Tervezet
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete .../.... (...) önkormányzati rendelete
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019.(XII.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Sásd Város Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény a 32. cikk (1) bekezdés d) alpontjában foglalt
feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
43. §-ában és az 53. §-ában foglaltakra, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény egyes rendelkezéseire figyelemmel, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva
a következőket rendeli el.
1§

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019. (XII.2.)
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2-§

Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 2/2015. (11.16.)
önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A képviselő-testület a hatáskörét átruházza
a) a Népjóléti Bizottságra a
aa) települési támogatás
ab) köztemetés
ac) étkeztetésre való jogosultság és személyi térítési díj megállapítása
ügyekben,”
3. §
Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 2/2015. (11.16.)
önkormányzati rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében a „Humánügyek Bizottsága” szövegrész helyébe a „Népjóléti Bizottság”
szöveg,
b) 6. § (1) bekezdésében a „Humánügyek Bizottsága” szövegrész helyébe a „Népjóléti Bizottság”
szöveg,
c) 9. § (2) bekezdésében a „Humánügyek Bizottsága” szövegrész helyébe a „Népjóléti Bizottság”
szöveg,
d) 10. § (2) bekezdésében a „Humánügyek Bizottsága” szövegrész helyébe a „Népjóléti Bizottság”
szöveg,
e) 21. § (1) bekezdés b) pontjában az „és Gyermekjóléti Szolgálatnál,” szövegrész helyébe a
„Szolgálatnál,” szöveg,
f) 21. § (1) bekezdés c) pontjában a „Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál” szövegrész helyébe
a „Család- és Gyermekjóléti Központban” szöveg,
g) 21. § (1) bekezdés d) pontjában a „Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat” szövegrész helyébe a
„Család- és Gyermekjóléti Központ” szöveg,
h) 21. § (2) bekezdésében a „Humánügyek Bizottsága” szövegrész helyébe a „Népjóléti Bizottság”
szöveg,
i) 23. § (3) bekezdésében a „Humánügyek Bizottsága” szövegrész helyébe a „Népjóléti Bizottság”
szöveg,
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j) 24. §-ában a „Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat” szövegrész helyébe a „Család- és
Gyermekjóléti Központ” szöveg,
k) 25. § (1) bekezdésében a „Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat” szövegrész helyébe a „Családés Gyermekjóléti Központ” szöveg,
l) 26. § (3) bekezdésében a „Humánügyek Bizottsága” szövegrész helyébe a „Népjóléti Bizottság”
szöveg
lép.
4- §

Hatályát veszti az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 2/2015.
(11.16.) önkormányzati rendelet
a) 23. § (1) bekezdésében az „és Gyermekjóléti” szövegrész,
b) 23. § (2) bekezdésében az „és Gyermekjóléti” szövegrész.
5- §

Hatályát veszti A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019.
(XII.2.) önkormányzati rendelet
a) 6. § (7) bekezdésében a „számú” szövegrész,
b) 27. § (1) bekezdésében a „számú” szövegrész,
c) 37. § (1) bekezdésében a „számú” szövegrész,
d) 38. § (2) bekezdésében a „számú” szövegrész,
e) 41. § (6) bekezdésében a „számú” szövegrész,
f) 41. § (7) bekezdésében a „számú” szövegrész,
g) 41. § (8) bekezdésében a „számú” szövegrész,
h) 63. §-ában a „számú” szövegrész,
6.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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1, melléklet
„1. melléklet
A képviselő-testület bizottságainak feladatairól, valamint a képviselő-testület által a
bizottságaira átruházott hatáskörökről
A bizottság véleményezési jogkörébe tartozó feladatok vonatkozásában a képviselő-testület döntést
csak a bizottságok véleményének ismeretében hozhat.
I. Népjóléti Bizottság feladatai és átruházott hatáskörei
1. A képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntések előkészítése, véleményezése kulturális,
köznevelési
és
sport
feladatkörök
tekintetében
az
alábbiak
szerint:
ja)
pedagógiai
programját,
szervezeti
és
működési
szabályzatát;
jb) művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületben való
elhelyezését,
áthelyezését,
lebontását;
jc)
az
ágazathoz
tartozó
intézményvezetői
beszámolókat,
pályázatokat;
jd) a szakterületet érintő testületi előterjesztéseket (intézményalapítás, fenntartás, megszüntetés,
profilváltás,
bővítés
vagy
feladatmegszűnés
stb.);
je) a szakterületét érintő beruházások, fejlesztések terveit;
a) Az ágazati intézmények és az önkormányzat által támogatott egyesületek, egyéb civil és nonprofit
szervezetek működésének folyamatos figyelemmel kísérése.
b) A szakterületen belüli költségvetési prioritásokra javaslattétel.
c) Körzeti jellegű szolgáltatások megszervezésében, önkormányzatok közötti együttműködések,
társulások kialakításában való közreműködés;
d) Szakterületének megfelelően részt vesz a nemzetközi kapcsolatok kialakításában, koordinálásában;
e) A közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társas életre
szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok
megvalósításának támogatása.
f) A művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek,
önszerveződéseinek támogatása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése.
g) A testnevelés, a diáksport, szabadidősport, a verseny- és élsport, tennészetjárás, valamint a
turizmus feltételeinek biztosításának, továbbá a lakosság testedzési igényei kielégítése érdekében a
sportlétesítmények létesítésének, fenntartásának és fejlesztésének támogatása.
h) Ellátja a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységekkel, valamint a
testneveléssel és a sporttal kapcsolatos ellenőrzési feladatokat, köznevelési és közművelődési
intézményben ellenőrzi a pedagógiai programot, valamint az SZMSZ-t.
i) Vizsgálatot indít, tájékozódik, elemzést készít minden olyan kérdésben, amelyben a képviselőtestület megbízza, ilyen megbízás kiadását a bizottság is kezdeményezheti.
j) A köznevelési törvényben meghatározottak szerint véleményezi, és képviselő-testületi döntésre
előkészíti az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmények
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k) Javaslatot tehet az ágazatot közvetlenül vagy közvetve érintő képviselő-testületi döntések
előkészítésére.
l) Tájékozódik nemzetiségi kérdésekben, véleményezi és képviselő-testületi döntésre előkészíti a
nemzetiségi ügyeket.
2. Átadott hatáskörben dönt az alábbi kulturális, köznevelési és sport feladatkörökben.
a) Ellátja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos
hatásköröket, elbírálja a benyújtott pályázatokat.
b) Dönt az önkormányzat intézményei házirendje, szakmai programja és egyéb belső szabályzata
jóváhagyásáról.
c) A szülői igényfelmérés alapján dönt az óvodában és a bölcsődében a nyári karbantartási-takarítási
szünet elrendeléséről,
d) Véleményezi az általános iskola felvételi körzetének tervezetét, a pedagógiai szakszolgálat
működési körzetének tervezetét.
3. A képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntések előkészítése, véleményezése szociális és
gyermekvédelmi feladatkörök tekintetében az alábbiak szerint:
a) Előkészíti a hatáskörébe tartozó szociálpolitikai előterjesztéseket.
b) Véleményezi a bizottság munkájával kapcsolatos személyi előterjesztéseket.
c) Előterjesztést készít a szociális és gyermekvédelmi intézmények alapításával és megszüntetésével
kapcsolatban.
d) Koordinálja az önkormányzatnak szociális és gyermekvédelmi intézményekkel kapcsolatos döntés
végrehajtását és más szervezeteknek a szociálpolitikai területen végzett tevékenységét.
e) Közreműködik körzeti jellegű szolgáltatások megszervezésében, önkormányzatok közötti
együttműködések, társulások kialakításában.
f) Véleményezi a szociálpolitikai intézmények fejlesztésére adott támogatások megállapítását.
g) Véleményezi a szakmai tárgyú gazdasági és pénzügyi döntésre vonatkozó előterjesztéseket.
h) Közreműködik a szakmai háttér biztosításában az ágazat gazdasági és pénzügyi tevékenységének
ellenőrzéséhez.
i) Figyelemmel kíséri a szociális ellátásokat, javaslatot tesz azok fejlesztésére.
j) Vizsgálatot indít, tájékozódik, elemzést készít minden olyan esetben, amikor a képviselő-testület
megbízza. Ilyen megbízás kiadását a bizottság is kezdeményezheti a képviselő-testületnél.
4. Átadott hatáskörben dönt az alábbi szociális és gyermekvédelmi feladatkörökben. A szociális
és gyermekvédelmi önkormányzati rendeletben biztosított hatósági jogkörök:
a) települési támogatás,
b) köztemetés,
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c) szociális étkeztetésre való jogosultság és személyi térítési díj megállapítása
II. Pénzügyi Bizottság feladatai és átruházott hatáskörei
5. Pénzügyi, gazdasági feladatok
5.1. Véleményezési jogkör
a) Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló időarányos beszámoló
tervezeteit.
b) Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a
vagyonváltozás, (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.
c) Vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát,
ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem
érvényesítését.
d) Vizsgálatot indít, - tájékozódik, elemzést készít minden olyan kérdésben, mellyel a képviselőtestület megbízza. Ilyen megbízás kiadását maga a bizottság is kezdeményezheti.
e) Véleményezi a testület döntési hatáskörébe tartozó előirányzat módosításokat.
í) Véleményezi az önkormányzat gazdasági társasága társasági szerződés tervezetét, éves
beszámolóját, üzleti tervét.
g) Beszámoltatás útján ellenőrzi és meghallgathatja az intézmények és a többségi tulajdonú gazdasági
társaságok vezetőit és gazdasági vezetőit, pénzügyi, gazdasági tevékenységükről.
5.2. A képviselő-testület által polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásánál egyetértési jogot
gyakorol az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott esetekben.
5.3.
Önkormányzati
rendeletben
biztosított
döntési
jogköre:
A korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozó felépítményes ingatlan funkcióváltásához
tulajdonosi hozzájárulás megadása.
6. Városfejlesztési és -rendezési feladatok
7. Véleményezi:
a) a városfejlesztési, környezetvédelmi és idegenforgalmi koncepciókat;
b) a különböző szintű rendezési terveket, a meglévő rendezési tervek továbbfejlesztését és
módosítását;
c) a városfejlesztés, környezetvédelem, idegenforgalom szakterületekhez tartozó rendeletek és
határozatok tervezeteit;
d) a szolgáltatás-fejlesztési programokat és az ezzel kapcsolatos előterjesztéseket;
e) a szakterületéhez kapcsolódó programokat, terveket, ideértve azokat az eseteket is, melyek nem a
képviselő-testület hatáskörébe tartoznak, de a város életére hatást gyakorolnak;
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f) az építésügyi, építőipari, telekalakítási, közlekedési, közműellátási, vízügyi, lakás és kommunális
ellátási és fejlesztési tevékenységekkel kapcsolatos előterjesztéseket;
g) az önkormányzati vagyontárgyak hasznosítását, a város fejlődését elősegítő cégek, társaságok
támogatási és együttműködési formáinak kialakítását;
h) az önkormányzati törzsvagyon részét képező helyi közutak és műtárgyak, továbbá a helyi
közművek működtetési jogának koncessziós szerződésben történő átengedését;
i) a szakterületéhez tartozó jelentősebb önkormányzati beruházásokat előkészítő terveket, döntéseket,
pályázati kiírásokat, központi pénzalapok elnyeréséhez készülő pályázatokat;
j) a város infrastrukturális ellátását biztosító szolgáltató szervezetek fejlesztési programjait;
k) az önkormányzati intézmények, szervezetek, vállalkozások létesítését, alapítását, átalakítását;
l) az önkormányzati vagyon értékesítési tervének elkészítését.
m) Kezdeményezi a szakterületeihez tartozó - országos, térségi és városi szintű - társaságok,
szövetségek, egyesületek önkormányzati tagságát, és véleményezi más szakterületekhez tartozó
hasonló tagsági részvételeket.
8. Vizsgálatot indít, tájékozódik, elemzést készít minden olyan esetben, mellyel a képviselő-testület
megbízza. Ilyen megbízás kiadását maga a bizottság is kezdeményezhet.
9. A képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok
a) Vizsgálja a képviselő-testületi tagok összeférhetetlenségi, méltatlansági ügyeit.
b) Ellátja a képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával, kezelésével és ellenőrzésével,
valamint vizsgálatával kapcsolatos feladatokat, az eljárás eredményéről a bizottság tájékoztatja a
soron következő ülésen a képviselő-testületet,
c) Két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan esetben megválasztja a
helyi választási szervek tagjait.
d) Ellátja a képviselő-testület hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyek előkészítését.
e) A jegyző közreműködésével figyelemmel kíséri az önkormányzatot érintő peres eljárásokat.”

