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KéthelY KÖzség Önkormrányzatának Képviselőtestülete 2015. évi június havi testületi ülésén
naPirendjére tűzte a település közrend-, közbiáonsági és közlekedési helyzetének vizsgálatát, az
erről szÓlÓ rendőri beszámoló meghallgatását. A Rendőrségről szóló 1994. éviXxXN. T<;rvén} 8.
§ (4) bekezdése alapján a Marcali Rendőrkapitányság és annak szervei az illetékességi teruletén
műkÖdő települési önkormányzatoknak évente beszámolnak a kazbiztonság helyzeiéről, és a
kÖzbiztonság érdekében tett intézkedésekíől. A rendőrségről és az önkormányzatokról szóló
tlirvénYek egyértelműen felelőssé teszik mind a rendőrséget, mind pedig az onkorm ányzatok,... a
teiePÜléseken a megtélelő közrend-, közbiztonsági viszonyok alakulásáért, és téladatokaL is
megszabnak az eredményesség érdekében.

I.

A bűnügyi helyzet értékelése

A Marcali Rendőrkapitányság Balatonkeresztúri Rendőrőrsének illetékességi területe alátartoző I0
településén belül kéthelyen a 2014, évben regisztrált, ismertté vált bűncselekmények száma 57
volt, melY az azt megelőző évi 61-el szemben 6,7 Yomértékű visszaesést jelent.
KéthelY terÜletén a főbb bűncselekményi kategóriákban az ismertté vált bűncselekmények számát
tekintve láthatÓ, hogy szinte minden esetben az előző év azonos időszakáho z viszonyíNa
csÖkkenés mutatható ki. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma nem változott, ez a
szám egYaraíIt 6-6. A lakosság szubjektív binonságérzetét leginkább befolyásoló vagyon elleni
bűncselekmények alakulását figyelembe véve viszontpozitív irányúelmozdulás mutatkozik.
A telePÜlésen regisztrált bűncselekmények szárnánakalakulását kategorizált formában a következő
táblázat mutada.

f \- )
J

Bene Zsolt\#edes.
mb. kapi tány ságv ezető/

RZsNEo_3.90.64 l (l4040-4543,ó596_bumkai-4l7457841-003005EBFF9F-4545,j55])



Bűncselekmény
megnevezése:

a t-r.pü,ro*" *gi*t.,írt bűncselekménvet< (!ti_z|9kedési bűncselekmények és nem

közterületen elkövetett vag1,on elleni bűncselekmények nélküi)

201 3. 20I4
]

ű testi sértés

Súlyos testi sértés

Kiskorú veszélyeztetése

Garázdaság
Zsarolás

()nbiráskodás

A főbb bűncselekmények számadatainak alakulását tekintve láthatÓ, hogy ezek elkÖvetési aránYa

29.I Yo-a| mérséklődött a településen.

A könnyű testi sértések számában látszik negatív irányú elmozdulás, mivel ezek száma l,rŐl. 3-ra

emelkeáett , amt 200yo-os növekedési aránynak felel meg. A súlyos testi sértések aránYa kedvezően

alakult. mivel ezen bűncselekményb ől 20|3-ban egyet követtek el, tárgyévben viszont súlYos testi

sértés nem valósult meg.

Kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény nem fordult elő a településen.
pozitív tendenciaként értékelhető, hogy a közterületi bűncselekmények vonatkozásában a

garázdaságt_,k ;zánta 2-rő1 i-rc r.ré.réLiő.iött, tuni 5O?í,-tls visszacsés. Zsarolás, rortgáiás,

önbíráskodás bűncselekmények elkövetését a településen szintén nem regisztráltuk az elmÚlt

években.
Kéthely területén nem volt jellemző kábítószenel visszaélés elkövetése, ilyen jellegú

bűncselekményt nem regisztráltunk a statisztikai adatok alapján, azonban hatóságunk tudomással

bír afelől, hogy az új iípusú, ún, "designer" drogok térhódításával ez az Új típusú kábítószer

megjelent a kózségben ir. a probléma e tekintetben ott adódik, hogy ezen Új kábítószereknek, az

ún.;,ú; pszichoaktív szereknék" döntő többsége még nem került tiltólistára, ÍgY tulajdonkéPPen

ezek birioklása, fogyasztása és terjesztése sem szankcionálható. A már listára felkerÜlt szerek

birtkolása es terjesiese ugyan bűnóselekménynek minősül, de ilyen összetételű szereket egYetlen

magatartási forma észlelésénél sem mutta ki a szakértői vizsgálat. A kábítószerek terjesztése.

birtkolása és fogyasztása elleni küzdelem ftiggetlenül attól. hogy tiltólistás vagY oda még fel nem

került szerekről beszélünk. kiemelt feladatunk a jövőre tekintettel is.

