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A Szeghalmi Rendırkapitányság illetékességi területe 772,11 km2 nagyságú, 8
településébıl 4 város, lakóinak száma 36100. Kapitányságunk az elmúlt évben a
gazdasági válságnak és a változó társadalmi helyzetnek megfelelı társadalmi- és
gazdasági környezetben, jelentısen csökkent személyi, kielégítı tárgyi feltételek
mellett, szigorú gazdálkodással végezte munkáját. Tevékenységünk fı irányait
illetékességi területünk a „Sárrét” változó szociális, gazdasági és bőnügyi
operatív helyzete határozta meg. A kihívásoknak, elvárásoknak legjobb
tudásunk, felkészültségünk, lelkiismeretünk szerint igyekeztünk megfelelni.
Körösladányt az illetékességi területünkön lévı településekkel összehasonlítva,
alapvetıen nem a területének nagysága, vagy lakosainak száma, hanem sokkal
inkább a lakosság összetétele, a településszerkezet, valamint a környezı
településekhez képest infrastrukturálisan központi szerepe teszi jelentıssé.
Markáns —mind bőnügyi, mind közlekedési szempontból— a 47-es számú fıút
szerepe, de a felújított Körösladány-Gyomaendrıd közötti útszakasz
felértékelıdése is jelentıs kriminalisztikai tényezıkkel bír. Bár a statisztikai
adatok bizonysága szerint a lakosság száma —ha lassuló ütemben is— még
mindig csökkenı tendenciát mutat, alapvetıen elmondható, hogy az élet
mozgalmasan telt a 2009-es évben is.
A 2009-es évben is változatlanul Körzeti megbízotti csoport tevékenykedett
Körösladányban, a rendszeresített három fıvel. A körzeti megbízotti szolgálati
ág talán az egyetlen olyan irányvonal, mely az elmúlt évtizedekben ugyanazt a
jellegő munkát végezte. Alapvetıen a lakossághoz közeli, a lakosság gondjaitbajait orvosló, állandóan elérhetı és a konfliktusokat helyi szinten kezelni tudó
rendıri szolgálati formáról van szó, mely elsısorban a vidéki településeken
életképes.
A körzeti megbízotti szolgálat elengedhetetlen kritériuma a maximális hely-, és
személyismeret, a jól tájékozottság. Ugyanakkor elmondható, hogy Körösladány
egyre inkább —talán a globalizáció hatására— urbanizálódó környezetében ezen
kritériumok teljesítése egyre nagyobb terhet ró az állományra.
Felgyorsult a belsı migráció, mind regionális, de akár városon belüli szinten is,
újabb családok költöznek be és költöznek el, a gyorsult élet a rendırségtıl is
tempóváltást kívánt a 2009-es évben. E tempóváltás persze óhatatlanul magában
hordozza a hibalehetıségeket, melyek elkerülésére törekedtünk és törekszünk
továbbra is. Objektív okokból azonban a rendırség szolgáltató jellege csak
korlátozottan alakulhat ki, hiszen a hatályos jogszabályok betartatásának
feladata is a körzeti megbízottat terheli.
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A Körösladányi KMB csoport életében változást jelentett az iroda áthelyezése,
mely központi helyre került, ezáltal még jobban elérhetı, ugyanakkor nagyobb
rálátást is enged a szolgálatnak a város központi területeire. Tekintve azonban,
hogy a KMB csoport létszáma csupán három fı, emiatt az állandó 24 órás
szolgálatteljesítés megvalósíthatatlan. Jelentısebb elvonás a tárgyévben nem
volt.
A 2009-es évben tervszerően lecserélésre került a csoport által használt Skoda
Octavia személygépkocsi, és emiatt a mobilitáson nem esett csorba, bár a
gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy az ellenırizendı nagy külterület
miatt alkalmasabb lehetne egy terepjáró tulajdonságokkal ellátott jármő a
szolgálati feladatok végrehajtásához. E szolgálati feladatok közel 20.000 km
felhasználását tették szükségessé a tárgyévben, ám el kell mondani, hogy a
szolgálati gépkocsik átlagfogyasztása a szinte állandó belterületi használat során
igen magas értéket mutat. A külterületi lopások elszaporodása miatt a
földutakra, gátszakaszokra nehezen jutnak el a körzeti megbízottak. Az
üzemeltetésben nagy segítséget jelentett az önkormányzat anyagi hozzájárulása,
mely közel háromhavi üzemanyagköltséget fedezett.
A munkát 2009-ben is hatékonyan segítették a helyi lakosok, a rendırség
megítélése —úgy érezzük— nem romlott az elızı évekhez képest. Hatékony
segítség továbbá a helyi Polgárır Egyesület is, de egyéb civil szervezetek,
egyesületek is segítik a csoport munkáját.
Ezen segítségeket nem lehet elégszer megköszönni, ugyanakkor valójában
önsegítés is ez, hiszen a jó közbiztonság össztársadalmi érdek, alapvetıen a
helyi lakosok érdeke.

BŐNCSELEKMÉNYEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA KÖRÖSLADÁNY
TERÜLETÉN
Egy település közbiztonságának, a lakosság biztonságérzetének legmarkánsabb
indikátora a településen elkövetett és tudomásra jutott bőncselekmények száma.
Az alábbi táblázat —a beszámolókban megszokott módon— a Szeghalmi
Rendırkapitányság teljes területén jelen lévı jellemzıbb bőncselekmények
alakulását tartalmazza.
A statisztikai számadatok pusztán száraz tények, a számok mögötti tényleges
tartalom településenként változik. Mivel kissé eltérı minden település belsı
struktúrája, a lakosok „tőrıképessége”, az elkövetett bőncselekmények súlyának
megítélése, ezért ez esetben sem lehet csak objektíven a számadatok alapján

4

megítélni a város közbiztonsági helyzetének alakulását. A számadatok arra
mindenképpen rávilágítanak, hogy milyen tendenciák valósulnak meg, egyúttal
elırevetítik, hogy mire kell és lehet odafigyelni annak érdekében, hogy a
bőncselekményeket megelızhessük, illetve a felderítés hatékonyabb lehessen.

Kapitányság
területén elkövetett
bőncselekmények
száma
584
690
841

2007 évben
2008 évben
2009 évben

Körösladányban
elkövetett
bőncselekmények
száma
87
80
93

A városban az elızı évekhez viszonyított bőncselekmények számának
alakulását az alábbi táblázat tartalmazza. Az évszámok alatt található a
kapitányság területén észlelt összes egy kategóriába tartozó bőncselekmények,
mellette a Körösladányban e kategóriában tudomásra jutott bőncselekmények
alakulása.
Az egyes bőncselekmények alakulása
2007
betöréses lopás
egyéb lopás
motorkerékpár lopás
Gépkocsi feltörés
Besurranásos lopás
Kerékpárlopás
öltözıi lopás
Zsebtolvajlás
gépkocsiból lopás
Lakásbetörés
bolt, üzlet betörés
nyaraló betörés
Magánlaksértés
Testi sértés
Ittas jármővezetés
Garázdaság
közúti baleset
okozása
Önbíráskodás
jogtalan elsajátítás
szem. el. erıszak
Sikkasztás
Rablás

2008

2009

Összesen Körösladány Összesen Körösladány Összesen Körösladány
4
1
3
28
10
26
21
32
35
170
270
289
2
0
0
6
1
1
1
1
0
3
5
3
5
4
3
9
6
12
0
0
5
5
4
33
0
0
0
0
2
10
0
0
0
1
0
0
3
1
0
4
5
3
0
0
1
2
1
7
1
1
2
4
10
18
0
0
0
2
0
0
0
2
0
4
4
4
2
3
2
28
43
45
15
5
5
50
33
34
1
4
2
8
13
21
3
2
2
10
16
9
1
25
1
7
5