6

Általános indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a
javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.
Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és
hatáskörét a polgármester gyakorolta. Az önkormányzati hatósági ügyek, főként a naponta
előforduló szociális ellátások esetében a zökkenőmentes lebonyolítás, az átlátható jogorvoslati rend
biztosítása érdekében a polgánnester a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosította a
képviselő-testület által átadott hatásköröket annak érdekében, hogy a bizottság helyett a képviselőtestület, illetőleg a törvény szerint annak hatáskörében eljárva a polgármester által születhessenek
meg a szükséges döntések.
A veszélyhelyzet megszűnésével a jelenleg is a képviselő-testületnél lévő, de az hosszú évek
gyakorlatában bizottsági hatáskörben jól működő döntéshozatalt célszerű a Népjóléti Bizottságnak
visszaadni. E hatáskörök a következők:
A szociális és gyermekvédelmi önkormányzati rendeletben biztosított hatósági jogkörök:
a) települési támogatás,
b) köztemetés,
c) szociális étkeztetésre való jogosultság és személyi térítési díj megállapítása.

Kulturális, köznevelési és sport feladatkörök:
a) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos hatáskörök,
b) az önkormányzat intézményei házirendje, szakmai programja és egyéb belső szabályzata
jóváhagyása,
c) az óvodában és a bölcsődében a nyári karbantartási-takarítási szünet elrendelése,
d) Véleményezi az általános iskola felvételi körzetének tervezetét, a pedagógiai szakszolgálat
működési körzetének tervezetét.
Ez utóbbi rendelkezés új, korábban ebben a kérdésben a képviselő-testület döntött. Lévén ez egy
formális kérdés, a sásdi iskola és a pedagógiai szakszolgálat körzete az utóbbi években már nem
változott, ezért a bizottsági döntéshozatal megfelelő lesz.
A szabályozás várható következményei az alábbiak:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Nincs jelentős hatása.
Környezeti és egészségügyi következmények: nem ismert.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem ismert.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
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A működőképesség helyreállítása, a gyors és folyamatos döntéshozatal az önkormányzati hatósági
ügyekben, illetve az intézmények működtetése érdekében szükséges az átadott hatáskörök
visszaállítása.

8

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete
Á képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019.(XII.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Sásd Város Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény a 32. cikk (1) bekezdés d) alpontjában foglalt
feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
43. §-ában és az 53. §-ában foglaltakra, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény egyes rendelkezéseire figyelemmel, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva
a következőket rendeli el.
1. §
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019. (X11.2.)
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §

Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 2/2015. (11.16.)
önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A képviselő-testület a hatáskörét átruházza
a) a Népjóléti Bizottságra a
aa) települési támogatás
ab) köztemetés
ac) étkeztetésre való jogosultság és személyi térítési díj megállapítása ügyekben,,
b) a polgármesterre pedig az azonnali intézkedést igénylő esetekben rendkívüli települési
támogatás megállapítása ügyekben.”
3.§
Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 2/2015. (11.16.)
önkormányzati rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében az „ , illetőleg a Humánügyek Bizottsága” szövegrész helyébe az „és a
Népjóléti Bizottság” szöveg,
b) 6. § (1) bekezdésében a „Humánügyek Bizottsága” szövegrész helyébe a „Népjóléti Bizottság”
szöveg,
c) 9. § (2) bekezdésében a „Humánügyek Bizottsága” szövegrész helyébe a „Népjóléti Bizottság”
szöveg,
d) 10. § (2) bekezdésében a „Humánügyek Bizottsága” szövegrész helyébe a „Népjóléti
Bizottság” szöveg,
e) 21. § (1) bekezdés b) pontjában az „és Gyermekjóléti Szolgálatnál,” szövegrész helyébe a
„Szolgálatnál,” szöveg,
f) 21. § (1) bekezdés c) pontjában a „Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál” szövegrész helyébe
a „Család- és Gyermekjóléti Központban” szöveg,
g) 21. § (1) bekezdés d) pontjában a „Szociális és Gyennekjóléti Szolgálat” szövegrész helyébe a
„Család- és Gyermekjóléti Központ” szöveg,
h) 21. § (2) bekezdésében a „Humánügyek Bizottsága” szövegrész helyébe a „Népjóléti
Bizottság” szöveg,
i) 23. § (3) bekezdésében a „Humánügyek Bizottsága” szövegrész helyébe a „Népjóléti
Bizottság” szöveg,
j) 24. §-ában a „Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat” szövegrész helyébe a „Család- és
Gyermekjóléti Központ” szöveg,
k) 25. § (1) bekezdésében a „Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat” szövegrész helyébe a „Családés Gyennekjóléti Központ” szöveg,
1

