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Ti s ztelt Ké p vi s elő- te stület !

Hegyesd község képviselő-testületének felkérósére a közrend- és a közbiztonság helyzetét a
Rendőrségről szóló 1994. évt XXXIV. Tv. 8.§. l4l bekezdés figyelembevételével az alábbiak
szerint értékelem:

A közbiztonság védelme a rendórség alapfeladata. A helyi önkormányzatokról szőlő 2011. évi
CLXXXX. törvény értelmében a helyi közszolgáltatások körében a közbiztonság helyi
feladatairól történő gondoskodás az önkormányzat egyk kiemelt feladata. Ennek alapján a
Rendőrség és az Önkormányzat együttműködése nyilvanvaló a közbtztonság megteremtésének
és fenntartásának érdekében"

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Rendőrkapitányság és Hegyesd Önkormányzata 2013. évben is
fontos feladatának tekintette Hegyesd közbiztonságának szinten tartását és javítását, tudva azt,
hogy a közterületek, közösségi életterek rendje meghatározó jelentőségű a helyi emberek
b iztons ágának és b izto nságér zetének szav atol ás áb an 

"

Fő feladataink a gyermek-, és fiatalkorú bűnözés megelőzése, a családon belüli etőszak, az
áldozattá válás, a bűnismétlés megelözése, az áldozat segítése ós kompenzáciőja, a települések
közb iztonságának j avítása.

Fontos a közterületek, a közösségi életterek biztonságának szavatolása. Mindenek előtt az
eseményekre történő reagáló képesség minőségének és gyorsaságának javítását céloztuk meg,
kulturált szakszerű intézkedések végrehajtásával.

Tekintettel a sokrétű, összetett, valamerrrryi rendőri tevékenységre kiterjedő objektív mérőszámok
alapján - függetlenül a helyi sajátosságoktól, adottságoktól - végrehajtott értékelésre, a
Rendőrkapitányság teljesítménye impozánsnak tűnhet. Különösen nagy jelentősége van annak,
hogy ezen mérőszámok egy részét valamennyi, az illetékességi területünkön elhelyezkedő
településről - a rendőrkapitányságtól függetlenül gyújtött - szolgáltatott vélemény kiemelkedő
hangsúllyal szerepel az értékelésben.



I. A terület leírása:

A lakosság körében a környező településekhez képest alacsony a munkanélküliség az
Összetétele megoszlik a fiatal,- közép,- és idősebb korosztály között. Itt meg kell említeni az
egyedÜl lakó idős személyeket Hegyesd, akikre kiemelt figyelmet kell fordítani. A
gyermekek a Monostorapátin található iskolába és óvodába járnak, illetve Tapolcára.

Hegyesd, a Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozik.

1995, december 1, óta a község körzeti megbízott beosztást én töltöm be" Így kellő helyi,- és
személyismerettel rendelkezem.

Az illetékességi területre vonatkozó sajátosságok, az infrastruktúra, a lakosság megoszlása,
Összetétele, életritmusa, a közutak jellemzói, a gazdasági környezet jelentős befolyással bírtak az
évben végzett munkára, annak módszereire, a rendőri erők, eszközök csoportosításaira, a
s zol gál atell átás mődj ár a,

IL A település közbiztonságí, bűnügyi és közlekedésbíztonsági helyzete

Hegyesd nem tartozik a bűnügyileg fertőzött települések közé, A bűncselekmónyek
vonatkozásában az elkövetők nem tekintik céljuknak a települést.

A bűncselekmények alakulását és a Kapitányság összes bejelentett cselekményeihez való
viszonyát az l. sz. melléklet táblázatának adatai mutatjrák.

A számadatokat megvizsgálva megállapítható, hogy a községben a bűncselekmények száma
alacsony, a vagyon elleni bűncselekmények alakulása számottevően csökkent. A 2013 évben
elkÖvetett bűncselekmények száma nagymértékben csökkenést mutat az e|őző évekhez
képest"



Az egyes bűncselekmények számszerű alakulása Hegyesd:

Személy elleni bűncselekmény nem történt 2013 évben.

Közlekedési bűncselekmény történt 20|3 január hónapban Sátorma pu§ztánál foglalkozás körében
x elkövetett gondatl an v eszély eztetés vétsé ge.

Közrend elleni bűncselekmény nem történt.

Vagyon elleni bűncselekmény 1 esetben történt, 2013 március hónapban a Petőfi utcában kisebb
értékre elkövetett lopás vétsége

A közbiztonsági és bűnügyi helyzet általános értékelése jó. A lopásokat a községben rendszeres
és fokozott ellenőrzésekkel kívántuk megelőzni, visszaszorítani.