0
1
1
0
0

5
44
3
6
5

1
2
2
1
0

1
48
1
13
2

0
2
0
1
0
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A fenti táblázat nem reprezentatív, tekintve, hogy egyes települések bőnügyi
struktúrája nem mindig hozható egy táblázatba, a fenti felsorolás a
szignifikánsan
jelen
lévı,
illetve
súlyuknál
fogva
jelentısebb
bőncselekményfajtákat taglalja.
Általánosságban elmondható, hogy Körösladányban —mint az illetékességi
terület, illetve az egész ország területén is— továbbra is a vagyon elleni
bőncselekmények dominálnak. A mérıszámok alakulása, illetve az e tárgyban
végezhetı tendencia-elemzés egyértelmővé teszi, hogy a bőncselekmények
számának emelkedésében jelentıs szerepe van a lopások és egyéb vagyon elleni
bőncselekmények számának emelkedésének.
A vagyon elleni bőncselekmények legnagyobb hányadát, a magántulajdont
érintı kisebb értékő lopások teszik ki. Alapvetıen ebbe a kategóriába azon
bőncselekmények tartoznak, amelyekben a lopási érték meghaladja a
bőncselekményi értékhatárt, vagy az alatt lévı dolog eltulajdonítását valamely
minısítı körülmény befolyásolja (pl. dolog elleni erıszak).
A bőncselekmények e kategóriája a lakosság számára az egyik legirritálóbb
cselekmény. Bár alapvetıen a központi statisztikák a bőncselekményeket
regisztrálják, azért elmondható, hogy ugyanilyen magas arányú a szabálysértési
értékre elkövetett lopások száma is.
A bőncselekmények vizsgálatának közel egyharmadát a helyi körzeti
megbízottak végezték, azon ügyekben, amelyek bonyolultabb megítélésőek,
illetve vizsgálati szakba is eljutnak, a Szeghalom Rendırkapitányság Bőnügyi
Osztálya folytatta le a nyomozást.
A Szeghalmi Rendırkapitányság illetékességi területén markáns emelkedés
tapasztalható a tudomásra jutott bőncselekmények számában. Azt azonban korai
lenne kijelenteni, hogy több bőncselekményt követtek el akár az egész területen,
akár Körösladányban. Vélhetıen közrejátszik az is, hogy az évek óta a látencia
felszámolására tett erıfeszítéseink együttesen a média híradásaival arra
sarkallták a lakosságot, hogy az eddig elhallgatott ügyekrıl bejelentést tegyenek
a hatóságoknál.
A helyi szervekre egyre nagyobb nyomás nehezedik, a társadalom általi
elvárások egyre nınek. A média görbe tükrén keresztül a lakosság néha irreális
elvárásokat és kritériumokat támaszt a Rendırséggel szemben. Irreálisak
lehetnek mind szakmailag, mind emberileg, hiszen egyrészt a technika
fejlıdésével egyre nehezebben lehet lépést tartani az apadó költségvetési
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források miatt, másrészt a felgyorsult világ, a növekvı ügyszámok a minıség
rovására hajlítják az emberi tényezıket is.
Az alábbi diagram a vagyon elleni bőncselekmények számának alakulását
mutatja egyes jellemzıbb bőncselekményekre lebontva. Látható, hogy az egyéb
lopás kategória szignifikáns emelkedést mutat, emiatt e témakör megérdemel
néhány szót.
A statisztikákban egyéb lopásként azok a bőncselekmények jelennek meg,
melyeknek vizsgálata során nem merül föl egyéb minısítı körülmény,
jellemzıen az egyszerő megítéléső ügyek, melyek a törvényi tényállások
alapeseteit merítik ki (pl. húszezer forint értéket meghaladó kerékpár utcáról
való eltulajdonítása). Ebben a kategóriában azonban mintegy 60-65 százalékot
tesznek ki azok az ügyek, melyek alapvetıen a szabálysértési értékre elkövetett
lopások valamely minısítı körülmény miatti bőncselekmény kategóriába
sorolása miatt keletkeznek ( pl. húszezer forint értékhatár alatti értékő kerékpár
zárt, bekerített udvarról való eltulajdonítása).
Rablás