I)

26. § (3) bekezdésében a „Humánügyek Bizottsága” szövegrész helyébe a „Népjóléti
Bizottság” szöveg

lép.
4 -§

Hatályát veszti az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 2/2015.
(11.16.) önkormányzati rendelet
a) 23. § (1) bekezdésében az „és Gyermekjóléti” szövegrész,
b) 23. § (2) bekezdésében az „és Gyermekjóléti” szövegrész.
5- §

Hatályát veszti A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019
(XII.2.) önkormányzati rendelet
a) 6. § (7) bekezdésében a „számú” szövegrész,
b) 27. § (1) bekezdésében a „számú” szövegrész,
c) 37. § (1) bekezdésében a „számú” szövegrész,
d) 38. § (2) bekezdésében a „számú” szövegrész,
e) 41. § (6) bekezdésében a „számú” szövegrész,
J) 41. § (7) bekezdésében a „számú” szövegrész,
g) 41. § (8) bekezdésében a „számú” szövegrész,
h) 63. §-ában a „számú” szövegrész,
6.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Sásd, 2021. július 1.

Dir. Jusztinger János
P plgjármester

jegyző

V
HVSOf?

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2021. július 2.
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1. melléklet
„1. melléklet
A képviselő-testület bizottságainak feladatairól, valamint a képviselő-testület által a
bizottságaira átruházott hatáskörökről
A bizottság véleményezési jogkörébe tartozó feladatok vonatkozásában a képviselő-testület döntést
csak a bizottságok véleményének ismeretében hozhat.
I. Népjóléti Bizottság feladatai és átruházott hatáskörei
1. A képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntések előkészítése, véleményezése kulturális,
köznevelési és sport feladatkörök tekintetében az alábbiak szerint:
ja) pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát;
jb) művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületben való
elhelyezését, áthelyezését, lebontását;
jc) az ágazathoz tartozó intézményvezetői beszámolókat, pályázatokat;
jd) a szakterületet érintő testületi előterjesztéseket (intézményalapítás, fenntartás, megszüntetés,
profilváltás, bővítés vagy feladatmegszűnés stb.);
je) a szakterületét érintő beruházások, fejlesztések terveit;
a) Az ágazati intézmények és az önkormányzat által támogatott egyesületek, egyéb civil és nonprofit
szervezetek működésének folyamatos figyelemmel kísérése.
b) A szakterületen belüli költségvetési prioritásokra javaslattétel.
c) Körzeti jellegű szolgáltatások megszervezésében, önkormányzatok közötti együttműködések,
társulások kialakításában való közreműködés;
d) Szakterületének megfelelően részt vesz a nemzetközi kapcsolatok kialakításában, koordinálásában;
e) A közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társas életre
szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok
megvalósításának támogatása.
f) A művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek,
önszerveződéseinek támogatása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése.
g) A testnevelés, a diáksport, szabadidősport, a verseny- és élsport, természetjárás, valamint a
turizmus feltételeinek biztosításának, továbbá a lakosság testedzési igényei kielégítése érdekében a
sportlétesítmények létesítésének, fenntartásának és fejlesztésének támogatása.
h) Ellátja a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységekkel, valamint a
testneveléssel és a sporttal kapcsolatos ellenőrzési feladatokat, köznevelési és közművelődési
intézményben ellenőrzi a pedagógiai programot, valamint az SZMSZ-t.
i) Vizsgálatot indít, tájékozódik, elemzést készít minden olyan kérdésben, amelyben a képviselőtestület megbízza, ilyen megbízás kiadását a bizottság is kezdeményezheti.
j) A köznevelési törvényben meghatározottak szerint véleményezi, és képviselő-testületi döntésre
előkészíti az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmények
k) Javaslatot tehet az ágazatot közvetlenül vagy közvetve érintő képviselő-testületi döntések
előkészítésére.
l) Tájékozódik nemzetiségi kérdésekben, véleményezi és képviselő-testületi döntésre előkészíti a
nemzetiségi ügyeket.
2. Átadott hatáskörben dönt az alábbi kulturális, köznevelési és sport feladatkörökben.
a) Ellátja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos
hatásköröket, elbírálja a benyújtott pályázatokat.
b) Dönt az önkormányzat intézményei házirendje, szakmai programja és egyéb belső szabályzata
jóváhagyásáról.
c) A szülői igényfelmérés alapján dönt az óvodában és a bölcsődében a nyári karbantartási-takarítási
szünet elrendeléséről,
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d) Véleményezi az általános iskola felvételi körzetének tervezetét, a pedagógiai szakszolgálat
működési körzetének tervezetét.
3. A képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntések előkészítése, véleményezése szociális és
gyermekvédelmi feladatkörök tekintetében az alábbiak szerint:
a) Előkészíti a hatáskörébe tartozó szociálpolitikai előterjesztéseket.
b) Véleményezi a bizottság munkájával kapcsolatos személyi előterjesztéseket.
c) Előterjesztést készít a szociális és gyermekvédelmi intézmények alapításával és megszüntetésével
kapcsolatban.
d) Koordinálja az önkormányzatnak szociális és gyermekvédelmi intézményekkel kapcsolatos döntés
végrehajtását és más szervezeteknek a szociálpolitikai területen végzett tevékenységét.
e) Közreműködik körzeti jellegű szolgáltatások megszervezésében, önkormányzatok közötti
együttműködések, társulások kialakításában.
f) Véleményezi a szociálpolitikai intézmények fejlesztésére adott támogatások megállapítását.
g) Véleményezi a szakmai tárgyú gazdasági és pénzügyi döntésre vonatkozó előterjesztéseket.
h) Közreműködik a szakmai háttér biztosításában az ágazat gazdasági és pénzügyi tevékenységének
ellenőrzéséhez.
i) Figyelemmel kíséri a szociális ellátásokat, javaslatot tesz azok fejlesztésére.
j) Vizsgálatot indít, tájékozódik, elemzést készít minden olyan esetben, amikor a képviselő-testület
megbízza. Ilyen megbízás kiadását a bizottság is kezdeményezheti a képviselő-testületnél.
4. Átadott hatáskörben dönt az alábbi szociális és gyermekvédelmi feladatkörökben. A szociális
és gyermekvédelmi önkormányzati rendeletben biztosított hatósági jogkörök:
a) települési támogatás,
b) köztemetés,
c) szociális étkeztetésre való jogosultság és személyi térítési díj megállapítása
II. Pénzügyi Bizottság feladatai és átruházott hatáskörei
5. Pénzügyi, gazdasági feladatok
5.1. Véleményezési jogkör
a) Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló időarányos beszámoló
tervezeteit.
b) Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a
vagyonváltozás, (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.
c) Vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát,
ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem
érvényesítését.
d) Vizsgálatot indít, - tájékozódik, elemzést készít minden olyan kérdésben, mellyel a képviselőtestület megbízza. Ilyen megbízás kiadását maga a bizottság is kezdeményezheti.
e) Véleményezi a testület döntési hatáskörébe tartozó előirányzat módosításokat.
f) Véleményezi az önkormányzat gazdasági társasága társasági szerződés tervezetét, éves
beszámolóját, üzleti tervét.
g) Beszámoltatás útján ellenőrzi és meghallgathatja az intézmények és a többségi tulajdonú gazdasági
társaságok vezetőit és gazdasági vezetőit, pénzügyi, gazdasági tevékenységükről.
5.2. A képviselő-testület által polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásánál egyetértési jogot
gyakorol az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott esetekben.
5.3. Önkormányzati rendeletben biztosított döntési jogköre:
A korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozó felépítményes ingatlan funkcióváltásához
tulajdonosi hozzájárulás megadása.
6. Városfejlesztési és -rendezési feladatok
7. Véleményezi:
a) a városfejlesztési, környezetvédelmi és idegenforgalmi koncepciókat;
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b) a különböző szintű rendezési terveket, a meglévő rendezési tervek továbbfejlesztését és
módosítását;
c) a városfejlesztés, környezetvédelem, idegenforgalom szakterületekhez tartozó rendeletek és
határozatok tervezeteit;
d) a szolgáltatás-fejlesztési programokat és az ezzel kapcsolatos előterjesztéseket;
e) a szakterületéhez kapcsolódó programokat, terveket, ideértve azokat az eseteket is, melyek nem a
képviselő-testület hatáskörébe tartoznak, de a város életére hatást gyakorolnak;
f) az építésügyi, építőipari, telekalakítási, közlekedési, közműellátási, vízügyi, lakás és kommunális
ellátási és fejlesztési tevékenységekkel kapcsolatos előterjesztéseket;
g) az önkormányzati vagyontárgyak hasznosítását, a város fejlődését elősegítő cégek, társaságok
támogatási és együttműködési formáinak kialakítását;
h) az önkormányzati törzsvagyon részét képező helyi közutak és műtárgyak, továbbá a helyi
közművek működtetési jogának koncessziós szerződésben történő átengedését;
i) a szakterületéhez tartozó jelentősebb önkormányzati beruházásokat előkészítő terveket, döntéseket,
pályázati kiírásokat, központi pénzalapok elnyeréséhez készülő pályázatokat;
j) a város infrastrukturális ellátását biztosító szolgáltató szervezetek fejlesztési programjait;
k) az önkormányzati intézmények, szervezetek, vállalkozások létesítését, alapítását, átalakítását;
l) az önkormányzati vagyon értékesítési tervének elkészítését.
m) Kezdeményezi a szakterületeihez tartozó - országos, térségi és városi szintű - társaságok,
szövetségek, egyesületek önkormányzati tagságát, és véleményezi más szakterületekhez tartozó
hasonló tagsági részvételeket.
8. Vizsgálatot indít, tájékozódik, elemzést készít minden olyan esetben, mellyel a képviselő-testület
megbízza. Ilyen megbízás kiadását maga a bizottság is kezdeményezhet.
9. A képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok
a) Vizsgálja a képviselő-testületi tagok összeférhetetlenségi, méltatlansági ügyeit.
b) Ellátja a képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával, kezelésével és ellenőrzésével,
valamint vizsgálatával kapcsolatos feladatokat, az eljárás eredményéről a bizottság tájékoztatja a
soron következő ülésen a képviselő-testületet,
c) Két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan esetben megválasztja a
helyi választási szervek tagjait.
d) Ellátja a képviselő-testület hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyek előkészítését.
e) A jegyző közreműködésével figyelemmel kíséri az önkormányzatot érintő peres eljárásokat.”
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BESZÁMOLÓ
Sásd város 2020. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Cím: 7300 Komló, Berek u. 10., 7301 Komló, Pf: 3.
Telefon: +36 (72) 504-400
E-mail: komlork@baranya.police.hu

