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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a rendőrkapitány 

vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő 

települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.  

 

A Hajdúnánási Rendőrkapitányság kapitányságvezetője elkészítette beszámolóját, mely az 

előterjesztés mellékletét képezi.  

A rendőrkapitányság 2019-ben is a meghatározott stratégiai célok és célkitűzések alapján 

végezte munkáját. Az anyag bemutatja a rendőrkapitányság illetékességi területét, majd értékeli 

annak közbiztonsági helyzetét, a bűnügyi helyzet,  a bűnüldöző munka, a tulajdon elleni 

szabálysértések, és a közlekedésbiztonsági helyzet alapján.   

A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok vonatkozásában 

számadatokkal ismerteti a közterületi jelenlétet, és a rendezvénybiztosítást, bemutatja az 

igazgatásrendészeti tevékenységet, a bűn- és balesetmegelőző munkát, illetve szól az 

együttműködésről is.  

 

Polgár területén a rendőri eljárásokban regisztrált bűncselekmények száma a 2018. évhez 

viszonyítva 2019. évben nem változott, mindkét évben 89 bűncselekmény került regisztrálásra.  

Csökkenést mutat a város közterületein elkövetett regisztrált bűncselekmények száma, illetve 

felére csökkent a kiemelten kezelt bűncselekmények száma. A vagyon elleni bűncselekmények 

közül a lopások száma is csökkenő tendenciát mutat, illetve a lakásbetörések száma 9-ről 3-ra 

csökkent. A testi sértések számában nem történt változás, 2019-ben is 14 eset került 

regisztrálásra. Jelentős csökkenést mutat a garázdaság bűncselekmények száma, a 2018-as 10-

ről 2019-ben ez a szám 3-ra csökkent. 

Az anyaghoz tartozó statisztikai kimutatások 10 éves időtartamban mutatják be a városban 

regisztrált bűncselekmények fajtáit, mértékét.  

 

A beszámoló összegzésként megfogalmazza, hogy a 2020. évi célkitűzések és feladatok 

végrehajtásával növelni kell a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét, fenn kell tartani a 

rendőrkapitányság illetékességi területén a közrendet, közbiztonságot, törekedni kell arra, hogy 

szakmai tevékenységükkel, intézkedéseikkel erősítsék az állampolgárok Rendőrségbe vetett 

bizalmát, a rendőri szervezet társadalmi megbecsülését. 

 

 



 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni, véleményével, 

javaslatával kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Polgár, 2020. július 21. 

       

 

Tisztelettel: 

  

 

 

 

Tóth József 

                                                             polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

    ……../2020. (VII. 30.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

Polgár város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 

beszámolót és az alábbi döntést hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a város közbiztonsági helyzetéről szóló 

rendőrségi beszámolót elfogadja. 

     

Határidő: értelemszerűen 

    Felelős: Tóth József polgármester 


