
 
 

                  RENDİRKAPITÁNYSÁG 
                                          Közrendvédelmi Osztály 
                                            Kiszombor Rendırırs 
                                     6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 
                                    6775 Kiszombor, Régi Makói u. 2. 
                                              6900 Makó Pf.1 

                    Tel. : (62) 511-260 Fax : (62) 511-280 
                                                            (62) 525-020                 

                                                                 ugyelet.makork@csongrad.police.hu 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

                                                               B E S Z Á M O L Ó 
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Tisztelt Képviselı Testület! 
 
A Kiszombor Rendırırs munkájáról legutóbb 2010. márciusában számoltunk be Kiszombor 
Önkormányzata elıtt. 
 
A Kiszombor Rendırırs személyi állományában 2010 évben az alábbi  személyi változások 
történtek. 
 
Debreczeni Gábor r. szds. áthelyezéssel került Makó Rendırkapitányság Bőnügyi Osztály  
alosztályvezetıi beosztásba, ahol tovább teljesít szolgálatot 2010. 06. 01. naptól. 
A Kiszombori İrsön szolgálatot teljesítı Schwabl János r. ftırm. 2010. évben, közös 
megegyezéssel elhagyta a rendırség kötelékét. 
Benke Péter r. tzls. szolgálati nyugdíjba vonult 2010. december 01-tıl. 
 
A Kiszombor Rendırırs ırsparancsnoki feladatait megbízottként 2010. 12. 01. naptól 
kezdıdıen Mózes János r. szds. látja el, aki korábban a Csongrád Megyei Rendır-
fıkapitányság, Közrendvédelmi Osztály Bevetési Alosztályán, késıbb a Bőnmegelızési 
Osztályon, fıelıadói beosztásban teljesített szolgálatot. 
2010. 07. 01. naptól kezdıdıen körzeti megbízotti feladatokat lát el Varga Dudás Judit r. 
tırm. , valamint Török Tamás r. ırm. Varga Dudás Judit r. tırm elızıleg Makó 
Rendırkapitányságon teljesített szolgálatot, városi körzeti megbízottként, míg Török Tamás r. 
ırm. a Kiszombor Rendırırsön teljesített szolgálatot járırként a jelenlegi megbízatását 
megelızıen. Varga Dudás Judit r. tırm. szülési szabadságból jött vissza, aki jelenleg 
Klárafalva és Ferencszállás körzetével van megbízva. 
Török Tamás r. ırm , most Sipos András r. zls. mellett látja el Kiszomboron a körzeti 
megbízotti szolgálatát. 
Decsiné Oláh Zsuzsanna r. tırm jelenleg szülési szabadágon van. 
 
Bár az ırs állománya fiatal, viszont szakmáját szeretı, a lakosság érdekeit szem elıtt tartó 
rendırökbıl áll, akik az elvárásoknak minden körülmények között igyekeznek a legjobb 
tudásuk szerint megfelelni. Az állományba nemrég bekerült tagok, igyekeznek a hely és 
személy ismereteiket fejleszteni, az elızı szolgálati helyükön, vagy más munkakörben 
szerzett tapasztalatukat, tudásukat az ırs munkájába, mindennapjaiba átültetni. Célunk, 
hathatós minıségi munka végzése, bőncselekmények megelızése, felderítése, a fokozottabb 
rendıri jelenléttel a bőnalkalmak csökkentése. 
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Személyi állományunk jelenleg 6 plusz 1 fı. Egy fı szülési szabadságon van, egy fı fıiskolai 
tanulmányait végzi melynek következtében szolgálatát iskolai összevonásokkal, együtt látja 
el. Folyamatos 24 órás lefedettségő szolgálatellátásra csak a Határrendészeti állománnyal 
közösen van lehetıség. 
 
A Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a Rendırırs munkáját a korábbi évek 
gyakorlatához hasonlóan lehetıségeihez mérten támogatja, melynek eredményeképpen 2009. 
07. hónaptól 2010. december 31-ig, majd 2011. március 01-tıl hat hónap idıtartamban, az 
Önkormányzat alkalmazásában dolgozó titkárnı meghatározott munkaszerzıdés alapján segíti 
az ırs munkáját. 
A titkárnı jelentısen megkönnyíti az ırsön az adminisztrációs feladatok feldolgozását. 
 