60

Sikkasztás
jogtalan elsajátítás

50

nyaraló betörés
bolt, üzlet betörés

40

Lakásbetörés
Gépkocsiból lopás

30

Zsebtolvajlás
Öltözıi lopás

20

Kerékpárlopás
Besurranásos lopás

10

Gépkocsi feltörés
motorkerékpár lopás

0

egyéb lopás
2007

2008

2009

betöréses lopás

Ismerve a helyi lakosság vagyoni helyzetét, ezek az ügyek a legirritálóbbak. A
példákból kiindulva tapasztaltuk az ügyek vizsgálata során, hogy a sértetteknek
különösen irritáló, ha a sérelmükre úgy követnek el pl. lopást, hogy valamely —
akár minimális— vagyonbiztonsági intézkedést megtettek, példáinknál maradva
pl. lezárták a kerékpárjukat.
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A helyi KMB csoport a bejelentések rendkívül nagy számát ( kb. 80 százalékát)
reagálta le 2009-ben, a körzeti megbízottak nemcsak hogy elsıként voltak jelen
a bőncselekmények helyszínein, hanem több felderítés a körzeti megbízott
szemfülességén, netán jól értesültségén múlott. Tették ezt és tenni is fogják a
szolgálati idın túl is. Tudni kell azonban azt is, hogy a bejelentések száma nem
fedi az elrendelt ügyiratok számát, hiszen több esetben a helyszíni intézkedés
kimerül egyszerő tájékoztatás-adásban.
E munkához elengedhetetlen azon emberek segítsége, akik felelısen
gondolkodnak a város közbiztonságát illetıen, és ezt a segítséget 2009-ben is
megadták a nyomozóhatóságoknak.
Mint az alábbi táblázatban is látható, a rendırkapitányság illetékességi területén
a tudomásunkra jutott bőncselekmények száma emelkedı tendenciát mutat, és
nem nehéz megjósolni, hogy —a megyei és országos számokhoz igazodva— a
2010-es évben el fogja érni a 2005-ös szintet.
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KÖZLEKEDÉSI HELYZET ALAKULÁSA
A közlekedés három meghatározó eleme (út, jármő, ember) közül a rendırség
sajátos eszközeivel, módszereivel leginkább az emberre, az emberi tényezıre
képes hatni.
2008-ban a helyszíni bírságok összegének felsı határa megemelkedett, ami a
2008-as évben érezhetıen hatott a közlekedés szereplıire, ám a tárgyévben —
elsısorban a helyi kereseti lehetıségek, vagyoni állapotok miatt— megnıtt azon
szabálysértési eljárások száma ahol a helyszíni bírságot nem voltak hajlandóak a
szabálysértık elfogadni annak —véleményük szerint— magas összege miatt.
A közlekedés biztonságának javítása hazánk uniós vállalásának egyike, hiszen a
balesetek során keletkezett anyagi és járulékos károk, költségek ( kórházi
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ellátások, táppénz stb.) mindmáig milliárdos terheket rónak mind az államra,
mind a baleseteket elszenvedıkre. Éppen emiatt a közlekedés fokozott
ellenırzése az elsıdleges baleseti okok és tényezık megszüntetésére irányul.
Baleseti okként a sebesség helytelen megválasztása, az elızés és elsıbbség
szabályainak be nem tartása és a valamilyen bódító szer (legnagyobbrészt
alkohol) hatása alatt történı jármővezetés jellemzı leginkább.
A hatóságok számára egyértelmő tehát, hogy ezen okok megszüntetésére
törekszik. Emiatt a Szeghalmi Rendırkapitányság is alkalmazza a területre
vezényelt sebességmérı eszközöket, több ittasságellenırzı akciót szerveztünk, a
szolgálatellátás során kiemelt figyelmet fordítunk a közúton közlekedık
ellenırzésére.
Nem elhanyagolható az sem, hogy statisztikáink alapján a területünkön
bőncselekményt elkövetık közel negyven százaléka nem helyi lakos, tehát
valamilyen közlekedési eszközzel – legtöbbször gépkocsival – érkezik a
területre.
A balesetek számának alakulása markáns emelkedést mutat Körösladány
vonatkozásában. Sajnálatos, hogy több olyan esemény történt a közútjainkon,
melyek emberéletet követeltek, ezekbıl azonban csak egy esetben beszélhetünk
„klasszikus” halálos balesetrıl. Két esetben tudatos cselekedet miatt került sor
baleseti helyszínelésre (öngyilkossági szándék), egy esetben pedig külterületi
úton következett be emberéletet követelı esemény, mely egy vagyon elleni
bőncselekményhez köthetı.

