
 
 

MAKÓI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

VEZETŐJE 

 
       

 

 

B E S Z Á M O L Ó 

Kiszombor község közbiztonsági helyzetéről 

 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

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 rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a 

közrend és az államhatár rendjének védelme, mely feladatok Kiszombor községben is végre lettek 

hajtva. Az elvégzett kockázatelemzések alapján a település a veszélyeztetettnek nem tekinthető 

kategóriába tartozik. Ezen megállapítást igazolja az elmúlt évek bűnügyi statisztikája, hiszen a 

regisztrált bűncselekmények száma továbbra is alacsony szinten van. 

 

1./ A bűnügyi helyzet bemutatása 

 

Kiszombor illetékességi területén a vagyon elleni cselekmények igen alacsony számban jelentek 

meg. A cselekményeknél az alacsony kárérték és az alkalomszerűen elkövetett lopás volt a 

jellemző, előfordult, hogy a sértett hanyagsága is hozzájárult a cselekmény bekövetkezéséhez (pl. 

lezáratlan kerékpár eltulajdonítása). 

 

A határátkelőn elkövetett és a járművezetés ittas állapotban bűncselekmények figyelmen kívül 

hagyása esetén kijelenthető, hogy a közterületen elkövetett bűncselekmények aránya jelentősen 

visszaesett. Az értékelt évben az italkimérő-helyek környékén végzett szűrő tevékenység azt 

eredményezte, hogy a községben továbbra is alacsony a testi épség (testi sértés) köznyugalom 

elleni (garázdaság) bűncselekmények száma. Több esetben kellett italkimérő-helyeken szórakozó, 

vagy onnan távozó ittas személyekkel szemben intézkedni. A következő időszakban is kiemelten 

kezelendő a településen randalírozó, garázda személyek kiszűrése, felelősségre vonása, a 

közterületi bűncselekmények megelőzése. 
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Az elmúlt év bűnügyi adatait az alábbi táblázatok összegzik: 

 

Csalás 3 

Egyedi azonosító jellel visszaélés 5 

Gyermekpornográfia 1 

Hamis magánokirat felhasználása 2 

Járművezetés ittas állapotban 11 

Közokirat-hamisítás 8 

Lopás 6 

Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés 1 

Orgazdaság 1 

Sikkasztás 1 

Testi sértés 1 

Összesen 40 

 

 

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 

száma a 2015-2019. évi ENyÜBS* adatok alapján 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

1. emberölés   1   

2. testi sértés 8 7 4 2 1 

súlyos testi sértés 4 2  1  

3. kiskorú veszélyeztetése 1  1   

4. embercsempészés  3    

5. garázdaság 3 3 4 6  

6. Önbíráskodás  1    

7. Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények      

8. lopás 9 14 8 1 6 

lakásbetörés  1    

9. rablás  1    

10. kifosztás      

11. zsarolás      

12. rongálás 1  2 1  

13. orgazdaság     1 

14. Jármű önkényes elvétele 1     

A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény 23 29 20 10 8 

Közterületen elkövetett bűncselekmények (A 

kiemelten kezelt bűncselekmények körében) 

12 15 4 4 3 

Segítségnyújtás elmulasztása      

cserbenhagyás      

közterületen elkövetett bűncselekmények 18 20 12 16 28 

összes rendőri eljárásban regisztrált 

bűncselekmény 

60 61 58 38 40 

*Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika 

 

Az összes regisztrált bűncselekmény száma a 2018-as évhez képest kis mértékben emelkedett, 

melyet a helyi határátkelőhelyen nagy számban felfedett egyedi azonosító jellel való visszaélések, 

közokirat hamisítások és a közlekedésrendészeti ellenőrzések során elfogott ittas járművezetők 

nagy száma indokol. A 2015. és 2017. évek közötti időszakokhoz képest a bűncselekmények 

számadata kedvezőnek mondható. 
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A bűnügyek nyomozását és a vizsgálatát a bűnügyi szolgálati ág végezte, melyet a körzeti 

megbízottak egyes nyomozati cselekmények, adatgyűjtések végrehajtásával segítették. A szolgálati 