További segítségként szeretném említeni, és egyben megköszönni a Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzat tavalyi anyagi támogatását, mely keretében a Kiszombor Rendırırs a 
mőködéséhez 642.000 Ft üzemanyag támogatást kapott, Shell utalványok formájában. 
Az Önkormányzat e segítsége jelentısen hozzájárult, a közterületi jelenlétünk növelésében, 
valamint az alábbiakban megemlítésre kerülı bőnügyi helyzet alakulásában. 
 
A Kiszombor Rendırırs illetékességi területén a legnagyobb gondot a korábbi évek során is 
elıfordult alkalmi lopások, ezen belül a falopások, kerékpárlopások, terménylopások, 
besurranásos elkövetési módszerrel történı lopások jelentik. 
A falvakban élı lakosság még bízik egymásban, és ezért sokszor nyitva hagyják otthonukat, 
így a vagyontárgyaik könnyebben veszélyeztetetté válnak. 
A világmérető gazdasági válság hatásai elırevetítették, hogy a bőnözés nagyobb tendenciában 
fog jelentkezni, mint eddig. Ennek megelızése csak fokozottabb rendıri jelenléttel, a lakosság 
nagyobb odafigyelésével, valamint hatékonyabb bőnüldözéssel lehetséges. 
 
Szükséges lenne megnövelni a közterületi jelenlétet, ezzel érezhetı közbiztonságot kívánnánk 
teremteni. A HRK munkatársaival több közös járırszolgálatot igyekszünk szervezni az 
elkövetkezendı idıszakra. 
 
A személyek javai elleni bőncselekmények a 2009 és 2010. évet összehasonlítva, közel 
egyformán alakultak. Figyelembe véve a jelen gazdasági helyzetet, a község 43-as úthoz való 
közelségét, ahol az átutazó bőnelkövetık közlekednek, illetve a határmentiséget, jó 
eredménynek tekinthetı. 
 
A kapitányság három ırse közül a legkevésbé fertızött bőnügyileg ez a terület, ami a lakosság 
összetételének, az állomány intézkedési aktivitásának, megelızı rendıri jelenlétnek, illetve a 
jó együttmőködési rendszer kialakításának köszönhetı. 
 
Az országban egyre gyakoribb a kábítószerrel való visszaélések miatt nyomozás elrendelés. 
Sajnos a kábítószereket a társadalom egyre szélesedı rétege használja, ami miatt fokozottan 
figyelemmel kell kísérni az intı jeleket, hogy idejében reagálni tudjuk. 
A kábítószer elleni harc egyik legfontosabb eleme a megelızés. Ezért a helyi általános 
iskolában tervezünk megelızı elıadásokat tartani e témakörben.  
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Iskolai erıszak tárgykörében megtartottuk elsı elıadásainkat. Az elkövetkezendı idıszakban 
szeretnénk rendszeresen olyan megelızı jellegő elıadásokat tartani, melyek a területünkön 
elıforduló legjellemzıbb bőncselekmény típusok elleni védekezést foglalná magában. 
 
Együttmőködésünk keretében a mezııri szolgálattal is igyekszünk minél több közös 
szolgálatot ellátni. Így hatékonyabban lehet megelızni a termény, illetve falopásokat. 
 
A bőnügyi helyzet mellett fontos a közrendvédelmi- és a közlekedési helyzet értékelése. 
A térségre jellemzı, a kivilágítatlan kerékpárosok, illetve a közúton történı gyalogosok 
szabálytalan közlekedése. A szabálysértések megelızése érdekében a továbbiakban is 
tervezünk fokozott közlekedési akciók megtartását. 
A forgalomban résztvevık fokozottabb ellenırzésével szeretnénk a balesetek megelızésében 
hatékonyabb segítséget nyújtani. 
 
Az önkormányzatokkal és az ott dolgozókkal a kapcsolatot jónak ítéltem meg, a jó 
kapcsolatot felhasználva oldjuk meg a felmerült problémákat. Kiemelném a családsegítı 
szolgálattal kialakított jó együttmőködést, amelyet a jövıben a jelzırendszer részeként még 
szorosabbra kívánunk főzni, hiszen pl.. a családon belüli erıszak felderítése kapcsán a 
rendırségnek plusz feladati vannak / ideiglenes megelızı távoltartás intézménye/. 
 
