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Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a rendőrkapitány 

vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő 

települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.  

 

A fenti törvényi kötelezettségemnek eleget téve Csökmő nagyközség közbiztonsági 

helyzetének értékeléséről szóló beszámolómat az alábbiak szerint terjesztem elő.  

 

I. Bevezetés 

 

A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőrkapitányság) Hajdú-Bihar 

megyében meghatározó szerepet tölt be, hiszen az illetékességi területén található települések 

száma, az illetékességi terület nagysága, az itt elért eredmények jelentős kihatással vannak a 

megye összrendőri képének megítélésére. A rendőrkapitányság munkáját 38 önálló 

közigazgatású településre kiterjedően látja el 1701 km2 kiterjedésű illetékességi területen, 

86 669 lélekszámú lakossággal. A rendőrkapitányság illetékességi területén 5 város és 33 

kistelepülés, továbbá 4 önálló önkormányzattal nem rendelkező község található. A 

rendőrkapitányság illetékességi területe a Berettyóújfalui Járás (25 település) és a 

Derecskei Járás (13 település) területét fedi le.  

 

Nagy jelentőséggel bír, hogy a megyehatár 60 kilométert meghaladó hosszúságban 

egyúttal határszakasz is. Közlekedés-biztonsági szempontból meghatározóak a hazai- és a 

nemzetközi forgalmat lebonyolító tranzit főútvonalak. 

 

A rendőrkapitányság a 2020. évi tevékenységét a meghatározott feladatok 

figyelembevételével, a hatályos jogszabályok és belső normák alapján a szakmai és a 

társadalmi igényeknek való megfelelés szellemében végezte.  

A rendőrkapitányság illetékességi területének adottságait figyelembe véve a közrend és a 

közbiztonság fenntartása érdekében célként fogalmazódott meg az állampolgárok élethez, 

testi épséghez és a vagyonhoz fűződő alapvető jogainak biztosítása. A feladatok teljesítésének 

érdekében hangsúlyt fektettünk a megelőzésre, a gyors reagálásra, a differenciáltan 

szankcionáló, törvényes és szakszerű rendőri intézkedések végrehajtására. 

 

A 2019. évi beszámolóban meghatározott célkitűzéseket az értékelt időszakban a 

rendőrkapitányság minden szolgálati ágánál és szervezeti eleménél figyelembe vettük, 

munkánk során ezek maximális elérésére törekedtünk. Kiemelt feladatként szerepelt továbbra 

is az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetének javítása, így minden rendelkezésünkre 

álló erőt, eszközt e cél elérésére fordítottunk.  

 

II. A rendőrkapitányság illetékességi területe közbiztonsági helyzetének értékelése 

 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása 

 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén a regisztrált bűncselekmények száma a 2019. évi 

918-ról a 2020. évben 2,8 %-kal 892-re csökkent. 
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1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

A közterületeken elkövetett regisztrált bűncselekmények számában ugyanakkor emelkedés 

következett be, ez a mutató a 2019. évi 311-ről a 2020. évben 324-re emelkedett.     

 

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén az elkövetési hely szerint regisztrált 

bűncselekmények számának csökkenése mellett a 100 000 lakosra jutó bűncselekmények 

száma is folyamatos csökkenő tendenciát mutat, a 2020. évben ez 1065,0 volt a 2019. évi 

1091,2-vel szemben. 

 

1.4. A rendőrkapitányság illetékességi területén regisztrált kiemelten kezelt 

bűncselekmények számának alakulása 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma az összes regisztrált bűncselekmény számának 

csökkenése mellett jelentősen, 30,3 %-kal csökkent a 2019. évi 545-ről 380-ra. 

 

Emberölés bűntett a 2020. évben 5 került regisztrálásra a 2019. évi 1-gyel szemben. Itt kell 

megjegyezni, hogy a bűncselekmények a nyomozás befejezésének évében kerülnek 

regisztrálásra. E deliktum, valamint a halált okozó testi sértés, az embercsempészet miatt 

indult ügyekben a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: HBMRFK) 

folytatja le a nyomozást.  

 

A testi sértések számában jelentős csökkenés mutatkozik 97-ről 71-re. A 2019. évhez képest  

a csökkenés a 2020. évben 26,8 %-os. Ezen belül a súlyos testi sértések esetében is csökkenés 

mutatkozik a 2019. évi 64-ről 54-re, ezzel 15,6 %-os csökkenést eredményezve. 

 

A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények számában is jelentős csökkenés látható, 31-ről 

11-re csökkent e deliktumok száma.  

 

A garázdaság bűncselekmények számában 30,1 %-os csökkenés következett be (103→72).  

 

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény (terjesztői magatartások és kereskedelem 

tekintetében) a 2020. évben nem került regisztrálásra a 2019. évi 5 cselekménnyel szemben.  

 

A lopás bűncselekmény vonatkozásában 30,8 %-os csökkenés következett be, a regisztrált 

bűncselekmények száma 263-ról 182-re változott. 

 

A személygépkocsi-lopás bűncselekmény a rendőrkapitányság illetékességi területére nem 

jellemző, 2020-ban 1 ilyen bűncselekmény került regisztrálásra a 2019. évi 3-mal szemben.  

 

A zárt gépjármű-feltörés regisztrált bűncselekmények száma a 2019. évi 2-ről 3-ra változott.  

 

A lakásbetörések számában 3,5 %-os csökkenés következett be, a regisztrált lakásbetörések 

száma 2020-ban 55, míg 2019-ben 57 volt.  

 

A rablások száma az összes regisztrált bűncselekményi számnak az elenyésző része, viszont 

a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmény. A regisztrált 

rablások száma a 2019. évi 4-ről a 2020. évben 1-re csökkent, ami megegyezik a kifosztások 

számával (0→1).  
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A rongálás bűncselekmények száma a 2019. évi 19-ről a 2020. évben 14-re mérséklődött.   