]

Jármű önkényes elvétele

Gépkocsi lo
Gépjármű feltörés
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A településen éló lakosságot initáló. a szubjektív bifionságérzeíet szinte kizárólagosan befolYásolÓ

,rugyo., elleni bűncselekményekhez érken,e elmondható, hogy ezek csoportján belül a loPások

száma 44-rőI 30-ra mérséklődött. anri 3I.8 % mértékű csökkenésnek felel meg. Ezen belUl a

betöréses lopások és a kisebb, alkalmi és egyéb jellegű lopások száma is csökkent.

A lopásokat tekintve a gépjármű lopások tekintetében nem számolhatunk be változásrŐI. hiszen a

teleptilésen sem a bázis-, sem a tárgyélben nem került regisztráIásra gépjármŰloPás.

A betöréses lopásokat, mint országos szinten az á|lulpolgárokat leginkább negatívan befolYásolÓ

bűncselekmén}eket elemezve látható, hogy a lakásbetörések száma tavalY csaknem felére esett

vissza a 2013. évlhez képest, 11-ről 7-re, ami egy jelentős, ám nem elégséges eredménY. A
betöréses lopások elleni küzdelem - természetesen a többi vagyon elleni bűncselekménY

visszaszorítása mellett - az egyik legtőbb t'eladatunkat képezi. E tekintetben nem a statisztikai

adatok, hanem az ttt élő állampolgárok szubjektív biztonságérzete, az ő megelégedettségük a

mérvadó, számunkra minden egyéb másodlagos.

A rendőri erők szolgálatának vezénylésénél. tevékenységük irányításanál elsődlegesen ez került

figyelembe vételre, á rendőrök közterületre történő vezénylése a vagyon elleni bűncselekmények

elÚvetési idejéhez, módszereihez alkalmazkodott folyamatos elemző-értékelő munkát követően. A
lopások, betöréses lopások megelőzése és az elkövetők elfogása végett a lakosságal rendszeres

kápcsolatot ápoltunk, véleményüket írgyelembe véve szerveztük a rendőri jelenlétet, a
tevékenységiink tő írányát. A jövöben rs hásonló jelleggel igazodunk az áIl-ampoigarok rgenyeihez

és figyelembe vesszük véleményüket a betöréses lopások visszaszorítása érdekében-

További kiemelt vagyon elleni bűncselekményeket tekintve láthatő, hogy kifosztás, rablás

elkövetésére nem volt példa sem a tavalyi, sem az azt mege|őző év folyamán, ami ugyancsak

pozitívum, hiszen napjainkban az erőszakos vagyon elleni bűncselekmények virágkorukat élik
meg.
oryazdaság, jármű önkényes elvétele bűncselekményeket néhany környező településsel ellentétben

ugyancsak nem regisztráltunk a községben.
A főbb bűncselekményi folyamatokat, 2010-ig visszatekintő adatokat tartalmaző és összegző

táblánatot a beszámolóhoz mellékelem.

il.
A közbiztorxág alaLLilása a köztcrüietcri elköveiett

jogsértések és a rendőri intézkedések tükrében

Az alábbi táblázattal a közerületen elkövetett bűncselekmények alakulását szeretném szemléltetni,

hiszen ebből látható, hogy a rendőri erőket miként kell a jövőben összepontosítani az egyes

bűncselekmények megakadály ozása, felszámolása végett.