Az állampolgári és emberi jogokat betartottuk, azok érvényesülését nem sértettük meg. 
 
A Makó Rendırkapitányság vezetésének iránymutatása, települések vezetésének elvárásai, 
valamint a lakosság érdekeinek figyelembevételével továbbra is a bőncselekmények, 
szabálysértések megelızését helyezzük elıtérbe, illetve a már megtörtént bőncselekmények, 
szabálysértések esetében a hatékonyabb mőködés érdekében a ránk háruló feladatok gyorsabb 
megoldására törekszünk. 
 
Megállapítható, hogy a lakosság többsége jogkövetı állampolgárokból áll, azonban fıleg a 
fiatalabb korosztályból kerültek ki olyan személyek, akik rendszerint nem fizetik be a 
kiszabott bírságokat, így elıvezetésüket kell foganatosítani.  
 
A területünkön rendezvénybiztosítást csak a nemzeti ünnepek alkalmával hajtottunk végre, 
amelyek rendbontás nélkül zajlottak le. 
 
A közbiztonsági helyzet általános értékeléseként elmondható, hogy a közterületek és 
nyilvános helyek közbiztonsági helyzete jónak mondható, e helyek biztonsággal látogathatók. 
Egy nyilvános hellyel kapcsolatosan érkeztek észrevételek, melyet folyamatosan figyelemmel 
kísérünk, ezzel is biztosítani szeretnénk a környéken lakók nyugalmát, zavartalan pihenését.  
 
Összességében megállapítható, hogy a Kiszombori Rendırırs a lakossági és szakmai 
elvárásoknak megfelelı szinten teljesíti feladatát. 
A folyamatos és eredményes munkavégzés érdekében kérjük, hogy továbbra is bizalommal 
forduljanak hozzánk, minden felmerülı probléma esetén. 
 
Kijelenthetı, hogy az ırsön szolgálatot teljesítı rendırök szakmai felkészültsége, hozzáállása 
jó,  figyelemmel kísérik a jogszabályi változásokat, mely garantálja azt, hogy az elkövetkezı 
idıben is az eddig megszokott szinten tudjuk biztosítani a  közrendet, illetve a 
közbiztonságot. 
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Összehasonlítva a 2008/2009/2010 év bőnügyi statisztikáját, valamint a 2011. év elsı 
negyedévét, összességében elmondható, hogy bőncselekmények száma az elmúlt évben 
jelentısen nem változott az elızı két évhez képest. Amíg 2008-ban 178 db, 2009-ben 135 db 
elkövetést, addig 2010-ben 150 db elkövetést regisztráltunk. A bőncselekmények fajtája sem 
igen változott. Legtöbb a személyek javai ellen, valamint a közrend elleni bőncselekmények. 
Ezen belül is garázdaság, önbíráskodás, testi sértés, lopás, betöréses lopás, (téli idıszakban 
falopás) volt a legfıbb elkövetési forma. 
Megemlítést érdemel azonban, hogy a fenti adatok magukba foglalják a Kiszombor 
Határrendészeti Kirendeltség által, a határon feltárt jogsértések számát is. Ezek alapján a 
kifejezetten a határforgalomhoz köthetı bőncselekmény /beutazás és tartózkodási tilalom 
megsértése, közokirat hamisítás stb./ számok az alábbiak szerint alakultak: 2008. évben   100 
db, 2009 évben 56 db, 2010 évbe, 68 db, 2011 március közepéig 12 db. 
Ez alapján megállapítható, hogy Kiszombor Nagyközség területén 2008 évben 78 db, 2009 
évben 79 db, 2010 évben 67 db, 2011 év március közepéig bezáróan 11 db bőnelkövetést 
regisztráltunk.  
 
2011. évben célunk e bőncselekmények hatékonyabb megelızése, megakadályozása, 
bőnelkövetık elfogása, elszámoltatása. 
   
 
Melléklet: 2008/2009/2010 év illetve 2011 elsı negyedévi, bőnügyi statisztika alapján készült 
kimutatás, bőncselekmény kategóriákra lebontva, százalékos arányban.  
 
 
 
 
 
 
Kiszombor, 2011. március 17. 
 