 

Az orgazdaság bűncselekmény a 2020. évben 3 került regisztrálásra, 2019-ben egy sem. 

 

Jármű önkényes elvétele bűncselekmény 2019-ben 15, 2020-ban 10 eset került 

regisztrálásra. 

 

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények 

szöveges értékelése 
 

A segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmény a 2019. évi 3-ról a 2020. évben 1-re 

csökkent.    

 

Cserbenhagyás bűncselekmény sem a 2019. évben, sem a 2020. évben nem került 

regisztrálásra.  

 

2. A bűnüldöző munka értékelése 
 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 
 

A rendőrkapitányság nyomozáseredményessége a 2019. évi 82,6 %-ról a 2020. évben 88,5 %-

ra emelkedett, ezzel a legeredményesebb évet zárva. 

 

2.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatója 

 

A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatója a 2019. évi 93,1 %-ról a 2020. évben 94,2 %-ra nőtt. 

 

2.3. A rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt 

bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményessége emelkedő tendenciát mutat, a 

2020. évben 82,3 % volt a 2019. évi 76,7 %-kal szemben. 

 

A közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményessége 

89,3 %-ról 90,6 %-ra változott.  

 

A legsúlyosabb bűncselekmény, az emberölés bűntett vonatkozásában az eljáró szerv a 

HBMRFK. A 2020. évben e deliktum nyomozáseredményessége 100,0 % volt. 

  

A rendőrkapitányság hatáskörébe utalt bűncselekmények nyomozási mutatói a 2020. évben az 

alábbiak szerint alakultak. 

 

A testi sértés bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója a 2019. évhez képest 

95,0 %-ról 100,0 %-ra emelkedett. Ezzel párhuzamosan a súlyos testi sértések 

nyomozáseredményességi mutatója is 92,5 %-ról 100,0 %-ra javult. 

 

A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2019. 

évivel megegyezően 100,0 % volt. 
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A garázdaság bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 2020-ban 94,5 % volt, 

ami kismértékben elmarad a 2019. évi 96,1 %-tól. 

 

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás tekintetében, 

kábítószer-kereskedelem) a 2020. évben nem kerültek regisztrálásra.  

  

A lopás bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója emelkedő tendenciát mutat, 

ami a 2020. évben 67,6 % volt a 2019. évi 57,9 %-kal szemben. 

 

A személygépkocsi-lopás bűncselekmények nyomozáseredményessége a 2020. évben 

100,0 %-ra emelkedett a 2019. évi 66,7 %-ról. 

 

A zárt gépjármű-feltörés bűncselekmény vonatkozásában 3 nyomozást fejeztünk be a 

tárgyévben eredménytelenül.   

 

A lakásbetörés bűncselekmény – a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét nagymértékben 

befolyásoló deliktum – vonatkozásában a nyomozáseredményességünk a 2020. évben 66,7 %-

ra emelkedett a 2019. évi 45,8 %-ról. 

 

A rablás bűncselekmények nyomozáseredményessége a 2020. évben a 2019. évivel 

megegyezően 100,0 % volt. Az ezzel egy tekintet alá eső kifosztás bűncselekmény 

vonatkozásában is 100,0 %-os nyomozáseredményességet értünk el. 

 

A rongálás bűncselekmény nyomozáseredményessége a 2019. évi 73,7 %-ról a 2020. évben 

85,7 %-ra nőtt.  

 

Az orgazdaság bűncselekmény vonatkozásában a nyomozáseredményességünk a 2020. 

évben 100,0 % volt, míg a 2019. évben nem fejeztünk be nyomozást.  

 

A jármű önkényes elvétele bűncselekmény vonatkozásában a 2019. évi 93,3 %-ról a 

nyomozáseredményességünket 100,0 %-ra emeltük.  

 

A segítségnyújtás elmulasztás bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2019. 

évivel megegyezően 100,0 % volt. 

 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok  
 

A 2020. évben elzárással is sújtható szabálysértés elkövetése miatt 307 ügyben indult 

előkészítő eljárást, míg ez a szám 2019-ben 270 volt.  

Bár a tulajdon elleni szabálysértések száma a 2018. évtől kezdve évről évre csökkenő 

tendenciát mutat, a 2020. évben számuk 15,2 %-kal emelkedett. A 2019. évben 164 ügyben, 

míg a 2020. évben 189 ügyben indult eljárás tulajdon elleni szabálysértés miatt. Az ismeretlen 

tettesekkel szemben indított szabálysértési eljárásaink – a bolti lopások nélkül – felderítési 

eredményessége 65,5 % volt, ami kimagasló eredménynek tekinthető (2019: 54,7 %). 

 

Az elzárással is sújtható szabálysértés elkövetésén tetten ért elkövetők esetében minden 

esetben vizsgáljuk az őrizetbe vétel lehetőségét. A 2020. évben őrizetbe vétel mellett 58 

ügyben fejeztük be az eljárást gyorsított bíróság elé állítással.  
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4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 

 

A 2020. évben a 2019. évhez képest kevesebb személysérüléssel járó baleset történt. (2010: 

117; 2011: 87; 2012: 90; 2013: 108; 2014: 107; 2015: 124; 2016: 163; 2017: 156; 2018: 145; 

2019: 115; 2020: 95)1. A 2019. évhez viszonyítva a 2020. évben a személysérüléssel járó 

balesetek száma 17,4 %-kal csökkent. Az utolsó öt év számadatait elemezve látható, hogy a 

rendőrkapitányság illetékességi területének 2015-ben bekövetkezett változása óta a 2020. év 

alakult a legkedvezőbben.  

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén mind a 2019., mind a 2020. évben 3 halálos közúti 

baleset következett be. Ez az adat a 2010. évben 7, a 2011. évben 5, a 2012. évben 8, a 2013. 

