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2016. év

A Rendőrőrs térségbeli szerepe

A Szegedi Rendőrkapitányság Mórahalmi Rendőrőrse osztályjogállású rendőri egység.
Illetékességi területe 530 négyzetkilométer, a Homokháti Kistérség közbiztonságáért,
közrendjéért felelős rendőri egység (A térség legnagyobb területű rendőrőrse).

A Mórhalmi Rendőrőrs határa szomszédos mind a Szerbiával, mind Bács-Kiskun megye
rendőri egységeivel, valamint a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság más kapitányságával
(Kistelek Rk). Illetékességi területéhez kilenc település tartozik (1. sz. kép). A 9 település
létszáma összesen 25.286 fő. (1. sz. diagramm)
A Mórahalmi Rendőrőrs illetékességi területén található Bordány Község, mely 36,48
km2-en terül el, teljes népessége 3281 fő. Bordány Község Önkormányzata az előző
években megtartott, a közrend-közbiztonság helyzetéről szóló beszámolónkat elfogadta,
egyúttal elismerését fejezte ki a Mórahalmi Rendőrőrsnek a települést érintő
munkájáért.
A település a Szegedi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozik, ahol
Mórahalom városban önálló központi rendőrőrs létrehozásával látja el a Homokháti
Kistérség közrendjének, közbiztonságának rá háruló feladatait. Bordány Községben
Palotás László r.ftőrm. látja el a KMB feladatokat.

1. kép Az őrs illetékességi területe
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1.sz. diagramm
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A regisztrált bűncselekmények számának alakulása Üllés Nagyközségben
Bordány község illetékességi területén az ismerté vált bűncselekmények számát 2015. évhez
viszonyítva megállapítható, hogy az nagy mértékben csökkent. Bordány területén 2010 év óta
a beszámolt időszakban követték el a legkevesebb bűncselekményt. (1.sz. táblázat).
(1 sz. táblázat)

összes bűncselekmény
közterületen elkövetett
bűncselekmény

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

43

44

39

47

40

47

9

6

12

11

11

4

2016.
38
8

Az ismerté vált bűncselekményeket vizsgálva megállapítható, hogy Bordány területén az
előző években a külterületeken, mezőgazdasági területeken elkövetett kisebb értékre, illetve
szabálysértési értékre elkövetett lopások voltak a jellemzőek.
A bűncselekmény tárgya jellemzően a felügyelet nélkül maradt mezőgazdasági eszközök,
gépek és termények, valamint a lakatlan tanyák. A településen élők jelentős része
mezőgazdasággal foglalkozik, így ezen ügyek nagy mértékben befolyásolják a lakosok
szubjektív biztonságérzetét, ezért ezen bűncselekmények felderítésére és megelőzésére
kiemelt hangsúlyt fektettünk.
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Munkánk eredménynek tudható be, hogy Bordány illetékességi területén 2016. évben
követték el a legkevesebb vagyon elleni bűncselekményt.
A vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítása érdekében a mezőgazdasági idénymunka
időszakában a külterületi járőrszolgálatot fokoztuk, valamint a helyi KMB-s kolléga
szolgálatai a veszélyeztetett területekre koncentrálódott.
A bűncselekmények megelőzése terén munkánkban nagy segítséget nyújtanak a polgárőrség
tagjai, önkormányzati dolgozók, a mezőőr és a hivatásos vadászok, akikkel rendszeresen
közös szolgálatot is látunk el.
Az elért eredményeink megtartása az idei évben munkánkban prioritást érvez.
Kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása:
(2.sz. táblázat)

kiemelten kezelt bűncselekmények 2010. 2011. 2012. 2013.

emberölés
szándékos befejezett emberölés
emberölés kísérlete
Testi sértés
súlyos testi sértés
halált okozó testi sértés
kiskorú veszélyeztetése
embercsempészés
garázdaság
önbíráskodás
visszaélés kábítószerrel (a
terjesztői magatartások
tekintetében) Btk. 282/A. §,
282/B. § (2)-(3) bek., 282/C. § (2)
bek.
lopás
- személygépkocsi lopás
- zárt gépjármű-feltörés
- lakásbetörés
rablás
kifosztás
zsarolás
rongálás
orgazdaság
jármű önkényes elvétele
14 kiemelten kezelt bcs összesen

2014.

2015.

2016.