Balatonmáriafíirdőn közterületen elkövetett bűncselekmények számának alakulása:
2013. 2014.

közterületen elkövetett
bűncselekmények

6 6

Osszesen 6 6

RZSNEO 3.90 64 1 (l4040-4543,ó596-bumkai-4l7457841-00]00sEBFF9F-4545.3553)



A táb|ázat szemlélteti, hogy a közteruleten elkövetett bűncselekmények alakulásában nincs

változás.
2014. évben a legnagyobb hangsúlyt a lakosság szubjektív biztonságérzetét - a telePÜlési, illetve

kistérségi szinten ilutatt<ozo igényekre figyelemmel - leginkább javítÓ, a Prevenciót előtérbe

helyező rendőri intézkedések megtételére fektettük,

A bűnügyi adatok elemzésének fejezetében is említésre került, hogy folyamatosan elemeztÜk a

teleptiléJi közbiztonsági, bűntigyi szempontból, figyelemmel a tendenciákra. a lakosság

összetételére, az ott lak?k veszé|yeztetettségére, a társadalmi együttélési szabálYok megtartására,

illetve egyéb körülményekre tekintettel.

Kiemelt feladatként kezeltük a lakosság biáonságérzetét különösen negatívan befolYásoló

közterületen elkövetett erőszakos. illetve személyek életét. testi épségét és szabadságát. valamint

az életkörülményeit, megélhetését súlyosan veszélyeztető bűncselekménYek és szabálYsértések

felderítését, lehetőség szerinti megszakítását, megelő zését.

Az elkövetett cselekmény targyi súlyára, valamint az elkövető személyére figYelemmel - a

jogszabályok által biztosított kereteken belül - differenciáltan folytattuk le azintézkedéseket.

A közterületek rendjének fennártása során a kapitányság figyelembe vette, azon lakossagi

észrevételeket, javaslátokat is, amelyek aköznyugalom javítása érdekében.jutottak elhozzánk.|gY

fokozottabb figyelem iett tbrdítva a vendéglátó egységek térségére, a telePÚlés kÜlterÜletén

átbalad,ővasútvonal, a vasútállomás, valamint a szőlőhegyi területek és ingatlanok kÖrnYezetére.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a tulajdon elleni jogsértések elkövetésének megelőzésére, az

elkövetők 
-elfogására, függetlenül M elkövetési tárgy értékétől, vagy a megvalósított

cselekménnyel okozott kártól,
Fentiek tükrében a tulajdon elleni szabálysértéseket tekintve - mely a telePÜlésen meghatároző

számban a kisebb lopásákat és rongálásokat meríti ki - a zérő tolerancia elvét kÖvetve a maximális

szankciókat alkaha)tunkazelkovetőkkel szemben, és tesszük ezt a jövőben is. A falopásokat is

ezenintézkedések nraximális érvényre jútatásával sikerült visszaszorítanunk.

Az ad,ott körülmények és feltételek fennállása esetén alka\maztuk a szabáIysértési elzárással is

büntethető szabátysértések észlelésekor a tetten ért eljaíás alá vont személY gYorsított bírósági

eljárás lefolytatása céljából történő őrizetbe vételét.

A közrendvédelmi tevékenység során hangsúlyt fektetttink a jogsértések elkövetőinek mielŐbbi

A különbö ző rendezvények rendőri biztosítása a renáezőkkel tOrténő egYüttműkÖdés keretében

rendkívüli esemény nélkül zajlott le.

A szo|gálatszervezés nagyban a terület közbiztonsági viszonyaihoz és az aktuálisan jelentkező

t-eladatokhoz idomult,
Ugyancsak a lakosság véleményére és jelzéseire alapozva rendszeres, és töbszöri megerősített

ságálatot szerveztünk az Arany János utcai buszmegáIlőhoz,hiszen onnan több Panaszis érkezett

a koia reggeli, valamint kora déiutáni órákban idejüket ott töltő, foként somogyszentPáli személYek

gátlástalii magartartásával kapcsolatosan, ennek kapcsán több intézkedést is foganatosítottunk

velük szemben, továbbá egyéb izabálysértések miatt a megfelelő szankciókat alkalmaztuk.

