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Ti§ztclt Képvisclő Testűlet: Tisztclt Polgármestcr Úr!

Sárszenlágota kiizség Önkormányzat Képviselij Teslü]etének 2015, é\,j nunkareNéberl
lbglaltak megl'elelóen - a Rendiirségriil szriló 199,1, ér,i XXXI\r, töI\én}, 3, § (]) bekezdésében
meghaláIoZoLl kótelezetlség alapjárr - a te]epü]és kijzbiztonságárrak hellzetéről. a közbiztorrság
érdekében tet1 inléZkedésekró] és aZ aZZa] kapcsolatos t'e]adatokról iiz alábbi beSzálioló adhaló.

I. Sárszentágota kiizbiztonsági helyzetének értékelése

l. Á bűnügyi hclyzct nlakulísá

1.1. A regisztrált bűncselekménvek számának alakulá§a

Sárszenlágota kiizség illetékességi terilletén 20].l, ér,ben 22 r,egisztrá]t br|incseleknérr1 törtérrt.
szem]re[ a 2013-ban 11 bűncselekn' énnlel, ]0l5 ér,ben viszont a ]negelóZó é\ek]iez hasonLóai
csökkenl a búncseleklnénlek szárla 7 db bűncselekménlt Iegiszirii]tuDk,

1,2 A ki€m€lten kezelt búncselekménl,ek színrának alakulása

Slt|sZentágota tertiletén történt kicnrelten kezelt büncselekménlek szálna az e]múlt i]l é\,

\,iszon},latában| 20I]-bcn l0. 20]2-bcn 2l. 20l3-ban 8. 20],l-ben ]7 kiemel1 katególiáiú
bűncselcklnén). tijrtónt. lncl\. 20l 5-bcn 5-rc cSökkcnt.
A kicmclt búncsclckmóll},ck rószletcs aLakulása
Te§ti §érté§ SáIs7entágota teíületén 20l3-ban l darab.20].l-ben 0 darab. nrely szltmol sikeliiil
megórizni 20l5-bcn s.rrr töftént iI},cnjcllcgú biincsclckrlén1,. íg1 garázdaság serrr,

A klpások szálna sálszentágota teIiili-tén 201.,l, él,ben eg}, sorozaL biiDcse]ekmén) nek
köszönhelóen a 2013-as 5-rijl l7-Ie enlelkedett. lakásbetiirés ezekbei az é\ekben ierrt \oh.2015
ér,i .1 lopás nagl csiiklienés, uevanakkor eg}, esetben lakásbetijrés tijrléDl,
i0l5- ,<, e,;l (5<lhÉll lii,I;lll ,,,n.álá. i.,

1.3. A kiizterületen elkiivetett regi§ztrílt bűncselekménl,ek számának .hkulása

A kij7területen clkövctctt biincsclcknlén),ek szána aZ clmíllt é\.ben 3 r,olt, cz a szálrr nctl
\ áltozott 20 1,l-hez képest,

2.A tuIajdon elleni szabáll-'sértésekkel kapc§olato§ tapasztalt(lk, adatok

A Sárbogáldi Rcndórkapitánvság illetékcsségi tcrülctón a trrlajdon elleni szabáh,sérrésck
számárrak alakulásában jclcntós szcrcpct .iátszanak a szczonális .jellegii .jogsértések. Télen
túzilalopás. nváron a tcrrrlénvlopások fordulnak eló nagtobb szánban, illet\.e állancló jelleggel
aZ álulopások, 

^ 
lopásokal elkövetii személl,ekke] szeDlben - kel]ő dill'erenciálás ne]lett -

igl,ekeztünk nlinél nagyobb szárnban aika]nazni a szabá]ysériési órizet. j]]etve ehheZ
kapcso]ódóan a bílóság elé állitás inléZmén},ét, A biinlelés kiszabása kelló \,isszalaúó hatással
varr. igl,isl,nételt elkö\eté5 e]eúJ,észó száIban tbldul eló, A tulaidon cllcni .iogsér,tések
lélderitésc és az crcdmónyesség javitása éIdekóbcn a közterületi állonlán1, liglelrle
tolvamatosan fclhivásra kel.iilt az azonnali adatg},újtő tevékcn},séglc az elkiivetij kilétérrek
rrregállapítása céIiából,
-,\ szabáll,sér,tésekrijl. a szabál},sértési cljárásr,ól és a s7abál_yséItési n_,-ilvántaItási Ien.]szellól
szóló 2012, évi II. törvén) 20l2, április 15,i hatá]l,balépését kövelően - a szabál!sé ési
énékhatár 50,000 F-lban került ]neghaúlozásrit - jelenrősen ei]]e]keclett a tulajdon ellen]
sZabá]yséftések sZáma,
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sárszentágote tcll:ilctéll 20]]]-ban 6 eljárás indult.20],l-ben öss7escn 2 cliárás. lníg 20]s-ben ]

lopás. 1 r,ongálás szabálysértése tijrlént. \,alamint eg]. eltihás hatál!a alatt tijíénij vezetés miatt
indult szabál),sé ési eljá,ás. eg} esetben keriilt sor tltvohartásla,