 
 
 
         Mózes János r. százados. 
             mb. ırsparancsnok 
Láttam: 
 
 Nagy Sándor r. százados 
       közrendvédelmi osztályvezetı 
 
 
 
 
 
 
 
Jóváhagyom: 
 
 Palicz András r. alezredes 
              rendırségi fıtanácsos 
              kapitányságvezetı         
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Bőncselekmények eloszlása Kiszombor területén 2008 évben

10

17

2

12

37

Személy elleni bcs.-k (Szándékos testi sértés, magánlaksértés, kényszerítés):10 db

Közlekedés elleni bcs.-k (közúti jármő ittas vezetése, közúti baleset okozása):17 db

Házasság, család, nem i erkölcs elleni bcs.-k ( tartás elmulasztása):2 db

Közrend elleni bcs.-k ( garázdaság, önbíráskodás, közokirat/magánokirat hamisítás, visszaélés kábítószerrel, rendbontás):12 db

Személyek javai elleni bcs.-k (lopás,/kerékpár,besurranásos,gépkocsiból,zsebtolvajlás/, betöréses lopás,sikkasztás, csalás,

rablás, rongálás): 37 db

Elkövetett bőncselekmények száma összesen: 78 db

 
 



Bőncselekmények eloszlása Kiszombor területén 2009 évben

12

11

4

10

42

Személy elleni bcs.-k (Szándékos testi sértés, magánlaksértés, kényszerítés):12 db

Közlekedés elleni bcs.-k (közúti jármő ittas vezetése, közúti baleset okozása):11db

Házasság, család, nem i erkölcs elleni bcs.-k ( tartás elmulasztása):4 db

Közrend elleni bcs.-k ( garázdaság, önbíráskodás, közokirat/magánokirat hamisítás, visszaélés kábítószerrel, rendbontás):10 db

Személyek javai elleni bcs.-k (lopás,/kerékpár,besurranásos,gépkocsiból,zsebtolvajlás/, betöréses lopás,sikkasztás, csalás, rablás,
rongálás): 42 db

Elkövetett bőncselekmények száma összesen: 79 db

 
 



Bőncselekmények eloszlása Kiszombor területén 2010 évben

6

7

4

4

46

Személy elleni bcs.-k (Szándékos testi sértés, magánlaksértés, kényszerítés):6 db

Közlekedés elleni bcs.-k (közúti jármő ittas vezetése, közúti baleset okozása):7 db

Házasság, család, nem i erkölcs elleni bcs.-k ( tartás elmulasztása):4 db

Közrend elleni bcs.-k ( garázdaság, önbíráskodás, közokirat/magánokirat hamisítás, visszaélés kábítószerrel,

rendbontás):4 db

Személyek javai elleni bcs.-k (lopás,/kerékpár,besurranásos,gépkocsiból,zsebtolvajlás/, betöréses lopás,sikkasztás,

csalás, rablás, rongálás): 46 db

Elkövetett bőncselekmények száma összesen: 67 db

 



Bőncselekmények eloszlása Kiszombor területén 2011 év közepéig 

bezáróan

1

1

1

0

8

Személy elleni bcs.-k (Szándékos testi sértés, magánlaksértés, kényszerítés):1 db

Közlekedés elleni bcs.-k (közúti jármő ittas vezetése, közúti baleset okozása):1 db

Házasság, család, nem i erkölcs elleni bcs.-k ( tartás elmulasztása):1 db

Közrend elleni bcs.-k ( garázdaság, önbíráskodás, közokirat/magánokirat hamisítás, visszaélés kábítószerrel,

rendbontás):0 db

Személyek javai elleni bcs.-k (lopás,/kerékpár,besurranásos,gépkocsiból,zsebtolvajlás/, betöréses lopás,sikkasztás,

csalás, rablás, rongálás): 8 db

Elkövetett bőncselekmények száma összesen: 11 db

 



Tárgy: A Kiszombor Rendırırs tevékenységérıl szóló beszámoló  
 
___/2011.(IV. 5.) KNÖT h. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta a  
Kiszombor Rendırırs tevékenységérıl szóló beszámolót. 
 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
 
 
A határozatról értesül: 

-    Mózes János r. százados, mb. ırsparancsnok Kiszombor Rendırırs  
      6775 Kiszombor, Régi M. u. 2. 
- Palicz András r. alezredes, kapitányságvezetı 

6900 Makó, Csanád vezért tér 13. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 