Lakott területen belül

Lakott területen kívül

Anyagi
Könnyő
káros
sérüléses
5
2007 13

Súlyos
Anyagi
Könnyő
Halálos
sérüléses
káros
sérüléses
2
0
12
1

Súlyos
Halálos
sérüléses
0
0

2008 7

2

0

0

8

2

1

0

2009 7

5

1

0

14

4

2

1

A statisztika itt is magyarázatra szorul. A belterületi balesetek számának
alakulásánál állandó tényezıként jelen van a Henkel Magyarország helyi
telephelyén bekövetkezett esetek száma (tárgyévben 2), illetve a kerékpárosok
részvételével bekövetkezett balesetek száma (tárgyévben anyagi káros 1, könnyő
sérüléses 3). Itt meg kell említeni, hogy a kerékpáros társadalom még mindig
nem érzi a felelısségét a közlekedés során, elıfordult olyan eset, melynek során

9

kerékpárosok ütköztek, vagy elektromos kerékpár volt részese a balesetnek. Itt
megemlíthetjük az ittasságot, mint erıs befolyásoló tényezıt.

lakott területen belül bekövetkezett
balesetek
100%
80%
60%

Halálos
Súlyos sérüléses

40%

Könnyő sérüléses
Anyagi káros

20%
0%
2007

2008

2009

A lakott területen kívül bekövetkezett balesetek vizsgálata során a 14 anyagi
káros balesetbıl (szinte kivétel nélkül a 47-es fıút külterületi szakaszain) két
alkalommal kavicsfelverıdés miatt, három alkalommal pedig kátyúba hajtás
miatt került sor baleseti helyszínelésre.
A 2009-es év egyik legveszélyesebb útszakasza Körösladány vonatkozásában
kétségkívül a 47-es fıút Szeghalom és Körösladány közötti szakaszán található a
parkolókat megelızı két kanyarban. Az út szélén a bekövetkezett tragédiák
egyre szaporodó szomorú mementói jelzik a veszélyes útszakaszt.

A balesetek bekövetkezésénél országosan leginkább a sebesség helytelen
megválasztása a jellemzı. Tapasztalat az, hogy bár a közúton ellenırzést végzı
rendır látványa nagymértékben csökkenti a szabálysértık „elkövetési kedvét”,
ugyanakkor egyértelmő számunkra az is, hogy látótávolságon kívül megszőnik a
kontroll érzése. Minden külterületi kanyarba nem állíthatunk rendırt, de a fenti
veszélyzónára az elkövetkezendı idıkben nagyobb figyelmet fogunk fordítani.
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lakott területen kívül bekövetkezett
balesetek
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A belterületi balesetek elsıdleges oka még mindig az elsıbbség meg nem
adása, a figyelmetlenség.
Körösladány belterületi szakaszain —a 2008-as évben a képviselıtestülettel
közösen megvitatott közlekedésbiztonsági koncepció nyomán hozott
intézkedések folyamán— a forgalomszabályozás érezhetıen megváltozott
Szaporodtak a tiltó táblák, megépült a jelzılámpás átkelı, melyet egyre többen
használnak. Ennek nyomán számos helyi lakos érezheti, hogy a jármővezetık
nemegyszer a tiltó jelzést figyelmen kívül hagyva haladnak át a
gyalogosátkelın.
E szabálysértı cselekmény párja azonban az átkelıi magatartás, hogy a
nyomógomb használata nélkül, vagy egyszerően az átkelıtıl 2-3 méterre
haladnak át a közlekedık gyalogosan, vagy kerékpárral. Kiemelt feladatnak
tartjuk, hogy mindkét oldal megtanulja használni ezt az eszközt, illetve tudjon
élni a biztonságos átkelés lehetıségével.
A közlekedési helyzet értékelése során ki kell emelni a helyi polgárırök
áldozatkész tevékenységét, melyet a reggeli forgalom segítésében végeznek.
Az egyes szabálysértések közigazgatási eljárás alá vonása az intézkedési
mutatók csökkenését eredményezték, ugyanakkor a gyakorlat azt mutatja, hogy
a közlekedık ennek ellenére magánvéleményük markáns hangoztatása mellett
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még igen nagy számban követik el ezen szabálysértéseket. A jogszabályokat
nem a Rendırség alkotja, a Szeghalmi Rendırkapitányság is csak jogalkalmazó,
és a költséghatékonyság keretein belül minél hatékonyabban szeretnénk érvényt
szerezni a jogszabályoknak. Emiatt állandó akciókat és fokozott ellenırzéseket
vezetünk be az illetékességi területünk —közöttük persze Körösladány—
közútjain.