évben 5, a 2014. évben 4, a 2015. évben 4, a  2016. évben 2, a  2017. évben 7, a 2018. évben 

5 volt.   

 

A súlyos sérüléssel járó balesetek száma tekintetében minimális csökkenésről számolhatunk 

be, a 2019. évhez képest a 2020. évben 4,8 %-kal csökkent az ilyen kimenetelű balesetek 

száma. Ez az adat a 2010. évben 33, a 2011. évben 34, a 2012. évben 28, a 2013. évben 27, a 

2014. évben 34, a 2015. évben 30, a 2016. évben 55, a 2017. évben 42, a 2018. évben 66, a 

2019. évben 42, a 2020. évben 40 volt.   

 

A könnyű sérüléses balesetek száma a 2019. évhez viszonyítva a 2020. évben jelentősen, 

25,7 %-kal csökkent. A 2010. évben 77, a 2011. évben 48, a 2012. évben 54, a 2013. évben 

76, a 2014. évben 69, a 2015. évben 90, a 2016. évben 106, a 2017. évben 107, a 2018. évben 

74, a 2019. évben 70, a 2020. évben 52 eset történt. 

 

A balesetekben megsérült személyek száma 2010-ben 184, 2011-ben 129, 2012-ben 123, 

2013-ban 166, 2014-ben 140, 2015-ben 181, 2016-ban 232, 2017-ben 218, 2018-ban 226, 

2019-ben 160, 2020-ban 131 fő volt.  

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén a Rendőrség tudomására jutott valamennyi – 

személysérüléses és anyagi káros – közlekedési balesetet tekintve is csökkenés történt, a 

2010. évben 356, a 2011. évben 303, a 2012. évben 281, a 2013. évben 273, a 2014. évben 

281, a 2015. évben 328, a 2016. évben 389, a 2017. évben 406, a 2018. évben 416, a 2019. 

évben 345, a 2020. évben 283 eset történt.  

 

A személysérüléssel járó balesetekből a 2010. évben – 14, a 2011. évben – 8, a 2012. évben – 

14, a 2013. évben – 7, a 2014. évben – 13, a 2015. évben – 16, a 2016. évben – 23, a 2017. 

évben – 18, a 2018. évben – 15, a 2019. évben – 17, a 2020. évben – 14 volt, amit ittasan 

okoztak. A 2020. évben az ittasság aránya 14,7 %-os, ami még mindig magasnak mondható, 

ennek javítása a továbbiakban is kiemelt feladataink közé kell, hogy tartozzon. 

 

A balesetek bekövetkezésének okait vizsgálva megállapítható, hogy a 2020. évben a legtöbb 

esemény (47) – a balesetek 49,5 %-a – a sebesség helytelen megválasztása miatt következett 

be. A második ok az elsőbbségi szabályok megsértése (20), ami a balesetek 21,1 %-át teszik 

ki, majd ezt követi a kanyarodási (11), majd az előzési szabályok megsértése (5), a 

figyelmetlenség (4), az egyéb ok (4), a követési távolság (3), valamint a gyalogos hibája (1).  

 

A balesetek bekövetkezésének idejét vizsgálva megállapítható, hogy a legtöbb 

személysérüléses esemény 12.00 és 18.00 óra között (36), valamint 07.00-12.00 óra között 

                                                           
1 Baleseti adatok: HBMRFK Közlekedésrendészeti Osztálya által szolgáltatott adatok 
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(32) következett be, 18.00-22.00 óra között (16), 04.00-07.00 óra között (7), 22.00-04.00 

között pedig (4) történt. 

 

5. Az illegális migráció helyzete 

 

A rendőrkapitányság a határ közelségére is tekintettel kiemelten kezeli az illegális migráció 

kérdését. A közterületi szolgálatot a napi szolgálatellátást megelőzően e tekintetben is 

eligazítjuk, ismertetve a bekövetkezett és várható eseteket.  

 

A rendőrkapitányság a 2020. évben 1 embercsempésszel és 8 tiltott határátlépővel szemben 

intézkedett, valamint egy esetben került sor dokumentáció készítésére egy ukrán utánzott 

vezetői engedélyről. 

A rendőrkapitányság közterületi szolgálata folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett 

útvonalakat, ennek eredményeként kerültek elfogásra a jogellenes cselekményt megvalósító 

azon személyek, akik nem tudták igazolni Magyarország területén való tartózkodásuk 

jogszerűségét. Valamennyi személy átlépési helyszíne pontosan behatárolásra került, így 

átadásra kerültek a román hatóságoknak. 

 

Alkalomszerűen ellenőrzést folytatunk a határ irányából közlekedő vonatok vonatkozásában 

is, amit önállóan, illetve a határrendészeti kirendeltségekkel közösen végeztünk. 

 

Az ún. migrációs szűrő háló működtetése a rendőrkapitányság illetékességi területén 

folyamatos, valamennyi közterületi szolgálatot ellátó alegység kiemelten kezeli e feladatot.  

 

III. Csökmő település közbiztonsági helyzetének értékelése 
 
1.1 A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

Csökmő területén a regisztrált bűncselekmények száma a 2020. évben a 2019. évhez képest 

nagymértékben csökkent 33-ról 15-re. 

 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

A közterületeken elkövetett bűncselekmények száma 5-ről 2-re csökkent.   

 

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása 

 

Csökmő területén az elkövetési hely szerint regisztrált bűncselekmények számának 

csökkenése mellett a 100 000 lakosra jutó bűncselekmények száma is csökkent, a 2020. évben 

ez 833,8 volt a 2019. évi 1766,6-vel szemben. 

 

1.4. Csökmő nagyközség területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények 

számának alakulása 
 

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma 19-ről 7-re csökkent.   

