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B E V E Z E T É S 
 
 
A Csongrád Város Önkormányzat képviselőtestülete előtt előzőleg 2009. március 20-án számolt be 
a Csongrád Rendőrkapitányság vezetője, Dr. Rádi Norbert r. őrnagy úr a város közrendjének és 
közbiztonságának helyzetéről, a beszámolót a testület elfogadta. 
 
A Csongrád Rendőrkapitányságnak 2009. évben alapvető törekvése volt a Csongrádi Kistérség köz-
rendjének, közbiztonságának, a lakosság biztonságérzetének a fenntartása, illetve erősítése. Felada-
tainkat törvényes keretek között működve, az emberi jogok messzemenő tiszteletben tartásával, a 
humanitás, az esélyegyenlőség, az arányosság és méltányosság elveinek maradéktalan érvényesíté-
sével hajtottuk végre, figyelemmel az Országos Rendőr-főkapitányság által meghirdetett progra-
mokra, valamint a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság által meghatározott céljaira és feladatai-
ra. 
 
A nyári turisztikai idényből adódó jelentős többletfeladatokat az elvárások szerint az ORFK Ké-
szenléti Rendőrsége, a Csongrád Megyei-főkapitányság, annak alárendelt szervei, illetve a Csong-
rád és Térsége Polgárőr Egyesület segítő támogatásával hajtottuk végre. 
  
A Csongrádi Városi Bírósággal, a Csongrád Városi Ügyészséggel, a társ fegyveres- és rendvédelmi 
szervekkel, Csongrád Város Önkormányzatával, illetve a községi önkormányzatokkal és az illeté-
kességi területünkön működő polgárőr szervezetekkel, a Közterület-felügyelettel, valamint a Ta-
nyagondnoki Szolgálattal együttműködve végeztük feladatainkat. 
 
 

 
I. BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE 

 
A Csongrád Rendőrkapitányság illetékességi területén az ismertté vált bűncselekmények száma 
1013, mely 6 %-os csökkenést mutat az elmúlt évhez képest, melyet főként a vagyonelleni bűncse-
lekmények számában bekövetkezett közel 18%-os csökkenés eredményezett.  
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A bűncselekmények településenkénti dinamikáját tekintve Csongrád Város, illetve Tömörkény 
Község tekintetében állapítható meg növekedés. Csanytelek Község vonatkozásában jelentős csök-
kenés állapítható meg az ismertté vált bűncselekmények számában, Felgyő Község tekintetében 
pedig egy bűncselekménnyel emelkedett az elmúlt évi adatokhoz képest.  
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A 100.000 lakosra jutó bűncselekmények száma 3 %-al csökkent a 2008 évhez viszonyítva, 
amely így az elmúlt öt év harmadik legkedvezőbb értékét jelenti.  
  

100.000 lakosra jutó bűncselekmények száma
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A kistérségben ismertté vált bűncselekményekre, a kisebb értékre, minősítő körülmények nélküli 
elkövetés a jellemző. 
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A bűncselekmények döntő többségét a városban, illetve a községekben követték el, szolgálatszer-
vezési módszerekkel volt elérhető a csökkenő tendencia továbbfolytatása, de továbbra is kellő fi-
gyelmet fordítottunk a külterületi tanyásterületekre, szőlőskertekre, a Körös-torok üdülőterületre. 
 
A bűncselekmények struktúrája szerinti megoszlásában az elmúlt évben tovább folytatódott a ked-
vező változás, az összes bűncselekményen belül a vagyon elleni bűncselekmények aránya a 2008 
évi 61 %-ról 53, 8 %-ra tovább csökkent.  
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Az ismertté vált bűncselekmények összetételét településenkénti bontásban az alábbi táblázatok részletezik. 
 
 

Csongrád Város területén ismertté vált bűncselekmények stuktúrája
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Felgyő Község területén ismertté vált bűncselekmények struktúrája
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Csanytelek Község területén ismertté vált bűncselekmények struktúrája
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Tömörkény Község területén ismertté vált bűncselekmények struktúrája
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Illetékességi területünkön 2005. évtől folyamatosan emelkedő személy elleni bűncselekmények 
száma 2009. évben kedvezően alakult, 3,75 %-al csökkent 2008. évhez viszonyítva.  
Az értékelt időszakban területünkön emberölést nem követtek el. 
  
