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közbiztonság helyzetét
a közrend_ és a közbtztonsag
felkérésére
képviselő_testületének
Sáska község
i"li.§,l+/ bekezdés figyelembevételével az a|ábbiak
Rendőrségrő' szóló íógq"évi XXXIV.
LXV'
szerint értékelem:
A helYi önkormánYzatokról szóló 1990' évi
A közbiztonság védelme a rendőrség alapfeladata,körében a ttizuiztonság helYi feladatairól tÖrténó
törvény értelmében a helyi közszolgált"á;k
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[","li feladata" Ennek
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és fenntartásának
ttl"uiztonság
u
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önkormány"u,
"gvuiirntittioe."
érdekében.
évben is fontos
és Sáska ÖnkormánYzata 201'2"
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Rendőrkapitányság,7i1,3i t?:á:eí és javítását, tudva azt, hogy a
és
feladatának tekintette Sáska rtirui"tor,.a'gá;i
jelentőségű a treiyi emberek biztonságának
áBgt
rendje
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közösségi
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"ra.Ó"ó
biztonságérzetének szavatolásában,

Főfeladatainkagyermek-,ésfiatalkorúbűnözésmegelőzése,acsaládonbelülierőszak,azá]ldozatá
a telePÜlések
ur----á|aozat segítéseés kompenzációja,
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megelözése
bűnismétlés
a
válás,
közbiztonságának
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avítása,

szavatolása. Mindenek előtt az
közterületek, a közösségi .életterek biztonságának
javítását céloztuk meg' kulturált
mino.egenek és gyorsas ágfuak
reagálőkég9srys
történő
eseményekre
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intézkedések végrehajüásával,

megfogalmazott

szakmai célkitűzésekés azok értékeléséhez
szewezeti értékelésalapjául szolgáló
tevékenYségeaz
RendőrkapitánY9ág 2ot2. évben végzett
a|ápjen-i
mórőszámo^i-ti.."áite."
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viszonYlatában a 22'
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helyezést érte el.

mérőszámok alapján
rendóri t9yotenysésre kiterjedö objektív
valamennyi
összetett,
sokrétű,
a
Tekintettel
értékelé,re,a Rendórkapitányság
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_ függetlenül a helyi sajátosságokt!|..;áJ"ág"któl
mérőszámok egy
,i"gv ja"nttiiog" ian arrrrak,.}ogy ezen
rur.ir".",
ttinr,ót"
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részÉtvalamennyi , az 1l|etékessegi
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függetlenül gyűjtött szoigáltatott uer"rnáv
Rendőrkapitányságok
könyveltük el, hogy. a Veszprém *:§y:i
Részünkről kiemelkedő eredményként
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I. A terület leírása

kÖzség' melYnek terÜlete 3
illetékességi területéhe z tartozik Sáska
bűnügYileg a
nem halad át fő köZlekedési útvonal'
km2, lakoss ág szátma,3o8 fő. A telepüjsen
számú Úton
Sáskát a Zalaha|áP felől érkező 73147
közepesen fertőzött települések ttizé soioltrató.
nincsen,
ze|íteru,for§aha csekély, áthaladó forgalom

A Tapolcai

Rendőrkapitányság

lehet megkö

az Összetétel megoszlik
A lakosság körében nincs jelentős munkanélkiiliség,
idősebb korosztály között,

a fiatal-' kÖzéP-' és

tÖrtént'
Sáska területén 2012, évben2 db bűncselekménY
A bűncselekmények száma szempontjábó'

ATapolcaiRendőrkapitányf-gilletékességiterületéheztartozótöbbitelepüléshezképestabúnügyileg
kevésbéfertőzött települések közé tartozik,

Aközségéletkorszerintiösszetételevegyeseno9zlik^:F?7idős,.középésfiatalkorúakkoraszerint.
kell fordítani'
ij8J .""Áery"rct S;skán, uún" kiómelt figYelmet
Itt meg kell említeni az egyedül
'akó

