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Bevezetés

A Makói Rendőrkapitányság 2014. évre meghatározott feladatait a hatályos normák, a kiemelt
rendőrségi programok és feladattervek legfontosabb célkitűzéseit szem előtt tartva hajtotta
végre. Törekedtünk a szakmai tevékenység színvonalának emelésére, a lakossági kapcsolatok
erősítésére, valamint az együttműködőkkel való folyamatos kapcsolat fenntartására.
Az értékelt évben folytattuk a lakosság szubjektív biztonságérzetét növelő célirányos rendőri
ellenőrzéseket a nagyobb településeken, valamint a külterületeken és a tanyákon. Folytattuk az
Iskolarendőr programot, és az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatti
fokozott ellenőrzéseket. Kiemelten kezeltük a vagyon elleni jogsértések felderítését.
Mindennapi munkánkban meghatározó szerepet tölt be illetékességi területünk határ menti
fekvése, az ehhez kapcsolódó schengeni elvárásoknak való megfelelés. Mindemellett
igyekeztünk minden tekintetben megőrizni térségünk békés közbiztonságát.
Továbbra is prioritásként kezeltük a magán- és köztulajdon személy-, illetve
vagyonbiztonságát, az idegenforgalom szempontjából frekventált területek fokozott
ellenőrzését.

A bűnügyi helyzet, a bűnüldöző munka

A Makói Rendőrkapitányság illetékességi területén 2014. évben 1055, míg 2013.évben 1110
bűncselekményt regisztráltunk. Ez az adat a tavalyi évhez viszonyítva 4,95 %-os csökkenést
jelent.
A regisztrált bűncselekmények számának alakulását 5 éves viszonylatban vizsgálva
megállapítható, hogy folyamatos csökkenés figyelhető meg. A bűncselekmények számának
pozitív változásának hátterében kisebb részben a bűnmegelőzési-, nagyobb részben pedig a
bűnüldözési munka hatékonysága áll.
A 100 000 lakosra jutó regisztrált bűncselekmények száma is csökkenést mutat (2428-ról
2334-re). Még nagyobb arányú a csökkenés (2010-ben 5088) az 5éves időszakot elemezve,
amelyben a 2014. évi érték a legalacsonyabb.
Az elmúlt 5 év számadatai az alábbi táblázatban foglalhatóak össze.

Regisztrált
bűncselekmények száma:
100.000 lakosra jutó
bűncselekmények száma

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2377

1656

1473

1110

1055

5088

3599

3232

2429

2335
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Az illetékességi területünkön 2013. évben 266, míg 2014. évben 230 bűncselekményt
regisztráltunk, melyet közterületen követtek el. Ez az adat a tavalyi évhez viszonyítva jelentős
csökkenést jelent. A közterületen elkövetett bűncselekmények eredményességi mutatója 2013.
évben 71,5%, 2014. évben 69,3%, mely minimális csökkenést mutat.
A lakosság szubjektív biztonságérzetét kiemelten befolyásoló bűncselekmények számadataiban
az alábbi változások történtek az elmúlt években.

Kiemelten kezelt bűncselekmények száma
Bűncselekmény
megnevezés
Testi sértés
Súlyos testi sértés
Kiskorú
veszélyeztetése
Embercsempészés
Garázdaság
Önbíráskodás
Visszaélés
kábítószerrel
(terjesztői
magatartás)
Lopás
Személygépkocsi
lopás
Zárt gépjármű
feltörés
Lakásbetörés
Rablás
Kifosztás
Zsarolás
Rongálás
Orgazdaság
Jármű önkényes
elvétele

2010.év

2011.év

2012.év.