ágak összehangolt tevékenysége a nyomozások időszerűségéhez hatékonyan járult hozzá. A 

bűnügyi helyzet folyamatosan javult, a fokozott közterületi jelenlét biztosítása és a bűnüldözői 

tevékenység együttesen megfelelő állapotot eredményezett. A bűncselekmények megelőzésében és 

felderítésében a közterület-figyelő kamerák is pótolhatatlan segítséget nyújtottak. 

 

Közérdeklődésre adhat okot, hogy 2019. évben eljárás indult állampolgári feljelentés alapján 

tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről, személyekről pornográf felvétel készítésével 

kínálásával, átadásával, vagy hozzáférhetővé tételével elkövetett gyermekpornográfia bűntett 

megalapozott gyanúja miatt egy kiszombori lakos ellen. Az elkövető internetes üzenő felületen 

olyan videót küldött gyermekkorú személynek, mely egy 18. életévét be nem töltött személyről 

készült pornográf felvételt tartalmazott. A felvétel alkalmas volt arra, hogy a nemiséget súlyosan 

szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrázolja, ezáltal a 

felvétel pornográf felvételnek minősült. A gyanúsított a cselekmény elkövetését elismerte. Az 

elkészült iratanyag vádemelési javaslattal lett megküldve az illetékes ügyészségnek. 

A videón szereplő bűncselekmény vonatkozásában végzett adatgyűjtések eredményre nem 

vezettek, így sem idő, sem hely, sem pedig a személyek beazonosítása nem járt sikerrel, így e 

tekintetben további nyomozási cselekményeket foganatosítani nem lehetett. 

 

2./ A bűnüldözői munka értékelése 

 

Kiszombor területén az ismertetett adatok alapján az utóbbi két évben stagnált a bűncselekmények 

száma, a nyomozás eredményesség a korábbi évek átlagának megfelelően alakult. 

 

A felderítő munka eredményessége érdekében korábban létrehozott szakvonalak a 2019. évben is 

fenn voltak tartva, a lopásoknál minden esetben vizsgálva lett a sorozatba illeszthetőség lehetősége. 

Folyamatosan nagy hangsúlyt kapott a titkos információgyűjtő tevékenység. 

 

A lakosság szubjektív közbiztonságérzetének javítását célzó intézkedések lehetőséget biztosítottak 

a nagyobb rendőri jelenlétre, amely kedvezően hatott e mutatók alakulására is. 

 

3./ A tulajdon elleni szabálysértések 

 

2019. évben két alkalommal az önkormányzat volt sértettje a tulajdon elleni szabálysértési 

eljárásoknak. Év közben ismeretlen tettes ellen indult eljárás szándékos rongálás szabálysértés 

elkövetése miatt, aki a fogorvosi rendelő épületének homlokzatát rongálta meg. Év végén pedig a 

főtérre kihelyezett télapó figurát tulajdonította el ismeretlen elkövető. Mindkét esetben sikerült 

megállapítani az elkövető kilétét és az elzárással sújtható szabálysértések elkövetése miatt a 

felelősségre vonásuk érdekében a keletkezett iratok az illetékes járásbíróságnak lettek megküldve. 

 

A tulajdon elleni szabálysértések alakulása: 

 

Tulajdon elleni szabálysértés megnevezése 2018. évben 2019. évben 

Lopás 11 8 

Csalás 1 1 

Rongálás 3 1 

Mindösszesen 15 10 

A bolti lopások nélküli ismeretlen tettes lopás felderítési 

mutató. 

45% 70% 
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4./ A közlekedésbiztonsági helyzet 

 

A rendőrség Kiszomboron is nagy hangsúlyt fektetett a közlekedési szabályok betartásának 

ellenőrzésére. A településen a közlekedési szabályok betartására irányuló rendőri intézkedések 

során döntően kisebb fokú szabálysértések elkövetése miatt kellett eljárni, melyek jellemzően 

figyelemfelhívással, illetve helyszíni bírság kiszabásával végződtek.  