A közlekedési bűncselekmények számában az elmúlt 5 évet tekintve folyamatos csökkenés érzé-
kelhető, mely 2008 évhez viszonyítva 4,4 %-os. 
  
Házasság, család, ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma folyamatos emelke-
dést mutat 2008. évhez viszonyítva 19, 3 %-os., a növekedés oka a tartás elmulasztása, a szemérem 
sértés és a kiskorú veszélyeztetésének növekedése.  
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A vizsgált időszakban a közrend elleni bűncselekmények száma szintén jelentős folyamatos 
emelkedést mutat 2005. évtől, 2008. évhez viszonyítva 23,23 %-os. Említést kell tenni arról, hogy 
az állampolgárok biztonság érzetét jelentősen befolyásoló garázdaságok száma az elmúlt évhez 
képest 47 esetről 27-re csökkent. 
 

Erőszakos, garázda jellegű, közterületen elkövett bűncselekmények
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A visszaélés kábítószerrel bűncselekmények száma a 2008. évi 27-ről 13-ra csökkent, így az el-
múlt 5 év egyik legjobb eredménye.  
 
A gazdasági bűncselekmények száma szintén folyamatos emelkedést mutat a 2008. évi 30 esettel 
szemben az értékelt időszakban 42 bűncselekmény történt, melyek jelentős részét a készpénz-
helyettesítő fizetési eszközzel való visszaélések tették ki.  
 
A vagyon elleni bűncselekmények száma az elmúlt 5 év legalacsonyabb értékét mutatja, a lopások 
száma 9,87 %-al csökkent, személygépkocsi lopás nem történt. A betöréses lopások száma 43,8 %-
al csökkent, a rablások száma 5-ről 4-re változott, zsarolást, zseblopást az értékelt időszakban egy-
egy esetben követtek el.  
A lakásbetörések száma 23-ról 27-re, az üdülő – víkendház betörések száma 2-ről 4-re emelkedett 
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Az értékelt évben lefolytatott büntetőeljárások során ismertté vált elkövetők száma 384-ről 318-ra  
csökkent, ebből a bűnelkövetők 51,88 %-a büntetlen, 32,7 %-a bűntett előéletű, míg 7,86 %-a fia-
talkorú volt, a gyermekkorú elkövetők száma 12-ről 5-re csökkent.  
  
 

II.  A BŰNÜLDÖZŐ MUNKA 
 
A Csongrád Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója 53,3 % volt a vizsgált idő-
szakban.. 
Az eredményesség fokozása érdekében betartottuk a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság in-
tézkedéseit, utasításait, kiemelt figyelmet fordítottunk a bűncselekmények megelőzésére, a jelentős 
mennyiségű vagyonelleni cselekmények visszaszorítására.  
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A bűnügyi ügyfeldolgozó munkavégzésünkkel kapcsolatosan megállapítható, hogy a 2008. évi ada-
tokhoz képest az elmúlt évben kismértékű csökkenés következett be a nyomozás kezdeményezések, 
nyomozás befejezések, nyomozás megszüntetések és a vádemelések számában egyaránt. 
 
A nyomozások lefolytatása során a 2009. évben is nagy hangsúlyt fektettünk azok szakszerűségé-
re, de e mellett továbbra is nagy figyelmet fordítunk a nyomozások időszerűségére, az átlag időtar-
tam 83 nap. 
  
Bíróság elé állítás tekintetében az elmúlt 5 év legjobb eredményét értük el, a 2008. évi 56 esettel 
szemben 2009. évben 79 esetben éltünk ezzel a lehetőséggel, amelyből ittas járművezetés 43, míg 
egyéb bűncselekmény 36 eset volt.  
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A vizsgált időszakban 11 esetben alkalmaztunk személyi szabadságot korlátozó kényszerintézke-
dést, melyből az őrizetbe vételek száma 4, míg az őrizetből előzetes letartóztatások száma 7 eset 
volt.  
 
Az értékelt időszakban a vagyon elleni bűncselekményekkel okozott kár értéke az elkövetés helye 
szerinti ENYÜBS adatok szerint 49.183.526 Ft, ebből megtérült összesen 3.090.431 Ft, amely 6,28 
%-os kárbiztosítási mutatót jelent.  
 
A körözési munka hatékonyságára nagy hangsúlyt helyezünk, több esetben (26 alkalommal) körö-
zési akciót tartottunk, így az elmúlt évben a Schengeni Információs Rendszer használatával össze-
sen 22 fő körözött személy elfogását hajtottuk végre. 
 