3._{ kózlekedésbizíon§ági h€l},zet, az abban bekövetkezett változások

A 201.1, é\,ben elél,t erednéi!1 - 3 balesetben 3 1ó veszílelle élelél lnely kol1lol},jalulás
a korábbi ór,ck crccltllónl,eilrez képest negőriztiik, azonbitn tovább csajkkenti ezt a szánol
sajnos neln sikeriilt. A 201,1, ó\,ct kövctően ismét ielentós javulást ótlünk cl aZ ittasan okozott
baleselek számál tekintve,.\ 20l]-as l2 baleset hel},et a 201.1, ér,ben 8. a 20l5, évben pedig 2

balesetnek volt ittas iámíllezetó aZ okozója. 
^ 

súl)os sériiléssel jáló ba]eselek szjilában
jclentós (.l79l*os) cSökkenés. a könn!,ű séILi]éssel iáró baleselek szálnában pedig nö\,ekrllén},
(]49/o) \,olt tapasztajható. számottevő útfelíl.jítás isn,]ét nem volt a Sárbogárdi Rendólkapitán),ság
lefliletéheZ taítozó úthálózaton, Kerékpárutak illetve kerékpársávok senr épültek i]]etve kerl:iltek
kia]akításra, L]z!n inftasíuktilrális lejlesztések régóta a tervezés fázisában vannak. de sajnos ott
tnegrckcdtck. Alláspontunk szerint je]entós lnéltékbel1 poZití\, ir,ánl,ba nozdithatnák a baleseti
mutatókat. dc sajnos a negr,alcisulásukla nég várni kell.
Sárszentágota terii]etén 2015 é\,ben 6 köZíltj közlekedésj baleset tij ént ]nel),ból 4 anl,agi krir,,-ls

balcsct ós 2 szeméL),i sél,üléses baleset volt,

II. A Sárbogárdi R€ndőrkapitány,ság által a kiizbizton§ág érdekéb€n tett intézkedések és trz
azzal kapcsolátos feladatok:

1. A köztcrül€ti j€lenlét méítéke

A Sárbogárdi Rendőrkapilán! ság köaeúleti jelen]éle lekin|e|ében e]nondhaló, a 201.1, é\ i
5888 fijr,el szcrnbcn 53]0 fót éíirltett a köZtedi]etle le7énvlés a7 clnlúlt ó\.bcn 51326 óra hc1\,clt
492.17 óIlrban,

A rcndóIkapitár1},ság illetékességi teriiletén tuljsztikai szenpontbói á]]andó k]cnleLt tcriilct
nincs,

ldegenlór,galnT i szempontból azonban szüksógcs nlcgcnIítcni 20l5, jírlius ]9- aulusztus 4.
közötti időszakban Ozora,Dádpuszta ma!ánte ileten meglendezett. O,Z,O,R,A. Fest elnevezésii
szabadtéli rendezvén},l_ amelyen egl idiiben tijbb tízezel résztr,evij is.je]en \!11, A 1endeZ\énv
nemzetköZileg úeghirdelelt \ ol1a miall i8elr je]enlijs volt a terl:i]elre éliiezó és huzamosabb icleig
ott is tartó7kodó küllöldi állampolgárok szána. akik jellemzően szenél},gépkocsikkal,
]akókocsikkal vagy éppen szen,czctt szí]lítás keretében különjáratos buszokkal óIkcztck a Ljszt
Ielenc Nenzetközi RepüliltérriiI. A rendczvénl,rll,ílt rcndóri bi7tosítássa] zajlott Fejér és Tolna
rrreg},él egyalllnt ér,intij renclőri állorlánl,bcvonásár,al, i]lctvc a Készcnlóti Rcndórsóg cróinck
közlemúkijdéséve]. arnel,vet indokolt a rcndez\,éíl),köln,vczctónck. különöscn lgal köZsóg
kijzigazgatási tcrületén a köZbiztonság lel]ntallása, a rendezvényle érkezók rliatt jelentósen

egiö\,ekedett kiizírti lbrgalom által i.lcntctt balcsct|cszóll,cs hcIl,zctck. t-orgalnri akadál1,ok
kialakrt]ásának megakadályozása,

