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Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2019. évben a Békéscsabai Rendőrkapitányság legfontosabb célkitűzése volt a lakosság 

szubjektív közbiztonságérzetének növelése, a köznyugalom megóvása, valamint a közterületi 

rend fenntartása. 

 

Nagy hangsúlyt fordítottunk a megelőzési tevékenységre mind a bűn-, mind a baleset-

megelőzés terén (passzív biztonsági eszközök használatának fokozott ellenőrzése, 

kerékpárosok, gyalogosok fokozott védelme). 

 

Az integrált biztonság megteremtése érdekében szoros és rendszeres kapcsolatot tartottunk 

fenn stratégiai szövetségeseinkkel, az önkormányzatokkal, az ügyészséggel, bírósággal, 

társhatóságokkal (Békéscsabai Járási Hivatal, NAV Békés Megyei Adó- és Vámigazgatósága, 

Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség), az egyes rendészeti feladatokat ellátó 

személyekkel (közterület-felügyelők, a mezőőrök, stb.) továbbá stratégiai partnerünkkel, a 

polgárőrséggel, továbbá a lakossággal, a civil szervezetekkel, egyéb társadalmi segítőkkel és a 

sajtóval. A már kialakított kapcsolatrendszerek sikeres továbbfejlesztése érdekében Csorváson 

vonatkozásában is lakossági fórumot tartottunk.  

 

I. Csorvás város közbiztonsági helyzetének értékelése 

 

I. A bűnügyi helyzet bemutatása 

 

1.1. A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

A 2019. évben az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (ENyÜBS) 

alapján a rendőri eljárásban rögzített bűncselekmények száma az előző évhez képest az 

alábbiak szerint alakult. 

 

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 

– az elkövetés helye (Csorvás) szerinti bontásban – 

 

 
 

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 2019-ben 42 (2018-ban 64) volt, mely 

34%-os csökkenés az előző évihez képest. 
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1.2. A közterületen elkövetett, rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának 

alakulása 

Közterületen elkövetett, rendőri eljárásban regisztrált 

 bűncselekmények számának alakulása elkövetés helye (Csorvás) szerint 

 
A közterületen elkövetett bűncselekmények számában jelentős változás a korábbi évekhez 

viszonyítva nem tapasztalható, 2019-ben 12 (2018-ban 8) esetszám került regisztrálásra. 

 

1.3.  A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 

száma 2019-ben 1071, 2018-ban 1256 volt.  

A bűncselekmények számát és a lakónépesség számát figyelembe véve a 100 000 lakosra jutó 

bűncselekmények száma az értékelt időszakban 1356, amely 224 esetszámmal kevesebb az 

előző évi adatnál.  

 

1.4.  Csorvás területén rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények 

számának alakulása 

 

  2018 2019 

1. Emberölés - - 

2. Testi sértés 2 2 

3. Kiskorú veszélyeztetése - - 

4. Embercsempészés - - 

5. Garázdaság - 2 

6. Önbíráskodás - - 

7. 
Kábítószerrel kapcsolatos 

bcs. (terjesztői magatartás) 
- - 

8. Lopás 18 11 

9. Rablás - - 

10. Kifosztás - - 

11. Zsarolás - - 

12. Rongálás - - 

13. Orgazdaság - - 

14. Jármű önkényes elvétele - - 

 

A kiemelt bűncselekmények száma 5 esetszámmal csökkent (20-ról 15-re), jelentős a 

csökkenés a lopások elkövetésének számában, de 2 esetben kezdeményeztünk eljárást 

garázdaság miatt, míg 2018. évben ilyen bűncselekmény a városban nem történt. 
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2. A bűnüldöző munka értékelése 

 

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények  

nyomozáseredményességi mutatója (%) - Békéscsabai Rendőrkapitányság 

 
A rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója 2019-ben 74,1% (2018-ban 73,5%) 

volt, mely az elmúlt 10 év legjobb eredménye. 