A jellegzetes bűncselekmények a besurranásos lopások, alkalmi lopások, illetve a gépkocsiból
történó lopások, melyek elkövetését megköruryíti a sértettek hanyagsága, figyelmetlensége. Ezek
a bűncselekmények drasztikusan visszaszoríthatók, ha az állampolgárok egy kicsit is komolyan
vennék azokat a felhívásokat, melyeket a különböző médiákon, szórólapokon keresztül juttatunk

el a lakossághoz.

A bűnügyi tevékenység kapcsán elmondható, hogy bűncselekmény (elsősorban vagyon elleni)
elkövetése esetén a lakosság többsógében. Az információáramlás fontosságiára és fokozására a
lakosság és a Rendőrség között a továbbiakban is nagy hangsúlyt kell fektetni.

A bűncselekmények megelőzése érdekében írásos, többnyelvű propagandaanyagot lszórőlapott
osztottunk szét" Jelentős a közterületi szolgálat, mely nemcsak Hegyesd, bel- hanem
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külterületére is kiterjed. A propaganda tevékenységíe az idei évben is hangsúlyt fektetünk,
melynek keretében folyamatos a TÁrrrrOP szóróanyagok osztása"

Természetesen az év többi részében is fenn kívánjuk tartani az eddig elért színvonalat, illetve
lehetőség szerint azon javítani"

Az idős személyek sórelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése és megakadályozása
céljából a közsógben élő nyugdíjas személyeket szolgálataim során felkerestem, melynek során
felhívtam a figyelmtiket a trükkös lopásokat elkövető személyek módszereire, melyek
változatosak" Amennyiben van igény, szívesen tartunk bűnmegelőzési előadásokat különböző
technikákat a bűncselekmények megelőzése érdekében.

Helyi és országos viszonylatban is megállapítható, hogy a feljelentések ttikrében a
szabálysértések többségét a közlekedési szabálysértések teszik ki. Ezen belül a kisebb fokú
szabálysértések fogalomkörébe tartozőjogsértések, valamint a megengedett sebesség túllépése,

A közlekedés rendjének és a szabályok betartásának szempontjából Hegyesden a legkritikusabb
a község mellett elhaladó 77.-es számú főút.

Közlekedési balesetek szempontjából a 77.-es számú főút és a község külterületén lévő
szakaszok.

Közlekedési baleset Hegyesd 2013 évben nem történt.

Az elmúlt időszakban a községek területein rendkívüli esemény nem történt.

lIl. lgazgatősrendészeti tevékenység

A közsógben összesen 5 személy rendelkezik fegyvertartási engedéllyel, A személyek
ellenőrzése folyamatos, az ellenőrzések során hiányosságot nem tártamfe| ezenideig.
Vagyonvédelmi tevékenységet a község belterületén és külterületén nem végeznek.

Hegyesd kiemelt szabálysértést elkövetők száma elenyésző. Az intézkedések döntő többsége
kisebb fokú s zab ál ys értés ek szankcionál ás a során történt.

A közlekedésrendészeti osztály munkatársai végeznek mind közlekedés, mind sebesség
ellenőrzést a településen, figyelemmel az átmenő forgalomra.

Kiemelt feladatként határoztuk meg a tavalyi évre vonatkozóan a közlekedés biztonságának
javítását, a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek számának csökkenését, és az ittas vagy
bódult állapotban történő járművezetők forgalomból történő kisztírését, melyet folyamatos
baleset-megelőzés területón végzett felvilágosító kampányunk, valamint a főbb utakon
végrehajtott fokozott ellenőrzéseink ellenére sem sikerült elérnünk.



A gyorshajtás visszaszorítása érdekében törekedtünk a sebességellenőrző technikai eszkÖzÖk

fol|ámatos és hatékony kihasznáIására. Ezek során külön figyelmet fordítottunk ana, hogY az

ellónőrzéseket olyan nátyen hajtsuk végre, ahol azt a forgalom dinamikája, a kÖzúti balesetek

bekövetkezésének időbéni aiakulása, illetőleg az útvonal szabályszegési fertőzÖttsége

megköveteli.

lV" A körzetí megbízotti tevékenység

A polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájan kifüggesztésre került a KMB, Molnár Tibor r.ftzls.
mobiltelefon elérhetősége.

A körzeti megbízott szolgálat ellátása során rendszeresen ellenőrizte a mozgóPostát, illetve a

Polgármesteri Hivatalt.