3
2
4
-

1
3
-

2
1
4
-

6
5
3
-

1
1
4
3
1
-

1
1
2
1
-

1
5
-

-

-

-

-

-

-

-

18
2
1
26

20
1
1
1
26

16
3
2
1
24

24
2
34

13
1
1
1
21

22
1
4
2
27

13
2
1
20
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Az ismerté vált bűncselekményeket vizsgálva megállapítható, hogy Bordány község
illetékességi területén 2010 év óta a legkevesebb kiemelt bűncselekményt követték el. (2.sz.
táblázat)
A Mórahalmi Rendőrőrs illetékességi területén a betöréses lopások számának csökkentése
érdekében folyamatos fokozott ellenőrzéseket tartottunk, a bűncselekmények elkövetőinek
felderítésére nagy hangsúlyt fektettünk. 2016. évben Bordány illetékességi területén két
esetben történt betöréses lopás.
Bordány településen a közvéleményt negatív irányba, súlyosan befolyásoló kiemelt ügy 2016.
évben nem történt.
Mórahalmi Rendőrőrs illetékességi
bűncselekmények alakulása:

területén

található

településeken

regisztrált

A Mórahalmi Rendőrőrs illetékességi területén lévő települések vizsgálatánál az ismertté vált
bűncselekmények mértékét elsősorban a lakosság lélekszáma, és urbanizációs környezete
határozza meg (3.sz.táblázat).
Ezen felül befolyásoló tényező a Magyarország-Szerbia közös határszakasz, a településen
áthaladó főbb útvonalak száma és, elhelyezkedése. Ezek alapján Mórahalom város és
Ásotthalom nagyközség területén követték el a legtöbb bűncselekményt.
(3.sz.táblázat)

Település
Lakosság
megnevezés lélekszám
e
a (fő)

2010. év
(db)

2011. év
(db)

2012. év
(db)

2013. év
(db)

2014. év
(db)

2015. év

2016. év

(db)

(db)