2013. év

2014. év

58
22
9

60
20
11

53
12
17

57
16
13

42
13
8

7
63
9
5

5
62
5
7

3
70
3
0

1
52
2
0

54
1
2

748
3

602
1

451
1

432
0

392
-

19

10

7

2

1

101
8
0
7
39
10
7

89
14
1
4
75
11
7

52
8
1
5
20
9
5

47
5
1
3
20
1
2

43
11
1
2
17
15
3

Az adatokat elemezve megállapíthatjuk, hogy 2014. évben kevesebb kiemelt bűncselekményt
követettek el illetékességi területünkön, ami köszönhető a közrendvédelmi szolgálat
markánsabb jelenlétének a közterületen, illetve annak a ténynek, hogy még mindig több – ilyen
jellegű bűncselekményt korábban elkövető – személy tölti hosszabb vagy rövidebb
szabadságvesztés büntetését és így nincsenek a területünkön.
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A Makói Rendőrkapitányságon 2014. évben a nyomozás eredményességi mutató 65,7 %, míg
2013. évben ez a mutató 68,5 % mely 2,8 % pontos csökkenést mutat.
A nyomozás eredményességi adatokat elemezve megállapíthatjuk, hogy a több éven keresztül
látható emelkedést követően minimális csökkenés tapasztalható a nyomozás eredményességi
mutatóknál, hozzá kell tenni, hogy az ide tartozó bűncselekmények többségénél tapasztalható a
csekély számú elkövetés, így már egy bűncselekmény nyomozásának eredményessége /
eredménytelensége is nagyban befolyásolja a mutató alakulását.
2013. évben 778 esetben fejeztük be az ügyeinket vádemeléssel, ebből, bíróság elé állítás 66
esetben történt, melyből 19 esetben volt ittas vezetés miatti. 2014. évben pedig 684
vádemelésünk volt mely 12,08 %-os csökkenés, azonban bíróság elé állítás 81 esetben volt,
mely 22 %-os növekedést mutat, melyből 46 esetben volt ittas vezetés miatti.
Az összes bűncselekményszám évek óta tartó csökkenésére tekintettel az Rk. bűnügyi
helyzeténél huzamosan növekvő tendenciát tükröző egyes bűncselekményfajtákról nem
beszélhetünk, csupán a jármű önkényes elvétele (2-3), a garázdaságok (52-54) az orgazdaság
(1-15), a rablás (5 –11) és a visszaélés kábítószerrel /terjesztői/ (0-2) száma mutat némi
növekedést. Az orgazdaság bűncselekmény emelkedésének oka, hogy néhány ügyben több
orgazdát sikerült felderítenünk, a rablások száma pedig az előző (2013) évről áthozott ügyek
miatt emelkedett főleg. A másik három bűncselekménynél minimális az emelkedés.
Örvendetes változás viszont, hogy a kiemelt egyes bűncselekményfajták közül a legtöbb
elkövetése csökkent a tavalyi évhez képest, ilyen pl. a lopás (432 -392 db.), a lakásbetörések
(47 -43 db.), a testi sértés (57 – 42 db.), zsarolás (3-2 db) illetve a kiskorú veszélyeztetése (13
– 8 db.) száma.
A kábítószer, illetve az új pszichoaktív szernek minősülő anyagok fogyasztása nem jellemző a
bűnelkövetők fizikai motivációi között (1-2 elkövető), illetve önmagában kapitányságunk
területén a visszaélés kábítószerrel bűncselekmény elkövetésének száma sem jelentős. Az
alkohol viszont több bűncselekmény típusnál is megjelenik mint motiváló erő, jellemzően
garázdaság, súlyos testi sértés bűncselekményeknél, illetve házasság, család, ifjúság elleni
bűncselekmény kategóriáknál.
2014. évben továbbra is a kis értékű lopások (terménylopás, kerékpárlopás, színesfémlopás,
alkalmi lopás-pénz, besurranás) dominanciája volt jellemző, a korábbi évekhez képest még
mindig kevesebb számú kisebb és nagyobb értékre elkövetett betöréses lopással tarkítva, illetve
a tavalyi évhez képest is többször nyomoztunk kis értékű internetes csalások elkövetése miatt.
E bűncselekmények a jövő évben is várhatóan nagy számban fognak előfordulni. A vagyon
elleni bűncselekmények mellett az elmúlt évekhez hasonlóan 2015-ben is a magán és közokirat
hamisítás, a könnyű- és súlyos testi sértés, a garázdaság, a zaklatás bűncselekmények lesznek a
leggyakoribbak.
A Makón felszerelt térfigyelő kamerák továbbra is nagy segítséget nyújtanak a
bűncselekmények felderítésében. A térfigyelő kamerák által közvetített képek a Makói
Rendőrkapitányság szolgálatirányítói irodájában, illetve a 3. emeleti eligazító irodában
kialakított munkaállomáson követhetőek.
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2014. évben 27 közigazgatási hatósági eljárást folytattunk le rendkívüli haláleset miatt. Az
eljárások során panasz, ügyészi észrevétel egyetlen esetben sem érkezett.
Eltűnés kapcsán 2013. évben 121 esetben jártunk el, míg 2014. évre ez a számadat 181-re
emelkedett, ami közel 50 %-os növekedést jelent. 2014. évben a 181 fő életkor szerinti
megoszlásban 16 fő felnőtt korú és 165 fő kiskorú személyt mutat.
A Makói Rendőrkapitányságon 2014. január 01. és 2014. december 31. között 14 esetben
történt bűnügyi őrizetbe vétel, ebből 4 esetben jelentettek be panaszt, amelyeket az ügyészség
valamennyi estben elutasított.

RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG

Az értékelt időszak alatt Makó Rendőrkapitányság illetékességi területén az elzárással is
sújtható szabálysértések közül a tulajdon elleni szabálysértések dominanciája volt jellemző. A
tudomásunkra jutott jogsértések száma nőtt, 2013. évben 256 db volt az elrendelés, míg 2014ben 296 db.
Az előkészítő eljárásokat a körzeti megbízottak folytatják le kizárólagosan. Az értékelt
időszakban az ismeretlen elkövetővel szemben indított ügyekben a felderítési mutató jelentősen
javult, hiszen a 2013. évi 23.08 %-ot követően a felderítési mutatónk 37,43 %-ra emelkedett.
Ez a jelentős javulás az elvégzett felderítő munkán túl köszönhető annak is, hogy a számítási
módszer pozitív irányban változott, a sorozatjellegű cselekmények a bűnügyek analógiájára
számolhatóak.
Az előkészítő eljárásokban végzett munka jó színvonalú, célunk a jelenlegi eredmények
megőrzése.
A központilag meghatározott célok és a helyi sajátosságok alapján megfogalmazott igények
mind abba az irányba mutattak 2014-ben is, hogy a lehetőségekhez mérten növeljük a
közterületi jelenlétet.
Erősítettük a körzeti megbízottak közterületi jelenlétét, melyben a csökkenő bűnügyi
leterheltség is segítséget nyújtott. Az ügyeletesi rendszer átalakításával a helyükbe lépő
szolgálatirányító parancsnokok szolgálati idejük egy részét már a közterületen töltik. Az
óraszám növekedésére azonban a legnagyobb pozitív hatással a 19/24 program megyére
kiterjedő, a fokozottabb közterületi jelenlét megteremtésére irányuló, illetve a lakosság
szubjektív biztonságérzetét növelő rendőri intézkedések végrehajtása volt. Ezen ismertetett
körülmények eredményeképpen a közterületi óraszám az előző évihez képest 17,3 %-kal nőtt.
A szolgálat szervezése és irányítása során figyelemmel voltunk a bűnügyi statisztikára, a
beszerzett adatokra. A közterületek, nyilvános helyek és idegenforgalommal érintett területek
esetében a veszélyeztetettség foka alapján hajtottunk végre visszatérő jellegű járőrszolgálatot.

Közterületi órák száma
Nem közterületi órák
száma

2010.
54.799
43.178

2011.
51.432
42.275

2012.
57.002
43.462

2013.
58.345
41.915

2014.
68.432
33.037
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Az értékelt időszakban az intézkedéseink száma többségében pozitív irányba mozdult el, a főbb
intézkedési mutatók az alábbi szerint alakultak.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
Elfogás
124
126
129
95
132
Előállítás
219
342
302
321
321
Ebből bcs. miatt
135
186
199
230
214
Biztonsági intézkedés
100
108
121
108
145
Bűntető feljelentés
73
79
100
76
85
Szabálysértési feljelentés
997
826
1.017
820
390
Helyszíni bírság (fő/forint)
2.434/
1996/
2.252/
2.987/
1.945/
27.554.000 15.692.000 23.853.500 30.297.500 17.756.000
Alkoholszonda
1882/164
1.814/168
1.792/61
1.616/30
1.853/42
alkalmazás / pozitív sz.
Elővezetések száma/
472
468
320
413
364
sikeres
végrehajtások 26,9 %
33,8 %
43,4 %
38.5 %
45,9 %
aránya