A fokozott ellenőrzések alkalmával is rendre megjelentünk a telepÜlésen, melY során a kÖzségen

áthaladó gépkocsikat ellenőriztiik.

Rendszeresen végeztünk a településen közlekedésbiztonsági ellenőrzést. A helYi lakosság

közlekedése tapasztalataink szerint jogkövető, az enyhébb megítélés alá eső szabálYsértéseknél a

figyelmeztetés szankció, döntő többségben elegendőnek bizonyult.

A KMB a lakossággal folyamatosan építi a kapcsolatot, annak érdekében, hogy értesÜljÖn azon

problémákról, amik megoldásához esetlegesen segítséget tudnánk nyújtani. TörekedetÜnk -

iehetőségekh ez mérten - a lakosság megismerésére, veltik valÓ kapcsolatteremtésre, és a helYi

problémak megismerésére.

A helyi önkormányzatta| a rendőrség kapcsolatát jónak értékelem. A község Polgármestere,

iegyzÓle,és a hivatal alkalmazottai is több esetben nyújtottak segítséget munkámhoz.

Az önkormányzat vezetésének kérésére a községben lakó, és szórakoző fiatalokat a

továbbiakb an egyeztetést követően is rendszeresen figyelemmel kísérjtik a szolgítlatok során, ÍgY

a jogsértések, iútve azon magatartási formák, melyek a lakosság szubjektív biztonság érzetét,

negatívan befolyásolná, megszűnnek.

Fokozott ellenőrzések:

A Tapolcai Rendőrkapitányságon felmértük az együttműködésben rejlő lehetőségeket a

társszervekkel. Ezek figyelembe vételével 20L3. évben több olyan fokozott ellenőrzés kerÜlt

lebonyolításra, melyben a Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területén - ÍgY HegYesd

községben is - található szórakozóhelyek környezetét, magukat a szőrakozó helYeket, valamint a

településeket összekötő közutakat, és általában a jelzések, bűnügyi adatok alaPján a kÖzbiztonsági

szempontból releváns településrészeket, mezőgazdasági, erdészeti területeket vontuk ellenőrzés aIá.

A fokozott ellenőrzések végrehajtásához jelentős segítséget kaptunk az Allami NépegészségÜgyi és

Tisztiorvosi Szolgálattól, a NAV-tól, a Munkaügyi FelügyelŐségtŐl, a KatasztrófavédelemtŐl, a



polgármesteri hivataloktól, a Fogyasztóvédelmi Felügyelős égtől, és kiemelt jelentőséggel és
létszámmal a tenileriinkön működő polgárőr csoportoktól.

A központi és területi szervek által részünkre elrendelt fokozott ellenőrzéseket kivétel nélkül
végrehajtottuk, A helYi szervezésű, adott célhoz kötött, a helyi sajátosságokra, sztikségletekre épülő- bűncselekménYi és szabálysértési adatokra támaszkodó - megfelelően célirányos akciók
lebonYolítására kiemelt figyelmet fordítottunk. Ezek révén igyekeztünk egy-egy negatív,
tendenciózus jogsértésforma felszámolását, megszak ítását, visszaszorítását teljesíteni.

Utóbbiaknál hangsúlYosan kezelttik a lakosság, az önkorm ányzat,valamint a társszervek által adottjelzéseket.

Az autóbusz kÖzlekedés, az ottani objektumok zayartalanműködése érdekében végrehajtottuk afolYamatos ellenőrzéseket, egyeztettünk az érintett állomások, objektumok vezetőivel.

} lanolcai RendőrkaPitánYság, a számá,;ra 2013, évre megh atározott feladatokat végrehajtotta.ErvénYesÜlt a tÖrvénYesség, az emberi és állampolgári jogokát tiszteletben tartottuk és betartottuk.Az államPolgári Panaszokat az év során mindin-es"Óá kivizsgáltuk, ha kellett orvosoltuk. Arendőri és a kÖzalkalmazotti állomrány Z}I3-banlelkiismeretes, jog- és szakszerű munkát végzett" AkaPitánYság szoros egyÜttműködésben a települési önkormányzatokkal és a polgárőrséggelkiegyensúlyozott közbiztonsági viszonyokat tudoit ferrrrtartani.

2014. év fő cólkitűzései:

A VeszPrém MegYei Rendőr- főkapitányság stratégiai tervében megfogalmazottaknak
rnegfelelően legfontosabb feladatunk a kapitányság illetékességi területén a közrend, a
közbiztons ág az itt élő, idelátogató vagy itt dolgozó állampolgárok által is elismert szintű
fenntartása, szolgáltatása. Munkánkra jellemző kell, hogy legyen a kulturált, az emberi és
államPolgári jogokat az emberi méltóságot tiszteletben tartó, ugyanakkor törvényes, hatékony és
gyors intézkedés vagy ügyintézés.

