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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

 

 

A Szentesi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőrkapitányság) komplex 

feladatrendszerének végrehajtása 2020. évben a szervezeti célok maradéktalan teljesítése 

érdekében folyamatosan és rugalmasan igazodott a külső és belső környezeti hatások 

változásaihoz. 

 

Az év folyamán a COVID-19 vírushelyzettel összefüggésben új kihívásoknak kellett 

megfeleljen az állomány, mely az egész rendőrkapitányság munkájára nagymértékben 

kihatással volt. 

 

A Szentesi Rendőrkapitányság 813,84 km2 kiterjedésű illetékességi területen, Szentes 

városában, valamint 7 kistérségi településen (Szegvár, Nagytőke, Nagymágocs, Árpádhalom, 

Derekegyház, Eperjes, Fábiánsebestyén) végzi tevékenységét. Szentes a kistérség 

vonatkozásában meghatározó szereppel bír, Csongrád-Csanád megye harmadik legnépesebb 

városa. A rendőrkapitányság illetékességi területének népessége 39 360 fő, melyből Nagytőke 

lakosainak száma 399 fő. 

 

A tárgyidőszakban a rendőrkapitányság stratégiai céljaként került megfogalmazásra a 

bűnalkalmak számának csökkentése, a büntetőeljárások eredményes befejezésének növelése, 

lefolytatásának gyorsítása, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések 

elleni hatékony fellépés, valamint a pandémiából adódó feladat végrehajtása. 

 

A célok teljesítése érdekében a rendőrkapitányság törekedett az objektív és szubjektív 

közbiztonságérzet közelítésére. Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetének javítását 

szolgálta a közterületen eltöltött rendőri jelenlét óraszámának növelése, valamint a 

reagálóképesség idejének csökkentése. Az objektív szakmai mérőszámok alapján a szervezeti 

teljesítményértékelés során kivételes minősítést ért el a rendőrkapitányság.  

 

Az értékelt időszakban a migrációs nyomással együtt járó helyi szintű feladatok tekintetében 

mélységi migrációs ellenőrzés valósult meg a 451. sz. főút tiszai hídfőjénél.  

 

A szervezeti és intézkedési kultúra területén végbement paradigmaváltásra tekintettel kiemelt 

fontosságot tulajdonított a rendőrkapitányság a szolgáltató jellegű rendőri intézkedések 

előtérbe helyezésének, a párbeszéd, az együttműködés, a differenciált intézkedések 

végrehajtásának, a problémák helyi szinten történő kezelésének. 

 

Az év folyamán a rendőrkapitányság tartotta és ápolta a kapcsolatot az igazságszolgáltatás 

helyi szerveivel, továbbá a munkát segítették a társszervek, az önkormányzatok, a különböző 

civil szervezetek. 

 
 
 
 
 



 

 

2 

 
 

I. Nagytőke község közbiztonsági helyzetének értékelése  

 

 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén 8 település található, melyek egyike sem 

veszélyeztetett bűnügyi szempontból. A települések közbiztonsága jó, az ismertté vált 

bűncselekmények száma az elmúlt évben 11 év legalacsonyabb értéke (62). 
 

 

 
                                                                                                                                                                     Forrás: ENyÜBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
                                                                                                                  

                                        

   

  

 

                         

             

 

Nagytőke községben az értékelt időszakban az előző évhez képest 4-ről 3-ra csökkent az 

elkövetett bűnügyek száma.   

                                   

Az összrendőri eljárásban regisztrált 3 bűncselekmény (nem közterületen elkövetett) került 

regisztrálásra, mely 2 zaklatásból, 1 információs rendszer felhasználásával elkövetett 

csalásból tevődött össze. 

 

 

   
                                                                                                         Forrás: ENyÜBS 
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A rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója az összes rendőri eljárásban 

regisztrált bűncselekmények tekintetében 91,8%, amely az elmúlt 11 év legjobb eredménye. 

 

Az értékelt időszakban Nagytőke községben nem történt bűncselekmény közterületen. 

 

2020. évben az elzárással sújtható szabálysértések miatt Nagytőke község vonatkozásában 

előkészítő eljárás lefolytatására nem került sor.  

                                             

A rendőrkapitányság illetékességi területén 2020. évben 53 személyi sérüléssel járó közúti 

közlekedési baleset történt, ami 19 esettel kevesebb az előző évinél. 