Illetékességi területünkön rendkívüli haláleset miatt 2009. évben 21 közigazgatási eljárást indítot-
tunk, melyek közül emberölés, illetve más bűncselekmény elkövetésének gyanúja nem került meg-
állapításra. Eltűnés miatt 21 esetben kellett elrendelnünk közigazgatási eljárást, amelyből 1 fő tar-
tózkodási helyének megállapítására nem került még sor. Továbbá hat hónapon túli eltűnés miatt 6 
felnőtt korú személlyel szemben van hatályban körözés.  
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III. A KÖZRENDVÉDELMI TEVÉKENYSÉG 

 
A közrendvédelmi szolgálati ág szolgálatteljesítése során kiemelt figyelmet fordítottunk a lakosság 
rendőrségbe vetett bizalmának növelésére, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítá-
sára. Ezen célok elérése érdekében a közterületi rendőri jelenlét valamennyi településen biztosított 
volt, hetente több alkalommal fokozott ellenőrzéseket hajtottunk végre. A Csongrád Rendőrkapi-
tányság működési területén lévő 11 körzeti megbízotti státusz mindegyike feltöltésre került. 
 
A közterületi szolgálatot ellátó közrendvédelmi állomány továbbra is a vezényléses szolgálati idő-
rendszer alapján teljesített szolgálatot, tekintettel arra, hogy így hatékonyabban és rugalmasabban 
volt megoldható a szolgálat szervezése, illetve a váltások idejére a közterületi rendőri jelenlét fo-
lyamatos biztosítása.  
Az elmúlt év során a közbiztonsági feladatokat 4549 rendőr 36418 közterületi szolgálati órában 
látta el.  
 
Az idegenforgalmi szezon alatt a városban tartott rendezvényeken - különös figyelemmel a XIX. 
Körös-toroki Napokra, II. Nemzetközi Tánc és Zene Fesztiválra, XI. Borfesztivál és kenyér-
ünnep, Motorostalálkozó - fokozott rendőri jelenlétet biztosítottunk szorosan együttműködve a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, a megyében lévő rendőrkapitányságok, a Készenléti 
Rendőrség, a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Szegedi Rendőrőrs és a Csongrád és Térsé-
ge Polgárőr Egyesülettel. 
 
A biztosítási feladatok végrehajtásában összesen 252 fő rendőr 3024 órában vett részt. A biztosítás 
eredményeként sikerült elérni, hogy a területen kisebb értékre elkövetett lopásokon, rongálásokon, 
garázdaságokon kívül komolyabb bűncselekmény nem következett be. 
 
Az értékelt időszakban gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvény biztosítását 6 esetben, il-
letve egyéb rendezvény biztosítását 13 esetben hajtottuk végre, míg ilyen rendezvény bejelentés 
nélküli megtartására nem került sor.  
 
A közrendvédelmi szolgálati ág létszámában és annak összetételében jelentős változások az elmúlt 
év során nem történtek, azonban a főbb intézkedési mutatók javultak az elmúlt évhez képest a sza-
bálysértési feljelentések száma 7,3 %-al, a büntetőfeljelentések és az előállítások száma is 1-1 %-al  
nőtt. A biztonsági intézkedések száma 23 %-al emelkedett, 3,5 %-al javult az elrendelt és végrehaj-
tott elővezetések aránya.  
A helyszínre küldés alapján tett intézkedések száma 3,8 %-al, a saját kezdeményezésű intézkedések 
száma 0,5 %-al emelkedett. A helyszínbírságoltak száma 2431 főről 2082 főre, a kiszabott pénzbír-
ság 15.763.000 Ft-ról 9.163.000 Ft-ra csökkent. Az egy főre eső helyszínbírság átlaga 6484 Ft-ról 
4401 Ft-ra csökkent. A jelentős csökkenés oka, hogy a közigazgatási bírság változása folytán a na-
gyobb súlyú illetve gyakori szabálysértések kerültek át ezen kategóriába, ennek ellenére az elmúlt 
öt év második legjobb eredménye a mind a helyszínbírságoltak száma, mind az kiszabott pénzbír-
ság összegének tekintetében. 
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A Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály főbb intézkedési mutatói 

 
Közterületi intézke-
dések 

2005 2006 2007 2008 2009 Változás 
(2008-
2009) 