Ásotthalom

3.885

138

130

221

100

96

306

1541

Bordány

3.267

43

44

39

47

40

47

38

Forráskút

2.287

69

83

24

40

29

13

19

Mórahalom

5.872

375

257

317

128

165

435

791

712

40

24

21

11

14

17

4

Pusztamérg
es

1.182

36

15

21

21

9

15

8

Ruzsa

2.447

53

54

62

57

51

54

37

Üllés

3.022

59

64

40

51

47

34

20

Zákányszék

2.670

38

49

39

51

45

26

20

Összesen

25.344

851

720

784

506

496

947

2478

Öttömös

A bűncselekmények alakulásában, a reális kép alkotása érdekében a 2010 évtől 2016 évig
terjedő időszakban településeinken regisztrált bűncselekmények számát hasonlítottam össze.
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A számadatok alapján megállapítható, hogy 2016. évben az ismerté vált bűncselekmények
száma irreálisan megemelkedtek. Az ismerté vált bűncselekmények száma Mórahalom és
Ásotthalom településeken ugrásszerűen nőttek.
Kijelenthető, hogy a fenti két településen a regisztrált bűncselekmények emelkedését 2015 és
2016. évben az illegális migráció okozta. A vizsgált időszakban Mórahalmon és Ásotthalmon
a migrációval kapcsolatosan összesen 2185 db. bűncselekményt regisztráltunk.
A kialakult migrációs helyzetre tekintettel a veszélyeztetett településeken a rendőri létszám
megemelésre került, a határ menti és mélységi ellenőrzések fokozása megtörtént. A fokozott
ellenőrzéseken a két településen ittas vagy bódult állapotban elkövetett járművezetés miatt 14
fő gépjárművezetőt vontunk intézkedés alá. A fokozott rendőri jelenlétnek betudható, hogy a
vagyon elleni bűncselekmények számát az előző évekhez tovább tudtuk csökkenteni.
Tulajdon elleni szabálysértések Bordány területén:
2016. évben 2 tulajdon elleni szabálysértési eljárást kezdeményeztünk. Az egyik eljárást
sikerült eredményesen befejeznünk.
Közrendvédelmi, szabálysértési tevékenységünk:
Közrendvédelmi tevékenységünk nagyságában alapvetően meghatározó az őrs sajátos
elhelyezkedése. A külterületi lakók magas száma a helyszínre hívások aránya hasonló
nagyságú őrsökhöz képest magas. A munkanélküliség magasabb száma, a deviáns italozó
életmód, a kilátástalanság érzése miatt a beérkező segélykérések nagyobb száma inkább
családon belüli erőszakkal kapcsolatos.
A Mórahalmi Rendőrőrs illetékességi területén az előző évhez viszonyítva a lakosság
szubjektív biztonságérzetének növelése és a közbiztonság javításának céljából a közterületi
állomány közterületi óráink száma évről-évre emelkedő tendenciát mutat. A közterületi óráink
száma 2014. évben 28250 óra volt. 2015. évben közel ezer órával tovább emelkedett a
közterületi óráink (29184 óra) száma. A magas óraszámot 2016. évben is fenntartottuk (28896
óra) A magas közterületi óraszám eredményeképpen 1740 főt igazoltattunk. Bűncselekmény
elkövetése miatt 15 főt fogtunk el.
A szabálysértési feljelentéseink száma az előző évekhez hasonlóan 57 eset volt. A
helyszínbírságolásaink száma évről-évre emelkedik, tekintettel arra, hogy a szabálysértőkkel
szemben lehetőség szerint a helyszínbírságolást alkalmaztuk. 2014. évben 292 fővel szemben
3.710.000.-Ft helyszínbírságot szabtunk ki, 2015. évben 394 fővel szemben 6.195.000 Ft-ot,
míg 2016. évben 437 fővel szemben 5.375.000 Ft-ot.
Mórahalom illetékességi területén diszkó vagy más olyan szórakozó hely melyet nagyszámú
vendég keresne fel, jelenleg Mórahalom és Bordány településen található. A rendezvényekre
nagyobb járőrszolgálat biztosításával próbálunk meg felkészülni.
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Az idei évben tovább folytatjuk következetes munkánkat és szigorúan fogunk fellépni a
kiemelt szabálysértőkkel szemben.
Fokozott figyelmet fordítunk az idei évben is az ittas vezetők kiszűrésére, illetve a
közterületen elkövetett garázda jellegű szabálysértők felkutatására és felelőségre vonására,
valamint ezen cselekmények megelőzésére.
2016. évben 329 alkalommal éltünk az alkoholszondás ellenőrzéssel, melyből 18 esetben
mutatott a szonda pozitív eredményt, mely az előző évhez viszonyítva 30%-al magasabb
esetszám.
Intézkedéseink színvonalát jól jellemzi, hogy 2016 évben rendőri intézkedéseinkkel
kapcsolatban egy esetben érkezett panasz, mely alaptalannak bizonyult.
Különös gondot fordítottunk a szeptemberi iskolakezdésre is, melynek keretében
jelenlétünkkel segítettük a gyerekek balesetmentes közlekedését, illetve az iskola környékén a