2. A közrendvérlelmi szolgálattelje§íté§ g},ekorlata

A lóbb intézkedé§ek mutatói a kö\,ctkczők szcrinl alakultak. Elfogásla 201.,|-ben l5.1.
2015-ben 141 lő kelt]l1, Előállííá§ 20].l-bcn 597,20]5-bcn,169 csctbcn törtónt. I]izton§ági
intózkcdés 2014-ben 163.20l5_bcn ],15 csctbcn kerlilt r,égrchajtásra, í.Iell,szini bírság 2014-
ben ]366. míg az elnrillt é!ben 2695 fó\el szelnben ke ilt kiszabásra. Az elrendelt előyezetések
száma 201.1-berr 791.20]5-bcn 67] \,olt. ezen belül a vógrehnjtott elóvez€té§ek §Zámlr 506-Iól
j7l-rc csökkeit. Alkoholszondr (teszter') alkalnlazására a 20]4. é\,i 2780 esettel szenlbcn a
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tárgyévben 1806 alkalommal kelüIt sol, ezen belül a pozitíy alkohol§zondák szi)Jna l22-íőI47-
rc csökkent. A fenti mutatók ilyen métékű alakulása killönösen anrrak fényében kiemelkedő,
hogy mind a szolgálatv€zénylések óraszáma, mind a közterületi kivezónylések óraszáma - az
1. pontban leírt számban - csökkent. A közterületi rendőrijelenlét alakulása forditottan arányos a
bűícselekméüyek keletkezésév€I, mely nem csak a köztedleten elkövetett bűncselekmények
esetében figyelhető meg, A Reídé§Zeti osáály 2015. évben is rendszeresen tájékoztatá§t kapott
aZ aktuális búnügyi helyzetről, a szolgálatszervezés, az útirán}.teNek a mindenkori búnügyi
operatív l]elyzetnek megfelelően kerültek vátoztatrásra. A Rendészeti osztály beosztott
állománya rendszeresen búnügyi információval segítette a felderítést.

Elfogások: Az elfogások száma a települé§ vonatkozásában 2014. évben 1 fó volt, ez a szám
20 1 5 évben nem vátozott, szintén 1 fó voit.

trlóállítások: AZ előiíl]ítások szárna aZ eliizó é\iiez képesl nijtt. ]-Iól 5-Ie,

I]lóvczctósck: 5 db e]rendelt eiól,ezelés \ol1 Sárszentágota lelii]eléró],

szabá|},sértési Icljclcntó§ek: AZ e]n]ú]l é\ben 8 eselbei ke]]ell szabáll,sértési iiLjelentésse1 élni
a tclcpiilósen,

Hel},színi birság: A birságolt szenlól},ek száma 201,+-ben 29 t'ó l,olt. a kis7abott biíságok
ijsszege pcdig 285.000,- Ft. cz a szán 201]-ban j8 tó \,o1t..l45,000,- Ft énékbcn,

Biztonsági intézketlések: Sárszentágotán 20l], ér,ben L esetben. 201.1, érben 2 esetben
Irajtottak \,égre biztol]sági inlézkedésl,

Általános üg},irat - ktiln},ezettanu]márt;,. tantizkodási hel,v nregállapitás, bűniigli
inibmlációkérés. l'eg},\ertáIoló hel),, el]enijlzés javalészt - feldolgozás: A kijrzeti megbízott
f0] 5. é\,be11 5 esetben \,égzetl te\éken)séget e tárg},ktjrben,

3. A l9 me§,ére kiterjecló 2,1 órás közterületi jclcnlótct biztosító, úg,Yneyezett" l9/2.1
program" r,égrehajtásának tapasztalatai,

