IBRÁNY VÁROS
KÖZBIZTONSÁGI – BŰNMEGELŐZÉSI
KONCEPCIÓJA
2011 – 2015.

Bevezetés
Ibrány bemutatása
Ibrány jellegzetesen mezővárosias, alföldi település. A Tiszaháton, a Rétköz
nyugati részén a Tisza és a Lónyay csatorna által határolt területen fekszik.
Ibrány állandó lakosainak száma 7068 fő. 1993. november l-jén a település
városi rangot kapott. A kommunális ellátottság teljessé tételével, a város
kihasználhatja gazdaságföldrajzi előnyeit s a hangulatos Tisza-part gazdag
lehetőségeit. A Kormány 2003-ban döntött a 244/2003. (XII.18.)
Kormányrendeletben Ibrány kiemelt szerepéről, amely azt jelenti, hogy a város
17 település szellemi, gazdasági, kulturális, egészségügyi, oktatási központjává
válhat.
A városban 1994-től önálló rendőrőrs működik. A polgárőrség 47 fővel alakult
meg 1992-ben. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 113 éve működik a településen.
Városunkban összesen 13 civil szervezet működik.

Helyzetelemzés
A bűnmegelőzés a rendszerváltás óta központi probléma Magyarországon. A
bűnözés kihívásaira a közbiztonság, a jogbiztonság és a közbizalom javítása
érdekében kiemelt hangsúlyt kap a kormányzat részéről az a gyakorlat, hogy
megfeleljünk a nemzetközi normáknak és elvárásoknak.
A helyi önkormányzatok Európai Cartája kimondja, „A helyi közrend és
közbiztonság védelme elsősorban a helyi önkormányzatok feladata, az állam
pedig garanciát vállal a közbiztonság helyi szintű finanszírozására”. Hosszú távú
prevenciós közegre és szemléletre van szükség, ahol a közös gondolkodás, az
önkormányzatiság elve, a bűnmegelőzés társadalmi kezelése szemlélet
érvényesül.
A társadalmi bűnmegelőzési stratégia, annak megvalósítását szolgáló
kormányzati cselekvési program, csak az önkormányzatok közreműködésével
válhat a helyi társadalompolitika részévé.
A bűnözés helyi kihívásaira, csak a helyi közügyként megfogalmazott
bűnmegelőzési stratégiával és taktikával lehet hatékonyan reagálni.
A bűnmegelőzés a közbiztonságot szolgálja, amely azt jelenti, hogy az
állampolgárok jogaikat és kötelezettségeiket biztonságban, félelem nélkül
érvényesíthetik.
2

A közbiztonság a megélhetés, a szociális, az egészségügyi, a kulturális
ellátottsághoz való jogot is jelenti, továbbá a köz-és magánélet harmóniájára
való törekvést, a demokratikus társadalom követelményeihez való
alkalmazkodást.
Az önkormányzat eszközrendszere
Az önkormányzat részére, a bűnmegelőzés érdekében, a következő eszközök
állnak rendelkezésre:
 hatékony egyeztető, közvetítő szerep felvállalása
 konfliktusok kezelése, probléma megoldás kezdeményezése
 közlekedésbiztonsági intézkedések, közvilágítás, útkereszteződések
biztonsági intézkedései
 helyi rendészeti, társadalmi szervezet működtetése
 rendőrség, polgárőrség anyagi támogatása
 Közbiztonsági Tanács megalakítása, működtetése
 prevenciós, rehabilitációs programok szervezése, koordinálása
 bűnmegelőzési programokhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek
kihasználása, ehhez szükséges saját forrás biztosítása
Ezen koncepció elkészítésének az a célja, hogy városunkban az életminőséget
javító közbiztonság megteremtése érdekében, a közrend megóvásához, a
bűnmegelőzéshez és a bűnüldözésben részt vevők közötti célirányos párbeszédet
elősegítse, és megfelelő keretet biztosítson a közös feladatok eredményes
ellátásának.

