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Tis zte lt K épv is e lő-te s t ület !

Hegyesd község képviselő-testiiletének felkérésére a közrend- és a közbiztonság he|yzetét a
Rendőrségről szóló 1994. évi XXXN. Tv. 8. szak. (4) bekezdés figyelembevételével az alábbiak
szerint értékelem:

A közbiztonság védelme a rendőrség alapfe|adata. A helyi önkormányzatokról szőIő 2011. évi
CLXXXX. törvény értelmében a helyi közszolgáltatások körében a közbiztonság helyi
feladatairól történő gondoskodás az önkormányzat egylk kiemelt feladata. Ennek alapján a
Rendőrség és az Önkormányzat együttműködése nyilvánvaló aközbiztonság megteremtésének
és fenntartásának érdekében.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Tapolcai Rendőrkapitányság és Hegyesd Önkormanyzata 2015.
évben is fontos feladatának tekintette Hegyesd közbiáonságának szinten tartását és javítását,
tudva aú, hogy a közterületek, közösségi életterek rendje meghatérozó jelentőségű a helyi
emberek biztonságának és biztonságérzetének szavatolásában.

Fő feladataink a gyermek-, és fiatalkoru bűnözés megelőzése, a családon belüli erőszak, az
áIdozattá válás, a bűnismétlés megelőzése, az áldozat segítése és kompenzációja, a települések
kö zbi ztons ágénak j av ítása.

Fontos a közterületek, a közösségi életterek biztonságénak szavatolása. Mindenekelőtt az
eseményekre történő reagálő képesség minőségének és gyorsaságának javítását célozfuk meg,
kulturált szakszerű intézkedések végrehaj t ásáv aL

Tekintettel a sokréttí, összetett, valamennyi rendőri tevékenységre kiterjedő objektív mérőszámok
alapján - fi,iggetlenül a helyi sajátosságoktól, adottságoktól - végrehajtott értékelésre, a
Rendőrkapitányság teljesítménye impozánsnak tűnhet. Különösen nagy jelentősége van annak,
hogy ezen mérőszámok egy részét valamennyi, az illetékességi terüIetünkön elhelyezkedő
településről - a Rendőrkapitányságtól fi,iggetlenül gyűjtött - szolgáItatott vélemény kiemelkedő
hangsúllyal szerepel az értékelésben,
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I. A terület leírósa:

A lakosság kÖrében a környező településekhez képest alacsony a munkanélküliség az összetétele
megoszlik a ftatal,- közép,- és idősebb korosztály között. Itt meg kell említeni az egyedül lakó
idős személyeket Hegyesd, akikre kiemelt figyelmet kell fordítani. A gyermekek a szomszédos
településen taláIhatő iskolába és óvodába járnak, illetve Tapolcára.

He gyesd, a Tapo lcai Rendőrkapitányság illetékes s é gi területéhe z tartozik.

1995. december 1. Őta 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, aközutakjellemzői, a gazdasági kömyezet jelentős befolyással bírtak az
évben végzetÍ munkára, annak módszereire, a rendőri erők, eszközök csoportosít ásaira, a
szo 1 gálatell átás mó dj ar a.

II. A település bűnügyi helyzete 
,)

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

A bűncselekmények alakulását és a Kapitányság összes bejelentett cselekményelhez valő
viszonyát az |. sz. melléklet táb\ázatának adatai mutatják.

Megállapíthatő a felderítési mutatókból, hogy a bűncselekményeket nem helyi lakosok követik
el. A számadatokat megvizsgálva megállapíthatő, hogy a községben a bűncselekmények szétma
alacsony.
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1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása:

Az egyes bűncselekmények számszerű alakulása Hegyesd községben 2015-ben:

Személy elleni bűncselekmény 0 darab történt.

Közlekedési bűncselekmény 0 darab történt.

Közrend elleni bűncselekmény 0 darab történt.

Gazdasági bűncselekmény 0 darab történt.

Vagyon elleni bűncselekmény 1 darab történt.

1.1. Kiemelt bűncselekmények számának alakulása:

Hegyesd településen kiemelt bűncselekmény a vizsgált időszakban nem történt, továbbá ezt az
időszakot megelőző 4 évben sem, A bűncselekmények alakulását az |-es számú melléklet
mutatja.