A rendőrség az elmúlt évben is törekedett az állandó rendőri jelenlét fenntartására, közlekedési 

ellenőrzésekre a község kül- és belterületén egyaránt. A sérüléses balesetek visszaszorítása 

érdekében a közlekedési ellenőrzések a passzív biztonsági eszközök, így a biztonsági öv és a 

gyermekülések használatára is kiterjedtek, valamint a gépjárművek vezetői minden esetben 

alkoholszondás ellenőrzés alá lettek vonva.  

 

Lakott területen kívül 8, lakott területen belül 4 közlekedési balesetről érkezett bejelentés a 

rendőrségre. 10 alkalommal csak anyagi kár keletkezett, azonban 1 esetben 3 személy sérült, akik 

közül 1 fő meghalt, 2 pedig súlyos sérülést szenvedett.  

Az előidéző okok szempontjából ezekből 6 állat elütéses, 5 pályaelhagyásos volt, 1 pedig a 

bekanyarodás szabályainak megsértése miatt következett be. A személyi sérüléssel járó baleset az 

úttest bal oldalának szabálytalan igénybevétele miatt, lakott területen kívül történt.  

 

A településen a közlekedés ellenőrzése a fő és mellékutakon rendszeres volt. A Makói 

Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti állománya visszatérően ellenőrizte a község közlekedési 

morálját, valamint a Kiszombori Rendőrőrs dolgozói, illetve a rendőrkapitányság járőrei is 

végeztek közlekedési ellenőrzéseket szolgálataik során. 

 

Az illegális migráció helyzete: 

 

A kapitányság a nemzetközi migrációs helyzetre tekintettel fokozott figyelmet fordított a 

községben megjelenő külföldi személyek és járműveik ellenőrzésére. Ezen tevékenység 

eredményes végrehajtása érdekében az együttműködés folyamatos volt a Kiszombori 

Határrendészeti Kirendeltséggel, közös szolgálatokkal fokozódott az ellenőrző-szűrő tevékenység. 

Az illegális migrációs útvonalak átrendeződése következtében Magyarország és Románia közös 

határszakaszán, így a kiszombori határszakaszon is napi szintű feladatok jelentkeztek, melyeket a 

helyi rendőri szervek a készenléti rendőrség és honvédség megerősítő erőivel, valamint a helyi 

polgárőrséggel együttműködve igyekezett megoldani. 

 

A következő időszakban is kiemelt feladat az illegális bevándorlás és migrációs helyzet kezelése. A 

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság határőrizeti feladattervében szereplők alapján a 

rendőrkapitányság munkatársainak szerepvállalása elengedhetetlen a hatékony és gyors 

intézkedések megtételekor, mely nem jár az alapfeladatok háttérbe szorításával. A határőrizeti 

feladat komplex, ezért a jelentkező feladatok megoldásának is annak kell lennie. 

 

A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok: 

 

A körzeti megbízotti csoportkörzetek, illetve járőrkörzetek területén - melyek a Makói 

Rendőrkapitányság teljes illetékességi területét lefedik -, a nap 24 órájában elegendő számú két fős 

rendőrjárőr látott el közterületi szolgálatot. A kiszombori körzetben is folyamatos volt a tavalyi 

évben a rendőri jelenlét, melyre az idei évben is számítani lehet. A Csongrád Megyei 

Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányító Központjában, de helyi szinten is digitális térképen 

követhető a rendőri egységek aktuális helyzete, ezáltal az állampolgári bejelentéseket követően a 

rendőri egységek rövid időn belül a helyszínre irányíthatóak. 
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A rendőrség együttműködik a helyi polgárőrséggel, akik az illegális migráció megfékezésében 

nyújtott szerepvállalásukon túl, többek között a helyi rendezvények alkalmával is részt vállaltak a 

közbiztonság és a közlekedési rend fenntartásában. Az ünnepi időszakokban, a különféle 

rendezvények idején, továbbá Mindenszentek napján a temető környékén szolgálatot teljesítő 

rendőri és polgárőri állomány elegendő volt a megfelelő közlekedés- és közbiztonsági helyzet 

garantálásához. 

A rendőrség a bűnmegelőzési munkára nagy hangsúlyt fektetett, kiemelt figyelmet fordított a 

községben működő iskola tanulóira, több alkalommal bűn- és balesetmegelőzési témájú előadások 

voltak az általános iskolában. A 2008. évben elindult „Iskola Rendőre” program keretében az 

évnyitókon, a fontosabb iskolai eseményeken jelen volt a rendőrség képviselője. A tavalyi évben a 

felső tagozatos diákok bemutatóval egybekötött bűnmegelőzési és drog prevenciós előadásokon 

vehettek részt. Családon belüli problémák felmerülése esetén a rendőrség együttműködik az 

önkormányzat munkatársaival, a Családsegítő Szolgálattal kiépített jelzőrendszer jól működik. 

 

A visszajelzések alapján a helyi lakosok szubjektív biztonságérzete jónak volt mondható. A 

lakosság bizalmának megnyerésével fokozni lehetett a bűnügyi információszerzést, akár 

információvásárlással is. 

  

Kitűzött feladatok a következő időszakra:  
 

A szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott biztonsági helyzet fenntartása, a helyi és területi 

közbiztonsági, valamint bűnüldözési adatokra és szempontokra rugalmasan reagáló közterületi 

jelenlét folyamatos biztosítása.  

 

A közlekedésbiztonsági helyzet javítása, ennek keretében különösen a halálos balesetek és a 

balesetekben meghalt személyek számának csökkentése. 

 

Az illegális migráció és az államhatár rendjét érintő egyéb jogellenes cselekmények elleni 

eredményes és következetes fellépés érdekében a határrendészeti feladatok schengeni 

követelményeknek megfelelő végrehajtása. 

 

Az általános szabálysértési hatáskör járási hivataloktól történő átvételének végrehajtása. 
 

A kapitányság illetékességi területén a körzeti megbízotti csoportok esetében az állandó közterületi 

szolgálat biztosítása, a társosztályok tevékenységi körének többszintű összekapcsolása és a szoros 

parancsnoki kontroll eredményezheti a fent kifejtett kedvező folyamatok folytonosságát, újabb 

eredmények elérését. 

 

Összegzés: 

 

A Makói Rendőrkapitányság megköszöni az együttműködés során kifejtett tevékenységüket, a 

rendőri munka javítását célzó észrevételeiket és javaslataikat, támogatásukat, melyekre a rendőrség 

a jövőben is számít. 

 

A jó közbiztonság és köznyugalom biztosítása közös cél és érdek. A közrend fenntartása az 

állampolgárok biztonságérzetének javítása nem csak a rendőrség feladata, ebben a munkában az 

Önkormányzat támogatása is jelentős. 

A rendőrség feladata a civil szervezetekkel való együttműködés valamennyi építő jellegű 

formájának erősítése, így különösen az önkormányzatokkal, bíróságokkal, ügyészségekkel, társ 
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fegyveres- és rendvédelmi és karitatív szervekkel, polgárőrökkel, az "egyes rendészeti feladatot 

ellátókkal" a közös munka folytatása, a járási (kistérségi egyeztető) fórumok további működtetése. 

 

2019-ben is törekvés volt arra, hogy a lakossággal közvetlen legyen a kapcsolat.  A további 

eredményes munka érdekében a Makói Rendőrkapitánysághoz, a Kiszombori Rendőrőshöz 

fordulhatnak bizalommal minden felmerülő probléma esetén. 

 

Makó, 2020. március 17. 

 

Tisztelettel: 

 

Palicz András r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 

kapitányságvezető 
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