 

Csökmő területén sem a 2019. évben, sem a 2020. évben nem került regisztrálásra emberölés 

bűncselekmény.  

 

Testi sértés a 2020-as évben nem történt.  
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A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények száma 12-ről 0-ra esett vissza.  

 

A garázdaság bűncselekmény számában is csökkenés következett be 3-ról 1-re. 

 

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény (terjesztői magatartás tekintetében, 

kábítószer-kereskedelem) vonatkozásában a 2020. évben nem került regisztrálásra 

bűncselekmény.  

 

A lopás bűncselekmények számában a 2019. évhez képest növekedés következett be (3→5).  

 

Személygépkocsi-lopás bűncselekmény sem a 2019. évben, sem a 2020. évben nem került 

regisztrálásra. 

 

A zárt gépjármű-feltörés vonatkozásában 2020-ban nem került bűncselekmény 

regisztrálásra hasonlóan a 2019. évhez. 

 

Lakásbetörés vonatkozásában a 2019. évi 1-ről a 2020. évben 3-re emelkedett a regisztrált 

bűncselekmények száma.   

 

A rablás bűncselekmény nem történt az elmúlt években. 

 

IV. A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal 

kapcsolatos feladatok 
 

1. A közterületi jelenlét mértéke 

 

A rendészeti tevékenység eredményes végrehajtásának egyik alapja a közterületi rendőri 

jelenlét mértéke és annak hatékonysága, ami mind a megelőzés, mind a reagálás 

szempontjából meghatározó jelentőséggel bír.  

 

A 2020. évben a rendészeti állomány a rendőrkapitányság illetékességi területén található 38 

településen 100 384 órát töltött közterületen a 2019. évi 100 521 órával szemben.  

 

A rendőrkapitányság nem rendelkezik kiemelt jelentőségű idegenforgalmi területtel, 

ugyanakkor az illetékességi területen áthaladó 42-es és 47-es főútvonal egész évben, a nyári 

idegenforgalmi időszakban pedig különösen jelentős forgalmat bonyolít. A főútvonalak 

közlekedésbiztonsága ebben az időszakban folyamatos figyelmet igényel. 

 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata  

 

A rendőrkapitányság rendészeti szolgálati ága a járási székhelyek mellett Biharkeresztes, 

Hosszúpályi és Létavértes településen 24 órás közterületi jelenlétet biztosít. Az alosztály 

jogállású rendőrőrsök a körzeti megbízotti állománnyal a kistelepüléseken látnak el visszatérő 

szolgálatot. Frekventált időszakokban a körzeti megbízottak munkáját együttműködők 

erősítik, így mindennapos a polgárőrökkel és a mezőőrökkel közös szolgálatok szervezése. 

 

A közrendvédelmi állomány szolgálatteljesítési színvonala az elmúlt évekhez viszonyítva 

folyamatosan emelkedik, a 2020. évben az eredmények megtartásáért jelentős erőfeszítéseket 

tett.  
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Az elfogások száma a 2020. évben 29,5 %-kal (349→452) emelkedett a 2019. évhez képest, 

míg az előállítások száma 7,1 %-kal (928→862) esett vissza. Az elfogások és az előállítások 

kategóriáján belül 69,8 %-kal emelkedett a bűncselekmény elkövetésén tetten ért (172→292), 

valamint 3,2 %-kal a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható (312→322) személyekkel 

szemben alkalmazott korlátozó intézkedések száma. Ez utóbbi két mérőszám kiemeltnek 

tekinthető a rendőri tevékenység értékelésénél. 

 

A rendőrkapitányság rendészeti szolgálati ága a 2020. évben 223 büntető feljelentést tett a 

2019. évi 222-vel szemben.  

 

A szabálysértési ügyekben tett feljelentések száma a 2020. évben 1706 volt a 2019. évi 1811-

el szemben, ami 5,8 %-os csökkenést jelent. A helyszíni bírságok számában történt 27,5 %-os 

emelkedés (3887→4955) kapcsán említést érdemel a kiemelt közlekedésrendészeti 

szabálysértésekben kezdeményezett gyorsított szabálysértési eljárások lefolytatása, ami a 

2020. évben 72 volt. 

 

3. A rendezvénybiztosítások 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén található kistelepülések mindegyike tart olyan 

rendezvényeket, amik esetenként a település lakosságát megsokszorozó tömeget vonzanak. 

Ezek idején a település közrendjének és közbiztonságának fenntartása érdekében biztosítunk 

közterületi jelenlétet, ami a nyári és őszi időszakban folyamatos leterheltséget jelent. A 

rendőrkapitányság illetékességi területén lévő települések által szervezett rendezvények 

időszakában az állomány összpontosításával a körzeti megbízottak bevonásával biztosítunk 

felügyeleti jellegű rendőri jelenlétet. 

E feladatainkat is jelentősen segítik a polgárőr egyesületek, ezek közül az elmúlt években 

több újjászerveződött.  

A Debrecenben zajló nagyobb kulturális vagy sportrendezvény esetén a főutak biztosítása az 

elsődleges feladat a rendezvényre és az onnan haza utazók megnövekedett száma miatt. 

 

A 2020. évben a járvány miatt a korábban hagyományossá vált rendezvények elmaradtak. 

 

4. A katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok 

 

A 2020. évben a rendőrkapitányság illetékességi területén nem történt olyan katasztrófa 

esemény, ami közvetlen beavatkozást tett volna szükségessé. A veszély- és 

katasztrófahelyzetek kezelése érdekében folyamatosan együttműködünk a helyi 

önkormányzatokkal, a járási hivatalokkal és a katasztrófavédelmi szervekkel. 

 

A 2020. évben rendészeti tevékenységünket is alapjaiban határozta meg a járvány. Az ennek 

megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzeti időszakokban tevékenységünket 

fokozott óvatossággal, a szükséges védőfelszerelések biztosításával, a lakosság érdekeit szem 

előtt tartva láttuk el.  