A szabálysértések szankcionálásában jelentős változást idézett elő a jogszabályi környezet
módosulása, a feljelentések száma jelentősen csökkent, míg a helyszíni bírságok kiszabásának
kisebb arányú csökkenése az intézkedési kultúra változásával indokolható.
Az elvégzett elemző-értékelő munka, a Kistérségi Egyeztető Fórumok, az önkormányzati
beszámolók, közmeghallgatások, a társszervekkel történő együttműködések során felmerült
információk, de legfőképpen a bűnügyi statisztika alapján illetékességi területünk egyetlen
települése sem lett veszélyeztetetté nyilvánítva.
A 2014. évben nagyobb tömeget vonzó rendezvények felügyeleti járőrszolgálattal kerültek
biztosításra.
Az volt megállapítható, hogy a rendezvények biztosítására vezényelt rendőri erő feladatait jó
szinten végre tudta hajtani. Rendkívüli esemény, szabálysértés, bűncselekmény, valamint egyéb
- rendőri intézkedésre okot adó - esemény nem történt.
A rendezvény környékén a közrend fenntartásában a helyi polgárőrök bevonására is minden
esetben sor került.
A három országos választás biztosítása során nem történt jogsértés, intézkedésre nem került
sor.

KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG

A közúti közlekedési balesetek számának alakulásában folyamatos csökkenést tapasztaltunk
2010-től 2013-ig, viszont az várhatóvolt, hogy az a nagyarányú csökkenés nem lesz töretlen és
az előzetes várakozástól sajnos nagyobb arányú emelkedés következett be a tavalyi évben, az
adatok a következők:
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Balesetek számának alakulása:

halálos
súlyos
könnyű
Sérüléses
anyagi kár

2010 2011 2012 2013 2014
3
3
2
4
5
21
15
17
10
20
26
13
8
15
26
50
31
27
29
51
117 65
43
41
87
167 96
70
70 138

Összesen
Az előző két évben úgy fogalmaztunk, hogy a balesetek számadatai „történelmi” mélypontra
süllyedtek. Ez kiemelkedő eredmény, főleg ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy Románia
és Bulgária 2007 évben csatlakozott az Európai Unióhoz és ezt követően megnőtt az
illetékességi területünkön lévő két határátkelőhely forgalma. Nagylaknál és Kiszombornál a
Magyarország területére belépő és kilépő közlekedők az E-68-as főközlekedési úton s így
többek között Makó városán keresztül közelítették meg az átkelőhelyek területét 2011. április
20-ig. Ekkor történt meg a Makót elkerülő M43-as autópálya és a várost elkerülő út 430-as út
átadása. Az elkerülő utat keresztező két alárendelt út kereszteződései az átadást követően
baleseti gócponttá váltak. Biztonságosabbá tételére több helyszínbejárást, forgalomtechnikai
beavatkozást kezdeményeztünk a közútkezelőnél.

Balesetben elhunytak és megsérültek száma:

halott
súlyos
könnyű
Összesen:

2010 2011 2012 2013 2014
3
3
2
4
6
29
18
18
10
33
37
27
15
21
48
69
48
35
35
87

Egy térség közlekedésbiztonsági helyzetéről ha objektív képet akarunk kapni akkor nem egykét évben kell gondolkozni s nem egy évet hasonlítani az előzőhöz. Reálisan akkor tudunk
értékelni ha a tendenciát vesszük észre Ennek tükrében pedig még mindig felelősségteljesen
kijelenthető, hogy térségünk közlekedésbiztonsági helyzete megnyugtató.
Sérüléses balesetek megoszlása fő okok szerint:

rel. gyorsh.
szab.előzés
szab.kanyar
elsőbbség
gyal. hiba
egyéb ok
Összesen:

