a  kiemelten  kezelt
bűncselekmények kategóriájába tartozó bűncselekmények nyomozás eredményessége az elmúlt
öt évben az alábbiak szerint alakult.
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Kunszentmiklósi Rk. illetékességi területén kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás eredményessége

3. Tulajdon elleni szabálysértések

A 2021-es év során Tasson mindössze 3 elzárással is büntethető tulajdon elleni szabálysértési
eljárás indult.

Felderítési eredményességünk 47,17 % volt. 

4. Közlekedésbiztonsági helyzet 

Tass  község  területén  a  személyi  sérüléssel  járó  közlekedési  balesetek  száma  3-ról  9-re
emelkedett, melyek megoszlását az alábbi diagram szemlélteti. A baleseti okok között továbbra
is  a  tényleges  és  relatív  gyorshajtás,  valamint  az elsőbbségi  jog meg nem adása,  a  követési
távolság be nem tartása, illetve az ittasság szerepel.
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A passzív biztonsági eszközök fokozott  használatára történő figyelmeztetéssel szükség esetén
közigazgatási  bírsággal,  a  közlekedési  szabályok  betartásának  ellenőrzésével,  az
alkoholfogyasztás ellenőrzések számának növelésével, valamint sebességellenőrzéssel tervezzük
a balesetek számának, kimenetelének,  a sérülés fokának további csökkentését. Az 5205-ös út
tassi bevezető szakaszán a híd előtti útszakaszon a közútkezelő lassító szabályozást épített ki,
melynek köszönhetően az érintett útszakaszon csökkent a balesetek száma.

II.
A közbiztonság érdekében tett intézkedések

1. A közterületi jelenlét

A 2021-es évben Tass község közigazgatási területén 11 esetben került sor büntető feljelentés, 63
esetben szabálysértési feljelentés megtételére. Helyszíni bírságot 129 fővel szemben szabtunk ki,
10 fővel szemben pedig biztonsági intézkedést alkalmaztunk. Elfogásra 18, míg előállításra 22
esetben került sor.

A 2021-es 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 2021. évi mutatókat – a fenti célok megvalósultak.      

2. Rendezvénybiztosítások

Az  elmúlt  évben  valamennyi  települési  rendezvény  biztosítását  végrehajtottuk,  melyeken
kiemelt, a közbiztonságra jelentős hatást gyakorló esemény nem történt.  

3. A körzeti megbízott tevékenységének értékelése

Tasson 2021.  évben  is  Simon  Gábor  r.  zászlós  teljesített  szolgálatot.  A  körzeti  megbízott
munkájával kapcsolatban az értékelt időszakban a rendőrkapitányság vezetése részéről probléma
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nem merült  fel, hozzáállásával és példamutató szolgálatellátásával  évek  óta  hozzájárul  a
rendőrkapitányság  sikereihez.  Munkáját  a  lelkiismeretesség,  határozottság,  kezdeményező
készség jellemzi. Kiváló személy- és helyismerettel rendelkezik, határozott fellépésével évek óta
garantálta a község közbiztonságát. 

4. A bűn- és baleset-megelőzés

Bűnmegelőzés

Kapitányságunkon a bűnmegelőzési tevékenységet két fő látja el magas színvonalon, széleskörű
társadalmi  kapcsolatrendszerüknek,  felkészültségüknek  köszönhetően  hatékonyan.  A  2021-es
évben  a  bűnmegelőzési  tevékenységünket  is  erősen  befolyásolta  a  kialakult  járványhelyzet,
illetve az azzal kapcsolatban bevezetett korlátozó intézkedések betartása.   