Kötelességünkhöz híven maximális erővel részt vettünk a 2014. augusztusában eltűnt idős Úr

felkutatásáb an) a több napos keresés azonban maximális erőfeszítéseink ellenére sikertelenÜl

végződött.
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Balesetek alakulása
Balesetek besorolása 2013. 2014.
Halálos kimenetelű 0 0

Súlyos sérülést
eredményező1

J

Könnyű sérülést
eredményező

0 2

ilI.
Közlekedési helyzet

L 1,1.11J 1öl N4rUö ] . 1

Összesen: 12

Kéthely teniletén évek óta változő tendencia figyelhető meg a baleseti helyzet tekintetében. Az
értékelt éveket tekintve látható. hogy a balesetek összességében nincs változás, hiszen ezek I2-I2
esetben követkeáek mindkét évben.
A balesetek kimenetéIét, azok eredményét, a sérülések fokát tekintve láthatő, hogy halálos
kiementelű kOzlekedési baleset nem történt a községben az elmúlt két évben.
i-avaly viszont 3' suiyos sérülést eredményező közűtt köziekéciési baleset is történt, szembert a
2013. évi 1-el. ami ismét 200 oÁ-os mértékű emelkedést eredményez. A könnyű sérüléses balesetek
elemzése során is negatív a tendencia, hiszen ezeket tekintve az tapasztalhatő, hogy ezek száma
0-ról 2-re emelkedett. Az anyagi káros balesetek bekövetkezési atányát tekintve íigyelhető meg jó
irányú folyamat, mivel ezek száma 11-ről 7-re csökkent, azonban ezt a tendenciát sérüléses
balesetek szémának emelkedése ellensúlyozza,
Az adatokat értéklelve tehát egyértelművé válik hatóságunk ugyancsak kiemelt felelőssége a
balesetek, ezen belül különösen a sérüléses balesetek minél nagyobb fokú visszaszorítása, ezek
számának csökkentése területén. A balesetek visszaszorítását kizátőIag a kezünkben lévő, a
törvények által meghatánozotí különféle szankciók "zérő tolerancia" elvét követő alkalmazásával
lehetséges elérni, természetesen az arányosság elvét is szem előtt tartva, A szankció egy sok
esetben szükséges eszköz, a ktlzlekedési szabálysértések megelőzése és visszaszorítása céljára az
elkövetővel szemben alkalmazott büntetés, mely a lopások visszaszorítása mellett hatóságunk
másik. törvénv és egyéh jooi normák által előírt kötelezettsége" felar]ata. .|

A közlekedési szabálysértések, az ittas járművezetés elleni küzdelem továbbra is az egyik fő
feladat a balesetek, az ittas bűncselekmények megelőzése, megszakítása és felderítése mellett.
Csakúgy mint az egyes bűncselekmények, az ittas járművezetés visszaszorításánál is meghatarozó
Szerepe vanaz egyenruhás szolgálat köáerületi jelenlétének, mivel azállandő koaeruleti szolgáIat
önmagában meggátolhatja az alkalmi ittas vezetőket a jogsértések elkövetésében, mások életének
és testi épségének v eszély eztetésében.
Az ittas vezetés elleni küzdelem hosszú évekre tekint vissza, ám jelenleg is sajnos gyakran kenil
sor ittas járművezetők elfogására mind Kéthelyen, mind a kömyező településeken. Kéthelyen eíTe
sajnos ismét több esetben került sor mind a tavalyi, mind az azt megelőző évben, Sajnos a
járművezetők í-elelőssége, felelősségérzete sok kívánnivalót hagy maga ltán. Az ittas vezetőkkel
szemben továbbra is minden toleranciát mellőző intézkedések alkalmazásával fogunk fellépni,
ezáltal i s me gakad ály ozv a új abb bale setek bekövetkezé s ét.
A múlt év során - akárcsak a korábbi időszakban - az ittas vezetés mellett a másik fti baleseti
okként a gyorshajtáshatánozható meg. A jrárművezetők gyakran nem a látási- és útviszonyoknak
megfelelő sebességet választanak. A sebességmérés ezáltal egy szilkséges eszköz, melyet
rendszeresen alkalmaztunk.

l
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A balesetek elemzésekor megállapítható, hogy az említett tényezők mellett továbbra is a

kanyarodás szabályainak megszegése. a követési távolság be nem tartása, az elsőbbségi szabályok
tudatos vagy gondatlan megsértése mutatkozik jelentős baleseti okként a község tekintetében.