_A. Sárbogárdi lle ndijrkapitán!,ság illetékességj teriiletén a ]9 mcg},és let'edeltség
progúnlon belül lekinlelle alra. hog) rendőrkapitltn},ság székhel,",i település , Sárbogár,clon
\,alósul lneg a ]4 órás lefedeltség, SáIkeresztúl lelepl:]]és eselébei ir tbl},amalos
lcliilvizsgáLatok ercdlné11},eképp arrrenrrliben iidoko1l 2.| órás i]let\e iapi szinlii ]elideltségel
biztositunk, A bcsotolás alapja ninderr esetben ir télség biiniigt,j és lendészeti statisztjkai
mutatói. a lakosság szubjektiY biztonságérzete és a korábbi él,ek szakmai tapasztalatai voilak,
Sárkeresztirl településcn a7 átlagot mcghaladri a tulajdon cllcni búncsclcknlónl,ck ós
szalrá]),sé ések szllrrra. illetve az olyan apróbb.jogséftésck. mel!,ek negatír.an bet'ol1ásoLják az
állampolgtirok szübjeklív bizlonsá!: éIzetét, A lrel},Zet ja\itása érdekében löblr inléZkedésl
loganatositottunk. SalkelesztiLron négt körzeli megbíZoll ]át el szolgálirlol. A Sárkelesz!úri
Renrlórórs megrr,vitása. mc1), 20l3, novemLrer 27. napján valósult mcg a rcagálási idó
rö\,idülését. aZ otr szoigá]alot leljesítók hcly és személ),ismerctének bilr.ölését és az állarnpolgári
bizalom crijsijdésót \,ánuk. nlcl_v a visszajelzések a]ap.ján nreg js töitó t.

.{ ] 9,/2.1 program kcrctében 2015. évbe11 2 882 ló látott e1 szolgálatot 23028 ólábatl, amel!
sor,án 62 eliögás.278 eIóállítás.97 bjZlonsági ültézkedés kerr:iLt \églehajtásía. Az jntézkedések

solál] igazo]lalásla keliilt 9599 szelnél\,_ hcll,szini birság kiszabására ]6]9 tó\,el s7cmbcn kcltilt
sol. iIIel\,c ,l7 biintctő t'elje]entés és j5] szabáll sér,tési 1éljelenlés készii]t,
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Felnrér,ésre kerültek továbbá a lakott teíüieten kivül eső jngat]anok. külön intézkedési
terv alapján rendszeresen és !isszatérő jelleggel röfténtek ellenijrzések minden telepi-llóscn ós
te]epü]éslészen- Ennck soíán az állonán}, |agjai alkaloriszerilen léh,ették a kapcsoIatot a
lany.ikon éIókkel. sze7onáliSan 1akott ingailanok (héh,égi háZ) és présházak tulajclonosaival
prelel1lí\ jellegű tanácsokkal - p1, rnegelóző !,ag),onvéde]ern - látták el iiket. táiéko7ódtak
g},anús szelié]),ek inozgását ilIctócn.

,,\ veszé]},eztetettek körébc taftóZók l'ig),ellne az ellenórzések során ii]hí\ásra kerii]1 azon
vag},on elleni és elijszakos bűncscLckn,iónyekre. ame1!,ek életvitelük, lakóhe]yi]k a]apján
leglnkább i'enl,egethetik ijket, illctvc az áldozattá válás rrtegelózése érdekében a bl:hrInegelijzési
tálgyíl lilhí\,ások. tájékoztatók tcrjesztése. valamint a segítségn},újtáshoz az e]érhetóségek
köZlése is lólvaIlatos vo]t. AZ ellenóIzések sorátr nag), segítséget nyúülotlak az éIintett
települések po]qárijli szervczctónck tagjai. akik - a körzeli negbíZo|lak lllellett - a szociális
gondozól*al. háziorvosokkal. postai kézbesilókkel, eglházkiizségek képviseli!ivel alkotják a
kialakilofi és míiködtctctt hil]áncot aZ infbrmációk árarn]ása. a szükséges intézkedések nrielóbbi
me!!1éle]e éIdekóbcn,

r\ i9,/24 prograrl keretón bcliil sáíszentágota köZséget ir II], kalegó ájú lelepűlések köZé
soro]tuk be. Bllleh a lelalacsonyabb vcszél).cztctcttségi fokozatot jelenti, Az intézkedési terl
alapján azaz eh,áráS. hog), ezeken a településeken hárolnnaponta \,ópczziink jáíórszolgálatot. án]
a g!,akorlatban enné1 gyakoribb volt a rendóri jelenlét Sárszentágotán. neponte vógcztünk a
lelepülésen szolgálatot.

,l. A t.endezvénybiztosítá§ok g]--akorlata

A Sátbogát,di Rerrdór,kapitány,ság illetékességi területén rendez\,énybiztosítások illctvc
csapaterós tcvókenJ,ségek igerr kis szánrban. eseti jelleggeI 1brdulrrak eló, Ilven esctekbcn az
ideiglenes csapatszolgílatj száZadbai részt Yevii kollégákkal oldjtrk nreg a biztosítási léladatokat.
Ezzcl kapcsolatban a 2015. évben jeientésle kijtelezett vag}..ielentős hííéíékú esenlón), ncm
törtónt. jcllemzóbb. üikor a S Zéke§]éhéI\,ár i és a Dunaírjr,árosi Rcndőrkapitárrl,ságok területén
töIténó fendez\ én},b izlo sílások és csapaterós tcvókcnYsógck csctén, lnegelősító elóként kelr:il
bevonásra a Sálbogárdi Reidőrkapitán!,ság álIománYa,