Változás 
(%-ban) 

Közterületi szolgálati 
órák: 

34220 43263 42018 38417 36418 -3601 -9,3 

Elfogás 78 79 143 144 147 3 2 
-bcs miatt 57 59 120 103 100 -3 -2,9 
-körözött 19 20 23 41 47 6 14,6 
Előállítások 170 143 218 206 208 2 0,97 
Szonda alkalmazása 1817 1820 1789 1838 2192 354 19,2 
-pozitív 179 200 269 249 245 -4 -1,6 
Hatósági jelzés elvé-
tele 

5 11 10 36 43 7 19,4 

Vezetői engedély 
elvétele 

53 34 20 34 38 4 11 

Helyszíni bírság (fő) 1825 2189 1967 2431 2082 -349 -14,35 
Bűntető feljelentés 184 199 258 221 223 2 0,9 
Szabálysértési felje-
lentés 

1155 1316 1483 1305 1400 95 7,27 

 
A Közrendvédelmi és Közlekedési Osztály közrendvédelmi állományának részvétele a nyomozá-
sokban az alábbiak szerint alakult: 
 
Az elmúlt évben a közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztály állománya 377 iktatott bűnügy-
ben folytatott nyomozást, amely az összes iktatott büntetőügy 29,77 %-a, az eredményességi mutató 
50.83 %.  
A körzeti megbízotti állomány továbbra is két szervezeti egység keretei között - a Csanyteleki 
Rendőrőrsön és a Közrendvédelmi Alosztályon - végzett bűnügyi ügyfeldolgozást, ezen állomány-
csoport tekintetében az eredményességi mutató 36,95 %.  
 
A közrendvédelmi állomány 1 esetben végzett házi őrizet elrendelésével kapcsolatos ellenőrzési 
feladatokat. Ideiglenes, megelőző távoltartó végzés 7 esetben született, melyből 6 esetben elren-
delte a bíróság a távoltartást, 1 esetben az elrendelés oka szűnt meg.  
 
A rendőrkapitányság rendőrei külön együttműködési megállapodás alapján rendszeresen közös 
szolgálatot teljesítettek a Csongrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közterület-
felügyeletével, a Csongrádi Sporthorgászok Egyesület halőreivel, az OMVK helyi vadásztársaság 
hivatásos vadászaival, illetve a Szociális Ellátások Intézményének tanyagondnokával, Tömörkény 
község településőri szolgálatával. 

 
 

IV. A KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG 
 
Az értékelt időszakban a rendőrkapitányság illetékességi területének közútjain 116 közúti közle-
kedési baleset következett be, amely 17%-kal több, mint a 2008. évi baleseti szám.  
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Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek
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A halálos kimenetelű közlekedés során tárgy évben 2 személy hunyt el, súlyos sérüléssel járó köz-
lekedési balesetben 18 személy sérült meg, míg  könnyű sérüléssel járó közúti közlekedési baleset-
ben 50 személy.  
A baleseti okokat vizsgálva megállapítható, hogy illetékességi területünkön a legfőbb baleseti ok 
az elsőbbségi jog meg nem adása, a gyorshajtás és az előzés szabályainak megsértése volt.  
 
A balesetek jelentős többségét személygépkocsival okozták (28), ezt követi a kerékpárral (12), 
majd a tehergépkocsival (6) okozott balesetek. 
 
A személyi sérüléssel járó 55 közúti közlekedési baleset okozói közül 4 esetben (7,2%) volt kimu-
tatható a járművezetőnél alkohol fogyasztása.  
 
A közlekedés biztonságának javítása érdekében 204 órában végeztünk közútjainkon sebességmé-
rést, amelyek során 334 gyorshajtót értünk tetten. 
  
Közterületi intézkedéseinket továbbra is céltudatosan a főbb baleseti okoknak számító szabálysérté-
sek szankcionálására összpontosítottuk.  
 
A vizsgált időszak vonatkozásában megállapítható, hogy illetékességi területünkön baleseti gócpont 
nem alakult ki.  
 
2009. évben 52 esetben indítottunk büntetőeljárást ittas járművezetés elkövetése miatt, ebből bíró-
ság elé állítással 43 eljárás került befejezésre. 
 