Közbiztonsági – Bűnmegelőzési Tanács (KBT)
Feladatai
 A feladatok megvalósulására irányuló, közbiztonsági, bűnmegelőzési
projektek, cselekvési programok kidolgozása és végrehajtása.
 A helyi állami és társadalmi szervezetek bűnmegelőzési tevékenységének
összehangolása, fórumrendszerek működtetése, egyeztetése.
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Felépítése
Elnöke: Ibrány alpolgármestere (jelenleg Trencsényi Imre alpolgármester)
Elnökhelyettes: 1 fő (jelenleg Éles András, az Ibrányi Polgárőr Egyesület
elnöke)
Állandó tagok:
 Helyi rendőrőrs képviselője
 Polgárőrség képviselője
 Tűzoltóság képviselője
 Móricz Zsigmond Gimnázium képviselője vagy a gyermek és
ifjúságvédelmi felelőse.
 Árpád Fejedelem Általános Iskola képviselője
 Napközi Otthonos Óvoda képviselője
 Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója
 Városi Gyámhivatal vezetője
 Családsegítő Szolgálat vezetője
 Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
 Református Egyházközösség képviselője
 Római Katolikus Egyházközösség képviselője
Működési szabályai
A KBT tevékenységét az elnök irányítja. Döntéseit szótöbbséggel hozza.
Üléseiről jegyzőkönyv készül. A működéséhez szükséges technikai,
adminisztrációs feltételeket a Polgármesteri Hivatal biztosítja.
Évente egy alkalommal tájékoztatja a Képviselő Testületet az elvégzett
munkáról.
A koncepció felülvizsgálata
A koncepciót a képviselő testület négyévente felülvizsgálja, értékeli a feladatok
végrehajtását.
A soron kívüli év előtti felülvizsgálatot szükségessé teszi:
 a közbiztonságra, bűnmegelőzésre vonatkozó jogszabályok jelentős
változása
 a helyi sajátosságok oly méretű változása, ami a soron kívüli
felülvizsgálatot szükségessé teszi
 Közbiztonsági - Bűnmegelőzési Tanács kezdeményezése
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Bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási, rendészeti szervek
együttműködési területei
Rendőrség
A Nyíregyháza Rendőrkapitányság Rendőrőrse Ibrányban 1992. március 15. óta
működik. Illetékességi területe 210 négyzetkilométer, melyhez 6 település –
Ibrány, Paszab, Buj, Tiszabercel, Gávavencsellő, Balsa–tartozik. Az őrs
székhelye–Ibrány–1993. novemberétől kapta meg a városi címet. Az
illetékességi területünkön élő lakosok száma 18.000 fő.
A rendőrőrs állománytábla szerinti személyi állományát 2010. évben 18 fő
hivatásos alkotta, akiket 1 fő 8 órában foglalkoztatott közalkalmazott segít.
2010. évben 3 gépkocsival rendelkeznek.