Az 1989 éri lll tijl\,én!,- a gyülekczósi jogról hatá]!,a alá taúozó rendez\,él1}1 kis
számban jelentenek be a Sárbogárdi Rendől kapitán},ságon. Amcnnl,ibcn i1l,en bejelentés
órkezett. annak elbilálása aZ arla nyit\:a álló határidón belül rnindcrr csctben n]egtöfiént.
Jcllcmzó. hogl,a bejelelltés nenr |ar,lalmaz nrinden olyan elemet, mely a7 elbíráIáshoz. iLletve a
renclórség részéról törtónó alapos felkészüléshez sZükséges..4.Z i]ven eselekben az egyeztető
tárg!,alások meglarlásra keliiltek, Mindcn csctben eg},eztettünk a meg),,ei szakirá1]),ítássai. ir
jclcntósi kötelezetlségünknek is eleget tettünk, ol},an gl,ülckczósi jog hatá1l,a lartozci
lendczl,ón).t nem jelentetteL be a kapitánl,ságrrrrkon. rnelvnek a megtartását lncg kcllctt vo]na
liltani. nlinden gYt\.s lcndezvénY tudonásLl] vételre keri]lt,

A csapatszolgálati szá7adba beosztott állományunknak. illetve aZ óket hel)ettesítíj
l(öztcriileti és panncsnoki ál]ornáIl},nak a 20l5, é\,ben jelcntós többlctlcladatot adott aZ il]egális
migráciri nör,ekcdésc nliatt.jcLentkező liarár Inenti nregerősítési ié]adatok ellátása, A kis létszánir
köZterl:i]eti állományLlnkbóI lj+l tó. nlajd az év \,égétől 10+1 1ó \olt beosztVa a csapatszo]gáLati
száZadba,,,\Z álta]uk leljesített nagJ, mcllnviségű több]etszolgálat, illetve az 111etékességi
teriiletiinkön óket hel)ellesi|ők hasonló nrennl,iségii túlórája igcn nagy terhet je]entett a
kijzteúleti áLLományla, A paraicsnoki állománv fo]vamatosan fig},elemmel kísórtc a bcosztottak
akttlális ilZikai és meúlális 1elhelheliiségi á]]apotát és gondoskodott az arra igón!,t tafiók
p ilrentetéséIó l , I]z§n tc\,ékeúységünk soráIr .- atlennviben e7 lehetséges \,olt a móltán),lást
ér,derrrló rr' agánérdckckct is jg},ekeztünk figyelenrbe venni,

Á Gyülekezési t\,, hatál,va alá nern tarlozó, jelentós esenén! volt a rendiirkapitányság
illctékességi lerii]elén az o,_/.o,R,A, |eszt rendezvény. alnel!,nek nyí]t biztosításába bevont



6

jclcntős cróink ]ncljctt a rendőri jelen]étet tovíbbra is biztositani kellett a relldólkapitán),ság
i]letékességi területén,

A telcpü|éscn lcndszcrescn tartott az Iskolai szl:iLői szcr\,.zct táncnlulatságokat a he]!,i

műr,elödósi házban. májusban gl,ereknap, jiuiusban kettes lbgat akadá]},hajtó \ clscnJ é5 sziircIi
lnulatság is lebonyolitásra került, nlel),,eknek biztositását a heLl,i kölzcti l,ncgbizott ós a

Sárkeresztílri Rendóróls aktuálisan szolgálatba11 lévó rendőrei. a po]gárórség tagjaiva] közösen
biZtosítottak. A rendez\én!,ekell rendbonlás ne történl,

5. Együttműködés

NIár korábban rr'egállapítlrst n),elt. hog).az eddig télszínre kefill negalí\, tár,siidalnri
prob]émákat. je]enségeket a rendtjlség nenr képes eg!ediil kezelni, társada]ni összelbgásla !al1
Sziikség, Einek neglé]e]ően a Sárbogárcli RendóIkapilán),ság illelékességi teriiletéú ig)
Nagylókon j5 fbl,vamatos voll a kapcsolattaltás és az eg),iittlniiködós nrindcn állar'Ti és
társadalmi szervezettel, Az önkornlánvzattal való kapcsolattartást a konstluklí\, eg]iillmiiködés
je]letneZle. aire]y l'eladat e]sósorban a körzeti nregbízotlakra hárllh,
A rendőli inléZkedések solán l'e]lárt családon bell:i]i plob]énákról a jelzéseket rendszelesen
negkiildtiik a családsegitóknek, az általuk negtett iütéZkedéSek visszajclzóscjt köSzöncttcl
vcttiik ós cnnek alapján nell] eg),szel rendólj intézkedésre is sor kcrült,

A polgárórségge1 is napi kapcsolatot tart a kölzeti megbizott. Az inlbrrlációárarllás a
poLgálórök és a rendórök köZött megl'elelóen iiködik.