Beszámoló Sásd város 2020. évi közbiztonsági helyzetéről

Bevezetés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján Sásd város
közbiztonságának 2020. évi helyzetéről az alábbi beszámolót terjesztem elő:
A Komlói Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőrkapitányság) 2020. évi feladatait a hatályos
jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, a Rendőrség érvényben lévő belső normái, a
meglévő együttműködési megállapodások alapján, a külső és belső környezeti hatásokra együttesen
reagálva, törvényes eszközöket alkalmazva, jogszerűen, szakszerűen, az emberi jogokat tiszteletben
tartva, a humanitás, az arányosság és a méltányosság követelményeinek megfelelően végzi, és
végezte az elmúlt évben is.
A rendőrkapitányság 2020. évi munkatervében megfogalmazott alapvető stratégiai céljai voltak a
szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott biztonsági helyzet fenntartása; a helyi és területi
közbiztonsági, valamint bűnüldözési adatokra és szempontokra mgalmasan reagáló közterületi
jelenlét folyamatos biztosítása; a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, ennek keretében különösen a
halálos balesetek és a balesetekben meghalt személyek számának csökkentése; az illegális migráció
és az államhatár rendjét érintő egyéb jogellenes cselekmények elleni eredményes és következetes
fellépés érdekében a határrendészeti feladatok schengeni követelményeknek megfelelő végrehajtása;
az általános szabálysértési hatáskör járási hivataloktól történő átvételének végrehajtása; a
szakképzési rendszer átalakításából adódó, továbbá a hivatásos állomány tagjainak alkalmasság
vizsgálati és kiválasztási rendszerének megújításával kapcsolatos feladatok előkészítése és
végrehajtása; a változó személyi és tárgyi feltételekhez igazodó, a szervezeti, technológiai és
humánerőforrás-gazdálkodási területen is megújulni képes szervezeti működés érdekében.
Előre nem volt látható a COVID-19 világjárvány, amely elleni védekezés alapjaiban változtatta meg
a Rendőrség tevékenységét. Elmaradt az 52. Eucharisztikus Kongresszus, a 2020-as labdarúgó
Európa-bajnokság és a Giro d’Italia kerékpárverseny biztosítása illetve új feladatrendszereket
eredményezett.
I.
Sásd város közbiztonsági helyzetének értékelése
Az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika adatai alapján, az előző év
bázisadataihoz képest, a rendőrkapitányság teljes illetékességi területén a regisztrált
bűncselekmények számát tekintve megállapítható, hogy kismértékű csökkenés tapasztalható az előző
év adataihoz mérten.
A rendőrkapitányság egész illetékességi területén a regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra
vetített aránya, az előző évi 2149-ről 1135-re csökkent, ami elmúlt 10 év legalacsonyabb értéke.
Az elkövetés helye (Sásd város) szerint regisztrált bűncselekmények, az előző évi 56-ról 39-re
csökkent.
A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 10-ről 13-ra emelkedett Sásd területén.
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A polgárok szubjektív közbiztonságérzetét alapjaiban befolyásoló és ennek megfelelően fokozott
figyelmet érdemel a kiemelt bűncselekmények adatai. Ez Sásd városában a következőképpen alakult:
A kiemelten kezelt bűncselekmények száma 21-ről 17-re csökkent.
Sásdon a kiemelten kezelt bűncselekmények közül nem indult büntetőeljárás emberölés,
embercsempészés, rablás, kifosztás, zsarolás, orgazdaság és kábítószerrel kapcsolatos
bűncselekmény valamint jármű önkényes elvétele miatt.
A testi sértések száma 0 esetről 1-re nőtt (könnyű testi sértés). A városban elkövetett garázdaságok
tekintetében az előző évi 0 esethez képest növekedés látható, 1 bűncselekmény történt. Az előző év
adataihoz mérten nőtt (0-ról 1-re) az esetszáma a kiskorú veszélyeztetésnek.
Az előző évi 17-ről 13-ra csökkent a lopások száma, míg a lakásbetöréseké 4-ről 1-re esett vissza. A
rongálások száma 2-ről 1-re csökkent.
Sásdon 2020. évben személygépkocsi eltulajdonítás 1 esetben, zárt gépjármű feltörés 1 alkalommal
történt.

