a lakosság megoszlása" Összetétele'
illetékességi területre vonatkozó sajátosságok, az infrastruktúra,
jelentős befolyással bírtak az évben végzett
életritmusa" a tti"utat-;ettemzői, u eára;;ű kárnyezet
a szolgálatellátás módjára,
a rendőr] erók, ázközöi..ropo.to.ításaira,

Az

munkára, annak moasze[ire,

II.Atelepülésközbiztonságiésközlekedésbiztonságihelyzete
adatai mutatják,
A bűncselekmények alakul ásátazl. sz, mellékletáb|ilzatártak

Atdbtdzattermészetszerűennemad,tójékoztatdstazúgynevezettlatensvagyrejtettbűnözésről,azaz
nem jutnak a hivatdsos szervek tudomásdra,
azokról a bűncselekm|aiyrrrat és etkövőtőikiőt, amelyei
a leggyakrabban előforduló bűncselekmények
A számadatokat vizsgálva megállapítható, hogy állampolgárok
sérelmére követtek el,
továbbra is a lopás, neóreses lopás, amelyet magy;
és megakadálYozása cé]ljából a
Az idős személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése melynek során felhívtam a
során feikerestem,
községben élö nyugdíjas személyeket s.zolgálataim
melyek változatosak. Amennyiben
módszereire,
,rz-elyek
figyelmtiket a trükkó;i;pásokat Órton"ts

ki,ilönböző
van igény, szívesen iartunk bűnmegelőzési előaáásokat

technikákat a bűncselekménYek

megelőzése érdekében.
jónak mondható,
A terület közlekedésbiztonsági helyzete alapjában véve

közlekedési baleset sáskán 2aI2 évbennem történt,

ttt. |gazgaásrendészeti tevékenység
engedéllyel" ,Az á|talam körzeti
községben jelenleg 4 személy rendelkezik fegyvertartási
ell-enőrzése folyamatos, az ellenőrzések során ez
megbízottkénteltöltött időszakban ezen siemélyek
idáig hiányosságot nem tártam fel,
tudomásom szerint nincs olyan személy
Figyelemmel kísérema járművezetéstől eltiltott személyeket,
tüjékoztatást adtam az át]'|amigazgatási Ügyek
aki járművezetéstől el ván tiltva. A hozzáÁfordulóknai
intézésénekhelyéről és módjáról,

A

ltázi Őrizet, foglalkozástól eltiltás, bíóság által
sáskán a tavalyi évben nem volt olyan személy, aki
kitittás alatt állna.

nyilvántartás van vezetve,
A jelenleg pártfogó felügyelet alatt álló személyekről ktilön
átlapotban tÖrténő járművezetők forgalombÓl
Kiemelt feladatként haároztuk meE azittas vagy bódult
teriiletén végzett felvilágosító kampányunk,
történö kiszúrését,melyet folyamatos uur"r"t-ii"gelőzes
ellenére sem sikerült elémünk,
valamint a főbb utaton vegrehaitott fokozott ellen[rzéseink

IV. A körzeti megbízott tevékenység

A polgármesteri Hivatal

hirdetőtábláján
mobiltelefon elérhetősége.

A körzeti megbízott szolgá|atellátása

kifüggesztésre került a

kMB,

Gyenge Tibor r" törzsőrmester

a polgármesteri
során rendszeresen ellenőrizte a boltot, illetve

Hivatalt,

a településen, mely során a községen
fokozott ellenőrzések alkalmával is rendre megjelentiink
áthaladő gépkoc s ikat ellenőriztük,

A

ellenőrzést. A helYi lakosság kÖzlekedése
Rendszeresen végezttink a településen közlekedésbiztonsági
megítélésita eso szabálysértéseknéla figyelmeztetés
tapa§ztalataink szerint jogkövetö, 21
"yvneaa
."unk"ió, döntő többségben elegendőnek bizonyult,

AKMBalakossággalfolyamatosanépítiakapcsolatot,annakérdekében,hogyértesüljönazon
Törekedetünk
uú,É,n"góldáráho" .i"ir"g"."n segítséget tudnánk nyújtani.
problémákrót,