KÖZBIZTONSÁGI HELYZET

A közbiztonság, mint fogalom, a fentiekben taglaltakon túl alapvetıen a
közterületek rendjét jelenti mind bőnügyi, mind közlekedési szempontból.
Magában foglalja a lakosság biztonságérzetét, mely valójában olyan szubjektum,
melyre nehezen hathat a Rendırség a rendelkezésre álló eszközeivel.
A lakosság tőrıképessége folyamatosan változik, az elvárások fokozódnak a
rendırök felé. A 2006-os, 2007-es események kapcsán kialakult közbizalom,
illetve annak hiánya arra készteti a hatóságokat, hogy továbbra is erejükön felül
bizonyítsanak, sokszor olyan jellegő ügyekben, melyekben a végkifejlet nem
teljesen rajtuk múlik.
A nyomozások során tapasztaljuk, hogy továbbra sem szeret senki tanúskodni,
rendırségre, bíróságra járni. Ez viszont elengedhetetlen része a munkánknak,
hiszen a tanúkutatás, a személyi jellegő bizonyítékok rendkívül fontosak az
ügyfelderítések során. A törvénytisztelı réteg büntetésként éli meg, ha egy-egy
ügyben a bizonyítási eljárás részévé kell, hogy váljon, és az, hogy az elkövetık
sorozatosan távolmaradnak az eljárások során, vagy igyekeznek elnyújtani
azokat, valóban túlmutat a kellemetlenség fogalmán. Ugyanakkor a
rendelkezésre álló eszközök közül a nyomozóhatóság leginkább a lakosság
segítı szándékú tagjaira támaszkodhat, hiszen a fent említett személyi jellegő
bizonyítékok elengedhetetlenek az eredményesség szempontjából.
A lakosság nyugalmát irritáló cselekmények közül kiemelendı a házaló árusok,
az utcákon fel-le járkáló idegen személyek kérdése. El kell mondani, hogy a
2009-es évben közel kétmillió forint volt a trükkösen, besurranva elkövetett
lopások által okozott anyagi kár, és ki kell emelni azt is, hogy a cselekmény
elkövetésében a sértettek is szinte „partnerként” segítették hozzá az elkövetıket
a lopásokhoz. A vagyonvédelmi eszközök hiánya, vagy azok nem-használata
elısegíti az elkövetık dolgát, és ık élnek is a lehetıséggel.
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A közterületek nyugalmát a helyi lakosság minden fórumon kiemeli. Ennek
megfelelıen a helyi KMB csoport a 2009-es évben is igyekezett a hétvégi
rendezvényeket biztosítani. Köszönhetıen az erıs —és Körösladányban már
hagyománnyá vált— kontrollnak, egyre kevesebb az utcai garázda
megnyilvánulás. Hátradılni azonban e témában sem szabad, remélhetıleg a
hamarosan megvalósuló térfigyelı rendszer hatékony segítséget nyújt legalább
abban, hogy ez az állapot ne romoljon jelentısen.
A helyi KMB csoport kapcsolata kiemelkedı az önkormányzattal,
példaértékőnek mondható a jelzırendszer mőködése, melyben aktív szerepet
vállalunk, és az együttmőködést a jövıben is legalább ezen a szinten szeretnénk
tartani. Fontos a napi kapcsolat mind a jegyzıi hatáskörő ügyekben, mind az
egyéb, a rendırhatóságot érintı ügyekben is.
Összességében elmondható, hogy a Szeghalmi Rendırkapitányság a korábbi
évekhez hasonlóan megfelelı szinten ellátta a rá rótt feladatokat. A település
egészét
érintı
rendezvények
zavartalanul
lezajlottak,
súlyosabb
bőncselekmények nem történtek Körösladányban. Köszönhetı ez alapvetıen az
önkormányzatnak, a helyi lakosság törvénytisztelı rétegének, melyben nagy
súllyal vannak jelen a polgárırök, illetve az ıket támogató lakosok.