 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos adatok 

A rendőrkapitányság illetékességi területén a 2019. évben a tulajdon elleni szabálysértés 

elkövetése miatt indult eljárások száma 296 (2018-ban 337), a nem bolti lopások felderítési 

mutatója: 42,86% (2018-ban 48,18%). 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet 

 

Csorvás közigazgatási területén 2019-ben 8 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset 

történt (2018-ban 1). A bekövetkezett balesetekből 1 halálos kimenetelű, 3 súlyos, 4 pedig 

könnyű sérüléses baleset. A balesetek okozója 4 esetben személygépkocsi vezető, 1 esetben 

tehergépkocsi vezető, 1 esetben motorkerékpár vezető, 1 esetben kerékpár vezető, 1 esetben 

pedig gyalogos volt. 

 
 Egy csorvási lakos 2019.06.04-én 07:25 óra körüli időben Csorvás elterületén, az Arany János 

utcán a Rákóczi utca irányából a Kossuth utca irányába közlekedett tehergépkocsival, majd a 

Kossuth utca kereszteződésében úgy kanyarodott jobbra, hogy az „Elsőbbségadás kötelező” 

jelzőtábla ellenére nem biztosított elhaladási elsőbbséget a Kossuth utca úttestén a Kisfaludy utca 

irányából a Petőfi utca irányába kerékpárjával közlekedő csorvási lakosnak, melynek 

következtében összeütköztek. A baleset során a kerékpáros olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy 

a kórházba szállítást követően elhalálozott. 

 

A rendőrkapitányságon a közigazgatási eljárások keretében a közúti közlekedésről szóló 1988. 

évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20.§ (1) bekezdés k) pontja alapján – a megengedett 

legnagyobb sebességre, a biztonsági öv használatára, a járműforgalom irányítására szolgáló 

fényjelző készülék jelzéseire, továbbá a járművezető szervezetében a szeszes italból származó 

alkohol tilalmára, a vasúti átjárón való áthaladásra, illetve a járművel történő megállásra és 

várakozásra, a behajtási tilalomra és a kötelező haladási irányra vonatkozó rendelkezések 

megsértőivel szemben 2019-ben 504 (2018-ban 546) eljárás indult, ami  8 %-os csökkenést 

jelent.   
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II. A Békéscsabai Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és 

az azzal kapcsolatos feladatok 

 

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek biztonsága 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén a közterületen szolgálatot teljesítő rendőrök 

száma  a 2019. évben 8481 fő, amely 8,40%-kal kevesebb az előző évinél. Ezzel egyenes 

arányban, 6,67%-kal csökkent a közterületen teljesített óraszám is, mely 77 762 óra volt. 

A közterületi óraszám mérséklődése összefüggésbe hozható azzal, hogy a 2018. évben a 

Készenléti Rendőrség határvadász hallgatói a rendőrkapitányságon töltött szakmai gyakorlattal 

a közterületen teljesített óraszámot, valamint a közterületen szolgálatot teljesítő rendőrök 

számának növekedését generálta. A 2019. évben nem érkeztek nagy számban gyakorlatra 

tanulók. 

 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata  

 

A Békéscsabai Rendőrkapitányság illetékességi területén a személyi szabadságot korlátozó 

intézkedések vonatkozásában a szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti 

elfogások száma 200 főről 232 főre (16%) nőtt.   

A bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma a tavalyi évi 244 főről 283 főre nőtt 

(16%). 2019-ben továbbra is kiemelt feladat volt az ittas járművezetőkkel szembeni hatékony 

fellépés.    

A biztonsági intézkedések száma az elmúlt időszakhoz képest 276-ról 266-ra (3,6%) 

mérséklődött. A közterületen szolgálatot teljesítő rendőrök továbbra is fokozott 

érzékenységgel reagálnak a magatehetetlen, segítségre szoruló személyek biztonságba 

helyezése tekintetében, ennek köszönhetően nem következett be kihűlés miatt elhalálozás. 

A végrehajtott elővezetések száma 425-ről 337-re (20,7%) csökkent az előző évhez 

viszonyítva.  

A szabálysértési feljelentések száma 876-ról 969-re (10,6%) nőtt. A büntető feljelentések 

száma 396-ról 470-re (18,7%) nőtt.  