2. A bűnüldözői munka értékelése

A bűnügyi tevékenység kapcsán elmondható, hogy bűncselekmény (elsősorban vagyon elleni)
elkövetése esetén a lakosság körében az információaramlás fontosságára és fokozására a

lakosság és a Rendőrség között a továbbiakban is nagy hangsúlyt kell fektetni.

A településen elkövetett bűncselekmények nyomozását a Tapolcai Rendőrkapitányság Btinügyi
OsztáIya folytatta le, A nyomozások eredményességének elősegítése érdekében a községben

lakossági kapcsolataim révén adatokat, információkat gyűjtöttem. Az esetek egy részében ez az

adatgyűjtő munka nem vezetett eredményre az elkövető felkutatása érdekében. A búnügyi
eredményességi mutatónk településenként a kapitánysági mutatókkal arányos.

2. 1. Bűnmegelőzési tevékenység:

A bűncselekmények megelőzése érdekében írásos, többnyelvű propagandaanyagot lszőrőlapot/

osztottunk szét. Jelentős a közterületi szolgáIat, mely nem csak Hegyesd bel- hanem

külterületére is kiterjed.

Természetesen az év többi részében is fenn kívánjuk tartari az eddig elért színvonalat, illetve
lehetőség szerint azon javítarti. Errnek érdekében több esetben járőröket vezényelnek mellénk.

Az idős személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése és megakadáIyozása

céljából a községben élő nyugdíjas személyeket szolgálataim során felkeresem, melynek során

felhívtam a figyelmüket a trükkös lopásokat elkövető személyek módszereire, melyek
változatosak. Amennyiben van igény, szívesen tartunk bűnmegelőzési előadásokat különböző

technikákat a bűncselekmények megelőzése érdekében.
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3. Tulajdon elleni szabálysértések:

A településen a 2015-ös évben tulajdon elleni szabálysértés nem történt.

4. Közlekedésbiztonsági helyzet:

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

Közlekedési baleset Hegyesd bel- és külterületén2015. évben nem történt.

5. Illegális migráció:

Hegyesd község területén az ellenőrzések során illegális migrációva1 kapcsolatos jogsértés miatt
intézkedést nem kezdeményeztünk.

ilI.
A kÖzbíztonsdg érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok.

1. Közterületi jelenlét mértéke:

Hegyesd településen a közterületi jelenlét szinte napi jellegű, a nyi\vános helyek ellenőrzése
rendszeres.

8301 TapolcaPf.125.
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2. Aközrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata atett intézkedések száma:

A körzeti megbízottként a Közrendvédelmi Alosztály állományában látom el szolgálatomat

Monostorapáti, Hegyesd községekben.

A fokozott ellenőrzések alkalmával is rendre megjelentünk a településen, mely során, a községen

áthaladó gépkocsikat ellenőriztük,

Rendszeresen végeztünk a településen közlekedésbiztonsági ellenőrzést. A helyi lakosság

közlekedés e tapasztalataink szerint jogkövető, az enyhébb megítélés alá eső szabálysértéseknél a

figyelmeztetés szankció, döntő többségben elegendőnek bizonlult.

A lakossággal folyamatosan keresem a kapcsolatot, annak érdekében, hogy értesüljek azon

problémákról, amik megoldásához esetlegesen segítséget tudnánk nyújtani.

A helyi Önkormányzattal a Rendőrség kapcsolatát jónak értékelem. A község Polgármestere,

Kőrjegyzője, a hivatal a|kalmazottai is több esetben nyújtottak segítséget munkánkhoz, melyet

ezuton is szeretnénk megköszönni!

2.1. Igazgatásrendészeti tevékenység

A községben jelenleg 5 személy rendelkezik fegyvertartási engedéllyel. Az áItalam körzeti

megbízottként eltöltött időszakban ezen személyek ellenőrzése folyamatos, az ellenőrzések során

ez idáig hiányosságot nem tártam fel.

Vagyon védelmi szervezet által védett terület, ipari üzem nincs a községben.

