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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A Kiszombor Rendőrőrs munkájáról legutóbb 2012. márciusában számoltunk be Kiszombor 
Önkormányzata előtt, jelenben a 2012. évi tevékenységünket kívánom ismertetni. 
 
 A Rendőrőrs illetékességi területének jellemzői:  
 
A Makó Rendőrkapitányság Kiszombori Rendőrőrse alosztály jogállású rendőri egység. 
Illetékességi területe 80,7  négyzetkilométer, határa szomszédos a Román Köztársasággal. 
Illetékességi területünkhöz három település tartozik, Kiszombor (65,81 km2), Klárafalva (9,1 
km2), Ferencszállás (5,79 km2).  A három település lélekszáma összesen 5398 fő (1.sz. 
diagramm). Az egyes települések önkormányzataival kimondottan jó kapcsolat alakult ki – 
hasonlóan a korábbi évekhez – a 2012. évben  megtartott önkormányzati beszámolók 
egyhangúan lettek elfogadva.  
 

                                                                                                                                                                      1.sz. diagramm 
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Kiszombor Rendőrőrs létszámhelyzetében 2012. évben az alábbi változások történtek: 
 
A Kiszombor Rendőrőrs őrsparancsnoki feladatait megbízottként 2012 évben Mózes János r. 
szds. látta el.  A Kiszombor Rendőrs személyi állományának tekintetében ezen beosztást 
tekintve változás állt be, 2013. március 01-től a Kiszombori Rendőrőrs megbízott 
parancsnoka Károlyi Zoltán r. őrnagy  
Körzeti megbízotti feladatokat lát el Ács István Tamás r. törzsőrmester és Sipos András r. 
zászlós. Varga Dudás Judit r. tőrm 2011. december elsejétől gyermekszülési szabadságon van, 
várhatóan 2013. év közepéig. 
Járőrvezetőként tevékenykedik Gál Pál r.zls, illetve Hadobás Marcell r. ftőrm. Simon Gergely 
r. tőm. 2012. szeptember 01-től az Apátfalvi Rendőrőrs állományában teljesít szolgálatot. 
Helyére érkezett ugyanezen dátummal Kelemen Péter r. őrm. aki járőri feladatokat lát el. 
Decsiné Oláh Zsuzsanna r. tőrm  2012. január 01-én tért vissza szülési szabadságáról. 
Károlyi Dániel r. őrm. 2013. február 01-től teljesít szolgálatot járőri feladatkörben, a 
Kiszombori Rendőrőrsön, még jelen pillanatban mint a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola 
tanulója. 
 
Az őrs állománya fiatal, szakmáját szerető, a lakosság érdekeit szem előtt tartó rendőrökből 
áll, akik az elvárásoknak minden körülmények között igyekeznek a legjobb tudásuk szerint 
megfelelni. Az állományba újonnan belépett tagok, igyekeznek a hely- és személyismereteiket 
fejleszteni, az előző szolgálati helyükön, vagy más munkakörben szerzett tapasztalatukat, 
tudásukat az őrs munkájába, mindennapjaiba átültetni. Célunk, hathatós minőségi munka 
végzése, bűncselekmények megelőzése, felderítése, a fokozottabb rendőri jelenléttel a 
bűnalkalmak csökkentése. 
 
Folyamatos 24 órás lefedettségű szolgálatellátásra sajnos létszámunkból adódóan az előző 
évekhez hasonlóan továbbra sincs lehetőség, viszont a jobb lefedettség érdekében több 
alkalommal látunk el közös szolgálatot a Határrendészeti Kirendeltség munkatársaival. 
 
A Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a Rendőrőrs munkáját a korábbi évek 
gyakorlatához hasonlóan lehetőségeihez mérten támogatja, melynek eredményeképpen 2012. 
évben is, az Önkormányzat alkalmazásában a közmunkaprogram keretében dolgozó titkárnő 
kétszer két hónapos időtartamban meghatározott munkaszerződés alapján segítette az őrs 
munkáját. 
A titkárnő jelentősen megkönnyíti az őrsön az adminisztrációs feladatok feldolgozását, de 
sajnos állandó munkaerővel még mindig nem rendelkezünk. 
 
A Kiszombor Rendőrőrs illetékességi területén a legnagyobb gondot a korábbi évek során is 
előfordult alkalmi lopások, ezen belül a falopások, kerékpárlopások, terménylopások, 
besurranásos elkövetési módszerrel történő lopások jelentik. 
A falvakban élő lakosság még bízik egymásban, és ezért sokszor nyitva hagyják otthonukat, 
így a vagyontárgyaik könnyebben veszélyeztetetté válnak. 
A bűnügyi helyzet javítása döntően fokozottabb rendőri jelenléttel, a lakosság nagyobb 
odafigyelésével, valamint hatékonyabb bűnüldözéssel lehetséges. 
 
