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Elıkészítık: Dr. Vincze István r. alezredes
rendırségi tanácsos kapitányságvezetı, Jóna
Imréné szervezési ügyintézı
A beszámoló törvényességi ellenırzıje:
Dr. Kiss Imre jegyzı

BESZÁMOLÓ

Hajdúnánás város közbiztonságának 2018. évi helyzetérıl,
a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl és az ezzel kapcsolatos feladatokról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 314/2018. (XII. 19.) számú Képviselıtestületi Határozatával fogadta el a 2019. évi munkatervét, melynek értelmében Hajdúnánás
Városi Rendırkapitányság vezetıjét a 2019. április havi képviselı-testületi ülésre kérte fel
beszámoló készítésére.
Dr. Vincze István r. alezredes rendırségi tanácsos kapitányságvezetı a mellékelt beszámolót
juttatta el a képviselı-testülethez.
A Bevezetésben olvasható, hogy a városban kirívóan durva, a lakosság jelentıs részét
nyugtalanító, a társadalomra kiemelten veszélyes bőncselekmény nem volt, a város bőnügyi
helyzete kiegyensúlyozott és javuló tendenciát mutat.
A beszámoló a bevezetésen túl három fejezetben - A közbiztonsági helyzet értékelése; A
közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok; Célkitőzések –
területekre, tevékenységekre lebontva igen részletesen számadatokkal és %-os összehasonlítással
is értékeli az adott területet.
Kiemelendı, hogy a Rendırkapitányság illetékességi területén a szervezett bőnözés jelenlétérıl
továbbra sem kell beszélnünk, illetve egyedi, új elkövetési módszerek nem jelentek meg. Azonban
meg kell említeni, hogy az informatika fejlıdésével továbbra is gyakoriak az elektronikus
piactereken történı csalások elkövetése.
A beszámoló tartalmazza még a 2019. évre vonatkozó fıbb célkitőzéseket is.
A megküldött beszámoló statisztikai melléklete diagramokkal is szolgál, a 2010-2018.
számadatokat mutatja be.
A fentiek alapján elıterjesztem az alábbi
Határozati

j a v a s l a t –ot:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Dr. Vincze István r. alezredes rendırségi
tanácsosnak, Hajdúnánás Városi Rendırkapitányság (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 78. szám)
kapitányságvezetıjének a Rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése
alapján Hajdúnánás város közbiztonságának 2018. évi helyzetérıl, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekrıl, és az ezzel kapcsolatos feladatokról készült beszámolóját elfogadja.
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A testület az elvégzett munkáért köszönetét fejezi ki a Hajdúnánási Rendırkapitányság
alkalmazottainak.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a kapitányságvezetıt
tájékoztassa.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2019. május 10.

Hajdúnánás, 2019. április 15.

Szólláth Tibor
polgármester1

Meghívottak a napirendi ponthoz: Dr. Gyurosovics József r. dandártábornok, rendırségi fıtanácsos, Hajdú-Bihar
megyei Rendır-fıkapitány, Dr. Vincze István r. alezredes rendırségi tanácsos kapitányságvezetı