A végrehajtott alkoholteszteres ellenőrzések során 167 esetben (2018-ban 255 eset) mutatott 

pozitív értéket az alkoholteszter. 

A helyszínen megbírságolt személyek esetében megállapítható, hogy a 2019. évben 4409 fővel 

szemben (a 2018. évben 3857 fő) került kiszabásra helyszíni bírság.  

 

3. A rendezvénybiztosítások 

 

A rendőrkapitányság 2019-ben eseménymentesen végrehajtotta a március 15-i, augusztus 20-i, 

és az október 23-i rendezvényekkel kapcsolatos rendőri feladatokat. 

 

4. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 

 

A rendőrkapitányság körzeti megbízotti állománya összesen 26 fő, akik 5 csoportban 

teljesítenek szolgálatot. 

2019-ben Csorváson önálló körzeti megbízotti csoport látta el a település és a hozzá tartozó 

külterületek rendőri ellenőrzését. A város közigazgatási területén túl Gerendás község területét 

is folyamatosan ellenőrizték.  A körzeti megbízotti csoport  vezetője: Molnár László r. 

főtörzszászlós, tagjai: Horváth Géza r. főtörzszászlós, Sitkei Endre r. zászlós, Horváth Zsolt r. 

főtörzsőrmester és Gortva Gergő r. őrmester. Nagy mértékben segítette a körzeti megbízotti 
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csoport munkáját a szolgálati kutya: Csorvás. Csorváson az egy körzeti megbízottra eső 

lakosok száma: 930. 

A körzeti megbízotti csoport minden páros héten kedden 08.00-10.00 óra között tartotta a 

fogadóórát, de a szolgálatban lévő körzeti megbízott a +36/30/633-7223 számon továbbra is 

közvetlenül elérhető volt. Azokban az időszakokban, amikor nem tudtak a lakosok közvetlenül 

a körzeti megbízottakhoz fordulni, a 112-es vagy a 107-es telefonszámon hívhatták a 

békéscsabai Tevékenység-irányítási Központot, ahol haladéktalanul megtették a szükséges 

intézkedéseket a bejelentéssel kapcsolatban. 

 

5. Az igazgatásrendészeti tevékenység  

 

A rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztályának feladatai az értékelt időszakban: 

szabálysértések elbírálása, engedélyügyi tevékenység (személy- és vagyonvédelmi, 

magánnyomozói és fegyver ügyintézés), a közigazgatási bírság elbírálása, a kiszabott bírságok 

végrehajtása, a pirotechnikai bejelentések, figyelmeztető jelzések nyilvántartása, ellenőrzése és 

a helyszíni bírság végrehajtásával kapcsolatos feladatok.  

2019-ben 1010 szabálysértési ügyet iktattunk, ez a 2018-ban iktatott 1100 ügyhöz viszonyítva 

8,18%-os csökkenést mutat, a feljelentett személyek száma 1053 fő (2018-ban 1142 fő).  

A rendőrkapitányság illetékességi területén a 2019. évben fegyver- és a tartási (viselési) 

engedéllyel rendelkező 1045 fő (2018-ban 1041 fő) természetes személy engedélyes 2080 db 

(2018-ban 2058 db) lőfegyver tartására, míg a jogi személyek esetében 3 (2018-ban 3) 

tulajdonos 35 db (2018-ban 35 db) lőfegyver tartására rendelkezett engedéllyel.  

Az értékelt időszakban 567 (2018-ban 568) hatósági igazolvánnyal (személy- és vagyonőri, 

magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező szerelő) rendelkező természetes személy 

szerepelt a nyilvántartásban. Működési engedéllyel 11 (2018-ban 12) egyéni vállalkozó és 5 

(2018-ban 5) társasvállalkozás rendelkezett. 

 

6.  Bűn- és baleset-megelőzés 

 

6.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai 

 

A rendőrkapitányság a bűnmegelőzési tevékenységének ellátása során figyelemmel volt a 

vonatkozó normák, irányelvek és feladatterveken kívül a bűnügyi helyzet értékeléséből adódó 

eredményekre is, mely fő iránya volt a bűnmegelőzési munkának.  