A 2020. évben 4769 fő esetében került sor hatósági házi karantén elrendelésére, akik 

ellenőrzését a hatályos rendelkezések szerint napi rendszerességgel hajtottuk végre. 

 

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 

  

A rendőrkapitányság állománytáblázatában 37 körzeti megbízotti státusz van kialakítva, 

valamennyi státusz feltöltésre került. A státuszokon olyan körzeti megbízottak kerültek 
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megbízásra, majd kinevezésre, akik a vonatkozó szabályzatnak megfelelnek, továbbá 

körzetükben a lakosság elismerését, tiszteletét is kivívták. Körzeti megbízottaink minden 

szakterületen példásan helytállnak, több alkalommal kaptak elismerést szakmai részről és a 

civil szférából is.  

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak átlagosan 

2343 fő lakos biztonságát felügyelik. 

 

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése 

 

A tevékenység-irányítási rendszerhez kapcsolódóan a rendőrkapitányságon szolgálatirányítók 

látják el feladatukat. A feladatellátáshoz rendelt cél, azaz a közterületi szolgálat közvetlen 

irányítási készségének kialakítása a 2020. évre teljesült, a tevékenység a korábbi évekhez 

képest rendezettebbé vált.  

 

Az egységes irányítás lehetővé teszi a reagálási idő javítását, ezáltal a hatékonyság növelését. 

A szolgálatirányító parancsnokok hely- és személyismeretükből adódóan több esetben 

segítséget nyújtottak a tevékenység-irányítási központ küldéseiben, ami szintén jelentősen 

csökkentette a bejelentés és a rendőri intézkedés megkezdése között eltelt időt. 

A szolgálatirányító parancsnokok a 2020. évben a szabályozókban foglalt mértékben láttak el 

közös szolgálatot a közterületi állománnyal. E tevékenységük nagyobb szerepet kap egy-egy 

rendkívüli vagy kiemelt esemény kapcsán jelentkező, fokozott információigény kielégítése 

kapcsán. 

 

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység 
 

Az igazgatásrendészeti szakterület látja el a fegyver-engedélyügyi tevékenységet, a személy- 

és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói engedélyügyi tevékenységet, a pirotechnikai 

tevékenységgel kapcsolatos engedélyezést, a figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos 

engedélyügyi eljárást, a szabálysértési ügyintézést és a helyszíni bírság végrehajtási eljárást.   

 

A 2020. évben 2187 szabálysértési feljelentés érkezett és 2224 eljárás alá vont személlyel 

szemben folyt szabálysértési eljárás, 1549 esetben közlekedési szabálysértés – ebből 595 

kiemelt közlekedési szabálysértés miatt –, 335 esetben közrend elleni, 59 esetben egyéb, 254 

esetben veszélyhelyzeti, 27 esetben járványügyi szabálysértés elkövetése miatt.  

 

A 2020. évben kiszabott pénzbírság 68 714 400 Ft, míg az egy főre jutó átlagbírság 54 362 Ft 

volt.  

A 2020. évben 289 fővel szemben került sor járművezetéstől eltiltás intézkedésre, kiemelt 

közlekedési szabálysértés miatt 53 eljárás alá vont személy előállítására került sor az eljárás 

azonnali lefolytatása céljából. 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén 642 természetes személy 1872, 4 jogi személy 

200 fegyvert birtokol, és 23 vadásztársaság működik. 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén jelenleg 5 társas, valamint 70 egyéni vállalkozó 

rendelkezik személy- és vagyonvédelmi tevékenységi engedéllyel.  

Érvényes igazolvánnyal 761 személy- és vagyonőr, 8 magánnyomozó, 3 vagyonvédelmi 

rendszert tervező-szerelő, 18 vagyonvédelmi rendszert szerelő rendelkezik. 

 

8. A bűn- és baleset-megelőzés 
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8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai 

 

8.1.1. Család- és gyermekvédelemi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti 

erőszak helyzetének bemutatása 

 

A családon belül történő személy elleni erőszakos cselekmény miatt érkezett bejelentésre 

azonnali reagálás történik, a helyszínen rendőr intézkedik, és amennyiben ott azt tapasztalja, 

hogy bűncselekmény elkövetése valósult meg, akkor további intézkedés foganatosítása végett 

bűnügyi forrónyomos intézkedésre kerül sor. Az elsődleges rendőri intézkedések bevezetését 

követően rendszerint nyomozás elrendelésére is sor kerül, amennyiben a cselekmény 

magánindítványra üldözendő, erre ennek beszerzése után nyílik lehetőség. A tapasztalataink 

alapján a rendőri intézkedések során nem egy esetben a sértett hozzátartozó már nem kíván 

élni a magánindítvány jogával. Ennek feltehetően nem csak a családi kötelék az oka, hanem a 

rendőri intézkedés hatására az elkövető a magatartást abba hagyja, a családi béke helyre áll, 

ezért a sértett a továbbiakban már nem kíván további rendőri intézkedést sem. 

 

Az elrendelt nyomozások során a bizonyítást megnehezíti, hogy a hozzátartozó élni kíván a 

mentességi jogával és a vallomástételt megtagadja. Rendszerint az ilyen jellegű 

bűncselekmények olyan helyen történnek, ahol azt kívülálló tanú nem látja. 

A fentieken túlmenőn tapasztalat, hogy a hosszantartó, fokozatosan kialakuló 

konfliktushelyzet végeredménye a hozzátartozók között elsősorban fizikai jelekben 

megnyilvánuló erőszak. Szinte minden esetben jelen van az alkoholfogyasztás, kiemelten a 

bántalmazó részéről. Ittasságánál fogva agresszívé válik, kötekedik és a bosszúját a 

házastársán, illetve élettársán, néhány esetben szülőjén vagy fiú gyermekén tölti ki. Az esetek 

többségében élettársak féltékenységéből eredően kellett intézkedni. 