A Komlói Rendőrkapitányság nyomozáseredményessége a 2019. évi 75,4 %-ról 77 %-ra, az elmúlt
10 év legmagasabb értékére emelkedett.
A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményeségi mutatója szintén
kiemelkedően növekedett 83,6 %-ról 91,7 %-re.
Az összesített adatokon belül kiemelt figyelmet érdemel kiskorú veszélyeztetése, a kábítószerrel
kapcsolatos (terjesztői magatartások tekintetében), rablás, jármű önkényes elvétele, önbíráskodás,
súlyos testi sértés bűncselekmények 100 %-os nyomozáseredményességi mutatója.
Növekedést sikerült elérni az alábbi bűncselekmények vonatkozásában: a lopás 42,8 %-ról 49,1 %ra, a lakásbetörés 56,8 %-ról 67,9 %-re változott.
Ez kiemelkedő eredmény, ilyen magas értéket az elmúlt 10 évben egyszer sem ért el a
rendőrkapitányság.
Eredményességi csökkenés a garázdaság vonatkozásában történt, 100%-ról 97,6%-ra, zárt gépjármű
feltörés esetében 100%-ról 60%-ra, továbbá a rongálás 74,2%-ról 67,7%-ra. A garázdaságról
elmondható, hogy a csökkenés ellenére is kiemelkedően magas az eredményességi mutató, a zárt
gépjárműfeltörés esetszáma minimális, a rongálás eredményessége pedig nem számottevően változott
negatív irányba.
A bűnügyi tevékenység mutatóit a 2010-2020. évek vonatkozásában az 1. számú melléklet
tartalmazza.
A 2020. évben 215 db szabálysértési előkészítő eljárást folytatott le a rendőrkapitányság a 2019. évi
253 esettel szemben. A tárgyévben 160 tulajdon elleni szabálysértés, 5 magánlaksértés, 1 önkényes
beköltözés, 3 rendzavarás, 11 garázdaság, 2 veszélyes fenyegetés, 13 valótlan bejelentés, 19
járművezetés az eltiltás hatálya alatt, 1 közérdekű üzem működésének megzavarása esetében jártunk
el. A felderítési mutató 70,9 3%, ezen belül a tulajdon elleni szabálysértések tekintetében 68,35 %.
Ez javulás a 2019. év 59,42 %, illetve 56,2 %-os felderítési mutatóihoz képest.
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A tárgyévben 6 esetben gyorsított bírósági eljárás lefolytatása céljából őrizetbe lett véve az eljárás alá
vont személy. A bázis évben ez 21 esetben történt meg. 2020-ban a korábbihoz hasonlóan 4 esetben
utalt sikeresen közvetítői eljárásra ügyet az eljáró előadó.
A közúti közlekedés biztonságának javítása érdekében tett intézkedések hatására az értékelt
időszakban jelentősen 33 %-kal (100-ról 67-re) csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma.
Ezen belül a súlyos sérüléssel járó balesetek 35,1 %-kal (36-ról 24-re), a könnyű sérüléssel járó
balesetek 33,8 %-kal (62-ről 41-re), valamint a sérülés nélküli balesetek 6 %-kal (198-ról 186-ra)
mérséklődtek.
A baleseti kimutatások alapján tényként állapítható meg, hogy baleseti gócpont az illetékességi
területen nem alakult ki. Természetesen vannak olyan közlekedési utak, ahol a jelentősebb forgalom
nagyobb baleseti kockázatot jelent. Ezek a 6-os és a 66-os számú főközlekedési, illetve a 6543. számú
közutak (Mánfa-Komló).
A „Pofátlan(TAN)ítási” akció során számos, a gyalogosok és a járművezetők által elkövetett
szabálysértések tettenérése, majd a jogsértők felelősségre vonása a helyszínen megtörtént.
A balesetek legfőbb oka továbbra is a gyorshajtás (44,7 %), a kanyarodási szabályok (16,4 %) be nem
tartása, illetve az elsőbbségi szabályok megszegése (14,9 %).
Az okozó jármű legtöbb esetben személygépkocsi (62,6 %), elenyésző számban tehergépkocsi (8,95
%) illetve motorkerékpár (11,9 %) volt. Ittas okozó mindössze 10 alkalommal volt a sérüléses
balesetek esetében.
Sásd városában bekövetkezett balesetek nem indokolták a rendkívüli hatósági intézkedések
bevezetését.
A baleseti adatok rendszeres elemzését és értékelését követően a közlekedésbiztonsági ellenőrzések
és baleset-megelőzési tevékenység a legveszélyesebb és a közúti tragédiák létrejöttében meghatározó
szerepet játszó jogsértő magatartásokra irányultak, melyek a sebességtúllépés, az ittas járművezetés
és a passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztása voltak.
Kijelenthető, hogy a közlekedésbiztonsági eredmények jelentősen javultak, melynek egyik alapja a
szakterületre irányult fokozott figyelem, azonban a járványhelyzet miatti korlátozó intézkedések
okozta forgalomcsökkenést sem szabad figyelmen kívül hagyni.
A rendőrkapitányság illetékességi területe államhatár szakasszal nem érintett. A migrációval
kapcsolatos feladatok a mélységi ellenőrzések végrehajtására, valamint a Siklósi és a Mohácsi
Rendőrkapitányságok határrendészeti állományának megerősítésére korlátozódott. Mélységi
ellenőrzések során, az embercsempészés visszaszorítása érdekében különös figyelmet fordítottunk a
külföldi rendszámú gépjárművek és ezen belül is a megbúvásra alkalmas járművek ellenőrzésére. A
rendőrkapitányság területén jogellenesen tartózkodó személlyel szemben - a 2019. évhez hasonlóan
- intézkedés nem történt. Őrzött szállás a rendőrkapitányság területén nem található. Bár a
rendőrkapitányság nem az államhatár mentén helyezkedik el, ennek ellenére a mélységi ellenőrzési
feladok ellátása a napi feladatok szerves részét képezték.
A vonatkozó jogszabályok oktatása során, a külföldiekkel kapcsolatos intézkedések módszertanát és
a kapcsolódó adatbázisok használatát feldolgozta az állomány.
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II.
A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos
feladatok
A Komlói Rendőrkapitányság illetékességi területén található három járás lakosainak száma 60 164
fő.
Az egy rendőrre jutó lakosok száma 2020-ban 792 fő, míg a bázisévben 926 fő volt. A közterületi
rendőri jelenlét a 2019. évhez viszonyítva (5702 eset és 64 038 óra) a tárgyévben 5412 eset és 57 562
óra volt. Az egy napszakba vezényelt egységek száma nappal 4, éjszaka 3 reagáló egységgel valósult
meg a rendőrkapitányság illetékességi területén. A közterületek ellenőrzése során prioritást élvezett
a nyilvános helyek (autóbusz-pályaudvarok, piac és közösségi terek, rendezvénytermek), valamint a
- pandémia okán - a szociális távolságtartás szempontjából problémás helyek ellenőrzése.
Idegenforgalmi szezonban fókuszban voltak a turizmussal érintett területek és a járványügyi helyzet
miatt alacsonyabb számban megvalósult rendezvények. Ezek zavartalanságát felügyeleti szolgálat
tette lehetővé.
A közterületek rendjét folyamatos értékelő-elemző munkára épülő szolgálatszervezés biztosította az
év során. Az aktuális bűnügyi operatív helyzet alakulása mellett és a központilag meghatározott
rendészeti jellegű feladatok is befolyásolták a szolgálatszervezést, valamint az erő és
eszközgazdálkodást.
A rendőrkapitányság továbbra is legfőbb stratégiai partnerként tekintett a helyi polgárőr
egyesületekre. A közös- és párhuzamos szolgálatok egyaránt a lakosság szubjektív
biztonságérzetének javítását segítették
Rendészeti tevékenysége során az állomány a helyi problémákra fókuszált. A lokális problémákra
lokális válaszok születtek, melynek eredménye nemcsak az intézkedési aktivitást tükröző mutatókban
jelenik meg, hanem csökkenést idézett elő a helyi lakosság szubjektív biztonságérzetét negatívan
befolyásoló cselekmények előfordulási gyakoriságában is. A közterületi szolgálatok feladatainak
szerves részévé vált a korlátozó intézkedések betartásának ellenőrzése.
A Készenléti Rendőrség a rendőrkapitányság igénylésére 50 alkalommal összesen 186 fővel és 462
órában biztosított megerősítést, elsősorban a közterületi jelenlét növelése és a kistelepülések
ellenőrzésének céljából.
Az év során 3155 állampolgári bejelentésre történt reagálás. A riasztások vételétől számítva átlagosan
16:23 perc alatt a helyszínre érkezett a gépkocsizó szolgálat. Az időigényesebb kiérkezések a
távolabbi helyszínek esetében álltak fenn. A tárgyidőszakban 29 064 személyt igazoltattak és további
20 852 gépkocsit ellenőriztek a rendőrök.
A tárgyévben 330 főt fogott el a rendészeti állomány és ebből 249 főt szándékos bűncselekmény
elkövetésén ért tetten. Ez 5,1 %-os emelkedés a bázis évhez képest, amikor is 314 fő elfogásának 233
esetben volt tetten érés az oka. A fennmaradó eseteket a körözött személyek és a törvényben
meghatározott egyéb ok miatt elfogott személyek teszik ki.
Az előállítások vonatkozásában összességében minimális csökkenés tapasztalható (507-ről 479-re),
de az intézkedések megoszlása jól mutatja az állomány bűnügy orientáltságát. 2020-ban a
bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatti előállítások száma 8 %-kal (268-ról 291-re) nőtt.
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Szabálysértési feljelentés 957 esetben történt, s ebből 501 alkalommal közlekedési szabálysértés
elkövetése miatt. E tárgykörben 24,45 %-os emelkedés tapasztalható. A feljelentések számának
emelkedését részben a korlátozó intézkedések megszegői generálták.
Büntető feljelentést 91 alkalommal tett a rendészeti állomány. Ez a bázisévhez (113) képest
összességében 9 %-os csökkenést mutat.
Helyszíni bírságot 2009 alkalommal szabtak ki 19 098 000 Ft értékben. Ez 39,32 %-os emelkedést
mutat, mivel a bázis évben 1442 alkalommal 12 870 000 Ft értékben alkalmazták a rendőrök ezt a
szankciót. Fontos hangsúlyozni, hogy a rendőr a bírság alkalmazására eszközként tekint, nem célként.
Azok száma és mértéke az elkövetett jogsértések súlyától az aktuális közlekedésbiztonsági és baleseti
helyzettől függött. A kiszabott büntetések mellett az állomány 628 esetben (2019-ben 940 esetben)
élt a figyelmeztetés intézményével.
A Sásdi Rendőrőrs illetékességi területén jelenleg 2004 lakosra jut egy fő körzeti megbízott.
Sásdon, Baranyajenőn, Vásárosdombón, Magyarhertelenden, Mindszentgodisán, Mágocson és
Alsómocsoládon 1-1- fővel működnek KMB területek. A körzeti megbízottak közterületre történő
vezénylése a Sásdi KMB területén közösen, illetőleg járőrrel megerősítve valósult meg.
Az év folyamán a KMB állomány kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott. Munkájuk során
folyamatosan láttak el szolgálatot a polgárőrségek tagjaival. A polgármesterektől, polgárőröktől,
különböző hatóságoktól rendszeresen elismerő vélemény érkezett velük kapcsolatban.
A körzeti megbízottak a szükséges eszközökkel és felszerelésekkel rendelkeznek. KMB irodát
működtetünk a rendőrőrs épületében, ahol a sásdi, a baranyajenői, a vásárosdombói és a
magyarhertelendi körzeti megbízott irodája található, illetve Mágocson. Az irodák a szükséges
informatikai háttérrel rendelkeznek, bennük az ügyfeldolgozás, ügyfélfogadás megoldott. A körzeti
megbízottak mindegyike rendelkezik az előírt szakképesítéssel.
A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központtal (TIK) kialakított
munkakapcsolat vezetői és végrehajtói szinten is egyaránt jó. A TIK ügyeletese, valamint a
rendőrkapitányság szolgálatparancsnoka közötti együttműködés konstruktív, kölcsönös segítésen
alapul. A szolgálatparancsnokok hely- és személyismeretük révén koordinálták az adott küldésekre
reagáló erőket, de a feladat meghatározó, ellenőrző, tevékenység további erősítése szükséges.
A bűncselekményeken túl a szabálysértések elkövetése is nagyban befolyásolja egy város, község
közbiztonsági helyzetét.
2020-ban a szabálysértési szakterületen a 2019. évi 629 feljelentésnél 70 %-kal több, 1071 feljelentés
iktatása történt. A feljelentések számának emelkedése hatással volt a következő adatok alakulására:
a tavalyi 465 fővel szemben a szabálysértési hatóság 913 főt sújtott pénzbírsággal. A bírságátlag 44
090 Ft/fo volt, mely közel azonosa 2019-ben regisztrált 44 968 Ft/fő értékkel. A figyelmeztetések
száma az előző évi 60-nal szemben 144-re nőtt. Emelkedtek a megszüntetések is 135-ről 210-re.
Feljelentés elutasítása 9 esetben történt.
A z általános szabálysértési hatósági jogkört 2020. március 1-jével a rendőrség hatáskörébe vonták.
A járási hivataloktól 122 szabálysértési eljárást, 14 helyszíni bírság végrehajtást, 101 bíróság által
kiszabott büntetés végrehajtást és 7 végrehajtási jogsegély keretében külföldről átvett ügyet vett át a
rendőrkapitányság, így az összes átvett eljárás száma 244 volt.
Az általános szabálysértési hatósági jogkör változásával összefüggésben 2020. március 1-jétől 2020.
december 31-ig a szabálysértési feljelentések számának emelkedése mellett a következő eljárások