A 2009. év közterületi intézkedéseivel kapcsolatban kiemelendő a körözött személyek elfogása 
terén elért 78%-os, a helyszíni bírságolt személyek számában elért 23%-os növekedés.  
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V. IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG 
 
A vizsgált időszakban szabálysértési hatóságunknál a 2008 évhez viszonyítva a szabálysértési fel-
jelentések számában 3,57 %-os csökkenés következett be, míg az egy főre jutó pénzbírság átlaga 
1,95 %-kal (486,- Ft-tal) emelkedett. Az emelkedés okaként említhető meg, hogy az elmúlt évben 
az engedélynélküli vezetést, illetve az ittas vezetést elkövetőkkel szemben az alkalmazott szankci-
ókat szigorítottuk. 
A kiemelt szabálysértések közül a legjellemzőbb az engedély nélküli vezetés, mely 71 esetben for-
dult elő, emiatt 63 esetben szabtunk ki közlekedési igazgatási intézkedésként járművezetéstől eltil-
tást.  
A 2009. évben a szabálysértések elkövetőivel szemben közlekedési igazgatási intézkedések aránya 
hasonlóan alakult a 2008. évi adatokhoz, az elmarasztalt szabálysértési elkövetők 76 %-ával szem-
ben alkalmaztunk intézkedést.  
A szabálysértési eljárások során alkalmazott 11,22 %-os meghallgatási arányunk 7,75 %-kal ma-
rad el a megyei átlagtól.  
 
 

A szabálysértési ügyintézés adatai a Csongrád Rendőrkapitányságon 
 

 2008. 2009. 

Feljelentések száma 978 943 

Feljelentettek száma 1030 976 

Elmarasztalt személyek száma 967 910 

Megbüntetett személyek száma 772 721 
 

Figyelmeztetések száma: 201 166 

Kiszabott pénzbírság összesen (Ft) 19.305.000 18.379.000 

Jogerős pénzbírság összesen (Ft) 12.135.000 13.965.000 

Ténylegesen befizetett pénzbírság összesen (Ft) 8.685.000 5.450.000 

Egy főre jutó pénzbírság átlaga (Ft) 25.006 25.492 

Járművezetéstől eltiltás összesen (fő) 115 114 

 

A kifogások száma az előző évi 52 esettel szemben 2009-ben 47 eset volt. A jogorvoslati kérelmek 
döntő többségében a közlekedési igazgatási intézkedés mérséklésére irányultak. A kifogások közül 
saját hatáskörben 2 esetben került mérséklésre a pénzbírság, az elutasított kifogások száma 4, a 
bíróságra 39 került felterjesztésre, minek nyomán 2 esetben lett megszüntetve az eljárás.  
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A szabálysértési eljárások az értékelt időszakban döntő többségében 30 napon belül lefolytatásra 
kerültek, 22 esetben 30 napon túli és 14 esetben 60 napon túli volt az ügyintézés. A hosszabb ügy-
intézés oka a vidéki megkeresések teljesítése, a szakértői vélemények elkészítésének elhúzódása. 
 
Az elmúlt évben 30 más szabálysértési hatóságtól érkezett megkeresésben jártunk el.  
 
Végrehajtási eljárásra minden esetben a lehető legrövidebb időn belül intézkedés történt, 50 esetben 
letíltásra, 275 esetben adók módjára történő behajtásra rendelkeztünk.  
 
Fegyver-engedélyügyintézés adatai szerint a lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező természetes 
személyek száma csökkent (200 főről 196 főre), amely személyek birtokában összesen 521 fegyver 
van, míg 5 jogi személy 73 fegyverrel rendelkezik. Így nyilvántartásunkban összesen 694 fegyver 
szerepel. 
                                                              
Az elmúlt évben 20 fő természetes személy részére került sor új fegyvertartási engedély kiállítására. 
 
2009. évben társas vadászat során 6 esetben, jogi személy vonatkozásában 1 esetben, új kérelmezel 
miatt 20 esetben, megújítási eljárás során 23 esetben, lakcím változás miatt 5 esetben került sor 
tárolóhely ellenőrzésre. 
  
Személy- és vagyonvédelmi tevékenységet az értékelt időszakban egyéni vállalkozás keretében 20 
fő végzett, míg személy- és vagyonőri igazolvánnyal 153 fő, biztonságtechnikai tervező-szerelő 
igazolvánnyal 2 fő, illetve 1 fő biztonságtechnikai-szerelő igazolvánnyal rendelkezett, valamint 1 
darab magánnyomozói igazolvány volt kiadva. A lefolytatott ellenőrzések során jogszabályt sértő 
hiányosság nem került feltárásra.   
 