2.2. Kőz|ekedés ren dész eti tevékenys é g

Helyi és országos viszonylatban is megállapítható, hogy a feljelentések tiikrében 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 Hegyesd község belterületén

közlekedési morál jónak mondható, kritikus a község külterületét érintő főút (77 sz. főút). A
Közlekedésrendészeti Osztály munkatársai végeznek mind k<izlekedés, mind sebesség

ellenőrzést a településen, figyelemmel az átmenő forgalomra. Kiemelt feladatokat határoztunk

meg a tavalyi évre vonatkozőan a közlekedés biztonságának javításétt, a személyi sérüléssel járó

közlekedési balesetek számálrrak csökkentését, melyet folyamatos baleset-megelőzés területén

végzeít felvilágosító kampányunk, valamint a főbb utakon végrehajtott fokozott ellenőrzéseink

ellenére sem sikerült elérnünk. A Közlekedésrendészeti Osztály munkatársai végeznek mind

közlekedés, mind sebesség ellenőrzést a településen, figyelemmel az átmenő forgalomra.

A gyorshajtás visszaszorítása érdekében törekedttink a sebességel\enőrző technikai eszközök

folyamatos és hatékony kíhaszná|ására, Ezek során külön figyelmet fordítottunk arra, hogy az
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ellenőrzéseket olyan helyen hajtsuk végre, ahol azí a
bekövetkezésének időbeni alakulása, illetőleg az

megköveteli.

forgalom dinamikája, a közűti balesetek

útvonal szabályszegési fertőzöttsége

A közlekedési balesetek számának alakulását a2. számú melléklet mutatja.

2.3 Bűn- és baleset-megelőzés:

A településen Általanos Iskola nincs a helyi gyermekek a szomszédos településre

Monostorapátiba és Tapolcara járnak általános iskolába,illetve óvodába a gyermekek részére a

DADA 1ll. az ELLEN-SZER programok ott kerülnek számukra megtartásra, továbbá az Iskola

rendőr program is.

A települése BM rendelet alapjánminden félévben civil konzultációs fórum kerül megtartásra.

A település bűnügyileg nem fertőzött települések közé tartozik, így nem indokolt a 24 Őrás

rendőri jelenlét. A fenti program végrehajtása során megállapítható, hogy a településen élŐk

biztonságb an ér zik magukat, elé gedettek a Rendőrsé g munkáj ával.

3. Rendezvénybiztosítás ok:

Hegyesden a tavalyi évben megtartott rendezvényeken minden esetben visszatérő ellenőrzéseket

hajtottunk végre. A rendezvénybiztosításokba a Közeledésrendészeti Osztály munkatársai is

bevonásra kerültek alkalmanként.

4. Együttműködés:

A helyi Önkormányzatta| annak vezetőjével, továbbá a képviselő testület tagjaival a kapcsolat

napi szintű a lehetőségekhez személyesen vagy telefonon tartjuk a kapcsolatot, továbbá az

információkat megosztjuk egymással. Az együttműködést jónak ítélem meg.

IV.
Ös s ze gzés, kitőzött fe ladato k a következő idős zakr a.

A Tapolcai Rendőrkapitanyság a számára 2015. évre meghatározott feladatokat végrehajtotta.

Érvényesült a törvényesség, az emberi és állampolgari jogokat tisáeletben tartottuk és

betartottuk. Az állampolgári panaszokat az év során minden esetben kivizsgáltuk, ha kellett

orvosoltuk. A kapitányság szoros együttműködésben a települési önkormányzatokkal és a
polgarőrséggel kiegyensúlyozott közbiztonsági viszonyokat tudott fenntartani.

830l TapolcaPf .125.
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2016. év fő célkitűzései:

A Veszprém Megyei Rendőr- főkapitányság stratégiai tervében megfogalmazotíaknak
megfelelően legfontosabb feladatunk a kapitányság illetékességi teruletén a közrend, a
közbiáonság az itt élő, idelátogató vagy itt dolgozó állampolgárok által is elismert szintű
fenntartás a, szolgáItatása.

A20l4-es, illetve a 2015-ös év közötti különbséget statisztikai szempontból a beszámoló végén
taláIbatő 1. számú mellékleten láthatunk.