Az előzetes kockázatelemzés alapján megvalósult a meghatározott útvonalak, jarműfajtzk és azok
vezetőinek jól látható módon történő közlekedésrendészeti ellenőrzése a 68-as számű főútvonalon.
Az ellenőrzések a baleseti gócpontok, a gyalogos átkelőhelyek, illetve a veszélyes kereszteződések
közelében végrehaj tásra kerültek.
A közterületek és nyilvános helyek ellenőrzésén túlmenően kiemelt hangsúlyt fektetünk a

kerékpáros, segédmotor kerékpáros, motoros és gyalogos balesetek megelőzésére, a baleseti
gócpontok közlekedésbiztonsági korulményeinek javításétra, ezért a visszatérő ellenőrzések a
közlekedésrendészeti feladatok ellátása során is úgy kerülnek megszervezésre, hogy azok a
veszélyesebb helyeken és azok környezetében kerülj enek végrehaj tásra.

Speciális problémaként merült fel Kéthely esetében a Balaton utcában lévő Főnix Élelmiszer Üzlet
előtt kihelyezett "Megállni és várakozni tilos" tábla hatálya alatt történő parkolás. A tábla tiltó
rendelkezése ellenére szabáIytalartul parkoló személy- és (rosszabb esetben nagyobb méretű)
tehergépjárművek főként a hétkömap, kora reggeli óriákban jelentősen akadályozták a forgalom
zavartalanságát. A szabálysértéseket a bolt előtti útszakaszon rendszeresen és tolerancia nélkül
szankcionáltuk, az esetek döntó többségében helyszínbírságot szabtunk ki, illetve szabálysértési
eljrárást kezdeményeztünk az elkövetőkkel szemben, A kiszabott bírságok magas száma ellenére
sajno3 rnég mindig több esetben észleljük a íáb7a hatálya alatti tiltott megállást es várakozást,
azonbannémileg már kisebb mértékben, mint a 2013-as évben.

IV.

Bűn- és balesetmegelőzés

Az elmúlt években rendszeresen, valamint az ünnepi időszakokban és főként a jeles ünnepek előtt
folytattuk az előző évekhez hasonlóan a szőrőlapok terjesztését, a figyelemfelhívást a különböző
veszélyekre. Az év minden időszakában a gépkocsi feltörések, illetve a zseblopások, bolti lopások,
a betöréses és besurranásos, valamint trükkös lopások megelőzése érdekében folyamatosan
felhívtuk az állampolgárok figyelmét a vagyontárgyaik megóvására mind közterületen, mind
magánlakásban. mind személyes kapcsolattartással.
Az időskorú személyek védelmében havi rendszerességgel fokozott ellenőrzéseket végeztünk,
melyek végrehajtása jelenleg is folyamatos, a községben élő időskoru állampolgárok figyelmét
több ízben felhívtuk az elkövetők változatos módszereire.

2014, december hónapban a karácsonyi tinnepek előtt bűnmegelőző előadást szerveztünk, melynek
során részletes elemzést tartottunk az ingatlanokba ktilOnféle módun bejutni szándékoző elkövetők
mó dszereirő 1, a vagy on elleni bűnc selekmény ek változato s eszköztár átr ől.
A gyermekeket és f,ratalkorúakat érintő, azintemet és a közösségi oldalak térhódításával megjelenő
egyre nagyobb veszélyek kapcsán a helyi általános iskolával teljeskörű együttműködésben
tartottunk előadásokat az iskolás gyermekek tészére.
Közlekedési ismeretekből, a kábítószerek veszélyeiről folyamatosan tervezünk a jövőben
el őadásokat tartani azok sikerére tekintettel.
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V.
Együttműködés

Hatóságunk együttműködési rendszere más szervekkel sokrétű és szerteágaző.
A helyi mezőőrséggel, a polgarőrséggel Kéthely tekintetében is jó kapcsolatot alakítottunk ki, és
gyakran végeztünk közös szolgálatellátást a két szervezettel, melyeket a jövőben is folytatni
kivánunk. A helyi polgrárőr egyesülettel a közös szolgálatok és ellenőrzések számát a lehető
legnagyobb számra kívánjuk emelni. eá a jövőben lehetőségeinkhez mérten tovább szeretnénk
fokozni.
Kéthe ly Kö zs é g Önkormán y zatáv al az e gy úttrnűkö dé s szintén szoro s.

