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ÖNKORMÁNYZATI 

 B E S Z Á M O L Ó 

Kéthely település közrend, közbiztonsági, közlekedésrendészeti helyzetéről 

- 2021. év - 

Kéthely Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2022. év júniusi ülésrendjében  

napirendjére tűzte a település közrend-, közbiztonsági és közlekedési helyzetének vizsgálatát, az 

erről szóló rendőri beszámoló meghallgatását az elmúlt év vonatkozásában. A Rendőrségről szóló 

1994. évi XXXIV. Törvény (továbbiakban Rtv.) 8. § (4) bekezdése alapján a rendőrkapitány vagy 

kijelölt helyettese, a körzeti megbízott évente beszámol a kapitányság illetékességi területén 

működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonsági helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A rendőrségről és 

az önkormányzatokról szóló törvények egyértelműen felelőssé teszik mind a rendőrséget, mind 

pedig az önkormányzatokat a településeken a megfelelő közrend-, közbiztonsági viszonyok 

alakulásáért, és feladatokat is megszabnak az eredményesség érdekében. 

I. A település közbiztonsági helyzetének értékelése 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása. 

 1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása. 

A Marcali Rendőrkapitányság Balatonkeresztúri Rendőrőrsének illetékességi területe alá tartozó 10 

településén belül Kéthelyen a 2021. évben regisztrált, ismertté vált bűncselekmények száma 10 volt 

az előző évi 21-el szemben.      

 1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása.  

 

Kéthelyen a közterületi bűncselekmények száma 2021. év során 2-re esett vissza az előző évi 4-ről. 

Megállapítható, hogy a bűncselekmények számának csökkenésével párhuzamosan a közterületi 

bűncselekmények száma is visszaesett. 

 

1.3. A regisztrált bűncselekmények 1 fő lakosra vetített aránya.  

 

 2021. évben a 100 000 lakosra jutó bűncselekmények száma 2962 volt. 
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 1.4. Kéthely területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása. 

A lakosság szubjektív közbiztonságérzetét a legnegatívabban befolyásoló bűncselekményekként 

értékelendők az emberölés, a testi sértés, a kiskorú veszélyeztetése, az embercsempészés, a 

garázdaság, az önbíráskodás, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, a lopás, rablás, 

kifosztás, zsarolás, rongálás, orgazdaság, jármű önkényes elvétele, a segítségnyújtás elmulasztása 

és a cserbenhagyás.  

A településen elkövetett összesen 10 bűncselekményből a kiemelt bűncselekmények száma 2, azaz 

az összes bűncselekmény 20%-a. 

 

A településen leginkább jellemzőek a vagyon elleni bűncselekmények. A lopások száma 3-ról 1-re 

esett vissza 2021-ben. A bűncselekmények összesített számának visszaesése tehát főként a lopások 

számának csökkenésében is megmutatkozott tavaly. Pozitívum, hogy a betöréses lopások száma a 

lopások minősített eseteit tekintve 0-ra esett vissza az azt megelőző évi 2-ről.      

Gépkocsi lopás a területen nem történt sem a tavalyi, sem az azt megelőző évben.  

A gépkocsi feltörések tekintetében a betöréses lopásokéhoz hasonlóan pozitív tendencia 

mutatkozik, hiszen sem 2020, sem 2021 folyamán sem került gépjármű feltörés regisztrálásra. 

A vagyon elleni bűncselekmények körébe tartozó rongálás bűncselekmények száma 1-ről 0-ra esett 

vissza, így e tekintetben is pozitív az elmozdulás.  

Közterületen elkövetett vagyon elleni bűncselekményt nem regisztráltunk többet a tavalyi év során.  

 

Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét erősen negatívan befolyásoló, kifejezetten irritáló 

bűncselekmények, mint a rablás, vagy más erőszakos jellegű bűncselekmények nem történtek sem 

az értékelt évben, sem az azt megelőző években. 

 

A település egyéb viszonyait figyelembe véve pozitív tendencia, hogy a testi sértések száma 

jelentősen, 5-ről 0-ra esett vissza, ami nagymértékű csökkenő tendencia. 

A testi sértésekkel egyenes arányban visszaesetett a garázdaságok száma is, 1-ről 0-ra.  

  

 1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények   

  értékelése. 

 

A felsorolt bűncselekményeken kívül a rendőri jelenléthez nem kapcsolható, attól független, 

valamint kisebb tárgyi súlyú bűncselekmények kerültek még regisztrálásra. Ilyenek voltak a 

világhálón elkövetett csalások, a családon belüli konfliktusokból eredő, illetve a modern 

kommunikációs eszközök és az internetes közösségi oldalak felhasználásával elkövetett zaklatások. 