forgalom óvatosabbá tételét.
A fiatalkorú szabálysértőkkel szemben eddig is a többnyire megelőző és nevelő jellegű
figyelmeztetést alkalmaztunk, amelyek általában elérték a kívánt hatást, itt elsősorban a
polgármesteri hivatal és az iskolák munkatársaira is támaszkodunk.
Közlekedési, szabálysértési tevékenység alakulása:
A rendőrőrs illetékességi területén bekövetkező közlekedési balesetekben az eljárás
lefolytatását a Szegedi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály állománya végzi. A
bekövetkezett balesetekben a helyszínbiztosítás, valamint a forgalomirányítási tevékenység a
feladatunk.
A vizsgált időszakban illetékességi területünkön összesen 91 közlekedési baleset következett
be, mely 23 esetben járt személyi sérüléssel. 2016. évben egy esetben történt halálos
kimenetelű közlekedési baleset.
Közlekedésbiztonság javítása érdekében a Szegedi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztályát rendszeresen felkérjük a veszélyes útszakaszokon ellenőrzés végrehajtására. Az
ellenőrzések a köztudatba beépültek.
Közrendvédelmi együttműködés a társszervekkel
A körzeti megbízotti állománynak a területük sajátosságai és mérete miatt nagyfokú
együttműködése szükséges a településen szolgálatokat ellátó társszervekkel.
Polgárőr egyesületekkel nagyon jó, egymást segítő kapcsolatot tudtunk kialakítani.
A Mórahalmi Kihelyezett Szolgálati Hely és a környező településen működő őrsök
munkatársaival minden hónapban egyeztető megbeszélések után közös szolgálatokat láttunk
el, járőrszolgálat, valamint fokozott ellenőrzések keretében.
Közös szolgálat ellátásra került sor ezen felül a NAV, Munkaügyi Felügyelőség,
Fogyasztóvédelem és a Nemzeti Közlekedési Felügyelet munkatársaival, valamint a helyi
mezőőri szolgálattal, hivatásos vadászokkal és településeinken működő polgárőr
egyesületeivel. Az Bordányi Polgárőrség tagjaival rendszeres közös szolgálatot hajtottunk
végre, nagyon jó, egymást segítő munkakapcsolatot sikerült kialakítanunk.
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A közös szolgálatok során nyújtott segítségért az együttműködő tagoknak köszönetet
szeretnék nyilvánítani.
2016. évben polgárőrséggel közösen 178 alkalommal, összesen 692 órában láttunk el közös
szolgálatot.
A Rendőrőrs bűn- és baleset megelőzési tevékenysége
A Mórahalmi Rendőrőrs illetékességi területén az előző évekhez hasonlóan 2016-ban is az
ismertté vált bűncselekményekben a kisebb súlyú, illetve a migrációval kapcsolatos
bűncselekmények domináltak.
Az ismertté vált bűncselekményeket elemezve, a vagyon elleni bűncselekményeken belül is a
kisebb súlyú lopások jellemzőek. Az egyéb deliktumok vonatkozásában a személy elleni és
közbizalom elleni bűncselekmények széles spektrumban megoszlanak, de a vagyon elleni
bűncselekményekhez képest nem jelentős.
A bűncselekmények áldozatai - a lakosság életkörülményeit is figyelembe véve- jelentős
számban az idősebb, egyedül, tanyákon élő személyek, illetve az elkövetett bűncselekmények
jelentős része a lakatlan, elhagyatott külterületi ingatlanokon történik. Több esetben a
bűncselekmények elkövetői az idős korú sértettek naivitását valamint a javaik nem megfelelő
védelmét használják ki.
Az illetékességi területen visszatérően előfordul "családon belüli erőszak", melynek során
zaklatás, kiskorú veszélyeztetése és testi sértés bűncselekmények valósulnak meg leginkább.
A kiváltó okot tekintve a bántalmazók és a bántalmazottak között gyakran a
konfliktuskezelési - konfliktus megoldási gyakorlatok, probléma megoldási technikák hiánya
jelentkezik, nem képesek a felek együttműködésre, kompromisszumot kötni és jelentős
mértékben manipulálhatóak, befolyásolhatóak. A helyi szociális hálózattal történő folyamatos
kapcsolattartás során a családsegítők személyes segítségükkel, esetenkénti konfliktus megoldó
tréningek megtartásával próbálnak a család és az egyén helyzetén javítani, de sajnos több a
segítséget elutasító eset. A jelzőrendszeri tagok folyamatos kapcsolattartása ellenére is vannak
állandósult estek.
Nagyon sok család a legalapvetőbb megélhetési szükségletek fenntartásáért küzd, mely
gyakran stresszt generál és drasztikus következményekhez vezet(het). A nézeteltérések
durvaságot, felháborodást, agressziót, dührohamot váltanak ki, ezen helyzetet külső
beavatkozás, segítség nélkül képtelenek megoldani.