6. A körzeti mcgbízotti §tátuszok ftltöltöttsége ós tcvókcnysógük értékelése

A Sárboglrlcli Rendilrkapitlrnl,slrgon 20]3, lébruár l,tóI 25 lij a köllel negbízoLti
stáluszok száma- Ez 2015,.iúlius 01,el eev lör,el. nTajcl szepten'ber 01-el lo\,ábbi rrég1 lór,el
plusz eg,v státllsszal csijkkent_ A Státllszokat lbl}.amatosan teljes 1iltöltijltség alatl ta oltuk és
ösztijnözzük miDd a korábban, lnind a fl,issen kijrzeti megbízolti beosztiisba kelü]l kollégákat aZ
aklí\ szolgá]ale]]iilásla, Kiemel1 hangsúlyt kapott a kapcsolallar,lás. lllel)l1ek d 1b]}an]irlos
doku enlálásál is megkó!eleljük. A kijlzeli megbizottak 1ónLos részei a Rendészeti osztá1l,rrak,
a te\,éken!,ségiiket lbl!,anlalosan fbkozott ligy,elernrrre] kísétjiik, amenn},iben úgy ilé]jük meg,
hog!,s7iikséges. a nlegt'eleiő szené]),Zeti dönléseket kezdenényezziik, A jál,őri létszát,n alacson),
szánrára te]<intettel a köIzeti llcgbízotti szolgálat ncm tiiggctlcnithctő a .járiirszo lgálat ellátásától,

7. Á bíinmegelózési tevéken},§ég hel},zete, lbl},amatban lévő programiai

A Sál,bogárdi RendőIkapitán}ságon - alapléladalábó] adódóan is - jórészt a Biinüg),i
Osztál], r,égzi a bűllmegelóZési tevékenységet. tennészetesen a Rcndószcti Osztál,r,
ktizreműködésé\,el. 2015, évben t'ökónt a DADA. progranl keretével r,égeztürrk búnrnegelilzési
te\.éke]r},séget, Ennek témáia tóként a.iogok és kötelezettségek. az álclozattá r,álás elkeliilése. a
biincselekfién) ek n1ege]óZése. Fentieken til] 1élkérésle részt vettiillk iöbb isko]ai lendez\,éD)el],
vetélkedőn. l'alunapon, ,{ktiv bl:jnmege]óZést lblylaltunk aZ iiinepniipokat egelőZő be\,ásá1,]ási
idószakban. r,alamjnt a N{indenszentek könyéki időszakban,

A Sárbogál,di RendőIkapilán]-ság állomárrla ter,ékerrl,sége során nag), ligy,elmet 1bldit
miidazon cselekménl,ek l'elclerítésére. an'eil,elikel aZ e]kö\,etijk Yeszélleztetik a kiskorú testi,
1cLki vag,v erkölcsi lqilódését, 2013, januáI l,jétó] íú léladattal bőviiil aZ áhaláios lendőrségi
1iladatok ellátásáía létrehozoti szerv léladalkóre, a Reidőrségról szóló 199,1. é\,i xxxIV.
tőr!én}, 3.1iA, -S lehetősópct bi7tosít a tanitási idóben közterületen. nl.ilr,ános hcll,cn. nagl,korír



tiliig!,e]ete nélkül tartóZkodó g,vern]ekkoríl szelnéllyel szembcni rendóri intéZkedésle. dne]y
aLapjár1 a bázisé\,\,cl megeg},ezóen, a tál,g),é\,ben iS ,{ tó ."iskolakerülii" glelrlekkel szemben
keriilt Sor iotéZkedésre, akjk - a szüló. il]etr,e törr,ón,vcs kópviscIő éItesitését ki]\,elijen - az
oktatási intózméD!,be átkisérésre kell:iltek. Biinmcgclőzési tanácsadri a SálbogáI,cli
Rendórkapitánl,ság illctókcssógi tcliilctén ncrll fcjt ki tcr,ékenységet, ezen er,ótészítéseket
kizár,ólag a rcndórkapitánlsáp L]cosztottjai \,égzik.

