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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testület a 2017. évi munkatervében fogadta el a 

város közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalását.  

  

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.  

 

Hajdúnánás Rendőrkapitányság kapitányságvezetője elkészítette beszámolóját, mely az 

előterjesztés mellékletét képezi.  

Az anyag első része a közbiztonsági helyzetet és annak értékelését mutatja be számadatokkal 

alátámasztva. A beszámoló második része a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az 

azzal kapcsolatos feladatok összefoglalását tartalmazza, a harmadik részben a 2017. évi 

célkitűzésekről és főbb feladatokról olvashatunk.   

 

Az anyagban megfogalmazásra került, hogy a város bűnügyi helyzete kiegyensúlyozott és 

javuló tendenciát mutat, kirívóan durva, a lakosság jelentős részét nyugtalanító, a társadalomra 

kiemelten veszélyes bűncselekmény nem fordult elő városunkban. Csökkent a 

rendőrkapitányság illetékességi területén regisztrált összes bűncselekmények száma, javult a 

közlekedésbiztonsági helyzet, és ehhez kapcsolódóan a személyi sérüléssel járó közúti 

balesetek számában is csökkenés mutatkozik az előző évi adatokhoz képest.   

 

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

javaslatával kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2017. július 11. 

      Tisztelettel: 

  

Tóth József 

                                                            polgármester 

 

 

 



 

Határozati javaslat 

    ……../2017. (VII. 20.) 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 az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

    Határidő: 2017. július 20 

    Felelős: Tóth József polgármester 