Mivel az itt élő emberek többsége nem lát pozitív megoldást, végkifejletet helyzetéből, ezért
sokszor alkoholfogyasztásba menekülnek, mely szintén konfliktust indukál. A
szenvedélybetegek segítségére működik a Mórahalmi Intézmény is, de mivel a szolgáltatás
önkéntes, így kisebb az érdeklődés a betegek részéről.
A házastársak többsége rossz kapcsolatuk, viszonyuk miatt, mégsem hajlandó kezdeményezni
a válást, ragaszkodnak egymáshoz, főként az anyagi függés miatt. Több esetben előfordult az
is, hogy a bántalmazott megsajnálja a bántalmazót, és természetesen saját felelősségére és
döntésére "visszamegy" a bántalmazóhoz. Ezt gyakran külső támogatás, a szakirányú javaslat
figyelmen kívül hagyásával is megteszik.
A kihallgatások alkalmával a sértettek figyelmét minden esetben felhívják a kollégák az
adatok zártan való kezelésére, abban az esetben, ha ezt igénylik, természetesen az adataik
ennek megfelelően kerülnek kezelésre. A sértettek minden esetben tájékoztatást kapnak az
áldozatsegítési lehetőségekről, amelyekről szóróanyagot is a rendelkezésükre bocsátunk.
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A településeken a helyi szervezetek (Polgárőrség, Gyámhatóság, Önkormányzat munkatársai,
Gyermekjóléti és családvédelmi központok, oktatási intézmények pedagógusai, háziorvos)
rendszeresen tartanak estemegbeszéléseket, egyeztető fórumokat, ahol az aktuális problémák
kerülnek megvitatásra és javaslatok, kezdeményezések születnek azok pozitív irányú
megváltoztatására.
Tekintettel arra, hogy a körzeti megbízott kollégák munkáját, napi tevékenységét is nagy
mértékben elősegíti az, ha részt vesznek ezeken fórumon, így a szervezők az Őrs
bűnmegelőzési előadójával együtt szokták meginvitálni őket a programokra. Ezeken a
megbeszéléseken a kollegáink részt vesznek és a rendőrségi, hatósági tevékenységről, a
fennálló jogszabályi lehetőségekről tájékoztatást adnak. Ebben az évben, novemberben sor
került egy szakmai nap megtartására Mórahalmon, ahol a kistérség segítői, jelzőrendszeri
tagjai értekeztek. Ezen a napon az őrs bűnmegelőzési előadója is részt vett.
Dr. Pőcze Tünde r. őrnagy bűnmegelőzési előadó a településeken rendezett fórumokon
tájékoztatást adott arról, hogy az adott községben a bűnmegelőzés tekintetében milyen típusú
lehetőségeket vehet igénybe (óvodai-iskolai oktatás, Idősek Klubjában előadás, szórólapok,
helyi folyóirat, áldozatvédelem) a lakosság.
Sajtótevékenységünk:
A Mórahalmi Rendőrőrs állományában dr. Pőcze Tünde r. őrnagy látja el a térséghez tartozó
áldozatvédelmi, bűn- és baleset-megelőzési feladatokat.
Az elmúlt évben a Mórahalmi Rendőrőrs illetékességi területén található valamennyi
óvodával, általános iskolával, önkormányzattal, gyermekjóléti és családvédelmi központtal
folyamatosan tartotta a kapcsolatot, megbeszéléseken, egyeztetéseken vett részt, minden
érintettel kapcsolatot tartott. A megbeszélések során kialakult személyes kapcsolatok
elősegítik a közös együttműködés sikereit.
A Homokháti Kistérségben több folyóirat is rendszeresen megjelenik, amelyekben több
alkalommal a bűnmegelőzési előadó megjelenteti az aktuális bűnmegelőzési tanácsainkat,
tájékoztatjuk a lakosságot a helyi speciális bűncselekmények megjelenésről, illetve azok
felderítéséről is beszámolunk. A tájékoztatások a lapokon keresztül eljutnak azon lakosokhoz
is, akik a veszélyeztetettek az áldozattá válás szempontjából.
A Homokhát TV-ben az elmúlt évben is minden héten a "Sziréna" című rendőrségi híradóban
beszámolunk az aktuális rendőrségi eseményekről. Ezt a feladatok a Mórahalmi Rendőrőrs
bűnmegelőzési előadója, dr. Pőcze Tünde r. őrnagy végzi.
Előadások tartása:
Január:
Mórahalom: az iskolarendőr és a koordinátor esetmegbeszélésen vett részt, amelyen a renitens
diákok jogellenes viselkedésének megelőzésére a jelzőrendszeri tagokkal együttesen keresték
a megoldást. A bűnmegelőzési előadó a 2. a, b ; és a 3. a, b osztályok részére (1-1
alkalommal) D.A.D.A. oktatást tartott (össz:72 fő). Mindhárom 8. osztálynak, külön előadás
keretében az internetes zaklatásokkal kapcsolatosan tartottunk előadást (74 fő). A 8/b. osztály
részére a becsületsértés témakörében is tartottunk előadást (25 fő).
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Pusztamérges: az iskolarendőr az iskolában tanuló -veszélyeztetett- gyermekekkel
kapcsolatos gyermekjóléti esetmegbeszélésen vett részt, ahol még 5 jelzőrendszeri tag volt
jelen.