Bűnügyi helyzet
Ibrány Rendőrőrs illetékességi terület egészén 2010. évben nőtt az ismertté vált
bűncselekmények száma, főként a vagyon elleni, kisebb értékre elkövetett
lopások száma.
Ez a tendencia nem volt jellemző Ibrány városára, ahol az alábbiak szerint
csökkent az elkövetett bűncselekmények száma a korábbi évekhez viszonyítva.
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Ibrány városában elkövetett bűncselekmények számának alakulása:
Személy elleni bűncselekmény 9 esetben történt, ebből 5 súlyos testi sértés, 4
zaklatás, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett testi sértés nem
volt. Ez utóbbi jelzi azt, hogy sikerült megértetni az emberekkel, hogy
iskoláskorú gyermeküket ért sérelmet nem oldhatják meg önhatalmúlag, kérniük
kell hatóságunk segítségét.
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Közrend elleni bűncselekmények száma:
Garázdaság 12 esetben fordult elő, közokirat hamisítás 4, magánokirat
hamisítás 1, egyedi azonosító jel meghamisítása szintén 1 esetben fordult elő.
Az elkövetett bűncselekményeknél különösen a garázdaságok, testi sértések
esetén jellemző az alkohol hatása, mely több esetben a sértetteket és az
elkövetőket is befolyásolta. Ezeknek a bűncselekményeknek a megelőzése sok
esetben szinte lehetetlen, hiszen nem lehet állandóan rendőr minden
szórakozóhelyen, utcán vagy lakásban. A fokozottabb rendőri jelenlét azonban
jelenthet visszatartó erőt. Ugyancsak ígéretes a jövőkép abból a szempontból,
hogy több olyan visszaeső elkövető ellen indítottunk nyomozást, akik a jogerős
ítéletet követően nagy valószínűséggel börtönbe kerülnek, akik jelentős részt
vállaltak az ilyen jellegű bűncselekmények bekövetkezésében. Ehhez azonban
nem elég a rendőrség. Az érintettek közreműködése nélkül nehéz, sok esetben
lehetetlen azokat a szükséges eljárási cselekményeket lefolytatni, melyek
alapján egyes elkövetők a jól megérdemelt helyükre kerülhetnek. Ahhoz, hogy a
későbbiekben hatékony munkát tudjunk végezni, a sértetteknek fel kell vállalni a
büntetőeljárásokban való részvételt, nem elég az eseményeket követően csak
panaszkodni, és arra várni, hogy a rendőrség megold mindent.
Megállapítható, hogy a vagyon elleni bűncselekmények teszik ki az eljárások
jelentős részét. A lopások elemzésénél látható, hogy jellemző a magánlakások
kertjeiben
elkövetett
terménylopások,
lezáratlan
kerékpárlopások,
fémhulladékok, őrizetlenül hagyott eszközök eltulajdonításának viszonylag nagy
száma. A vagyon elleni bűncselekmények összetételében az alkalmi lopások is
dominánsak. Jellemző elkövetési tárgy a mobiltelefon és az egyéb őrizetlenül
hagyott értéktárgyak. Az alkalmi lopások bekövetkezésében igen nagy
jelentősége van a gondatlan sértetti magatartásnak. Ezen cselekményeknek a
felderítése nehézségekbe ütközik, mivel legtöbb esetben az eltulajdonított
dolgok mennyisége és értéke is csekély, könnyen elrejthetőek, nehezen
azonosíthatóak, értékesítésük esetén a megvásárló érdeke is az, hogy a tárgyak
ne kerüljenek elő.
Ibrányban a vagyon elleni bűncselekmények száma összesen: 74. A
bűncselekmények száma típusonként az alábbiak szerint alakult:
Lopás: 52
Betöréses lopás: 14
Uzsora bűncselekmény: 1
Csalás: 2
Jogtalan elsajátítás: 1
Rongálás:4
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A betöréses lopások száma a korábbi évekhez viszonyítva csökkent. Sajnos még
mindig probléma a Kossuth utca és a Kói környékén található lakatlan lakásokba
való betörés. A 14 lakásbetörésből 8 esetben volt lakatlan a lakás.
Ibrány város tekintetében problémát jelent télen, fűtés szezonban a
magánkézben, illetve önkormányzati tulajdonban lévő fás, ligetes terület.
Ilyenkor nagyobb számban fordulnak elő falopások, a lakott területen,
nyaralóknál épület feltörések, rongálások.
Ibrány városában elkövetett bűncselekmények kevésbé jelentős részét tették ki a
közlekedési bűncselekmények. Ezek közül a leggyakoribbak az ittas állapotban
elkövetett járművezetések, melyek száma sajnos jelentős mértékben nőtt. 2010ben,11 esetben került sor nyomozás elrendelésére ittas járművezetés elkövetése
miatt.
A Házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények
számának alakulása: 5
 kiskorú veszélyeztetése: 4
 szemérem elleni erőszak: 1
A rendőrőrs fontos feladatunknak tartja az illetékességi területünkön lévő
Polgármesteri Hivatalokkal való együttműködést és a meglévő kapcsolat
fenntartását, mely az Ibrányi Önkormányzatot tekintve igen jónak mondható.