6

Beszámoló Sásd város 2020. évi közbiztonsági helyzetéről

keletkeztek: nem rendőrség által kiszabott helyszíni bírság végrehajtások száma: 11, bíróság által
kiszabott büntetések végrehajtása 93, végrehajtási jogsegély keretében külföldről átvett ügyek száma
27. A szabálysértési szakterületen az eljárások száma összesen 2006 db volt.
A bírságolási gyakorlatot vizsgálva megállapítható, hogy az eljárások során a szabálysértési kiemelt
főelőadó differenciáltan birságol, figyelembe véve az egyének személyi és anyagi körülményeit.
Körözés elrendelése 100 esetben történt, a járási hivataltól átvett körözések száma 6 db volt.
Helyszíni bírság végrehajtására 2020-ban 453 db ügyet iktattak a tavalyi 363-mal szemben. A
növekedés 24,8 %-os.
Rendészeti szakterületen a rendőrkapitányság engedélyügyi szakterület fegyver ügyintézése során
2020. évben 563 db beadott kérelem volt (lőfegyverre 235 db). Az illetékességi területen jelenleg 629
fő rendelkezik 1940 db lőfegyverrel, 525 db gáz- és riasztófegyver van nyilvántartva, 85 fő
rendelkezik flóbert tűzfegyverre fegyvertartási engedéllyel.
Vagyonvédelmi területen a 2020. évben 2 db személy- és vagyonvédelmi működési engedélyt egyéni
vállalkozónak, 6 db személy- és vagyonvédelmi működési engedélyt társas vállalkozásnak és 95 db
személy- és vagyonőri igazolványt adott ki a rendőrkapitányság. Az illetékességi területen jelenleg
442 fő rendelkezik személy- és vagyonőri igazolvánnyal, 3 fő magánnyomozói igazolvánnyal, 4 fő
személy- és vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvánnyal, 2 fő személy- és vagyonvédelmi
rendszert szerelő-tervező igazolvánnyal. Jelenleg 21 fő személy- és vagyonvédelmi egyéni vállalkozó
és 13 személy- és vagyonvédelmi társas vállalkozás rendelkezik működési engedéllyel.
Magánnyomozói működési engedéllyel 3 társas vállalkozás rendelkezik. Az illetékességi területen
egy lőtér üzemel és 1 lövész egyesület van. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység hatósági engedélyezésével kapcsolatban probléma nem merült fel.
A rendészeti tevékenység mutatóit a 2010-2020. évek vonatkozásában a 2. számú melléklet
tartalmazza.
A Komlói Rendőrkapitányságon a 2020. évben a következő bűnmegelőzéssel kapcsolatos programok
voltak folyamatban: DADA program, „Az iskola rendőre” program, Iskolai Bűnmegelőzési
Tanácsadói program (a továbbiakban: IBT), OVI-Zsaru program, KRESZ napok programsorozat,
nyári tábor program sorozat.
A 2020. évben a koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések miatt az oktatások, kitelepülések,
egyéb rendezvények megtartása - a járványügyi vészhelyzettel összefüggésben bevezetett protokoll
figyelembe vételével -az év első hónapjában, valamint július, augusztus és szeptember hónapban
történt.
Az év folyamán 2 fő DADA oktató 5 település 5 oktatási intézményében, 4 évfolyamon 12 osztályban
tartott foglalkozásokat, mely 218 gyermeket érintett. „Az iskola rendőre” programban 9 fő hivatásos
rendőr vett részt, 8 település, 10 általános iskolájában, ahol bűn-és balesetmegelőzéssel kapcsolatos
előadásokat tartottak. IBT foglalkozás 2 középiskolában, 2 településen, 24 alkalommal, összesen 6
osztályban 483 fő részvételével lett megtartva. Az előadó az iskolákban bűnmegelőzési és
ifjúságvédelmi feladatokat látott el. Ovi-Zsaru foglalkozást tartottunk két komlói óvodában 70 fő
részére. Ősszel további két óvodában vezettük be a programot.
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A gyerekek körében balesetmegelőzési, kerékpáros közlekedés szabályainak elsajátítását célzó
speciális programot dolgoztunk ki „Szerezz te is kerékpáros jogosítványt” elnevezéssel. A program
sorozatot 6 alkalommal 180 fő részvételével tartottuk meg. Továbbá 14 alkalommal, 3 településen,
448 fő részére tartottunk bűn- és balesetmegelőzési foglalkozásokat a nyári táborokban.
A pandémiás járványhelyzet alatt elsősorban elektronikus úton, online felületeken értük el az
intézményeket és a lakosságot az áldozattá válás megelőzését célzó ajánlásokkal, felhívásokkal.
Az áldozatvédelemmel kapcsolatos feladatokra a Komlói Rendőrkapitányság nagy hangsúlyt fektetett
a 2020-as évben. A sértettek részére átadtuk az „Áldozatvédelmi Tájékoztató” a támogatás
igénybevételének lehetőségeiről, továbbá ki lett töltve az „Adatlap sértett egyéni értékeléséhez”
elnevezésű nyomtatvány. A Pécsi Áldozatsegítő Központ felé 12 igazolást állítottunk ki az
áldozatsegítő támogatások igénybevételéhez. A kárenyhítési eljárás megindításának lehetőségére a
rendőrkapitányság épületében több helyen is megtalálható plakát formájú tájékoztatók hívják fel a
sértettek, illetve családtagjaik figyelmét. Megkülönböztetett figyelmet fordítottunk az idősek, nők,
gyermek- és fiatalkorúak, fogyatékkal élők áldozattá válásának megelőzésére, szubjektív
közbiztonságérzetük fokozására. Az évben 1715 hívást kezdeményeztünk, amely során 748 esetben
értük el az idős lakosságot, és adtunk tájékoztatást a részükre az újonnan megjelenő úgynevezett
„unokázós csalás” elkövetési módjairól.
A rendőrkapitányság a 2020. évben 32 alkalommal rendelt el ideiglenes megelőző távoltartást és 1
alkalommal kiskorú ideiglenes hatályú elhelyezéséről döntött. Az összesítés során megállapítást
nyert, hogy a bántalmazottak mintegy 90 %-a nő. Az esetek 84,3 %-ban a bántalmazás házastársi,
élettársi, vagy volt élettársi kapcsolatban valósult meg, A rendőrség által kezdeményezett ideiglenes
megelőző távoltartások esetében 17 alkalommal a bíróság a bántalmazó további távoltartásáról
döntött, míg 15 esetben megszűntette az eljárást. Az illetékes Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok
és Központok, a Baranya Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalok Hatósági és Gyámügyi Osztályai
részére megküldött jelzések száma összesen 145.
A 2020. évben az emberkereskedelem területén kifejtett prevenciós tevékenység keretében 12
alkalommal tartottak a bűnmegelőzési kollégák prevenciós előadást a leginkább veszélyeztetettek
részére a lakásotthonokban, középiskolákban és általános iskolákban, 134 fő részére. A fiatalok
figyelmét felhívták az emberkereskedelem veszélyeire, három alapvető elemére (a tevékenységre,
annak módjára és a céljára).
A „Házhoz Megyünk” keretén belül 4 esetben, míg a „Police Café” megelőző vagyonvédelemi
programsorozat keretében 2 alkalommal települtünk ki. Összesen 3 településen 160 fő lakost értünk
el. A bűnmegelőzési programok során a lakosok hiteles forrásból, szakértőktől kaphattak az
ingatlanjaik és értéktárgyaik megóvását elősegítő vagyonvédelmi tanácsokat. A 2020. évben 12
alkalommal hirdettünk meg kerékpár gravírozást, egyben „BikeSafe” regisztrációt. Ezek során 4
településen 81 kerékpárt láttunk el egyedi jelöléssel. A személyes tanácsadáson túl, vagyonvédelmi
eszközök, valamint kiadványok bemutatásával, átadásával hívták fel a figyelmet a rendőrök a
bűncselekmények megelőzésének lehetőségeire. Annak érdekében, hogy a lakosság nagyobb
figyelmet fordítson saját védelmére, önvédelmi reflexeinek fokozására, szóróanyagokat helyeztünk
el a városi kórházban, virágboltokban, üzletekben.
A 2020. évben a kábítószer fogyasztás megelőzése, az áldozattá és bűnelkövetővé válás elkerülése
céljából a 3 általános iskolában és 2 középiskolában, 6 településen, 15 alkalommal, 279 fő fiatal
figyelmét hívtuk fel a kábítószer fogyasztás veszélyeire. Drogprevenciós előadásokat tartottunk
Komlón a lakásotthonokban, 4 alkalommal 32 fő részére.
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A Safer Internet Day (Biztonságos Internet Nap) alkalmával a bűnmegelőzési szakemberek szülői
értekezletet hirdettek két általános iskolában Komlón, amelyen 15 fő vett részt. Felhívták a szülők
figyelmét az internet használatának veszélyeire, az online függőség megelőzésére és a kockázati
tényezők elkerülésének lehetőségeire. A beszélgetéseket megtörtént esetekkel és speciális
oktatófilmekkel színesítették. Az internet veszélyeivel kapcsolatban 11 alkalommal, 6 településen
243 fő tanuló részére tartottunk prevenciós előadást, a biztonságos internetezésről és a közösségi
oldalak helyes használatáról.