 

2. A bűnüldöző munka értékelése 

 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása. 

 

A rendőrkapitányság nyomozás eredményessége 87,5%, ami az azt megelőző 2020-as évi 84,9%-al 

szemben kimagasló eredmény.  

 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok.  

 

Kéthely közigazgatási területén 2021. évben nem követtek el tulajdon elleni szabálysértést, így 

elemzést végezni ezek tekintetében nem lehetséges. A tulajdon elleni szabálysértések 

visszaszorítása a bűncselekményekhez hasonlóan kiemelt feladatunk.   
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4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások. 

 

Kéthelyen a balesetek száma az azt megelőző évhez képest pozitívan változott 2021-ben. A 2020-as 

év 13 baleseti száma 2021-ben 11-re csökkent. A baleseteken belül a súlyos sérülést eredményező 

balesetek száma 2-ről 0-ra redukálódott. A könnyű sérüléses balesetek száma 1-ről 2-re emelkedett. 

2021-ben és azt megelőzően sem történt halálos baleset a település útjain. Az anyagi káros 

balesetek száma eggyel esett vissza, 10-ről 9-re. 

A balesetek további visszaszorítása céljából az idei évben a közlekedésrendészeti osztállyal 

együttműködve jelentős számban kerülnek szervezésre a gyorshajtást és kiemelt szabálysértést 

elkövetőkre irányuló ellenőrzések.   

 

II. A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok 

 

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt 

idegenforgalmi területek biztonsága. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata. 

 

2021. évben a legnagyobb hangsúlyt továbbra is a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét – a 

települési, illetve kistérségi szinten mutatkozó igényekre figyelemmel - leginkább javító, a 

prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések megtételére fektettük. Ahol ez nem érte el célját, 

ott a további elemzések megtörténtek, az aktuális helyzeteknek megfelelően kezeltük. A 

szolgálatszervezés nagymértékben a terület közbiztonsági viszonyaihoz és a jelentkező 

feladatokhoz idomult, azonban a szervezést mind a bűncselekmények, mind a közlekedési 

balesetek, jogsértések legfőbb helyszíneit értékelve szükséges szem előtt tartani.  

 

2. A rendezvénybiztosítások. 

A 2021. évi rendezvények rendőri biztosítása rendkívüli esemény nélkül lezajlott. 

 

3. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése. 

A Balatonkeresztúri Rendőrőrs Kéthelyi körzeti megbízotti feladatait Holdosi Attila r.ftőrm látta el, 

a lakossági visszajelzések alapján jó színvonalon. 

  

5. Bűn- és balesetmegelőzés.  

A községben - kiemelten az ünnepi időszakokban - folytattuk az előző évekhez hasonlóan a 

szórólapok terjesztését, a figyelemfelhívást a különböző veszélyekre. Az év minden időszakában a 

gépkocsi feltörések, illetve a zseblopások, bolti lopások, a betöréses és besurranásos, valamint 

trükkös lopások megelőzése érdekében folyamatosan felhívtuk az állampolgárok figyelmét a 

vagyontárgyaik megóvására mind közterületen, mind magánlakásban. 

  

6. Együttműködés 

 

Hatóságunk együttműködési rendszere más szervekkel sokrétű és szerteágazó volt az értékelt évben 

is. Más szervezetekkel (Nemzeti Adó és Vámhivatal, ÁNTSZ, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Járási Hivatal, Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ, 

Polgárőrség) is szorosan együttműködve közös fokozott ellenőrzéseket, közös intézkedéseket 

hajtottunk végre.  

 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 

2021. évben az állomány feladatait jó színvonalon hajtotta végre. A közterületi állomány 

tevékenységének irányításával tovább kell javítani a lakosság biztonságérzetét, rendszeres, 
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visszatérő rendőri jelenlétet kell biztosítani a településen. A 2022. évi feladatokra a felkészülést 

végrehajtottuk, meghatározott célok megvalósítása zökkenőmentes. A bűncselekmények, 

közlekedési balesetek, közlekedési szabálysértések 2021. évi adatait szükséges tovább javítani. 

Ehhez az intézkedések már megtörténtek.    

Balatonkeresztúr, időbélyegző szerint 

         Beck Péter c. r.őrgy. 

             őrsparancsnok 

Olvastam: 

         

Tury Ottó r. alezredes 

     osztályvezető 
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