Polgárőrség
Városunkban Polgárőr Egyesület működik. Célja a közrend és közbiztonság
biztosításának elősegítése.
A polgárőr mozgalom biztosítja a közbiztonság javításáért és megszilárdításáért
tenni akaró állampolgárok szervezett és célirányos részvételét a bűnözés elleni
fellépés, a bűnmegelőzés, a közlekedés biztonsága, a gyermek–és
ifjúságvédelem társadalmi feladatainak megvalósításában. A helyi polgárőrség
19 éve működik városunkban. Jelenleg 90 fős a létszámuk.
Feladatuk tevékenységi területük
 a város és lakói éjszakai nyugalmának és értékeinek megőrzése
 közintézmények, boltok, vállalkozók telephelyeinek ellenőrzése
 postai kézbesítők munkájának segítése
 szőlős, gyümölcsös kertek éjszakai járőrözése, üdülőterületek ellenőrzése
 városi rendezvényeken, kirakodó vásárokon a rend biztosítása
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 labdarúgó mérkőzések rendezői feladatainak ellátása
 választások idején a szavazóhelyiségek őrzése
 tűz–és
bűnmegelőzésben,
a
közlekedés
biztonságában,
az
ifjúságvédelemben, az értékmegőrzésben való hatékony együttműködés
az Ibrányi Rendőrőrssel, Hivatásos Tűzoltó Köztestülettel, oktatási
intézményekkel, minden olyan szervezettel, aki felelősséget érez Ibrány
város közrendjéért és közbiztonságáért.

Tűzoltóság
Városunkban 1898-tól működik az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, mely 2003-ban
megalakította az Önkéntes Köztestületi Tűzoltóságot.
A Köztestületi Tűzoltóság tagjai egyben az egyesület tagjai is, hisz 26-an
vállalták a Köztestületben való működést is. A Köztestület nem jöhetett volna
létre a kiváló egyesületi munkát végző egyesületi tagok nélkül.
Jelenleg a létszám alakulása: Köztestület: 26 fő
Egyesület: 38 fő
Feladata többek között segíteni az önkormányzat jogszabályban meghatározott
tűzmegelőzési feladatait, a tűzvédelmi követelmények érvényesülését.
Megelőzési és kárfelszámolási munkákban, az egyesületi tagok a köztestületi
tagokkal közösen vesznek részt kárfelszámolási feladatok megoldásában is.
A zavartalan működést a központba lévő tűzoltó szertár biztosítja, ahol az
ügyelet működik. Az ügyelet mind vezetékes, mind vezeték nélküli híradó
eszközökkel el van látva, így a riasztás folyamatosan biztosított.
Oktatási intézményeink, óvoda, általános iskola, gimnázium az alapvető
feladataik mellett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat is ellátnak.
A jelzőrendszer tagjai: társadalmi szervezetek, civil szervezetek, egyházak,
egészségügyi szolgáltatást nyújtók, védőnői szolgálat, házi-és gyermekorvos
nevelési tanácsadó, ügyészség, bíróság, pártfogói felügyelet és a város
lakossága. A jelzőrendszer minden tagjának nagyon fontos szerepe van a város
bűnmegelőzésében.

Városi Gyámhivatal
1997-től Paszab, Tiszabercel, Buj, Balsa, Gávavencsellő illetékességgel
Ibrányban Városi Gyámhivatal jött létre, valamint ugyanazon települések
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önkormányzatai, feladat ellátási megállapodás keretében közösen,
Gyermekjóléti Szolgáltatást működtetnek.
A különböző jogszabályokban meghatározottak alapján család, gyermek-és
ifjúságvédelmi feladatokat látnak el.
Ibrány Város Jegyzője, valamint a gyámhivatal vezetője, és a Nyíregyházi
Rendőrkapitányság között együttműködési megállapodás aláírására került sor
2003. október 3-án. Az együttműködés célja a gyermekvédelemmel kapcsolatos
prevenciós
tevékenység
hatékonyságának
növelése,
valamint
a
gyermekvédelemmel összefüggő teendők. Információáramlás, tapasztalatcsere,
esetmegbeszélések, rendkívüli ügyekben azonnali konzultáció.

Közbiztonsági – Bűnmegelőzési Tanács jövőbeni feladatainak
meghatározása
I. Gyermek–és ifjúságvédelem
1. A gyermekvédelmi jelzőrendszer működése során tekintettel kell lenni arra,
hogy ez egy szűk kört érint. A rendszer tevékenységéről szóló információkat
nem használhatjuk fel jelen program esetében. Ennek ellenére szükséges az
érintettek további szoros kapcsolattartása. A jelzőrendszer keretein belül, a
rendőrség jelzi az Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálata felé, ha
valamely családban a gyermek veszélyeztetett helyzetbe kerül. A programban
részt vesznek a nevelési, oktatási intézmények, a védőnői hálózat, a
gyermekorvosok, egyházak, illetve a polgárőrség. A rendszer működése
szempontjából fontos, hogy egyszerre működjön egy formális és egy informális
rendszer, amelynek lényege, hogy minél előbb jelezzenek az illetékeseknek a
gyermekek veszélyeztetettségéről, és utána kerüljenek leírásra az információk.
A programpont megvalósulásának feltétele, hogy az érintettek a továbbiakban is
szorosan tartsák egymással a kapcsolatot.
Határideje: folyamatos
Felelős: Ibrány Város Jegyzője, mint I. fokú gyámhatóság, városi nevelési
intézmények
Együttműködő partner: Ibrány Rendőrőrs, Cigány Kisebbségi
Önkormányzat Elnök
2. A gyermek- és ifjúságvédelem területén továbbra is nagy figyelmet igénylő
terület, a tankötelezettség elmulasztásának kezelése. Ez az oktatási intézmények
részéről jelzési kötelezettséget jelent a helyi gyámhatóság felé, amely a
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védelembe vételi eljárás lefolytatását követően, meghozza a szükséges
intézkedést.
Az általános- és középiskola első évfolyamára be nem íratott gyermek törvényes
képviselőjét Ibrány Város Jegyzője felszólítja kötelezettségének teljesítésére.
Iskolalátogatások figyelemmel kísérése
Határideje: folyamatos
Felelős: Ibrány Város Jegyzője, mint I. fokú gyámhatóság, városi oktatási
intézmények.
Együttműködő partner: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke
3. A rendőrség a továbbiakban is felvállalja a szóba jöhető szórakozóhelyek
előzetes felmérését, folyamatos ellenőrzését, az eddigi résztvevők további
ellenőrzésével együtt.
Határideje: folyamatos
Felelős: Ibrány Rendőrőrs
Együttműködő partner: Ibrányi Polgárőr Egyesület
4. A város iskoláiban az Ibrányi Rendőrőrs folytatta a DADA (Drog, Alkohol,
Dohányzás, Aids) oktatást. A program iránt nagy az érdeklődés, és fontos a
fiatalokat érintő veszélyforrásokkal kapcsolatos felvilágosító munkában. Az
oktatásokat csak rendőrök tarthatják, a programhoz szükséges munkafüzetet
eddig ingyenesen biztosította a rendőrség.
A DADA program népszerűsítése továbbra is fontos prioritást kell, hogy
élvezzen a különböző iskolai, városi eseményeken, rendezvényeken.
DADA program folytatásának
Határideje: folyamatos
Felelős: városi oktatási-nevelési intézmények
Együttműködő partner: Ibrány Rendőrőrs, Ibrányi Polgárőr Egyesület
5. A városban működő kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységeknek
figyelemfelkeltő levél küldése arról, hogy 18 éven aluliakat nem lehet
kiszolgálni dohányáruval és itallal.
Határideje: 2011. május 31-ig
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Együttműködő partner: Ibrányi Rendőrőrs
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II. Családon belüli erőszak
A családon belüli erőszak áldozatainak védelme érdekében ki kell dolgozni a
beavatkozási lehetőségeket. A nők és időskorúak ellen elkövetett támadások
megelőzésére nagy hangsúlyt kell fektetni. A jelzőrendszer feladata az, hogy ha
családon belül bűncselekményre vagy bántalmazásra kerül sor, azonnal
jelezzenek az illetékes szerv felé.
Határideje: folyamatos
Felelős: Ibrány Város Jegyzője, Városi Gyámhivatal
Együttműködő partner: Ibrány Rendőrőrs

III. Kábítószer és alkoholfogyasztás megelőzése, visszaszorítása
Ezzel a területtel függ össze az a megfigyelhető tendencia, hogy a
drogfogyasztással kapcsolatban nő a bűnelkövetővé válás valószínűsége is.
Komoly kihívást jelent a fiatalok körében a drogok megjelenése Ibrányban is.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a terület felvilágosító munkájában,
folyamatosan van mit tenni. A droggal kapcsolatban veszélyeztetettebb
korosztálynak a középiskolások tekinthetők. Az alkoholfogyasztás esetében, a
kor előrehaladtával lineárisan növekszik azoknak a száma, akik alkoholt
fogyasztanak. Az adatok indokolják, hogy eme két területtel külön
foglalkozzunk, a DADA programon kívül. Ezért fontos az ezzel kapcsolatos
felvilágosító munkát is megjelentetni rendezvényeken, ismertetőkön.
Minél több felvilágosító programot kell megrendezni.
Határideje: folyamatos
Felelős: a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanács elnöke
Együttműködő partner: Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár

IV. Vagyon elleni bűnözés megelőzése:
1. A vagyonvédelem területén, az önkormányzat továbbra is fontos feladatnak
tartja mezőőri szolgálat működtetését.
Településőr program lehetőség szerinti folytatása.
Határideje: folyamatos
Felelős: Polgármesteri Hivatal
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2. Hosszú évek óta kiváló az együttműködés a városban működő Polgárőrséggel.
Nagy segítséget nyújtanak a vagyonvédelem, közterületek biztonsága,
rendezvények lebonyolítása, közlekedésbiztonság és még sok más egyéb téren
is. A Polgárőrséggel és az Ibrányi Rendőrőrssel közösen már pályázott együtt a
Polgármesteri Hivatal, célszerűnek tűnik továbbra is keresni a közös pályázásra
a lehetőségeket. Emellett további feladat a Polgármesteri Hivatal és az Ibrányi
Rendőrőrs koordinálásával közös megbeszélések, egyeztetések tartása
rendezvények, más egyéb események kapcsán.
Határideje: folyamatos,
Felelős: Éles András a KBT helyettese
Együttműködő partner: Ibrányi Rendőrőrs, Polgárőr Egyesület
3.A lakóközösségben előforduló bűncselekmények megelőzése, illetve
korlátozása érdekében a Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM)
népszerűsítése a lakosság körében.
Határideje: folyamatos
Felelős: a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanács elnöke
Együttműködő partner: Ibrányi Rendőrőrs, Polgárőr Egyesület

V. Közterületek biztonsága
Már több éve közös szándéka az önkormányzatnak és a rendőrségnek egy jól
működő, korszerű térfigyelő rendszer kiépítése. A rendszert kivitelezéskor
célszerű úgy kialakítani, hogy összeköthető legyen egy esetleges vagyonvédelmi
rendszerrel. A technikai felszerelés magas költsége miatt, ezt a városi
önkormányzat csak pályázati pénzeszközök segítségével tudja megoldani. Ezért
folyamatosan figyelemmel kell kísérni az aktuális pályázati kiírásokat, és ezeket
kell kihasználni a rendszer kiépítésének finanszírozásában. Az önkormányzat, a
szükséges önerő mértékét, a pályázat benyújtásakor határozza meg.
Határideje: folyamatos
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Együttműködő partner: Ibrány Rendőrőrs
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VI. Lakosság tájékoztatása
A bűnmegelőzési programban foglalt célok érintettjeit különböző módon,
folyamatosan szükséges tájékoztatni. A programokról, akciókról, felvilágosító
előadásokról elsősorban az Ibrányi Hírlapban, a város honlapján adhatunk hírt.
Jelentős eseményekről beszámolhatunk a megyei sajtóban is. A különböző
informáló eszközökön kívül, fontos a személyes kapcsolat kialakítása is az
érintettek és a szakemberek között, amely lehetőségnek külön teret tudunk
biztosítani.
A helyi viszonyoknak, tapasztalatoknak megfelelő tájékoztatók, ismertetők,
szórólapok megjelentetése is indokolt, amely tevékenységnek hatásos és
megfelelő módja az Ibrányi Hírlap valamint a város honlapja.
Határidő: folyamatos
Felelős: a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanács elnöke
Együttműködő partner: Ibrány Rendőrőrs

Ibrány, 2011. április 20.

_______________
Trencsényi Imre
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanács
elnöke
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