A  gyermekek  védelmét  szolgáló  jelzésrendszer  a  társszervek  és  a  rendőrkapitányság  között
kiválóan  működött  az  elmúlt  évben  is,  az  együttműködés  példaértékűnek  mondható.  A
gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok és a gyámhivatal minden esetben jeleznek telefonon
vagy írásban ha egy családban olyan probléma merül fel (fizikai és verbális-erőszak cselekménye
illetve szexuális erőszak-cselekmények), amely felveti bűncselekmény elkövetésének a gyanúját.
Ilyen esetekben a rendőrség kivétel nélkül megteszi a szükséges intézkedéseket. Amennyiben a
rendőrkapitányság észleli a családon belüli erőszak gyanúját, a családban felmerült problémát
haladéktalanul jelzi az illetékes társszervek irányába.

A  Kunszentmiklósi  Rendőrkapitányságon  évek  óta  kiválóan  működik  az  ifjúságvédelmi
járőrszolgálat,  mely  során  a  rendőr  járőrök  a  családvédelmi  szervek  képviselőjével  közösen
iskolaidőben illetve az esti órákban ellenőrzik a vendéglátóhelyeket.  Amennyiben ott kiskorú
személyt  találnak,  intézkednek  arról,  hogy  bemenjenek  az  oktatási  intézménybe  illetve  haza
viszik őket.

A bűnmegelőzés egyik szakterülete a megelőző vagyonvédelem, melynek célja a vagyon elleni
bűncselekmények  megelőzése  és  az  áldozatok  számának  csökkentése.  A  bűnmegelőzéssel
foglalkozó  munkatársak  az  aktuális  bűnügyi  helyzetnek  megfelelően  az  ünnepek  körüli  és
kiemelt időszakokban bűnmegelőzési híranyagokat jelentettek meg. 

A  megelőzés  célja  csökkenteni  azon  embereknek  a  számát,  akik  elkezdik  a  kábítószerek
használatát.  A  megelőzés  magában  foglalja  a  kábítószerekkel  kapcsolatos  oktatást  és  a
kábítószerek veszélyeire történő felhívást. 

Az  áldozattá  válás  megelőzése  érdekében  heti  rendszerességgel  hajtottunk  végre
közrendvédelmi,  bűnmegelőzési  akciósorozatokat  az  időskorúak,  külterületen,  tanyán  élők
biztonsága érdekében. 

Balesetmegelőzés 

A  baleset-megelőzés  szempontjában  fontos  a  fiatalok  és  gyermekek  körében  a  közlekedési
szabályok betartására való nevelés időben történő megkezdése.  E célból  az óvodákban és az
iskolákban  baleset-megelőzési  előadások  megtartására,  figyelem  felhívó  szóróanyag,  plakát
elkészítésére kiosztására, játékos vetélkedők megszervezésére és lebonyolítására kerül sor.    
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Az  „Iskolarendőr”  és  a  „Pia  no”  program keretében  a  diszkó  balesetek  megelőzésére
irányuló bűn- és baleset-megelőzési előadás megtartására került sor.

Megrendezésre került balesetmegelőzési témában a Kerékpáros Iskola Kupa felmenő rendszerű
verseny  helyi  elődöntője,  mely  versenyek  nyerteseivel  részt  vettünk  a  versenyek  megyei
fordulójában.

5. Együttműködés

A  Kunszentmiklósi  Járásbíróság  elnökével,  a  Járási  Ügyészség  Vezető  Ügyészével,  a
Kunszentmiklósi  Járási  Hivatal  vezetőjével,  a  bíróság,  az  ügyészség,  a  járási  hivatal
munkatársaival  a  munkakapcsolat  a  korábbi  évek  gyakorlatához  hasonlóan  jó,  kölcsönösen
segítő jellegű.

Rendszeres  kapcsolatot  tartunk  az  általános  iskolák  pedagógusaival.  A  kölcsönös
információcsere  alapja  lehet  a  fiatalkorú  bűnözés,  illetve  a  családon  belüli  erőszak
megelőzésének, felderítésének.