A pirotechnikai szakterületen 2009. évben játékos pirotechnikai termék forgalmazására irányuló 
új kérelem nem érkezett hatóságunkhoz, területünkön a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
Igazgatásrendészeti Osztálya által kiadott ideiglenes árusítási engedélyek alapján a Közrendvédelmi 
és Közlekedésrendészeti Osztály állományával közösen 3 alkalommal került sor ezen elárusítóhe-
lyek ellenőrzésre, az ellenőrzések során hiányosság nem került feltárásra. 
 

 
VI. BŰN- ÉS BALESETMEGELŐZŐ MUNKA 

 
A megelőzési tevékenységünket több irányban folytattuk, melynek fő szegmensei a közterületi bűn-
cselekmények csökkentése, a család-, ifjúság-, balesetvédelem és az időskorúak áldozattá válásának 
megelőzése. Folyamatos kapcsolatot tartottunk fent a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, a 
Csongrád Városi Önkormányzat Gyámügyi Hivatalával, a települési önkormányzatok gyámügyi 
előadóival, illetve az oktatási intézmények ifjúsági előadóival, biztosítva ezzel a jelzőrendszer ha-
tékony működését. 
 
A 2008 szeptemberében megkezdett „iskola rendőre”, valamint a DADA program végrehajtását 
az elmúlt évben is továbbfolytattuk. 
 
A Korszerű Megelőzési Program megvalósítása érdekében Prevenciós Médiatárhoz csatlakoz-
tunk, ennek alapján jelenleg 52 bűnmegelőzési kisfilm áll rendelkezésünkre. A Médiatárban fellel-
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hető filmek felhasználásra kerülnek a Batsányi János Gimnáziumban 13 fő hallgatóval beindított 
rendvédelmi fakultáción.  
 
Kapcsolatot alakítottunk ki a református és a katolikus egyházközösségek csongrádi és csanyteleki 
vezetőivel bűnmegelőzési célú együttműködés vonatkozásában.  
Megelőzési tevékenységünk során megújításra került a bűnmegelőzési munkacsoport, melyen 
résztvevők a Csongrád Kistérségi Alapfokú Oktatási Intézmény, a Csongrádi Óvodák Igazgatósága, 
a Csongrádi Kistérségi Szociális Ellátások Intézménye, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
a Csongrádi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, a Csongrád és Térsége Polgárőr Egyesület, a 
Csongrádi Oktatási Központ és a Csongrád Rendőrkapitányság. A munkacsoport 2010. évtől szoros 
együttműködésben éves munkaterv alapján fogja ellátni tevékenységét.  
Az időskorúak áldozattá válásának megelőzése érdekében tárgyévben megkezdtünk egy előadásso-
rozatot szintén a médiatárban fellelhető filmek felhasználásával a Csongrádi Aranysziget Idősek 
Otthonában, a Csongrád Apponyi utcai Idősek Klubjában, a Csongrád, Fő utcai Ápoló és Napközi 
Otthonban, a Piroska városi Idősek Otthonában, a Csongrád, Vasút utcai Idősek Otthonában, a Házi 
Betegápolás és Tanyagondnoki Szolgálatnál. 
 
Kapitányságunkon 1 fő tiszt látja el az áldozatvédelmi tevékenységet, aki a tevékenység ellátásá-
hoz szükséges ismeretek birtokában van, a bűnmegelőzési osztállyal történő kapcsolattartása fo-
lyamatos.  
 
Az elmúlt év során a Tanyaprogram továbbfolytatásra került a Csongrád és Térsége Polgárőr 
Egyesülettel közösen 1904 órában. 
 
A baleset megelőzési feladatok végrehajtása során térségünk aktuális baleseti helyzetképét figye-
lembe véve alakítottuk tennivalóinkat, de feladatainkba beépítettük és végre hajtottuk CSMRFK 
Vezetője által meghatározottakat és részt vettünk TISPOL, országos, területi, ill. helyi fokozott 
ellenőrzésekben..  
 
Az általános iskolákban és középiskolákban 13 osztályban 294 gyermeknek tartottunk baleset-
megelőzési előadást, míg  ősszel egy középiskolai rendezvénysorozaton vettünk részt, amelyen 
KRESZ teszteket töltöttek a diákok és a tanárok. A bokrosi gyermekeknek a könyvtárral közösen 
balesetmegelőzési napot tartottunk.  
 