 

Nagytőke község közigazgatási területén az elmúlt évben 1 közúti közlekedési, anyagi kárral 

járó balest történt. A közlekedési baleset a 45. számú főút Nagytőke illetékességi területén 

áthaladó szakaszon történt. Közúti jármű ittas vezetése miatt nem folytatott le büntetőeljárást 

a rendőrkapitányság.  
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II. A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések  

és az azzal kapcsolatos feladatok 
                           

 

 

A rendőrkapitányság rendészeti tevékenységét a mindenkori operatív helyzethez igazított, 

rendszerszemléletű, prioritásokon alapuló feladatvégrehajtás jellemezte.  

 

A rendészeti állomány közterületi jelenléte az értékelt időszakban csökkenést mutatott, az 

előző évi 5537 fő/évről 4684 fő/évre változott. A közterületi órák száma 2020. évben 41 840 

volt, ami a 2019. évi óraszámhoz képest (52 358) 20,1%-os csökkenést jelent.  
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Nagytőke község körzeti megbízottja összesen 1775 órát teljesített a községben. Szolgálata 

során munkáját 12 esetben szentesi polgárőrökkel együtt végezte.   

A veszélyhelyzet idejére meghatározott korlátozó szabályok betartását 2020. november 13-tól 

december 31-ig a Magyar Honvédség 49 alkalommal segítette, mely során 98 fő járőrtárs       

1128 órában teljesített szolgálatot. 

 

A rendőrkapitányság állománya kötelességtudóan hajtotta végre a veszélyhelyzet idejére a 

rendőrség részére meghatározott feladatokat.  

 

Szentes járás területén 2934 fő részére lett hatósági házi karantén elrendelve. Ezek 

ellenőrzését 31 234 esetben hajtotta végre a rendőrkapitányság, mely jelentős számban a 

közterületi és bűnügyi állomány együttes bevonásával történt. 

 

A pandémia idejére elrendelt korlátozó rendszabályok megsértőivel szemben 81 esetben 

figyelmeztetést, 33 alkalommal (490.000,-Ft értékben) helyszíni bírság szankciót, 

szabálysértési feljelentést pedig 50-et alkalmaztak a rendőrök. 

                                                                                                 

Az elmúlt 11 év vonatkozásában változó képet mutatott a rendőri aktivitás, amely az 

intézkedések számában nyilvánult meg. Nagytőke község vonatkozásában 2020. évben a 

szondahasználat száma nem változott, míg a többi mutató terén növekedés tapasztalható az 

előző évekhez viszonyítva.  

 

Az elmúlt évben a Nagytőke községben szolgálatot teljesítő körzeti megbízott rendőri 

aktivitása az intézkedések tekintetében az alábbiak szerint alakult:  

  

Szabálysértési feljelentések száma:  120  db 

Helyszíni bírság:  498 db (összesen 5.014.000,-Ft)    

Szondahasználat:  605 db 

Elfogás:  27 db 

Előállítás:  66  db  

Figyelmeztetés:  364  db  

 

A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényt 2020. évben nem 

jelentettek be a rendőrkapitányságra, illetve ilyen rendezvényt nem is szerveztek az 

illetékességi területen.   

 

Nagytőke községben negyedévente megrendezett lakossági fórumokra, „Ovi-Zsaru” 

programra, valamint egyéb bűnmegelőzési eseménysorozat megtartására a pandémia helyzeti 

miatt nem volt lehetőség. 
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II. Összegzés  
 
 

 
 

A rendőrkapitányság feladatait és kötelezettségeit a 2020. évben is a jogszabályok, közjogi 

szervezetszabályzók alapján, a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság stratégiai és 

taktikai céljainak megfelelően teljesítette. 

 

A rendőrszakmai tevékenység ellátása során a térben és időben jelentkező kihívásokra a 

rendőrkapitányság hatékony válaszokat adott, az összrendőri szemlélet az elvárásoknak 

megfelelően érvényesült. 

 

 

A 2021. év főbb célkitűzései:  

 

 

1. A COVID 19 vírus elleni védelmi feladatok maximális ellátása. 

 
2. A szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott biztonsági helyzet fenntartása, a 

közbiztonsági, valamint bűnüldözési adatokra és szempontokra rugalmasan reagáló 

közterületi jelenlét folyamatos biztosítása. 

 

3. A bűnügyi mutatók megőrzése, az online térbeni bűncselekmények visszaszorítása. 

 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet javítása, ennek keretében különösen a súlyos közúti 

közlekedési balesetek számának csökkentése. 

 

5. Az illegális migráció elleni eredményes és következetes fellépés érdekében a mélységi 

ellenőrzési feladatok végrehajtása.  

 

 

Szentes, időbélyegző szerint 

 

  

 

 Balogh-Szabó Imre r. ezredes 

 rendőrségi főtanácsos  

 kapitányságvezető  
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