Február:
Ásotthalom: az iskolarendőr a Rendőrőrs bűnmegelőzési előadójával együtt 5 alkalommal
bűnmegelőzési –internetes zaklatás, testi sértés- előadást tartott az általános iskola felsőseinek
5-8. osztályosoknak, összesen 124 fő gyermek részére.
Mórahalom: a bűnmegelőzési előadó a 2. a, b, és a 3. a, b, osztályok részére (1-1 alkalommal)
D.A.D.A. oktatást tartott (össz:72 fő).
Bordány: Az iskolarendőr az iskolarendőr a Rendőrőrs bűnmegelőzési előadójával együtt a
facebook veszélyeiről tartott előadást az 5. és 6. osztályos gyerekeknek (61 fő).
Öttömös: Az iskolarendőr a szülői munkaközösség vezetőjével egyeztetett az iskolabál
biztonságos lebonyolításáról, a vagyon-, illetve a személyi-biztonság előtérbe helyezésével.
Ebben a hónapban volt Üllés, Zákányszék, Pusztamérges, Ásotthalom, Öttömös, Mórahalom,
Bordány, Forráskút és Ruzsa településeken az éves gyermekjóléti esetmegbeszélés, amelyen a
helyi iskolarendőr és az iskolarendőr koordinátor is részt vett.
Március:
Ásotthalom: a bűnmegelőzési előadó az iskolarendőrrel a 5. osztály (27 fő) részére előadás
tartott, a testi sértés és a bántalmazás következményeiről.
A 8. a osztályosoknak (23fő) alkohol és a drog veszélyeire hívtuk fel a figyelmet egy tanóra
keretében.
Bordány: folytatódott a facebook és az internet veszélyeiről tartott előadássorozat a két 4. 7.
8. 3. és az egy 2. osztályos tanulóknak (9 alkalom- 173 fő). Ebben a témakörben a szülőknek
is tartott az iskolar. koordinátora ebben a témakörben egy szülői értekezletet.
Mórahalom: a bűnmegelőzési előadó a 2. a, b; és a 3. a, b osztályok részére (1-1 alkalommal)
D.A.D.A. oktatást tartott (össz: 72 fő).
Öttömös: az iskolarendőr és a bűnmegelőzési előadó az iskolai egészséghét kapcsán a
közösségi oldalak, illetve a közlekedés veszélyeire hívták fel a figyelmet. Az előadáson mind
a 49 iskolás jelen volt. Az óvodában is tartottunk előadást, a közlekedés rendjével
kapcsolatban 31 gyermeknek.
Pusztamérges: az iskolarendőr és a bűnmegelőzési előadó a közösségi oldalak és az internet
veszélyeire hívták fel a figyelmet. Az előadáson az összes osztály, mind a 107 iskolás jelen
volt.
Április:
Mórahalom: a bűnmegelőzési előadó a 2. a, b ; és a 3. a, b osztályok részére (1-1 alkalommal)
D.A.D.A. oktatást tartott (össz:71 fő). Az iskolarendőr, az iskolarendőr koordinátora az 5/c
osztályan az internet előnyeiről, hátrányairól tartott előadást.
Áprilisban a Mórahalmi Óvoda Micimackó csoportja (21 fő) meglátogatta a Mórahalmi
Rendőrőrsöt, és megismerhették a rendőri ruha tartozékait, az épület helyiségeit és
kipróbálhatták a rendőrautó hangszóróját is. A Napocska csoport kerékpáros kirándulásának a
biztosításában is részt vett az iskola rendőre (41 fő), illetve a Szenti Imre Kat. Iskola
kerékpáros versenyének a biztosításában is (124 fő) .A Mórahalmi Móra Ferenc Általános
Iskolában zajlott belgrádi és helyi iskolai vezetők konferenciáján az iskola rendőre
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koordinátora is részt vett, ahol a biztonságos közlekedésre való nevelés volt a fő témakör (37
fő).
Ruzsa: az iskolarendőr az iskolarendőr koordinátor közösen tartott a valamennyi felsős tanuló
részére előadást az internet veszélyeiről (64 fő).
Forráskút: az iskolarendőr ebben a hónapban egy alkalommal megjelent a nevelőtestületi
ülésen, ahol a testület tagjaival megbeszélték az iskolában tanuló veszélyeztetett
gyermekekkel kapcsolatos teendőket.
Üllés: Az iskolarendőr és a település körzeti megbízottja az 5. és a 8. osztályosoknak tartott
előadást az internet veszélyeiről. (60 fő)
Az őrs iskolarendőr koordinátora részt vett a KIK kupa lebonyolításában.
Május:
Ásotthalom: az iskolarendőr az iskola által szervezett kihívás napi sportnapon vett részt.
Mórahalom: a bűnmegelőzési előadó a 2. a, b ; és a 3. a, b osztályok részére (1-1 alkalommal)
D.A.D.A. oktatást tartott (össz:72 fő). Az őrs iskolarendőr koordinátora részt vett a Police
Coffee rendezvényen.
Zákányszék: az iskolarendőr az bűnmegelőzési előadóval jelen volt és biztosította a kihívás
napja alkalmából rendezett iskolai kerékpáros versenyt (kb.70 fő).
Pusztamérges: az iskolarendőr ebben a hónapban egy alkalommal megjelent kapcsolattartásra
a középiskola igazgatójánál, akivel megbeszélték az iskolában tanuló veszélyeztetett
gyermekekkel kapcsolatos teendőket.
Bordány: Az őrs iskolarendőr koordinátora részt vett az óvoda gyermeknapi rendezvényén.
Ezen az állomásom, mintegy 180 gyermek és felnőtt fordult meg.
Június:
Ruzsa: A Házhoz megyünk vetélkedő országos döntőjébe került ruzsai csapattal az őrs
iskolarendőre koordinátora utazott fel Budapestre. A ruzsai csapat a 9. helyezést érte el.
Mórahalom: a bűnmegelőzési előadó a 2. a, b ; és a 3. a, b osztályok részére (1-1 alkalommal)
D.A.D.A. oktatást tartott (össz:72 fő). Az általános iskola alsós osztályainak „ITT A
NYÁR!” hagyományteremtő rendezvénnyel –ügyességi pálya, kerékpár átvizsgálás, kresz
totó- a biztonságos nyári közlekedésre hívtuk fel a figyelmet. (kb. 150 fő)
Forráskút: az iskolarendőr koordinátor a szülőknek tartott előadást az internettel kapcsolatos
veszélyekről és annak megoldási lehetőségeiről.
Ásotthalom: A nyári biztonságról tartottunk előadást a felsősöknek (kb.100), és egy hét múlva
kerékpáros ügyességi versenyt rendeztünk valamennyi tanulónak (kb.200 fő)
Öttömös: A Spárgafesztiválon felállított rendőrségi standnál az iskola rendőr és az
iskolarendőr koordinátor a gyermekek részére színezővel, bűnügyi totóval kedveskedett,
valamint lehetőség nyílt felpróbálni a rendőrség speciális ruházatást és beleülni egy
rendőrautóba (kb 100 fő).
A települések iskolarendőrei is részt vesznek a hozzájuk tartozó oktatási intézményében
rendezett tanévzárón.