Az iskolai programokon kívül minden korosztály részére eljuttattuk figyelem felhívó megelőző 

előadásainkat az áldozattá és elkövetővé válással kapcsolatban, így a felnőtt és az idős 

korosztály részére is propagáltuk prevenciós tevékenységünket. A vizsgált időszakban is 

kiemelt cél volt az egyéni vagyonvédelem erősítése, a szükséges védő intézkedésekre való 

felhívás, melyet nagyobb tömegeket vonzó városi és civil szervezet által szervezett 

rendezvényeken is törekedtünk elérni. 

A programok, rendezvények sikeres végrehajtása, az eredmények elérése érdekében kiváló 

partneri együttműködésünk van az oktatási intézmények, a családsegítő központ, szolgálatok 

és a szociális feladatokat ellátó intézmények között.   

 

A 2019. évben a rendőrkapitányság illetékességi területén valamennyi települést érintően 

konzultációs fórumokat tartottunk, melynek témaköre a lakosság szubjektív 

közbiztonságérzetét leginkább javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések – 

szükség szerinti – megtétele, a lakosság véleményét, igényét figyelembe véve.  
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A fórum a rendőrkapitányság illetékességi területén lévő településekkel közösen került 

megtartásra Békéscsabán 2019. november 25-én, ahol a jelenlévők a felvetett témákkal 

kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tettek, ezzel is segítve munkánkat. 

 

6.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség iskolai 

prevenciós programjai 

 

A gyermek- és ifjúságvédelem területén a rendőrkapitányság szorosan együttműködött a 

családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokkal, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai 

Járási Hivatalának Gyámügyi Osztályával, illetve a Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető 

Fórum tagszervezeteivel. A rendőrkapitányság képviseltette magát a fiatalokat érintő iskolai 

programokban, rendezvényeken, ahol az áldozattá és elkövetővé válás megelőzése érdekében 

propaganda tevékenységet folytatott. 

A 18. életévet be nem töltött személyek kábítószer- és alkoholfogyasztásának visszaszorítása 

érdekében intézkedési terv alapján kéthavonta 1-1 alkalommal ellenőriztük a békéscsabai, 

valamint a kistelepülések szórakozóhelyeit. Az ellenőrzésekben részt vettek a társszervek, 

gyermekvédelemben tevékenykedő szervezetek képviselői is. 

 

Az oktatási intézményekben végzett megelőző munka mellett fontos kiemelni, hogy az ifjúság 

és családtagjaik részére szervezett programokon, rendezvényeken is törekedtünk megszólítani 

a gyermekeket, így jelen voltunk a Garabonciás Napokon, diákönkormányzatok által tartott 

rendezvényeken, iskolai majálison, nyári táborokban, illetve pályaorientációs napokon.   

 

6.3. A hozzátartozók közötti erőszak helyzete, áldozatvédelem 

 

A hozzátartozók közötti erőszak kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról 

rendelkező 2/2018. (I.25.) ORFK utasítás részletesen taglalja a távoltartás rendőrségre háruló 

feladatait, a bántalmazott és a bántalmazót megillető tájékoztatásokat, felvilágosításokat, 

melyet az intézkedést végrehajtók teljesítettek. Megállapítható, hogy a rendőrkapitányság 

illetékességi területén található települések tekintetében főként Békéscsaba városban történnek 

hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos események, jogsértő cselekmények, azonban a 

kisebb településeken is előfordultak a hozzátartozók közötti erőszak fogalomkörében 

értékelhető események, rendőri intézkedések.  

Az intézkedéseknél leggyakrabban rögzítésre került kiváltó okok: az alkoholos befolyásoltság, 

válási okok, szerelemféltés, fel nem oldott kommunikációs sérelmek, anyagi javak. 

A 2019. évben 22 alkalommal került sor az ideiglenes megelőző távoltartás jogintézményének 

rendőrségi alkalmazására.  