2010 2011 2012 2013 2014
7
11
7
12
10
4
2
4
8
5
2
2
8
23
10
13
7
26
2
4
6
5
5
2
3
50
31
27
29
51
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Főbb baleseti okok között a mozgó járművekkel elkövetett kiemelt szabálysértéseket látjuk. A
relatív gyorshajtás és az elsőbbség meg nem adása miatt bekövetkezett balesetek a
meghatározóak. Történt ez annak ellenére, hogy a sebességellenőrző készülékkel ott
végeztünk hatékony munkát az elemzések után, ahol nagyobb volt a balesetek kialakulásának
veszélye, kockázata.

IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG

A szabálysértési hatósághoz érkezett feljelentések (58,3%-kal, 465-röl 736-ra) és a feljelentett
személyek (58,0%-kal, 474-ről 749-re) száma egyaránt növekedett.
Fegyver ügyintézés területén 2014-ben 50 fegyver megszerzése iránti kérelmet nyújtottak be
hatóságunkhoz, amelyek engedélyezésre is kerültek. A kérelmek természetes személy által
benyújtott sportvadászat célú lőfegyver megszerzésére irányultak
Fegyvertartási engedély visszavonására 3 esetben intézkedtünk elhalálozás miatt.
A fegyvertartási engedélyek közül ( a természetes személyeknél ) 772 db sportvadászat, 55
szolgálati célból, 15 db sportcélból és 1 db egyéb okból került engedélyezésre
Személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenység folytatásához az év folyamán 81 fő
adott be kérelmet, ebből 77 fő személy- és vagyonőri igazolvány, 2 fő magánnyomozói
igazolvány és 2 fő vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvány kiadása iránt fordult
hatóságunkhoz. A beadott kérelmek engedélyezésre kerültek, elutasítás nem volt.
Pirotechnikai ügyintézés során hatóságunk illetékességi területén egy korábbi bejelentés
alapján működő üzlet forgalmaz pirotechnikai terméket, amely kizárólag 1-es és 2-es
kategóriába tartozó termékekre vonatkozik. Új bejelentés az év folyamán nem érkezett.
Felhasználás bejelentés 5 esetben érkezett hatóságunkhoz a 2014. év folyamán.
Az év végi forgalmazással kapcsolatban két engedélyt adtak ki illetékességi területünkön.
Valamennyi engedély és bejelentés alapján végzett forgalmazás, illetve felhasználás ellenőrzésre
került, amelyek eredményeként intézkedésre nem került sor.

A BŰN- ÉS BALESET MEGELŐZÉS

A bűnmegelőzési tevékenységünket 2014.évben is felelősen, a jogszabályok által előírtaknak
megfelelően folytattuk.
Az állampolgárok bűncselekmény áldozataivá válásának megelőzése érdekében folyamatosan
felhívások kerülnek megjelentetésre a helyi ingyenes szórólapokban, tájékoztató füzetekben.
A bűnmegelőzési előadásokat ebben az évben az alábbi iskolákban, valamint intézményekben
tartottak:
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Makói Juhász Gyula Középiskola osztályai
Kiszombori Idősek klubja
Csanádpalotai Idősek klubja
Kiszombori Általános Iskola osztályai
Návay Lajos Szakközépiskola
József Attila Gimnázium osztályai
Maroslelei Általános Iskola osztályai
Földeáki Általános Iskola osztályai
Apátfalvi Általános Iskola osztályai
Kiszombori Családsegítő Szolgálat