A btinÜgYi szakterÜleten a felderítési és eredményességi mutató emelése, a betöréses lopás, akÖzterÜleten elkÖvetett bűncselekmények egyéb námettirityi vagyon, élet és nemi erkölcs ellenibűncselekménYek visszaszorítása, ezentigyútegóriákban a felded,tési eredményesség javítása"A kÖzrendvédelmi szakterületen a mindeniori liözbiztonsági és bűnügyi belyzetetis figyelembe
véve a rendőri jelenlét folyamatos fenntartása, a szakszeníség emelése, a reagálő képesség
fejlesztése, Kiemelt jelentőséget kell, hogy tulajdonítsunk a lakosságh oz történőközeledésnek, aszemélyes kontaktus kiterjesztésének, kommunikáció javításának.

Bűnmegelőzési tevékenységünket Újszerű ötletekkel, gondolatokkal még színesebbé kell terrrri.TÖrekednÜnk kell a lehető legtöbb civilszerve zet, média stb. bevon ásával a bűnmege lőzésimunka társadalmasítására" Miután e területen sikereket csak lényeges anyagi ráfordítással lehetelérni, ezért folYamatosan figyelemmel kell kísérnünk a páIyázati lehetőségeket.



A közlekedésrendészeti szakterületen az elmúlt évben az azt mege|őző évhez viszonyítva
javulást tapasztalhatunk, amelyet úgy gondolom, hogy egy nagyon tartalmas baleset megelőzési
tevékenységgel, számos akció végrehajtásával, közlekedési baleset megelőzési célzatű
rendezvény megtartásával értünk el. E tevékenységet a mindenkori baleseti helyzetet elemezve
tovább kell szorgalmazni.

Szabálysértési hatósági, valamint az engedéI.yugyi munkánkat a gyors, kulturált, szakszerű és
hibátlan ügyintézés kell, hogy jellemezze. A rendőrség megítélését jelentősen befolyásolja az
előadók áItal kifejtett tevékenység szakszerűsége és kulturáltsága.
FŐ feladatunk az állampolgárok ügyintézésének maximális rugalmassággal tclrténő keze|ése, az
elj árási határidők minimalizálása.

Tisztelt Képvíselő Testület!

A jelenlegi helyzetet figyelembe véve úgy gondolom, hogy a település közbiztonsága jónak
mondható.

Tájékoztatőm befejezéseként a Rendőrkapitányság vezetése nevében szeretném megköszönni
Önöknek az eddigi munkámhoz nffitott segítséget, támogatást.

Kérem Önöket, hogy véleményezzék az itt leírtakat, véleményiikkel, javaslataikkal járuljanak
hozzá ahhoz, hogy munkámat továbbra is az Önök érdekóben, az Önök áItal etvfut színvonalon
végezhessem"

Kapolcs, 2014" április 17.
r).' "j ,? /

_ -{ {:" :,",,/Á
Molnár Tibor r. ftzls.

körzeti megbízott

1. sz melléklet.
A TaPoIca Rendőrkapiüányság és Hegyesd település bűnügyi és közlekedésbiztonsági

viszonyairól:

A területen tulajdon elleni szabálysértés nem vált ismertté hatóságom előtt a 2013-es évben.

Ismertté vált bűncselekmények alakulása Hegyesd község köztgazgatási teruletén 2009.2010.
20II.2aI2. és 2013. évben:



Megnevezés 2009 2010

0

2071 2072 2073

Az állam
emberiség

bűncselekmény

es

ellení
0 0 0 0

Személy elteni
bűncselekmények

0 0 0 0 0

közIekedési

bűncselekmények
0 0 0 0 !

A házasság, csalőd,
ifiúság és a nemi
erkölcs elteni
bűncselekmények

0 7 0 0

0

0

Államígazgatás,
igazságszolg" etleni
bűncselekmény

0 0 0 0

közrend elleni
bűncseIekmények

0 0 0 0 0

Gazdasági
bűncselekmények

0 0 0 o o

Vagyon elleni
bűncselekmények

I 2 1 0 1

osszesen t 2 t 0 2

Közlekedési balesetek számaránya
2011,2012 és 2013 évben:

Hegyesdi község közigazgatási területének viszonylatában

2011 2012 2013
Balesetek száma 1 1
- ebből halálos

Súlyos
Könnytí
Anyasi káros 1 l