 

8.1.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése 

 

A 2020. évben a korábbi években indult DADA program folytatódott a konyári és a tépei 

általános iskolákban, míg a sárándi általános iskolában szünetelt. Berettyóújfaluból 2, 

valamint a furtai általános iskolából a DADA programba a 2019/2020-as tanévben 8 

osztályból 139 diák került bevonásra, részükre a 2020. ében 5 alkalommal tartottunk előadást, 

majd a járvány megjelenése miatt 2020. március 15-ét követően ezek elmaradtak. 

 

2019 decemberében a berettyóújfalui Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde Gyermekkert Tagóvoda 

csatlakozott a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által meghirdetett OVI-ZSARU bűnmegelőzési 

programhoz, azonban a programban való részvételhez szükséges oktatás a járvány miatt nem 

került megtartásra. A jelentkező óvoda továbbra is várja a program beindítását. 

 

8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása  

 

A bűnmegelőzéssel foglalkozó előadók felkérésre előadás formájában tájékoztatták a 

megjeneteket. Az áldozattá válás megelőzése érdekében a 2020. évben a járvány miatt csak 2 

esetben került előadás megtartásra nyugdíjas klubban és 1 esetben a Derecskei I. Rákóczi 

György Gimnázium, Technikum és Kollégiumban. 

 

8.1.5. Megelőző vagyonvédelem 

 

Folyamatosan elemezzük, értékeljük a bűnügyi és közbiztonsági helyzetet, és ennek 

változásai alapján a kinyert információkra tekintettel szervezzük a szükséges ellenőrzéseket. 
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Különös figyelmet fordítunk a külterületi ingatlanokban élő személyek sérelmére elkövetett 

bűncselekmények megelőzésére és visszaszorítására, továbbá az idős, egyedül élők szubjektív 

biztonságérzetének fokozására, különös tekintettel vagyunk az unokázós csalások 

megelőzésére. 

A körzeti megbízottak folyamatosan kapcsolatot tartanak a helyi önkormányzattal, a 

társadalmi szervezetekkel, a családsegítő szolgálattal, valamint a településeken működő 

polgárőr egyesületekkel.  

 

A velük kialakított munkakapcsolat révén gondoskodtunk arról, hogy a helyi lakosság minél 

szélesebb köre tájékoztatást kapjon a vagyonvédelem, az áldozattá válás elkerülésének 

lehetőségeiről, továbbá a legközelebbi rendőri szerv elérhetőségéről. Fokozott figyelemmel 

vagyunk az erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények megelőzésére. 

 

8.1.6. A kábítószer prevenció helyzete 

 

A 2014. év őszén indult „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer 

bűnözés megelőzésében” drogprevenciós programban korábban közzétett e-mail cím 

megszüntetésre került, helyette megyénként egy-egy email cím került bevezetésre az 

infodrog@hajdu.police.hu. Az összekötő minden hónap első keddjén 09.00 és 11.00 óra 

között fogadóórát, illetve telefonos ügyeletet tart. A rendőrkapitányság bűnmegelőzési 

tanácsadója szenior állományú rendőr alezredes, aki 2013 szeptemberétől kezdte meg 

tevékenységét heti 35 óra időtartamban Berettyóújfalu város három középiskolájában. 

 

8.1.7. Kiberbiztonság bemutatása 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén nem merült fel a kiberbiztonsággal kapcsolatba 

hozható bűncselekmény, ugyanakkor egyre inkább fel kell készülni bűnüldözési szakmai 

szempontból az ilyen bűncselekmények nyomozására. 

 

8.2. Az iskolaőri tevékenység bemutatása 

 

A 2020. augusztus 1-jén indult képzés során végzett iskolaőrök 2020. szeptember 1-jén 

kezdték meg a szolgálatuk ellátását a rendőrkapitányság illetékességi területén lévő azon 

oktatási intézményekben, akiknek vezetői a fenntartójukon keresztül kérték az iskolaőrök 

jelenlétét.  

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén 6 iskolaőr lát el szolgálatot, a Berettyóújfalui II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskolában 2, a Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában 1, a 

Berettyóújfalui Szakképző Centrum Eötvös József Szakképző Iskolában 2, a Berettyóújfalui 

Szakképző Centrum Bocskai István Szakképző Iskola és Kollégiumban 1fő. 

 

8.3. A baleset-megelőzési tevékenység 

 

A Területi Baleset-megelőzési Bizottság (a továbbiakban: TBB) a 2020. évben – az Európai 

Unió Fehér Könyv 2011-2020. közötti programjának mentén – célul tűzte ki a 

személysérüléses, azon belül a halálos kimenetelű balesetek, megsérült személyek számának 

csökkentését. A TBB kiemelt figyelmet fordít a felnövekvő generációk biztonságos 

közlekedésére, nevelésére a képzés és oktatás középpontba állításával. Igyekszik – a 

rendelkezésre álló kommunikációs csatornák mindegyikén – mindent megtenni a közlekedés 

valamennyi résztvevője esetében a szükséges biztonsági felszerelések használatának 

népszerűsítéséért. 
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Az óvodákban, általános iskolákban rendszeressé vált a helyes gyalogos- és kerékpáros 

közlekedésre való nevelés, illetve a közlekedés e szereplőire vonatkozó közlekedési szabályok 

megismertetése. Az iskolákkal való kapcsolat elmélyítésére, a programok színesebbé tételére 

különböző rendőrségi bemutatókat is tartottunk. 

 

Berettyóújfaluban kialakításra került egy KRESZ park, ahol irányításunkkal a tanulók a 

gyakorlatban is kipróbálhatják a közlekedéssel kapcsolatos elméleti tudásukat.  