Július: iskolai szünet
Augusztus: iskolai szünet
Mórahalom: A Zöld Erdei Iskolában az iskolarendőr koordinátor a bulis biztonság címmel
tartott előadást 14 éves hódmezővásárhelyi táborozó gyerekeknek (18fő).
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Szeptember:
2016. szeptemberében a feladattervben foglaltak alapján a Mórahalmi Rendőrőrs illetékességi
területén található valamennyi általános, illetve középiskola vezetőjével az adott település
körzeti megbízottja felvette a kapcsolatot.
Az iskolakezdéskor, majd az azt követő hetekben az iskolák vezetőségének kéréseit
figyelembe véve, a településeken szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak a helyi
polgárőrökkel egyeztetve együttesen, vagy felváltva biztosították az oktatási intézmények
környékén a biztonságos közlekedés személyi feltételeit.
A kapcsolatfelvétel során az iskolarendőrök jelezték a vezetőség és a pedagógusok számára,
hogy igény szerinti lehetőség van iskolai (baleset- és bűnmegelőzési körben) oktatóórák
megtartására.
Szeged: Az őrs iskolarendőr-koordinátora részt vett a NBT és a Csonka J. Szegedi
Szakközépiskola által szervezett gólyatábori napon, amelynek helye a Szegedi Vadaspark
volt.
Ásotthalom: Az iskolarendőr koordinátor a gyermekbántalmazás büntetőjogi oldaláról tartott
előadást a gyermekjóléti szolgálat munkatársainak és a jelzőrendszeri tagoknak. (10 fő)
Mórahalom: Az iskolarendőr koordinátor a gyermekbántalmazás büntetőjogi oldaláról tartott
előadást a gyermekjóléti szolgálat munkatársainak és a jelzőrendszeri tagoknak. (13 fő)
Zákányszék: az iskolarendőr és a bűnmegelőzési előadó a lopás témakörében tartott előadást a
negyedik osztályosoknak.(20 fő).
Üllés: Az Üllési Erdei Iskolában az iskolarendőr koordinátor az 5. osztályosoknak tartott a
biztonságos és a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban előadást. (27 fő).
Bordány: Az iskolarendőr koordinátor a 6-7. osztályosoknak tartott előadást a mobiltelefonnal
történő közlekedés veszélyeiről. (37fő). A nagycsoportos óvodásoknak tartott előadást az
iskolarendőr koordinátor és a gyermekek a rendőrautóba is beülhettek (17 fő). Az autómentes
nap keretében az iskolarendőr koordinátor kerékpáros ügyességi pályával, rendőrautóval és
különböző, rendőrséggel kapcsolatos feladattal foglalkoztatta a gyerekeket.
Forráskút: Az iskolarendőr és az iskolarendőr koordinátor az alsós tanulóknak a gyalogos, a
felsős tanulóknak a helyes kerékpáros közlekedésről tartott órát (5 alkalom 147 fő).
Az iskolarendőr koordinátora Ovizsaru képzésben vett részt a CSMRFK-n
Október:
Mórahalom: az iskolarendőr megbeszélést tartott a Mórahalmi Móra Ferenc Ált. Iskola
igazgatójával az iskolában felmerült problémás gyermekekkel kapcsolatos teendőkről.
Öttömös: Az iskolarendőr és az iskolarendőr koordinátor közös előadást tartott az általános
iskola alsó és felső tagozatos diákjainak. Mindkét előadáson vagyon elleni bűncselekmények
témaköréről beszélgettünk.
Forráskút: Az általános iskola 3.,4.,5.,6., és 7. osztályos tanulóinak az internethasználat
veszélyeiről, az idegenekkel történő találkozások kapcsán felmerülő veszélyhelyzetekről és a
csalásokról tartott előadást az iskolarendőr koordinátor. (93 fő)
Mórahalom: A Mórahalmi Általános Iskolában kerékpáros ügyességi délutánt tartottunk,
amelyen 47 diák vett önkéntesen részt.
Ásotthalom: az iskolarendőr és az iskolarendőr koordinátor az elkövetővé válás veszélyeiről
tartott előadást a 7/a. osztályos gyerekeknek (21 fő).
Az iskolarendőr koordinátor 3 napos képzésen vett részt.
November:
Ásotthalom: az iskolarendőr a bűnmegelőzési előadóval a hatályos jogszabályokról tartott
előadást az általános iskola 7/a. osztályos gyerekek részére. (20fő), a 5. osztályban pedig a
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lopással kapcsolatos büntetőjogi következményekről beszéltünk (19 fő). A bűnmegelőzési
előadó a 2. és a 3. osztályosok részére (1-1 alkalommal) D.A.D.A. oktatást tartott (össz:43 fő).
Mórahalom: a bűnmegelőzési előadó a 2. a, b; és a 3. a, b osztályok részére (1-1 alkalommal)
D.A.D.A. oktatást tartott (össz:61 fő). Ebben a hónapban szintén tartottunk egy kerékpáros
ügyességi délutánt az általános iskolában, amelyen akkor 39 diák vett részt önkéntesen.
Forráskút: Az iskolarendőr és az iskolarendőr koordinátor ebben a hónapban összesen 7
előadást tartott az általános iskolában internet, eltűnések, drog, illetve gyermekeket érintő
bűncselekmények körében.(4-7. oszt. 132fő)
Öttömös: A körzeti iskolarendőr valamennyi tanuló részére tartott előadást az ünnepekkel,
illetve az évszakkal kapcsolatos óvintézkedésekre.
Az őrs iskolarendőreinek koordinátora részt vett az Homokháti Szoc. Központ Család- és
Gyermekjóléti Központ Szakmai napán.
December:
Mórahalom: A két intézmény iskolarendőre „Mikulás napi kerékpáros akciót” szervezetek. : a
bűnmegelőzési előadó a 2. a, b; és a 3. a, b osztályok részére (1-1 alkalommal) D.A.D.A.
oktatást tartott (össz:58 fő).
Ásotthalom: A 4. osztályosoknak az internet veszélyeiről tartott tájékoztató előadást az
iskolarendőr és a bűnmegelőzési előadó (28fő). A bűnmegelőzési előadó a 2. és a 3.
osztályosok részére (1-1 alkalommal) D.A.D.A. oktatást tartott (össz:41 fő).
Szinte valamennyi településen: az iskolarendőrök jelen voltak a nagyszabású iskolai és egyben
községi karácsonyi ünnepségeken.
Egyéb rendezvények:
Az Erdei Iskolai Program keretében ebben az évben is működött a szabadtéri bűnmegelőzési
délelőtti program sorozat, melyet az Erdei Iskola látogatói csoportjai is igénybe vehettek, így
a célközönség létszáma folyamatosan növekedett, és nem csak az illetékességi területünkön
élő gyermekek részére juthatott el a bűnmegelőzési előadások sorozata.