A 2014. évi Rendőrnapon az érdeklődő makói középiskolák valamint általános iskolák,
óvodák a nyílt nap keretében betekintést kaphattak a rendőrkapitányság életébe.
Az előadások témái rendkívül változóak. Kiválasztásuk minden esetben előzetes
egyeztetésen alapultak. Amíg az idősebb generáció inkább a vagyonvédelmi témájú
előadásokat részesíti előnyben, addig a fiatalabbak körében inkább a kábítószer bűnözés,
internetes bűnözés témakörére és az áldozattá válás elkerülésére épülő előadások a
kedveltebbek. Részben az iskolák, valamint intézmények pedagógusai jelezték, hogy milyen
témában szeretnék, ha a rendőrség felvilágosítást adna a diákoknak.
Kollégáink előadásaikkal részt vettek a „Drogok nélkül” nevű maros parti rendezvényen,
valamint az „Együtt a biztonságért” 3 napos előadássorozaton is (Apátfalva, Maroslele,
Földeák)
Az Iskola Rendőre Program keretein belül az iskola rendőre feladatait a helyi körzeti
megbízott kollégák látják el. Rendszeresen tartanak előadásokat az iskolákban, ahol iskolák
tanulói felvilágosítást, tanácsokat kapnak egy-egy témakörben, továbbá a nevelő, pedagógiai
testület tagjai a bűnügyileg problémásabb, különösebb odafigyelést igénylő diákjaikra is fel
tudják hívni a figyelmet.
A bűnmegelőzési tanácsadók az ifjúságvédelmi iskolai programok keretében a kapitányság
illetékességi területén lévő települések általános iskoláiban, valamint középfokú
intézményeiben az általuk is aktuálisnak és időszerűnek tartott témakörökben tartottak
előadást. A drogokkal kapcsolatos előadások esetében igénybe vettük a kábítószerkeresőkutyavezetők szakmai tapasztalatai által nyújtott lehetőségeket, bemutatókkal kiegészítve az
órákat, valamint a bűnügyi technikusokat is bevontuk az előadások során. Továbbá a "A
szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében"
kiemelt jelentőségű program rendelkezéseit folyamatosan hajtják végre.

A családon belüli erőszak és kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények 2014. évi
megoszlása:
- könnyű testi sértés:
- súlyos testi sértés
- szexuális erőszak
- magánlaksértés:
- becsületsértés:

17
9
1
4
1

10
- rágalmazás:
- zaklatás:
- kiskorú veszélyeztetés:
- kiskorúval való kapcsolattartás
akadályoztatása:
- tartás elmulasztás:
- garázdaság:
- lopás:

1
7
12
2
17
4
1

A családon belüli erőszakkal kapcsolatos bejelentéseket - annak megelőzése, eredményes
felderítése és bizonyíthatósága érdekében - kiemelt figyelemmel reagáltuk le. A bejelentő
részletes meghallgatásán túlmenően törekedtünk a cselekményre nézve releváns adatokkal bíró
személyek felkutatására, az esetleges előzményi adatok beszerzésére. A bejelentőt minden
esetben részletesen tájékoztattuk a lehetséges eljárásokról, legfőképpen a magánindítvány
előterjesztésének szükségességére.
Hatóságunk az áldozatoknak az intézkedések során tájékoztatást, felvilágosítást ad a megfelelő
körültekintésre, vagyonkezelésre valamint a biztonságtechnikai eszközök kiemelt fontosságára
a bűnmegelőzés elősegítése végett.
Baleset-megelőzési tevékenységet az osztályunk minden munkatársa végez. Kifejezettem
azonban e feladatok napi szintű ellátásával két fő van megbízva. A baleset-megelőzési
munkánk során a lakosság minden korosztályát megszólítjuk, de napjainkban nagyobb
hangsúlyt kap a fiatalabb korosztálynál végzett munka. Napi kapcsolatban vagyunk Makó
város és a községek óvodáival, általános iskoláival. Olyan népszerűek az óvodákban végzett
baleset-megelőzési előadásaink, hogy nem minden felkérésnek tudunk a kért időpontban eleget
tenni.
Továbbra is folytatjuk a Mezőgazdasági Téli esték keretében évekkel ezelőtt elkezdett
előadássorozatunkat, mely során a térség mezőgazdasági tevékenységet végző lakosainak
nyújtunk hasznos információkat az általuk használt, eszközök gépek közúti közlekedésben
történő részvételének szabályairól, változásairól.