III. Összegzés, főbb célkitűzések f€ladatok 2016. ér,re.

A biiniig},i mrrnka crcdmónvcssógc különöscn .iónak éíékelhelii. szárnszerűségében és
ninóségében is. azoiban ajö\,őben komol) hangsúl}t kell likletni a ]opísok. betöléses ]opások
ti]de tésóre, A közrendr,édelrrri állonán),tovább bővülő feladatrendszct-tcl \,óge7te tnunkáiá1. A
közlckcdósi bűncsclckrnón_vck terén tölckcdlli kcll a7 ittas gé pjár rrrűvezettilt és ittas
kerékpárosok. valamint a gyorshajtók hatékonvabb kiszűrésére, A kijzrend- és a kijzbiztülság
hel}zete a SárbogáIdi Rendijrkapitán},ság illetékességi területérr nregl'eleló,,,\ ]oklilis problénák
kezelése jó színvonalú. azonban a jó\,óben is komo]}, hangsúl}1 keli t'ektetni a í'efiózöttebb
tel,ületek tbl!,amatos ei]enórzésére, a sziikséges irrtézkedések lniclőbbi lncgtótclórc a7
állampolgárok biztonságér,zetének ja\.ílása érdekében, A Sárbogárdi Rendórkapitán),ság a 20] 5,
é\,re meghalálozotl l'eladatait rrrinden szaknrai teúLelen jó szín\onallal teljesítettc, 'l'öbb szakrnai
ler,ületen a tevékenység kimagaslti színr.tlnalú lolt. de nreg ke]] említeni, hog1, néhárr,r, szaknrai
te\,éken},ség 1eriilelén a javuLás szükséges,

céIkitíízések

A kolmánvzati üg},iratkezelij rendszer nűkijdletése. az Sálbogáldi Rendőrkapitán},ságra
hárü]ó téladalok \ églehajtása_ illet\.e koordinálása,

-4. rendőr,i intézked ések j og- és szaksleriiségének_ r,alanirrt lratékon),ságán ak j al,ítása.

A rerrdór,kapitánl,sággal szernbeni kijzbizak)m és a Rendijlség tekintél},ének erősítése (lendijú
intézkedések szakszeriiségének és kuliul,állságának nöre]ése. a tön ónvsóIlósckrc a7onnali
1ratározott leagálás),

A t'cldciitett biincselekn]én},ek szán]ának nö\,elése.

A 2015. ó\ten legis7trált bűncse]ekn,]én},ek számának csökkcntósc. a7 isnlclctlen tclteses
1'e]deri|ési és a n),oilozás eleclrnénl,ességi mutatók megléLe]ó szitlten larlása.

A t]űnmegelőZésj munka hangsill),osirbbá téte]e aZ áldozaüá \,áláS elkcriilósc óídckóbcn.
különiisen a gyeln'ekek ós az idóskor,úak tckintetében, A búnrlegelilzés trlr,ábbi
lehetilségeinek kLttatásában. kidolgozásában és r,égrehajtásában a paltnelkapcsolat lIég
szolosabbá létele a csaláclsegítii szollálatokkal. cir,il szervezetekkel,

Hatékonl,abb f'cllópés a szincslónl-tolr,aiok. körn!czctkáIoSitó biinijzés, épített kij 1},ezet

longá]ói és a glal]jtis roigálók elle]1, ,,\ jogsé ő cseleknények szánának vjsszaszoíitáSa.
b[incselekmények 1'elderítése, egelóZése, ,\ rendőfkapitán!,ság ezirán),ít te\,éken},5égéoek
társadalmi elismeúségének és !ámogalottságálak javitása,

Kicmclt tigl,elcrl tbldítása a csaiádon belü]i erószakos, garázda. ólct- ós rcsti ópsóg cllcni
csclekmént,ck. a kábitós7cr b[ínö7és viss7as7oritására, a7 áldozatvé.]clnT i tcr,ékerrvségle. a
bűIrismét]és nTegeLiizésérc, a biinmcgclózési te\,ékell),ség r,égzése a ltormán1 biirrmegelózési
p1,oglamjálak n1egfe]e]óen.

A kie1nelt és a síl]),ponti bűncselekmén},ek n,vomozás,eIedmén,"-ességi mulatóinak enielése,

A s7er1ezett biinőzés elleni 1éllépés 1bkozása, a bíinügy,i elenLő-é ékeló te\éken),ség
fokoZása a sZeIyeZett búniiZiji csopoftok kialakuIásának negelőzése érdekében,

Á hatékon),abb szolgá]alellútás érdekében a közterületi óraszán nö\,e]ése,
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llatá,ozott l'ellépés aZ illegális rnigráció ellen.