Az önkormányzattal  a kapcsolatunk  korrekt és jó. A legutóbb megtartott  járási közbiztonsági
egyeztető fórumon elhangzó problémák, felvetések kis volumenűek, mindenesetben helyi szinten
orvosolhatók  voltak.  Rendszeresen  részt  vettünk  az  önkormányzati  beszámolókon,
közmeghallgatáson,  ahol  a  közrendvédelmi  szolgálatot  –  ezen  belül  a  körzeti  megbízott
tevékenységét - pozitívan értékelték,  az esetlegesen felmerülő problémákat helyi szinten meg
tudtuk  oldani.  A  felvetett  problémák  kevés  száma,  az  elvégzett  munkánk  iránti  viszonylag
nagyobb érdeklődés számunkra azt jelzi, hogy tevékenységünkkel a közösségek elégedettek.

Tass  községben  a  polgárőrség  helyi  szervezetével  munkakapcsolatunk  az  elmúlt  évekhez
hasonlóan  kiváló  volt.  Jelentős  segítséget  kaptunk  a  szervezettől  a  rendezvények,  balesetek,
bűncselekmények  helyszíneinek  biztosítási,  illetve  bűncselekményt  megelőző  feladatainak
ellátása során. 

Szeretnék köszönetet mondani a tevékenységükért,  mivel a rendőri munka, valamint a község
bűnügyi  helyzete  iránti  érdeklődésüknek,  a  folyamatosan  megnyilvánuló  aktivitásuknak  is
köszönhetően tudtuk eredményeinket elérni, a község jelenlegi közbiztonságát fenntartani.

III.
Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

A  Kunszentmiklósi  Rendőrkapitányság  és  ezen  belül  a  tassi  körzeti  megbízott  a  2021.  évi
feladatait a kihívásokkal teli környezethez alkalmazkodva, a tervszerűséget, hatékonyságot szem
előtt tartva, jó színvonalon hajtotta végre.

Az  elkövetőkkel  szemben  tanúsított  határozott  fellépésünkkel  tavalyi  eredményeinket
megőriztük, különös tekintettel a közterületen elkövetett bűncselekmények felderítése, illetőleg
az  elkövetők  bíróság  elé  állítása  területén,  amelyhez  példaértékű  segítséget  nyújtott  a
Kunszentmiklósi Járási Ügyészség, és a Kunszentmiklósi Járásbíróság.
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Tass  község  közigazgatási  területén  az  előző évhez  hasonlóan  biztosítottuk  a  közrendet,  a
közbiztonságot, javítottuk a közlekedési fegyelmet. 

Az  előző  években  nyújtott  támogatásért  köszönetünket  fejezzük  ki  Tass  Község
Önkormányzatának  és  a  Tisztelt  Képviselőtestületnek,  akik  munkánkhoz  hathatós  segítséget
nyújtottak.

A település közbiztonságának fenntartása és javítása érdekében továbbra is kiemelt feladatunk a
rendszeres és látható rendőri jelenlét biztosítása. Hatékonyan kell fellépni 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  fellépés,  a  bűncselekménnyel  okozott  kár  minél  nagyobb  arányú  megtérítésének
biztosítása.

Kiemelt  figyelmet  kell  fordítanunk a  lopások,  a  lakásbetörések  felderítésére,  azok számának
további csökkentésére, megelőzésükre a településen működő társszervekkel karöltve. 

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 biztosítanunk.

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, továbbá igyekeznünk kell
a közeljövőben is a társszervekkel kialakított jó munkakapcsolatok építésére.

Kunszentmiklós, időbélyegző szerint.

                                   Tisztelettel:

          Rigó János r. alezredes
           rendőrségi tanácsos
            Kapitányságvezető

10



Készült: 4  pld-ban
1 pl. ( 10 oldal)

Kapják: 1.sz. pld. Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság Vezetője
2.sz.pld.  Tass Község Polgármesteri Hivatala
3.sz.pld.  Rendészeti Osztályvezető 

  4.sz.pld.  Irattár
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