 

A közterületi állomány intézkedései során nagy hangsúlyt fektetett a láthatóság ellenőrzésére. 

A gyalogosok és kerékpárosok láthatóságának elősegítése érdekében a kiosztásra került jó 

minőségű és a mindennapi közlekedésben könnyen hasznosítható fényvisszaverő eszközöket, 

valamint kerékpáros lámpákat a szolgálatellátás során folyamatosan eljuttattuk, illetve 

eljuttatjuk a közlekedésben résztvevőkhöz. Erről a HBMRFK kommunikációs munkatársain 

keresztül a médiafelületeken hírt adtunk. A rendőrkapitányság jó kapcsolatot ápol a 

médiatartalom-szolgáltatókkal, csatornáikon keresztül rendszeresen tájékoztattuk és 

tájékoztatjuk az állampolgárokat az aktuális közlekedésbiztonsági helyzetről, felhívjuk 

figyelmüket a közlekedési morál javítását célzó intézkedéseinkre. 

 

8.4. „Az iskola rendőre” program értékelése 

 

Éves programterv keretében rendszeres közlekedésre nevelési, felvilágosító előadásokat, 

vetélkedőket szerveztünk és szervezünk elsősorban iskolai oktatásban részesülők, valamint az 

óvodások részére. E program egyik jelentős pillére a 2008. szeptember 1-jétől meghirdetett 

„Az iskola rendőre” program, melynek kapcsán jelenleg folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az 

iskolákkal, és végezzük a baleset-megelőzési tevékenységet.  

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén működő valamennyi általános és szakközépiskola 

részt vesz a programban, ezáltal a 2019/2020. tanévben 40 iskolában (35 általános iskola, 5 

középiskola) 35 iskolarendőr végezte a részére meghatározott feladatokat. A gyermekek 

baleseti és bűnözés általi veszélyeztetettsége mind okozói, elkövetői, mind, pedig sértetti 

minőségben jelentősnek mondható, ezért közlekedés-biztonsági és bűnmegelőzési 

szempontból is a Rendőrség által végzett e tevékenység rendkívül pozitívnak értékelhető.  

 

Az iskolarendőrök részt vettek az évnyitókon, farsangon, az október 23-ai ünnepségeken, 

családi napokon, az iskolai vetélkedőkön, mikulás és karácsonyi ünnepségen. Szerveztek 

közlekedési vetélkedőket, közlekedési napot, átvizsgálták a diákok kerékpárját, továbbá 

ellátták a gyerekeket láthatósági eszközökkel.  

 

Megkeresésünk alapján az iskolák vezetői több alkalommal igényeltek felnőttek, szülők 

részére a szülői példamutatásról szóló előadást, amire a 2019/2020. tanévben 6 alkalommal 

került sor. 

 

Az általános iskolák és azok közvetlen környékének biztonságosabbá tétele érdekében a 

polgárőrökkel közösen szeptember hónapban az iskola kezdésének és befejezésének 

időszakában fokozott rendőri jelenlét került megszervezésre az iskolák környezetében, 

továbbá az iskolakezdéshez kapcsolódó közlekedésbiztonsági teendőkről, a gyermek 

balesetek megelőzéséről sajtóközlemény került kiadásra, amit eljuttattunk a helyi 

szerkesztőségekbe. 

 

9. Együttműködés 
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9.1. A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés értékelése 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén lévő valamennyi önkormányzattal, 

polgármesterrel, jegyzővel, valamint a járási hivatalok vezetőivel rendszeres, jó kapcsolatot 

tartunk fenn.  

 

A polgármesterekkel – az illetékességi terület nagyságából adódóan – a fontosabb ügyekben 

folyamatosan egyeztet a kapitányságvezető, ennek során kölcsönös tájékoztatás történik az 

egymást érintő kérdésekről, problémákról. A települések részéről érkező igényeknek, 

kéréseknek igyekszünk eleget tenni, a felvetett problémákra reagálni. A településekkel 

állandó elektronikus kapcsolatot tartunk fenn, e-mail-en keresztül híreinkről is tájékoztatjuk 

őket. 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén több település is rendelkezik térfigyelő 

rendszerrel, ugyanakkor az a cél, hogy valamennyi település teljesen lefedetté váljon. Jelenleg 

hat település, Berettyóújfalu, Derecske, Biharkeresztes, Létavértes, Monostorpályi és Komádi 

térfigyelő kamerarendszerének vetített képe jelenik meg a rendőrségi objektumokban, a 

rendszert a települések önkormányzatai üzemeltetik. Amennyiben több település is lefedetté 

válik térfigyelő rendszerekkel, még hatékonyabb lesz a közbiztonsági helyzet javítása 

érdekében végzett rendőri munka. 

Több település önkormányzata segíti munkánkat számítástechnikai, közlekedési eszközökkel. 

 

A rendőrkapitányság tevékenységének színvonalához jelentős segítséget nyújtottak az 

együttműködő szervezetek. A különböző konzultációkat (járási közbiztonsági egyeztető 

fórum, multikulturális környezethez kapcsolódó feladatok, stb.) lefolytattuk, azok 

tapasztalatait hatékonyan építettük be a napi munkavégzésbe. A települési 

önkormányzatokkal jó kapcsolatot építettünk ki, az önkormányzati beszámolóinkat 

valamennyi esetben elfogadták. 

 

9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete 

 

Az ügyészséggel és a bírósággal mind a bűnügyi, mind a rendészeti területet tekintve 

rendkívül jó és eredményes a kapcsolatunk. Az együttműködés nem merül ki a 

büntetőeljárások során szükséges érintkezésben, az egyes ügyészekkel napi szintű a 

kapcsolattartás különösen a bíróság elé állításos és a fogva tartásos ügyekben, rendszeresen 

igényt tartunk iránymutatásaikra, véleményükre. 