Rövid távú célok, prioritások:
Célkitűzésünk az, hogy rendőreink a jogsértések elkövetőivel szemben a fokozatosság elvét
érvényesítve szabják ki a szankciókat, a tettenérések számát növeljük, a lakossági
kapcsolatainkat – és ezen keresztül a lakosság biztonságérzetét - növeljük. Továbbra is
szorgalmazni kívánjuk az önkormányzatokkal az együttműködést, különösen a térfigyelőrendszerek kiépítését, bővítését.
Céljaink között szerepel az iskolarendőr program folytatása, az állomány bűnügyi
érzékenységének fokozása, mely a rendőrség megítélésének javulásához és a felderítés
javításához is vezet. 2017. évben is színvonalasan kell végrehajtanunk a globális problémát
jelentő és területünkön áthaladó illegális migrációból adódó bűnügyi feladatokat.
Fokozni kívánjuk az eredményességet és teljesíteni az ORFK vezetője által meghatározott
teljesítmény szintet, a szakszerű munkavégzéssel összhangban.
Célunk a büntetőeljárások és szabálysértési eljárások lefolytatásának gyorsítása, az
eredményes befejezések arányának növelése, a közlekedésbiztonsági helyzet további javítása.
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Fokozott figyelmet fordítunk a jövőben is a lakosság szubjektív biztonságérzetét negatív
irányba befolyásoló bűncselekmények megelőzésére, megszakítására, felderítésére,
visszaszorítására.
Célkitűzéseinket továbbra is a Rendőrség Etikai Kódexének maximális figyelembe vételével
kívánjuk megvalósítani.
A 2017. évben az elért eredményeinket meg kell tartani, mind a bűnügyi, mind a rendészeti
munka területén.
Néhány fontos információ a Mórahalmi Rendőrőrsről
A Mórahalmi Rendőrőrs címe:
6782 Mórahalom Kölcsey u. 2/B. /Riasztási Központ/
Telefon: 62/581-040, fax: 62/581-041
Az őrsparancsnok fogadó órája:
Minden hónap első hétfőjén 14-16 óráig
Borányi körzeti megbízott fogadó órája: Minden hónap első keddjén 13-15 óráig
Telefon száma: Palotás László r.ftőrm.: 06-20/555-1076

Mórahalom, 2017. június 6.
Köles Attila r.alezredes
őrsparancsnok
Jóváhagyom;
Dr. Zélity László r. ezredes
Rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető
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