KRESZ ismeretfrissítő előadást tartottunk a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságon, ill. az Orszá-
gos Mentőszolgálat helyi állomásán. 
 
A gyermek balesetek visszaszorítása érdekében az iskolák környékén a reggeli és délutáni órákban 
az iskolakezdés előtt, illetve befejezés után rendszeres ellenőrzést hajtottunk végre, melyekhez 
segítséget nyújtott a polgárőrség helyi szervezete is. 
 
A helyi útkezelővel az utak forgalom technikai bejárását kezdeményeztük 8 esetben különös te-
kintettel a balesetveszélyes helyekre, ill. az útkereszteződésekre, a közlekedési jelzőtáblák állapotá-
nak felmérésére és azok láthatóságának javítása érdekében.  
 
A Kerékpáros Iskola Kupa városi selejtezőjén továbbjutott diákok a megyei szintű megméretteté-
sen is méltóképpen képviselték városunkat.  
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Az Albatross Motoros Klubbal közösen megszerveztük a középiskolás korú segédmotorosokat, ill. 
nagymotorosokat megmozgató városi KRESZ és ügyességi vetélkedőt.  
 
A Városi Balesetmegelőzési Bizottság bekapcsolódott a Csongrádi Önkormányzat által kezdemé-
nyezett 8x2 keréken kerékpáros körtúra szervezésébe, melynek során több száz résztvevő kerék-
páros KRESZ ismereteit mértük fel, ill. tájékoztattuk őket a rájuk vonatkozó fontosabb szabályok-
ról.  
 

VII. A MUNKAVÉGZÉS SZEMÉLYI, TÁRGYI FELTÉTELEI 
 
A rendőrkapitányság 2009. évi állománytáblája szerint a hivatásos állományú rendőrök létszáma 
57 fő, a közalkalmazotti létszáma 10 fő, illetve 1-ről 3 főre nőtt a köztisztviselők száma a bűnügyi 
szolgálat megerősítése érdekében. 
  
A fluktuáció a korábbi évekhez képest nem volt jelentős, 3 fő hivatásos rendőr távozott a rendőr-
kapitányságról, akik mindegyike áthelyezéssel más rendőri szervhez került, 1 fő közalkalmazott 
nyugállományba vonult. 
Ugyanakkor 6 fő hivatásos állományú rendőr, 1 fő közalkalmazott és 2 fő köztisztviselő érke-
zett a kapitányságra.  
 
Az értékelt időszakban 5 fegyelmi eljárás került elrendelésre, a kiszabott szankciók az alábbiak 
szerint alakultak: 
 
▪ 1 feddés 
▪ 1 pénzbírság 
▪ 1 megrovás 
▪ 1 folyamatban van 
▪ 1 megszüntetve 
 
Közalkalmazottal, köztisztviselővel szemben szabálysértési eljárás, büntetőeljárás, illetve méltat-
lansági (etikai) eljárás nem indult. 

 
A rendőrkapitányság gépjárműparkjában változás történt, a 2008. évhez képest 2009. évben 1 szol-
gálati gépkocsival kevesebb (9 db) áll a rendelkezésre, továbbá 1 db motorkerékpár. 
  
A kapitányság számítástechnikai parkjának felújítására a Csongrád Városi Önkormányzat 10 db 
teljes konfigurációt ajánlott fel, bár ennek elfogadása még ez ideig nem történt meg. 
  
 

VIII. HIVATALI TEVÉKENYSÉG 
 
A Hivatal az elmúlt évben is a kiegyensúlyozott, tervszerű feladat ellátás mellett biztosította a 
Rendőrkapitányság valamennyi szolgálati ága részére a folyamatos és zavartalan munkavégzés fel-
tételeit.  
 
Az információáramlás az önkormányzatokkal, bírósággal, ügyészséggel, társszervekkel, valamint a 
civil szervezetekkel folyamatos volt. A kapitányságvezető, valamint az arra kötelezett körzeti meg-
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bízottak a fogadó óráikat rendszeresen megtartották, azok során felmerült problémákra a szükséges 
intézkedéseket minden esetben megtették.  
 
Az önkormányzati képviselők lakossági fórumain - meghívás esetén - minden esetben megjelent a 
kapitányságvezető, ezen fórumokon közvetlen információkat kapott a közérdekű eseményekről, 
problémákról.  
 
