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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.  

Az anyagban megfogalmazásra került, hogy 2021. évben is jelentős mértékben határozta meg 

a rendőrkapitányság munkáját a tömeges megbetegedést okozó koronavírus járvány. A 

járványhelyzet miatt keletkezett többletfeladataik mellett is törekedtek a napi szolgálati 

feladatok maradéktalan ellátására, a rendelkezésükre álló erők és eszközök hatékony 

alkalmazásával az állandó közterületi rendőri jelenlét biztosítására, a bűncselekmények 

megelőzésére, a jogbiztonság megteremtésére, és a közlekedésbiztonság szavatolására.  

Az anyag többek között részletesen bemutatja a rendőrkapitányság illetékességi területének 

közbiztonsági helyzetét, ezen belül a bűnügyi helyzetet, a bűnüldöző munka eredményét, a 

tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatokat, adatokat, a közlekedésbiztonság, 

valamint az illegális migráció helyzetét.  

A beszámoló betekintést nyújt a rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Bemutatja a közterületi jelenlét mértékét, 

szól a rendezvénybiztosításokról, a körzeti megbízottak tevékenységéről, az 

igazgatásrendészeti tevékenységről, a bűn- és balesetmegelőzésről, az együttműködésről, 

továbbá megfogalmazza a 2022. évre vonatkozó célkitűzéseket.   

 

A rendőrkapitányság 2021-ben is a meghatározott stratégiai célok és célkitűzések alapján 

végezte munkáját. A részére meghatározott feladatokat végrehajtotta, az illetékességi területén 

kirívó, a lakosság nyugalmát jelentős mértékben felkavaró bűncselekmények nem történtek. 

Csökkent a regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmények, a testi sértések, a 

garázdaságok, a lakásbetörések és a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek 

száma, illetve emelkedett a lopás bűncselekmény nyomozáseredményessége. 

 

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Polgár, 2022. április 20. 

        Tóth József 

polgármester                                                           

   



Határozati javaslat 

…/2022. (IV 28.) határozat 

 

  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a város 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és 

az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót és az alábbi határozatot 

hozta:  

 

1./ A képviselő-testület a város közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi 

beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalom alapján 

elfogadja.  
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