 

9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott 

együttműködés helyzete 

 

A rendőrkapitányságnak civil szervezetekkel hatályos együttműködési megállapodása nincs. 

Az oktatási intézményekkel kapcsolattartásunk, együttműködésünk jónak mondható. 

Rendszeresen tartunk közlekedéssel, bűnmegelőzéssel kapcsolatos oktatásokat, ezekről 

pozitívak a visszajelzések, az oktatási intézmények részéről egyre nagyobb az igény a 

szorosabb együttműködés kialakítására.  

  

9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése 

 

Mindenképpen kiemelendő stratégiai partnerünkkel, a Polgárőrséggel történő 

együttműködés.  
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A 2020. évben egyes településeken tovább javult a polgárőr egyesületekkel fennálló 

kapcsolattartásunk. Ez különösen megnyilvánul az olyan településeken, ahol a közbiztonsági 

feladatok megkövetelik a napi rendszerességű szolgálatellátást. Jelentősen nőtt a közös 

szolgálatok ellátása. A polgárőr egyesületek baleset-megelőzési feladatokat is magukra 

vállalnak, ami kifejezetten a gyalogos átkelőhelyek iskolaidő előtti és utáni ellenőrzéséből áll. 

Itt láthatósági mellényben hívják fel a gépjárművezetők figyelmét a balesetveszélyes 

átkelőhelyekre, illetve segítik a gyermekkorú tanulók balesetmentes átkelését.  

 

A 2020. évben a rendőrkapitányság illetékességi területén működő 28 polgárőr egyesület 

tagjai önállóan 700 esetben 1610 óra, közös szolgálatellátás keretében pedig 455 esetben 

2644 óra szolgálatot teljesítettek. A kezdeti nehézségeket követően a szolgálatellátására a 

megváltozott jogi háttér és előírások teljes körű betartásával került sor. 

 

9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő 

együttműködés 

 

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel az együttműködésünk 

rendkívül jónak mondható, rendszeresen szervezünk közös szolgálatokat. Különösen nagy 

segítséget jelentett a szoros együttműködés a téli hónapokban, amikor rendszeres, visszatérő 

ellenőrzéseket tudtunk biztosítani a kisebb falvak, külterületén is. 

 

V. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 

A rendőrkapitányság a 2020. évben meghatározott célkitűzései többségét a parancsnoki és a 

végrehajtó állomány megfelelő szinten valósította meg.  

 

Célkitűzéseink között szerepel a bűnügyi munka eredményességének és hatékonyságának 

megtartása, javítása, a bíróság elé állítások számának emelése. 

A baleseti adatok rendszeres elemzése, értékelése után a baleset-megelőzési tevékenységet 

alapvetően a legveszélyesebb, a közúti tragédiák létrejöttében meghatározó szerepet játszó 

jogsértő magatartásokra kívánjuk irányítani, ezeket kampányokkal, sajtómegjelenítésekkel 

fogjuk kiegészíteni. 

 

A bűnügyi és rendészeti statisztikai mutatók alapvetően kiegyensúlyozott tevékenységet 

mutatnak, a pozitív és negatív eltérések objektív és szubjektív okai döntő többségében 

feltárásra kerültek. Ezen okok ismerete lehetőséget biztosít arra, hogy a 2020. évi 

munkavégzésünk során a hiányosságokat kiküszöböljük, hibáinkat kijavítsuk.  

A rendőrkapitányság vezetése kiemelt figyelmet fordított a külső kommunikációra, 

folyamatosan kihasználta az együttműködések által biztosított lehetőségeket. A szolgálat 

tervezése és szervezése során előtérbe kerültek a lakossági elvárásoknak megfelelő szolgálati 

formák. Ezen intézkedések összességében a rendőri tevékenység javuló megítélését, a pozitív 

társadalmi értékítélet kialakítását és a szubjektív közbiztonságérzet javulását eredményezték.  

 

A 2020. évben megindult pozitív folyamatok folytatása, a változásokra történő azonnali 

reagálás, a közterületi rendőri tevékenység színvonalának javítása, valamint a különböző 

szolgálati ágak és társszervek összhangjának megteremtése a 2021. évi eredményes 

tevékenység alapjai lehetnek.  
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Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A fentiekben – alapvetően az objektív mérőszámokból, a statisztikai adatokból kiindulva – 

szakmai szemmel értékeltem a település közbiztonsági helyzetét. Ebből az aspektusból 

kiindulva a rendőrkapitányság és a település tekintetében alapvetően sikerült elérni a kitűzött 

célokat, azokat utólag is reálisnak tekinthetjük.  

 

Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy a terület lakossága saját helyzetéből kiindulva 

ítéli meg a közbiztonságot, ezért nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy ezeket 

megismerjük és mindennapi tevékenységünk során hasznosítsuk.  

Reális képet csak az objektív mutatók és a szubjektív jelzések valós értékeléséből kiindulva 

kaphatunk. Úgy ítélem meg, hogy a fentiek alapján összességében az illetékességi terület, 

ezen belül Csökmő nagyközség közbiztonsága megfelelő, az itt élők életét, testi épségét, 

vagyonbiztonságát a Rendőrség – az együttműködők hathatós támogatásával – megfelelő 

szinten képes megvédeni.  

Engedjék meg, hogy ezúton köszönjem meg Önöknek, illetve Önökön keresztül a település 

társadalmi, gazdasági, kulturális szereplőinek, valamint a lakosságnak azt a segítséget, amivel 

tevékenységünket az elmúlt évben is támogatták.  

 

Kérem, hogy a település bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről készített beszámolómat – 

véleményük, javaslataik megtétele mellett – elfogadni szíveskedjenek.  

 

Berettyóújfalu, időbélyegző szerint     

      

  Tisztelettel: 

        Dr. Tóth Ferenc r. ezredes 

                 kapitányságvezető 
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