A rendőrség helyi szinten történő bizalom építése érdekében továbbra is kapcsolatot tartottunk a 
médiákon keresztül a lakossággal A kommunikációs program keretében a kapitányság személyi 
állományából kijelölésre került 1 fő jó kommunikációs képességgel rendelkező kolléga, aki jellem-
zően ellátta a helyi médiákkal történő kapcsolattartást.  
 
Az év során arra is törekedtünk, hogy bűnügyi felderítésekről, főbb intézkedésekről, esetleges rend-
kívüli eseményekről a közvélemény a lehető leggyorsabban, kellő objektivitás és a hitelesség szem 
előtt tartása mellett tájékozódjon, amelyről a kapitányságvezető, illetve akadályozatása esetén a 
bűnügyi osztályvezető az ügyeletes sajtóreferens együttműködésével gondoskodott. 2009. évben 32 
esetben adtunk ki sajtóközleményt. 
  
Jó munkakapcsolatot alakítottunk ki a Csongrád TV, a Csongrád Rádió, a helyi és megyei nyomta-
tott sajtó munkatársaival egyaránt. 
 
Az elmúlt évben a Csongrád Rendőrkapitányságra 15 bejelentés, panasz érkezett, az alábbi meg-
oszlásban: 
 
▪ Közérdekű bejelentés (Be): 2 
▪ Közérdekű panasz (P): 9 
▪ Rendőri intézkedés elleni panasz (RP): 1 
▪ Egyéb (E): 3 
 

Bejelentések, panaszok alakulása (2008-2009)
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A fenti ügyeket az Európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi 
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról 
szóló 2004. évi XXIX. törvény 141. szakasz (1) bekezdése alapján, valamint a Rendőrségről szóló, 
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többször módosított 1994. évi XXXIV. törvény 93. szakasz (3) bekezdése alapján minden esetben 
kivizsgáltuk. A fenti ügyekből 1  rendőri intézkedés elleni panasz bizonyult megalapozottnak, ame-
lyek esetében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtettük. 
 
A rendőri állomány tekintetében az emberi jogok tiszteletben tartásával kapcsolatban kiadott intéz-
kedésben foglaltakat végrehajtottuk, betartottuk, diszkriminatív rendőri intézkedésre utaló bejelen-
tés az értékelt időszakban nem érkezett.  
 
A rendőrkapitányságon adottak a biztonságos munkavégzés tárgyi feltételei.  
 
 

IX. ÖSSZEGZÉS 
 
Munkánkat 2009. évben is törvényes eszközökkel, az emberi jogok tiszteletben tartásával végeztük, 
sikerült elérnünk azon célkitűzéseinket, amely az ismertté vált bűncselekmények számának csök-
kentésére irányultak.  
A Közbiztonsági Egyeztető Fórum döntése alapján is megállapításra került, hogy a Csongrádi Kis-
térség egyik települése sem minősül veszélyeztetettnek.  
  
Az előttünk álló 2010. év vonatkozásában kiemelt célkitűzésnek tekintjük a bűn- és 
balesetmegelőzési tevékenységünk fokozását, a rendőrség lakossági megítélésének javítását. A kis-
térségben élő lakosok, illetve az ide látogatók részére továbbra is kiegyensúlyozott közbiztonságot 
kívánunk szavatolni.  
 
Továbbra is folytatjuk az Országos Rendőr-főkapitányság, a Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitányság által meghirdetett programok végrehajtását. 
 
Az országgyűlési és a helyhatósági választások vonatkozásában ránk háruló feladatokat maradékta-
lanul végrehatjuk, a kampányidőszak során a közrend- közbiztonság fenntartására a szükséges in-
tézkedéseket megtesszük. 
 
A Csongrád Rendőrkapitányság gyors reagáló képességét továbbra is fenntartjuk. 
 
Kiemelt figyelmet fordítunk a tulajdonelleni szabálysértések és a kis kárértékű vagyonelleni bűn-
cselekmények megelőzésére, felderítésére, a szubjektív biztonságérzet erősítése érdekében.  
 
A személyi állomány oktatását, képzését azon céloknak rendeljük alá, hogy fokozzuk a gyors, szak-
szerű, törvényes ügyintézést, az állampolgárok elégedettségének növelése érdekében.  
 
 
Csongrád, 2010. március 18. 
 

 

Dr. Koncz József r. őrnagy sk.  
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