A rendőrkapitányság illetékességi területén 2020. szeptember 1-jétől 12 fő iskolaőr teljesít szolgálatot
9 oktatási intézményben. 6 általános iskolában 6 fő, a Komlói Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégiumában 2 fo, a Baranya
Megyei SZC Komlói Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumában 2 fő, és a Baranya Megyei
SZC II. Béla Technikum és Kollégiumában 2 fő iskolaőr van jelen.
Az oktatási intézményekben az iskolaőrök jelenléte mind a pedagógusok, diákok és szülők részéről
pozitív megítélés alá esik, segítséget nyújtanak a konfliktuskezelésben, erősítik a jogkövető
magatartás szükségességét. Szolgálatuk során rendfenntartás és bűnmegelőzési célzattal több
gyermek figyelmét felhívták, a helyes magatartás tanúsítására valamint a szabályok és az iskolai
házirend betartására.
A rendőrkapitányság 2020. évi baleset-megelőző tevékenysége során előadásokat tartott, valamint a
„Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk Egymásra!” (KEVE) programban folyamatosan részt vett. Január
hónap elején egy iskolával közösen megrendeztük a KEVE vonulást, mely a helyi sajtóban is
megjelent.
A „Pindur - Pandúr Ki Mit Tud” országos vetélkedőre hívtuk a rendőrkapitányság területén található
összes óvoda és általános iskola 1. és 2. évfolyamos gyermekeit.
Február hónapban balesetmegelőzési játékos előadást tartottunk a Vásárosdombó Mesevár
Óvodában.
A KEVE oktatással kapcsolatos óraszámot a járványügyi helyzet ellenére sikerült megvalósítani,
kihasználva az online tájékoztatásban rejlő lehetőséget.
A nyári táborokban folyamatosan megjelentünk, ahol a gyerekek részére különböző baleset- és
bűnmegelőzési előadásokat tartottunk.
A tanév megkezdése előtt, valamennyi frekventált helyen lévő oktatási intézmény közvetlen
környezetében közlekedési helyzet áttekintése és elemzése megtörtént. Ennek tükrében szeptember
hónapban - a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában - a polgárőrökkel együtt
visszatérő rendőri jelenlétet biztosítottunk azon általános iskoláknál, ahol ez a közlekedésbiztonság
szempontjából indokolt volt.
A médián keresztül folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot az aktuális problémákról és a
közlekedőknek ajánlásokat tettünk a balesetek megelőzése érdekében.
A rendészeti szolgálati ág 2020-ban szoros együttműködést folytatott a polgárőr egyesületekkel, 390
esetben 1855 órában látott el közösen szolgálatot.
A Sásdi Rendőrőrs és a Sásdi Polgárőr Egyesület együttműködése különösen jó, a közös szolgálat
ellátások 2020. évben is folyamatosak voltak.
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A körzeti megbízott és a helyi polgárőrség rendszeres kapcsolattartása, információcseréje, a közös
szolgálatellátás jelentősen hozzájárult az állampolgárok közbiztonság érzetének javításához, a
közterületek rendjének fenntartásához.
A Sásdi Rendőrőrsnek a helyi önkormányzatokkal az együttműködése folyamatos, az őrs körzeti
megbízottjai rendszeresen felkeresték a területükön lévő önkormányzatokat. Információt gyűjtöttek
a helyi lakosság aktuális problémáiról, szükség esetén felvilágosítást adtak vagy intézkedtek a
feladatkörükbe tartozó ügyekben.
A kisebbségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel köztük a polgárőrséggel, illetve oktatási
intézményekkel kötött együttműködési megállapodások keretében az elmúlt évben is folyamatos volt
a kapcsolattartás.
A rendőrkapitányság más rendőri szervekkel való együttműködése rendészeti oldalról elsősorban a
Készenléti Rendőrség megerősítő erőinek-, valamint a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Rendészeti Igazgatóság Mélységi Ellenőrzési- és Közterületi Támogató Osztály állományának
igénybevételében merült ki. Megerősítő erők érkeztek a kiemelt rendezvények biztosítására, a
környező településeken a rendőri jelenlét fokozására, továbbá kísérési feladatok végrehajtása
céljából.
Társszerveink közül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársaival teljesített közös ellenőrzéseket a
bűnügyi- és közrendvédelmi állomány, a vasúti biztonság ellenőrzése, valamint színesfémmel
kapcsolatos jogellenes cselekmények felfedése céljából, az ún. Railpol ellenőrzéssorozat keretein
belül. Komló városában rendszeresek voltak a közös szolgálatok a közterület felügyelőkkel.
Együttműködésünk a polgárőrséggel volt a legszorosabb mely járőrszolgálatok megerősítésében,
rendezvénybiztosításokban-, közlekedési akciók végrehajtásában realizálódott.
Több rendőri intézkedéssel összefüggésben dolgozott össze a rendőrkapitányság állománya a
Gyámhatósággal, a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve a Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ munkatársaival.
A nemzetiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, köztük a polgárőrséggel, illetve oktatási
intézményekkel kötött együttműködési megállapodások keretében az elmúlt évben is folyamatos volt
a kapcsolattartás.
III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra
A Komlói Rendőrkapitányság komplex feladatrendszerének 2020. évi végrehajtása
rendszerszemléletű működéssel, rugalmasan és folyamatosan igazodott a jogi és a társadalmi
környezet, a COVID-19 világjárvány okozta többletfeladatokhoz, az operatív helyzet változásaihoz,
a szervezeti célkitűzések és társadalmi igények megvalósítása érdekében.
A rendőrkapitányság vezetésének stratégiai szemléletű irányításával a fő célkitűzések teljesültek, a
célok és a szakmai, funkcionális tevékenységek összhangja biztosított volt. A jogállamiság
követelményeinek megfelelő szervezeti működés, a törvényesség, szakszerűség és hatékonyság a
gyakorlatban érvényesült.
A rendőrkapitányság követelményszintű feladatellátásával aktívan hozzájárult Baranya megye
közbiztonságának, közrendjének és az államhatár rendjének szilárd védelméhez.
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Sásd Város közrendjének és közbiztonságának fenntartása érdekében a Komlói Rendőrkapitányság
és ezen belül a Sásdi Rendőrőrs hatékonyan működött együtt az önkormányzattal, az állami
szervekkel és civil szervezetekkel.
A 2021. évi ágazati célkitűzések:
1. A Rendőrség külső és belső megítélésének javítása, az állampolgárokban és az együttműködő
partnerekben a professzionális, fegyelmezett, sokoldalú, a lakosság és a helyi közösségek iránt
felelősséget vállaló, segítőkész, megbízható és biztonságot nyújtó szervezeti összkép erősítése. A
Rendőrség munkatársai számára kiszámítható pályát nyújtó, a munkatársak közötti kölcsönös
tisztelet mellett eredményes munkavégzésre lehetőséget adó munkahely biztosítása.
2. Magyarország külső határainak fokozott védelme, az illegális migráció elleni eredményes és
következetes fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és mélységi ellenőrzési feladatok
schengeni követelményeknek megfelelő végrehajtása.
3. A szervezeti működés hatékonyságának javításával a szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott
közbiztonság fenntartása, a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásával a helyi és
területi szintű közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és bűnügyi helyzet változásaira rugalmasan
reagáló közterületi jelenléttel a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló
bűncselekmények, szabálysértések és baleseti okok előfordulásának csökkentése.
4. A büntetőeljárások törvényes, szakszerű, időszerű és hatékony lefolytatása, a bűncselekményből
származó vagyon minél nagyobb arányú elvonása és az okozott kár megtérítése érdekében a
vagyonvisszaszerzés, az elkobzás és a vagyonelkobzás hatékony végrehajtása.
5. A járványügyi helyzet miatt végrehajtandó rendőrségi feladatokból eredő új kihívások
felismerése, és - a jogszerűség, szakszerűség és eredményesség követelményének szem előtt
tartásával - olyan kiegyensúlyozott jogalkalmazási gyakorlat kialakítása, ami a közrend és a
közbiztonság fenntartását szolgáló arányos intézkedésekkel egyúttal a nemkívánatos társadalmi
és gazdasági hatások mérsékléséhez is hozzájárul.
6. A kiemelt rendezvények és gyűlések új eljárásrendek és tömegkezelési technikák kidolgozásával
és alkalmazásával történő biztosításának előkészítése és végrehajtása.