Sajnos az elmúlt évben kissé megemelkedett a garázda, erőszakos jellegű bűncselekmények 
száma a településen, melynek elkövetői jellemzően fiatalkorú, fiatal felnőtt személyekből 
kerültek ki. A felderítő nyomozó munka lefolytatásának eredményeképpen az ezen jellegű 
cselekmények sikeresen felderítésre kerültek, azonban a cselekmények értékelése közben 
megállapítható, hogy a cselekményeket kiváltó tényezőként többször is felmerült az 
úgynevezett „legális drogok” megjelenése. Ezekhez a szerekhez nagyon könnyen hozzá lehet 
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jutni baráti társaságokban, egyéb szórakozóhelyeken. Mivel ezek a veszélyeztetett fiatalok 
nincsenek tisztában az általuk megvásárolt majd kipróbált szerek káros hatásaival, így nagyon 
fontos a fiatalokat megszólítani, előadások alkalmával figyelmüket felhívni ezek ártó 
hatásaira. Itt mindenképpen megjegyzendő, hogy ezen jelenséggel szemben fellépni csak egy 
jól felépített és kidolgozott tájékoztató, figyelem felhívó megelőző programmal lehet, szoros 
együttműködésben az önkormányzattal valamint oktatási intézményekkel, melyre kiemelt 
figyelmet kell fordítanunk a 2013-as évben. 
Az elkövetkezendő időszakban is szeretnénk rendszeresen olyan megelőző jellegű 
előadásokat tartani, melyek a területünkön előforduló legjellemzőbb bűncselekmény típusok 
elleni védekezést foglalná magában. 
 
A másik nagy problémát jelenti a fiatalok körében az agresszivitás, mind iskolán belül, mind 
azon kívül. Ez magyarázható, az egyre rosszabb családi, gazdasági körülményekkel, 
megélhetési problémákkal, munkanélküliséggel. Sajnos nagyon sok esetben tapasztaljuk, 
hogy a szülői példamutatás, iránymutatás sem mindig megfelelő a fiatalok számára. Ezen 
probléma megoldása okán rendszeresen részt veszünk a jelzőrendszeri érkezelteken, 
megbeszéléseken beszámolókon. Rendkívül fontos, hogy a bűnelkövetők szociális hátterével 
is tisztában legyünk, mind a megelőzés, mind a probléma tényleges kezelése miatt, hiszen a 
bűncselekmény elkövetése sok esetben csak a tünet, az igazi probléma a háttérben marad. 
 
A vagyonvédelem egyik sarkalatos pontja a mezőgazdasági területek védelme, így 
igyekszünk minél több alkalmat megragadni arra, hogy az ezen a területen dolgozókkal, vagy 
hivatásuknál fogva a legtöbbet mezőgazdasági, erdőgazdasági területen lévőkkel, így a 
vadásztársasággal is a lehető legszorosabban együttműködjünk. 
 
Összehasonlítva a 2011//2012 év bűnügyi statisztikáját, valamint a 2012. év első negyedévét, 
összességében elmondható, hogy bűncselekmények száma az elmúlt évben a vagyon elleni 
bűncselekmények vonatkozásában csökkenő tendenciát mutat.  A bűncselekmények fajtája 
nem túlzottan változott. Legtöbb továbbra is a személyek javai ellen, valamint a közrend 
elleni bűncselekmények. Ezen belül is garázdaság, testi sértés, lopás, betöréses lopás, (téli 
időszakban falopás) volt a legfőbb elkövetési forma. 
 
A bűncselekmények megoszlása 2011-ben 
- személy elleni bűncselekmények:5 
- házasság, család és ifjúság elleni bűncselekmények:3 
- közlekedési bűncselekmény: 5 
- közrend elleni bűncselekmény: 1 
- testi sértés:1 
-személyek javai elleni bűncselekmény:45 
Összesen a településen elkövetett bűncselekmények száma:60 
 
A bűncselekmények megoszlása 2012- ben  
- személy elleni bűncselekmények: 1 
- házasság, család, ifjúság elleni bűncselekmények: 3 
- testi sértés: 1 
- közlekedési bűncselekmény: 0 
- közrend elleni bűncselekmény: 1 
- személyek javai elleni bűncselekmény:28 
Összesen a településen elkövetett bűncselekmények száma: 34 
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A bűncselekmények megoszlása 2013 első negyedévben: 
- személy elleni bűncselekmények:0 
- házasság, család és ifjúság elleni bűncselekmények:1 
- testi sértés:0 
- lopás, betöréses lopás:1 
- közrend elleni bűncselekmény: 1 
Összesen a településen elkövetet bűncselekmények száma:3 
 