EGYÜTTMŰKÖDÉS

A települési önkormányzatokkal való együttműködés jóra értékelhető. A közbiztonság javítása
érdekében megteszik a szükséges lépéseket. A törvényben előírt és az önkormányzatok által
igényelt beszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk, azokat kivétel nélkül elfogadták.
Elismerték erőfeszítéseinket és eredményeinket, támogatásukkal segítették a kapitányság
működését. Kiemelkedő a Makói Önkormányzat 1,5 millió Ft-os támogatása, melyből a év
során 18 számítógépet, valamint 1 laptopot sikerült vásárolnunk.
A helyi és megyei szervekkel, szakirányítókkal az együttműködés jó szintű. Az előző évekhez
hasonlóan jó együttműködést folytattunk a szomszédos rendőrkapitányságokkal és a
területünkön található határrendészeti kirendeltségekkel.
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Folytattuk hagyományosan jó együttműködésünket a bíróságokkal, ügyészségekkel, fegyveres
és rendvédelmi szervekkel, polgárőrségekkel, valamint a közös feladatok végrehajtásában
érintett más szervekkel.
Térségünkben 10 polgárőr egyesület működik, velük rendszeresen látunk el közös szolgálatot,
vezetőikkel negyedévente megbeszélést tartunk a rendőrség épületében, ahol tájékoztatjuk
Őket az aktuális bűnügyi helyzetről, valamint meghatározzuk a közösen végrehajtandó
feladatokat. Minden évben részt veszünk rendezvényeiken, részükre rendszeres oktatást
tartunk.
Illetékességi területünkön csak a Makói Önkormányzat, valamint a város Jegyzője alkalmaz
rendészeti feladatokat ellátó személyeket.
Közös szolgálatellátásra is rendszeresen sor került, melyek döntően a mezőgazdasági lopások
megelőzése és megakadályozása, valamint a belváros rendjének fenntartása érdekében
történtek a nyári-őszi időszakban. A közösen végzett munka a bűnmegelőzésen túl az
információáramlásra is kedvező hatást gyakorolt.
Az év folyamán megszerveztük a Járási Egyeztető Fórumot, valamint a Közbiztonsági
Egyeztető Fórum létrehozása óta továbbra is folyamatosan működik. A kapitányságvezető
személyesen vesz részt a fórumokon, ahol az aktuális rendészeti kérdésekről tájékoztatja a
térség településeinek vezetőit, továbbá megfogalmazhatják az aktuális problémákat.

ÖSSZEGZÉS, CÉLKITŰZÉSEK

A Makói Rendőrkapitányság személyi állománya a 2014. évi feladatait a kitűzött céloknak és
elvárásoknak megfelelően, összességében jó színvonalon teljesítette, garantálni tudta az
állampolgárok számára a jó szintű közbiztonságot.
A közterületek rendje biztosítva volt, a bejelentésekre történő reagálás minden esetben a lehető
legrövidebb időn belül megtörtént.
Az önkormányzatok, tanintézetek, szülői szervezetek körében végzett országos felmérés
eredménye szerint kapitányságunk 4,54 értéket ért el, amely jelentősen meghaladja az országos
átlagot.
A Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője a szakmai teljesítményértékelés adatai és a
szakmai mutatók alapján 2014. évi teljesítményünket „jó”-nak minősítette.
A 2015. évre vonatkozó főbb feladataink:
 A lakosság szubjektív biztonságérzetének további javítása, a rendőri jelenlét
biztosításával, a lakossági kapcsolatok ápolásával.
 a bűnügyi eredmények – korábbi évekhez hasonló- jó szinten tartása.
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 A közlekedésbiztonság területén az elért eredmények megtartása, javítása, a
közlekedésbiztonság erősítése. A baleset-megelőzési munkában a kerékpárosok és
gyalogosok felvilágosítását, tudatos közlekedési fegyelmének javítását helyezzük
előtérbe
A jövőbeni feladataink teljesítéséhez szakmailag jól felkészült és a pálya iránt elkötelezett
rendőri állomány, valamint a lakosság és a társszervek együttműködése szükséges. Az elmúlt
évekhez hasonlóan ehhez kérem a Képviselőtestület további támogatását.

Makó, 2015. március 26.

Palicz András r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető

