
I. A terüIet leírása

A Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területélrez íafiozik Hegyesd kÖzség, melYnek

területrragy sága: 23,6 km2, lako ss ága 1, 87 fő .

Hegyesd á Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területéheztartoző többi telePÜléshez kéPest a

bűriúgyileg Évésbé ferlőzöti telÓpüÉsek I<özé latozik. A község életkor szerinti Összetétel

elöregedést mutat.

II. A tetepülés közbiztonstígi és közlekedésbiztottstigi ltelyzete

A köaégben az elmúlt években elkövetett bűncselekntéqlek ulakulúsút az l.sz,. táblrÍzat adatai

mutatják.

A telepütés közbiztonsági viszonya jónak mondható,

2009. Június hónaptól a szolgálatomat a lehetőségekhez képest kÖzÖsen tátjuk el Sztrik

Gábor r. tőrm úrral, aki a Taliándörögdi körzeti megbízott.

Az együtt eltelt időszak alatt több kiemelkedő közös intézkedéseket / elfogást és

bűncselekmény elkövetőinek tettenérését / hajtottunk végre.

zOLl. évben Hegyesd község területén 2 bűncselekmény vált ismertté, amelYből Z esetben

sikerült az elkövető, vlgy az elkövetők kilétét felderíteni.

A fenti bírncselekményeket kimutatás alapjárr rnegállapítlratjrrk, hogy az elkÖvetők rrern heiYi

lakosok voltak.
A község lakói közül jelerrleg nincs olyan szetnély, aki ellen büntető eljár'ás, vagY szabálYsértési

eljárás folyrra, vagy büntetés véglehajtási intézetbe lerure,

A tavalyi évben 5 esetben éitem bíróság elé állításs aI azon személyekkel szemben, akiket

bűncselákmény elkövetésén tetten értem, vagy 15 napon belül a kiléttikre férrY der'Ült,

III. Igazgatásrendészeti tevékenység

A 2011.évben 69 elóállítást, elfogásí, 1,g2 esetben jelentést, 49 szeméiy ellerr szabálYsértési

feljelentést 3 esetben használtarn testi kényszert, és 34 esetberr bilincset alkalnraztam

42 kőzigazgatási bírságot szabtam ki, lrelyszírri bírságot 2I fől 195.000-Ft, eZ a csÖkkenés

ö ss zefu g g a s zabály sérlé si tö rvény me gválto zásáv aI,

A tavalyi évben 4 személy keliilt elfogásra a ,,Művészetek Völgye" rendezvénYsorozatán

kábítószer fogyasztás és birtoklása miatt.

A Tapolcai Rk. teriiletén további 12 személyt fogturrk el kábítószerrel valÓ visszaélés

bűncselekménye rrriatt.

Aközségberr4szerrrélyrerrdelkezikfegl.v.,.1u',u''engedéllyel.Aszemélyekelienőrzése
folyamatos azel|enőtzések során lriár'yosságot nem táltarl fel.

IV. A körzeti megbízotti tevékenység

201 1. évberr a napi közbiztorrsági és közlekedésrendészeti feladatok rrrellet az illetékességi

terr_iletenrerV, amely nemcsak Hegyesdl 1 3 btirrügyben ny otrloztam.

Továbbá a szolgálatairrr 30 7o -át nenr a krrrb. tet,ületenren láttanl el, hanen TaPolca Városi

j árőrszolgálatot telj esítettern a létszfulr lriány rrriatt,
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