A bűnügyi munkát a rendőrőrsön a Körzeti megbízottak végzik a rendőrőrsre iktatott 
ügyekben a kisebb súlyú, bűncselekmények dominálnak.  A nyomozásaink döntő hányada a 
vagyonelleni bűncselekmények ezen belül is a kisebb lopások teszik ki, melyek az ismerté 
vált ügyek 60-70 % -át adják. Itt szólnunk kell a be nem jelentett bűncselekményekről is, 
melyet vagy nem bízva a felderítésben, vagy a kisebb kárérték miatt a sértettek nem 
gondolnak fontosnak, hiszen tudjuk, hogy az ismerté vált bűncselekmények száma nem 
egyezik meg a ténylegesen elkövetett cselekményekkel. 
 
A bűnügyi helyzet mellett fontos a közrendvédelmi- és a közlekedési helyzet értékelése. 
A térségre jellemző, a kivilágítatlan kerékpárosok, illetve a közúton történő gyalogosok 
szabálytalan közlekedése. A szabálysértések megelőzése érdekében a továbbiakban is 
tervezünk fokozott közlekedési akciók megtartását. 
A forgalomban résztvevők fokozottabb ellenőrzésével szeretnénk a balesetek megelőzésében 
hatékonyabb segítséget nyújtani. 
Az állampolgári és emberi jogokat tiszteletben tartottuk, azok érvényesülését nem sértettük 
meg. 
 
A Makó Rendőrkapitányság vezetésének iránymutatása, települések vezetésének elvárásai, 
valamint a lakosság érdekeinek figyelembevételével továbbra is a bűncselekmények, 
szabálysértések megelőzését helyezzük előtérbe, illetve a már megtörtént bűncselekmények, 
szabálysértések esetében a hatékonyabb működés érdekében a ránk háruló feladatok gyorsabb 
megoldására törekszünk. 
 
Megállapítható, hogy a lakosság többsége jogkövető állampolgárokból áll, azonban főleg a 
fiatalabb korosztályból kerültek ki olyan személyek, akik rendszerint nem fizetik be a 
kiszabott bírságokat, így elővezetésüket kell foganatosítani.  
 
A közbiztonsági helyzet általános értékeléseként elmondható, hogy a közterületek és 
nyilvános helyek közbiztonsági helyzete jónak mondható, e helyek biztonsággal látogathatók. 
A területünkön rendezvénybiztosítást csak a nemzeti ünnepek alkalmával hajtottunk végre, 
amelyek rendbontás nélkül zajlottak le. 
 
Következetes munkánk során szigorúan fellépünk a kiemelt szabálysértőkkel szemben. 
Kiemelt figyelmet fordítunk az ittas vezetők kiszűrésére, illetve a közterületen elkövetett 
garázda jellegű szabálysértők felkutatására és felelőségre vonására, valamint ezen 
cselekmények megelőzésére.      
 
Az önkormányzatokkal és az ott dolgozókkal a kapcsolatot kitűnőnek ítéltem meg, a jó 
kapcsolatot felhasználva oldjuk meg a felmerült problémákat. Kiemelném a családsegítő 
szolgálattal kialakított jó együttműködést, amelyet a jövőben a jelzőrendszer részeként még 
szorosabbra kívánunk fűzni, hiszen pl.. a családon belüli erőszak felderítése kapcsán a 
rendőrségnek plusz feladati vannak / ideiglenes megelőző távoltartás intézménye/. 
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Összességében kijelenthető, hogy az őrsön szolgálatot teljesítő rendőrök szakmai 
felkészültsége, hozzáállása jó, figyelemmel kísérik a jogszabályi változásokat, mely garantálja 
azt, hogy az elkövetkező időben is az eddig megszokott szinten tudjuk biztosítani a  
közrendet, illetve a közbiztonságot. 
 
2013. évben továbbra is célunk optimálisabb szolgálatszervezéssel a körzeti megbízottak 
székhelyeiken töltött szolgálati idejének növelése, létszámunk optimalizálása, a felderítési 
mutató növelése, társszervekkel meglévő jó munkakapcsolat további bővítése, új társszervek 
esetleges bevonása. 
 
 
Kiszombor, 2013. március 13. 
 
 
         Károlyi Zoltán r. őrgy. 
             mb. őrsparancsnok 
Láttam: 
 
 Nagy Sándor r. alezredes 
       közrendvédelmi osztályvezető 
 
 
 
 
Jóváhagyom: 
 
 Palicz András r. alezredes 
              rendőrségi főtanácsos 
                 kapitányságvezető         