A közteriiletek. a köZösségi (spo1,1. szól,akoztató és kultur,ális) rendez\én)ek és inléZlnén}e](
biztonságltt hatékonl.abban clőscgitó. az állarrrpolgárok szükségtclcn Zavaúsát mellóZó
szolgálati tevékcnvségck crednrén1,,esebb szenlezési. módszettani elemeinek közptltltilag
kidolgozott szabályainak alkalmazása,

A jogszabál1,,ok rncgsóítőivel szenben határozottabb. szigor,írbb t'ellépés, a iogkövető,
szabá1!,tisZtelő állampolgári magalartásla tijíénij ijSZtijnzés,

A közlekedés. elsiisorban a i(ijzúti közlekedés biztonságát szoIgirlri szalin'ai ptollamok
ketetóbcn a lendőrkapitál1!,Ságla háluló íiladatok \,égrehajtása. kienrelten kezelre a ]akott
lelületek közlekcdós biZtonságát a szabálykövetésle ösztönöZvc a jáím[i\ezetóket.
g),alo gosokal eg},ará11,

A kdzleriilelek rencljének fénntanása. a közlekedési légyelem javítása és rnegszilár,clítása a
szeniél},i sér,ü]ésse] iáró közlekedési balesctek megeló7ése és visszaszoritása. a kiemeIt
kőZlekedési szabálysértések kövctkczctcs szankcionálása, l1atékon1, balesct ncgclózósi
tevékenység \,égzése, aZ illas jáImiivezeliik kiszűrése és fé]C]elítése. Kiemelt ic]ósza]<okban
rendóri jelenlét biZtositása aZ áhalános iskoiák. liekventáll hel}en található g},alogosálkeló
hel,vck kör n,vezetében.

A társszerr,ekke1. önkorrnántzalokka]. civi] szeNezetekkel szorosabb egyl:ittmüködés
ltialakítása. a bíinrncgclózós társadalnasitásála ilán)l ó törek\,és.

..A lakosság sa]bjektív biztonságérzerél - a települési. illetr,e kistérségi szi1,]ten n]utatkozó
igén!,eklc llg),clc]Inrc] - leginkább ja\ító, a prevenciót ellitél,be hell,ezó r,endőri iritézkedések
mcgtételéle" kiadott |eladattelv alapján, illelve aZ ..Idős..k sél,el]néle elkövetett jogsé ések
nlcg§lőZésóre'' ]ndított akciók. tevékeny,ségek 1b1),-.tilása. \églehajtása,

Stíatógiai pontosság a rendészeli őrszolgálalokkal és a agánbiztonsági szektolral, pánallan
eg),i]l1miiködés a piaci versenyireil,zet állapota alapján.

Az Egységes Segéll,hír,ó Rendszcr (ESR -l]2) szcrvczésóbcn" logisztikai és tcchrrológiai
l'eladatainak \,églehajlása sorái a lendórkapitányságla háruló 1éladatok e]lálása.

Az önl(ormiin)Zalok reidészeli te\ éken},ségének az erósitése és segilése. A kislelepülések -

ktiltjnös tckintcttcl a közbiztonsági szenpontból hátrán},os települések - köZbizto sígának
javilása,

-,\z illetékességi telü]eten működó öukormán,vzatok rész\,ételóvcl mcgtarlott Járásj ]--g},cztctő

l]órun]o]1 l'eh,eterr problémák rnielóbbi orvoslása. az etnikai in.]iltatásíl bűncseleknrénl,ek
cllcni köZós t'e]]épés, azok mege]őZése, A kisebbségek kőrében a táIsadalili kapcso]alok
elósítése. szorosabb egytittnriiködós a kisebbSégi önkorm.in],zatokkall kieme]t lig}elemmel a
bűnmegelózésrc. az á]dozattá. bűnelkövető\,é, illetve szenvedélybeteggé válás elkel,üléséle és
az ismelettcrjcs7tó korlmun jkációla,
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Tiszteit Polgármester Ú'r, Tisztelt Képviselő-testületl

végezelül engediék meg. hog}, mcgkös7önjcm a képviselij-lestületnek az elnlíllt év solán
11} ilj tolt tálrogatí) együttnlűködését. segítségét.

KéIcn:] a risztelt Kép\ iseló-lestiiletet a Sárszenlágola köZség köZrendjéró], kaiZbiztonságáló]
szóló beszámoló mcgYitatására, A beszánolóva] kapcsolatosan \,ó]cmón},iikct. iaYaslataikat.
nronclják el. tor,ábbá kórcnr Önökct. hogy bcszát,nolónat eLtbgadni szivcskcdjcrrckI
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