Komló, időbélyegző szerint
Tisztelettel:
Oletics Károly r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető

Mellékletek: -1 . számú melléklet: a Komlói Rendőrkapitányság bűnügyi mutatói 2010-2020 (5 lap)
- 2. számú melléklet: a Komlói Rendőrkapitányság rendészeti mutatói 2010-2020 (8 lap)
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Rendőri eljárásban regisztrált kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői

magatartás)
az ENyÜBS 2010*2020. évi adatai alapján
Bűncselekmények száma: Sásd városa
■Bűncselekmények száma: Sásd városa
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Rendőri eljárásban regisztrált személy gépkocsi lopás bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2020. évi adatai alapján
Bűncselekmények száma: Sásd városa
Bűncselekmények száma: Sásd városa
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Rendőri eljárásban regisztrált lopás* bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2020. évi adatai alapján
Bűncselekmények száma: Sásd városa
* a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is

Rendőri eljárásban regisztrált zárt céplármű-feltfirés bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2020. évi adatai alapján
Bűncselekmények száma: Sásd városa
wmm Bűncselekmények száma: Sásd városa
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Rendőri eljárásban regisztrált lakásbetörés bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2020. évi adatai alapján
Bűncselekmények száma: Sásd városa
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Rendőri eljárásban regisztrált rongálás bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2020. évi adatai alapján
Bűncselekmények száma: Sásd városa
Bűncselekmények száma: Sásd városa
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Rendőri eljárásban regisztrált rablás bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2020. évi adatai alapján
Bűncselekmények száma: Sásd városa
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Rendőri eljárásban regisztrált orgazdaság bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2020. évi adatai alapján
Bűncselekmények száma: Sásd városa
■■■ Bűncselekmények száma: Sásd városa
►Nyomozáseredményességi mutató (%)-Komlói
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Rendőri eljárásban regisztrált jármű önkény es elvétele bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2020. évi adatai alapján
Bűncselekmények száma: Sásd városa
i -a si Bűncselekmények száma: Sásd városa
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Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma
2010-2020. évek statisztikai kimutatása
Komlói Rendőrkapitányság
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Végrehajtott elővezetések száma
2010-2020. évek statisztikai kimutatása
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2010-2020. évek statisztikai kim utatása
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Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
2012-2016. évek statisztikai kimutatása
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Szem élysérflléses közúti közlekedési b alesetek szám a
2010-2020. évek statisztikai kim utatása
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Könnyű sérflléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2020. évek statisztikai kimutatása
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Ittasan okozott szem élysérQ léses közúti k özlekedési balesetek szám a
2010-2020. évek statisztikai kim utatása
K om lói R endőrkapitányság
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Tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértések száma
2010-2020. évek statisztikai kimutatása
Komlói Rendőrkapitányság
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Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértések száma
2010-2020. évek statisztikai kimutatása
Komlói Rendőrkapitányság
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Tárgy: Közbiztonsági beszámoló
Hiv.sz: Ügyintéző: Rrehel Anita r. őrnagy
Tel.:
72/504-400 /43-70

Dr. Kajdon Béla úrnak,
Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
Sásd
Tisztelt Jegyző Úr!
Tájékoztatom, hogy a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján
Sásd város közbiztonságának 2020. évi helyzetéről szóló beszámolómat előteijesztem.
Komló, időbélyegző szerint
Tisztelettel:

Oletics Károly r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető

melléklet: - Sásd város Közbiztonsági beszámoló 2020. év
-1 . számú melléklet: a Komlói Rendőrkapitányság bűnügyi mutatói 2010-2020
- 2. számú melléklet: a Komlói Rendőrkapitányság rendészeti mutatói 2010-2020

Cím: 7300 Komló, Berek u. 10., 7301 Komló, Pf: 3.
Telefon: +36 (72) 504-400
E-mail: komlork@baranya.poIice.hu

Kérelem
az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A. §. (2) bek. alapján nem szociális
ellátásként juttatott támogatás elnyerésére.

Támogatást igénylő szervezet neve:

Sásd Városi Sportkör

Címe:

7370. Sásd, Jókai utca Sporttelep

Képviselője:

Deák Attila elnök

Cégbírósági bejegyzés száma:

Pk. 60.254/1989.

Adószám:

19941149-1-02.

Az igényelt támogatás összege:

400.000,-Ft

A támogatott cél megnevezése,
indoklása:
db fűnyíró traktor javítására.

a Sportkör 287 eFt-os áramszámlájára, valamint 2

Dátum: 2021. június 25.

aláírás