 

A 2019. évben tovább folytattuk a rendőrség biztonságra nevelő iskolai programjainak 

oktatását, a DADA programot. Az iskolai foglalkozásokon törekedtünk arra, hogy 

megismertessük a tanulókkal az áldozattá válás elkerülésének lehetőségét. Megjelentünk az 

iskolai szülői értekezleteken, ahol közvetlenül megismertettük a szülőket az iskolában folyó 

programok lényegével. 

Az áldozatvédelmi referens folyamatosan elemezte, értékelte a beérkező rendőri jelentéseket, 

feljelentéseket. Tájékoztatta a sértetteket az áldozatsegítés lehetőségéről, az ügyfelek által 

elérhető helyen a témához kapcsolódó anyagokat, szórólapokat helyezett el. Rendszeres 

kapcsolatot tartott a Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával. 
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6.4. A kábítószer prevenció helyzete  

 

A rendőrkapitányság a Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: KEF) 

tagszervezete és a bűnmegelőzési előadó személyével képviselteti magát, aki a 2019. évben is 

rendszeresen részt vett a KEF ülésein, a kábítószer ellenes programokon, „Szenvedélyünk az 

egészség” általános –és középiskolai rendezvényen.  

„A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” 

program alapján a drogprevenciós tanácsadó fogadóórát tartott és havonta két alkalommal 

egy-egy órában teljesített telefonos ügyeletet. A 2019. évben 1 fő élt a telefonos megkeresés 

lehetőségével, személyes, illetve elektronikus megkeresés hozzátartozó részéről nem érkezett. 

A bűnmegelőzési előadó a „Kábítószer-ellenes világnap” kapcsán 2019. június 20-án 

Békéscsabán, az Andrássy úti Társaskör épületébe szervezett rendezvényt, melyen a „Ne a szer 

uralkodjon rajtad” címmel készített oktató rövidfilm is levetítésre került. A rendezvény 

egyúttal lehetőséget adott arra, hogy meghívott vendégként az Országos Mentőszolgálat 

Békéscsabai Állomásának munkatársa és a Gyulai Drogambulancia vezetője beszámoljon az 

általuk tapasztaltakról, valamint arra, hogy bemutatkozzon a Független Egyesület is, akik 

szenvedélybetegek nappali ellátásával foglalkoznak.  

  

6.5. A baleset-megelőzési tevékenység 

 

A 2019. évben a baleset-megelőzési programokat a Belügyminisztérium által kiadott ,,Közúti 

Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2017-2019.”, valamint a 2018. évben a 

rendőrkapitányság illetékességi területén történt személyi sérüléses balesetek elemzése alapján 

határoztuk meg. Ennek jegyében kiemelt figyelmet fordítottunk a védtelen közlekedők 

biztonságára, azaz a gyalogosok és kerékpárral közlekedő személyekre. Az ittasan okozott 

személyi sérüléses balesetek nagy részét a kerékpárral közlekedő személyek okozták, mely 

indokolta az ittas járművezetés veszélyeire felhívó programok propagálását. 

 

A baleset-megelőzési előadó a helyi önkormányzatok, a Békés Megyei Kormányhivatal, a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Magyar Autóklub helyi szerveivel, az oktatási intézményekkel, 

helyi polgárőr egyesületekkel szoros együttműködésben, a közlekedés valamennyi 

résztvevőjének bevonásával folytatta a gyakorlatban már bevált propaganda akciók 

szervezését. A balesetek csökkentése és a helyes közlekedésre nevelés céljából előadásokat 

tartottunk az általános iskolákban, középiskolákban, óvodákban, a polgárőr egyesületeknél, 

idősek klubjában, valamint az Alföldvíz Zrt. dolgozói és a KNER Nyomda dolgozói részére.  

Továbbá videofilm készült ,,4 másodperc … ennyin múlhat az életünk!” címmel, melynek célja 

a kerékpáros közlekedési balesetek elkerülése. A videót a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 

Információs Portálján, illetve a youtube-on keresztül több mint  193 000-en tekintették meg. 