A közbiztonság érdekében tett intézkedéseink, tevékenységünk
meghatározó súlypontjai, célkitőzéseink

Egy város lakosságának szubjektív biztonságérzetének fokozása kiemelt rendıri
feladat.
Körösladány város közbiztonságának, közrendjének, közlekedésbiztonságának
javításával, illetve a lakosság biztonságérzetének fokozásával kapcsolatos jövıre
vonatkozó fıbb feladataink az alábbiak:
-A „látható rendırség” jegyében a közterületen történı rendszeres rendıri
jelenlét biztosítása,
-az „utazó bőnözık” kiszőrése, területünkrıl történı távoltartás céljából a
város bevezetı útjain történı fokozott álló közlekedésrendészeti
intézkedések végrehajtása,
-a közterületi szolgálat súlypontjainak
közintézmények, veszélyes útszakaszok),

finomítása

(pl.

iskolák,
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-a meglévı rendıri erık optimális szervezése a jogsértı magatartások
helyének és idejének, és a potenciális bőnelkövetık és sértettek körének
elemzései alapján,
-a rendıri megjelenés, fellépés és viselkedés színvonalának további
növelése,
-az intézkedı, az állampolgárokkal kontaktusba kerülı rendırök empátiás
készségének fokozása, a bőncselekmények áldozatairól történı
gondoskodás fokozása,
-társszerveinkkel a közös feladataink olyan szintő végrehajtása,
összehangolása és megosztása, hogy az a leghatékonyabban szolgálja a
település érdekeit.
A fentieken túlmenıen szorgalmazni és támogatni fogunk minden olyan
lehetıséget és módszert, amely a rendıri munka hatékonyságát,
eredményességét növelheti, a lakosság szubjektív biztonságérzetét erısítheti.
Hatékony és jó együttmőködést szeretnénk továbbra is fenntartani a
Polgármesteri Hivatallal, azon belül a családsegítı szolgálattal, a polgárırséggel
és, egyéb olyan szervezetekkel, személyekkel, akikkel korábban kialakult
egymást segítı kapcsolatunk.
Fokozott rendıri jelenléttel, megelızı tevékenységekkel lehetıség szerint a
bőncselekmények számának csökkentését szeretnénk elérni, valamint az ismertté
vált bőncselekmények elkövetıit minél nagyobb számba felderíteni.
A bőn- és baleset-megelızés kiemelt társadalmi, gazdasági jelentıséggel bír, a
Szeghalmi Rendırkapitányság vezetése és munkatársai eddig is kiemelt
hangsúlyt fektettek erre a területre, melyet a jövıben fokozni szeretnénk. A bőnés baleset-megelızési, vagyonvédelmi elıadásokat, szülıi értekezleteken való
részvételt, drogok hátrányos következményeivel kapcsolatos információk
terjesztését, külön elıadók által tartott elıadások számait növelni fogjuk.
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Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselıtestület!
Köszönöm a velünk együttmőködık, valamint az Önkormányzat által eddig
nyújtott segítséget és kérem a Képviselıtestületet, hogy a továbbiakban is
segítsék a rendırség munkáját.
Kérem, hogy a tevékenységünket, a közbiztonság helyzetét Önök is ítéljék meg
és észrevételeikkel, javaslataikkal, véleményükkel járuljanak hozzá az elıttünk
álló feladatok sikeres megvalósításához.

Szeghalom, 2010. május 07.

Dajka Imre r. törzszászlós
Körzeti Megbízott
csoportvezetı