A helvi általános iskolával ió kapcsolatot ápolunk. az iskolában felmerült problémákat a
nevelőkkel egyeztetve azonna| onosoltuk, a jogsértő magatartásokat tanúsító diákokkal szemben
több esetben is eljárást kezdeményeztünk,
A település körzeti megbízottai, Bognár Bálint r.tőrm és Holdosi Attila r.tőrm urak szolgálatukat
lelkiismeretesen látj ák el, együttműködésük a lakosággal kiemelkedő.

vI.
20I5. évben megvalósítandó célkitűzések

L 2015. évben a közterületi állomány tevékenységének erősítésével tovább kell javítani a
lakosság köznyugalmát, és éreáetően aktív rendőri jelenlétet kel1 biztosítani az
áll ampo l g árok közö s sé g e i bizton ságér zetének növelé se érdekében.

il. Tovább kell csökkenteni a vagyon elleni és közterületi bűncselekményeket, így különösen a

lakosságot leginkább initáló és foglalkoztatő betöréses lopásokat, rongálásokat és gatáada
j ellegű erőszakos cselekményeket.

ru. Eredményeket kívánunk továbbá elémi a felügyelet nélkül hagyott bel- és külterületi
hétvégi hának vonatkozásában szezonálisan elkövetett betöréses lopások, megelőzése,
elkövetőinek eredményes felderítése érdekében,

IV. Törekedni kell a lakossággal való aktív, kezdeményező párbeszédre és javítanunk kell a

Rendőrsé g ir ánti bizalmat.
V. A bűnügyi ügyfeldolgozó munka során nagyobb irgyelmet kell fordítani az ismert tettesek

ellen indult eljárások eredményes befejezésére, továbbá az ismeretlen tettesek felderítése
rrrcileti, lagy crőt kcil fortlítarri a stltozatuk fcliárására és Ézc\ ügyck crctlrttérrycs
befe.jezésére is,

\/I. Az állampolgárokkal való kapcsolattartások. intézkedések minden esetben legyenek
törvény e s e k, szakszerűek, arány o s ak é s kul tú r áltak.

Vil.

Összegzés

A kapitanyság, azonbelül a rendőrőrs 2014-es évben végzett tevékenysége alapjánmegállapítható,
hogy az állomány feladatait megfelelő szinten oldotta meg. a tavalyi évben kitűzött célokat
részben elértük, megvalósítottuk. Az elfogások arányát, a felderítések hatékonyságát tovább kell
növelnünk, nem lehetünk elégedettek.
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A helyi lakosság és az itt szolgálatot teljesítő rendőrök kivétel nélkül ismerik a helyi közösség
bűnöző életmódot folytató tagjait, azonban az együttműködés szorossága a bűnözők elfbgása terén,
az elkövetők hatékony elfogása továbbra sem érte el még a lehetőségekben rejlő korlátokat, Az
átutaző bűnözők felderítésének hatékonyságát is javítanunk kell, ebben 20l4-ben előrelépés volt
tapasztalható, hiszen érezhetően csökkent a településre érkező átutaző bűnözők száma. Ezen a

területen kiemelt figyelmet kell fordítani a hatékonyság növelésére. az állampolgárokkal történő
még szorosabb kapcsolat kiépítésére. A rendőrség munkájának értékelésénél figyelembe kell venni
egyrészt objektív könilményeket is, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak az ercdményesség
mutatószámaira. A lakossági visszajelzések és sajáttapasztalataim alapján szi,ikségesnek tartom a

folyamatos és közvetlen kommunikációt minden arra alkalmas fórumon, hiszen így kaphatok
hiteles képet az őrs által elvégzett munka minőségéről, eredményességéről vagy éppen
ereomenytelensegerol. A reszemre euutlatott pozltrv vagy negatlv tartatmu eplto kfltlkak
fontosabb szerepet 1átszanak a nyilvántartások alapjan rendelkezésemre álló statisztikai
mérőszámoknál. ezek tevékenységünk színvonalát a lakossági megelégedettség növelésének
irányába segitik emelni.
A fentiekben említettek szerint az önkormányzat közreműködésével 2015. évben is tervezzük a
lakosság részére különféle témájú fórumok megtartását, melyek elsődlegesen a bűncselekmények
száménak csökkenését, valamint bűnmegelőzési feladatok megvalósítását elérni hivatottak. Ezen
feltil a f,órumok, valamint az önkormínyzattal és a lakossággal folytatott rendszeres párbeszéd, a
gyors infomraciófuamlás aiapkűve a rendőrséggel szeirrben incgfeieió, sztntű bizalorn
kialakításának, elmélyítésének.

Balatonkeresztúr. 20l 5. június l 0.
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