 

,,Az iskola rendőre” programban a rendőrkapitányság illetékességi területén található általános 

iskolák mindegyike részt vesz, összesen 19 általános iskola. Az iskolákból felkérés érkezett 

előadások tartására közlekedési és bűnmegelőzési témában, melynek eleget tettek a kollégák. 

Továbbá volt alkalom, amikor magatartási problémák miatt kérték az iskolarendőr segítségét, 

melynek során az iskola rendőre a pedagógussal közösen a szülők jelenlétében az érintett 

diákkal elbeszélgetést tartottak, melyek minden egyes esetben eredményre vezettek.  

 

 

7. Együttműködés 
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Az önkormányzattal, a társhatóságokkal, a polgárőrséggel, és más civilszervezetekkel 

kialakított együttműködés eredményes volt. A rendőrség megítélésének – a Járási 

Közbiztonsági és Konzultációs Fórumon kapott visszajelzések alapján – pozitív irányú 

változása tovább erősödött. 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területének minden településén, összesen 13 polgárőr 

egyesület működik.  A vidéki településeken a polgárőrök nagyban megkönnyítették a 

szolgálatellátást, mert a rendőrrel párban dolgozva, minden településen nagyobb óraszámban 

lehetett rendőri jelenlétet biztosítani. Az együttműködési megállapodásokban rögzített 

feladatok megvalósultak, a helyi polgárőr egyesületek tagjai és a körzeti megbízottak, valamint 

a járőrök közös szolgálatot láttak el. 

 

Kifejezetten jónak mondható a polgárőrség és a körzeti megbízotti csoport kapcsolata 

Csorváson. Napi szinten konzultáltak, rendszeresen egyeztették a szolgálatszervezést. A 

polgárőrök minden helyi rendezvény biztosításában részt vettek, illetve már több éve a 

szeptemberi iskolakezdéskor biztosították az iskolába érkező diákok biztonságos közlekedését. 

A körzeti megbízotti csoport a polgárőrökkel közösen továbbra is folytatja a meghirdetett 

“Tanya Programot”.   

 

A rendőrkapitányság a kiterjedt állami, illetve magántulajdonú erdőkre, valamint az 

orvvadászat által is veszélyeztetett külterületekre figyelemmel az elmúlt évben szorosabbra 

fűzte az együttműködést a csorvási vadásztársasággal, amely alapvetően a közös szolgálat 

ellátására, a külterületek közös ellenőrzésére, valamint az információáramlás folyamatosságára 

irányult. 

 

 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 

2020. évre a Békéscsabai Rendőrkapitányság legfontosabb szervezeti teljesítménycéljai az 

alábbiak: 
 

 

 A szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott biztonsági helyzet fenntartása, a helyi és 

területi közbiztonsági, valamint bűnüldözési adatokra és szempontokra rugalmasan 

reagáló közterületi jelenlét folyamatos biztosítása. 

 

 A közlekedésbiztonsági helyzet javítása, ennek keretében különösen a halálos balesetek 

és a balesetekben meghalt személyek számának csökkentése. 

 

 Az illegális migráció és az államhatár rendjét érintő egyéb jogellenes cselekmények 

elleni eredményes és következetes fellépés érdekében a határrendészeti feladatok 

schengeni követelményeknek megfelelő végrehajtása. 

 

 Az általános szabálysértési hatáskör járási hivataloktól történő átvételének 

végrehajtása. 

 

Köszönetet mondok az önkormányzatnak, a polgárőrségnek, a társszerveknek, minden 

csorvási  polgárnak, aki segítette munkánkat.  
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Kérem Önöket, hogy továbbra is segítsék a munkákat, támogassanak bennünket, hogy 

tevékenységünkkel Csorvás város lakosságát szolgáljuk. Kéréseikkel, problémáikkal 

forduljanak bizalommal a szolgálatot ellátó körzeti megbízottakhoz.  

  

Kérem beszámolóm elfogadását.  

 

Békéscsaba, 2020. május 26. 

 

         Tisztelettel: 

 

  Dr. Bede Sándor r. ezredes 

         kapitányságvezető 
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