Felhívnám a figyelmet a közlekedési balesetek javuló tendenciájára. Amennylben az előírt
feladatokat továbbra is ilyen hatékonysággal tudjuk végrehajtani akkor a 2016-os évben ezen a
pozítív mércén ismételten változás várható.

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 bűnügyi szakterületen a felderítési és eredményességi mutató emelése, a betöréses lopás, a

közterületen elkövetett bűncselekmények egyéb kiemelt súlyú vagyon, élet és nemi erkölcs elleni
bűncselekmények visszaszorítása, ezen ügykategóriákban a felderítési eredményesség javítása.

A közrendvédelmi szakterületen a mindenkori közbiztonsági és btínügyi helyzetet is figyelembe
véve a rendőri jelenlét folyamatos fenntartása, a szakszeníség emelése, a reagáló képesség
fejlesztése,

Kiemelt jelentőséget kell, hogy tulajdonítsunk a lakossághoz történő közeledésnek, a személyes
kontaktus kiterj esztésének, kommunikáció j avításanak

Bűnmegelőzési tevékenységünket újszeni ötletekkel, gondolatokkal még színesebbé kell tenni.
Törekednünk kell a lehető legtöbb civilszervezet, média stb. bevonásával a bűnmegelőzési
munka társadalmasításara. Miután e területen sikereket csak lényeges anyagi ráfordítással lehet
elérni, ezért folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk a pá|yázati lehetőségeket.

A közlekedésrendészeti szakterüIeten az elmúlt évben az azt megelőző évhez viszonyítva
javulást tapasztalhatunk, amelyet úgy gondolom, hogy egy nagyon tartalmas baleset megelőzési
tevékenységgel, számos akció végrehajtásával, közlekedési baleset megelőzési célzatí
rendezvény megtartásával érti.ink el. E tevékenységet a mindenkori baleseti helyzetet elemezve
tovább kell szorgalmazni.

830l TapolcaPf.125.
Telefon : +3 6 l 87 l 4 1 2 -3 22 ; F ax: +3 6 l 81 l 4 l 2-322
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Tisztelt Képviselő Testület !

A jelenlegi helYzetet figyelembe véve úgy gondolom, hogy a település közbiztons ága jőnak
mondható.

T.ájékoztatőm befejezéseként a Rendőrkapitányság vezetése nevében szeretném megköszönni
önöknek az eddigi munkámho z nyújtottsegítséget, támogatást.

Kérem ÖnÖket, hogY véleményezzék az itt leírtakat, véleményiikkel, javaslataikkal járuljanak
hozzá a}lhoz, hogy munkétmat továbbra is az Önök érdekében, az öntik által elvártszínvonalon
végezhessem.

Tapolca, 2016. október 21.

Molnár Tibor r. ftzls.
körzeti megbízott

830i TapolcaPf, l25.
Telefon : +3 6 / 87 l 4 12 -322 ; F ax: +3 6 l 87 / 4 12_3 22

e-mail : r auszi@v e szprem.police.hu
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1. sz. melléklet
A Tapolcai Rendőrkapitányság és Hegyesd település bűnügyi és közlekedésbiztonsági

viszonyairól:

Ismertté vált bűncselekmények alakulása Hegyesd község közigazgatási területén 2011.-2015,
évben:

Megneve7és 20] 1. 2012. 20] 3. 201 4. 20] 5.

Személy elleni
bűncselekmény

0 0 0 0 0

közlekedési
bűncselekmény

0 0 0 0 0

Közrend elleni
bűncselekmény

0 0 0 0 0

Vag1lon elleni
bűncselekmény

1 0 2 1 l

Osszesen 1 0 2 1 1

Bűncselekmények fajtánként történő megosztása és számaránya,2012-2075. évben:

2. szdmú melléklet
Közlekedési balesetek számaránya Hegyesd község közigazgatási területének

viszonylat ában 201L -20 1 5. évben :

Hegvesd
2012. 2013. 2014. 2015.

Balesetek száma 0 0 0 0
- ebből halálos 0 0 0 0

Súlyos 0 0 0 0
Könnvű 0 0 0 0

Anyaei káros 1 1 0 0

8301 TapolcaPf. l25.
Telefon : +3 6 l 87 l 4 1 2-322; F ax: +3 6 l 87 l 4 12-322

e-mai l : rauszi@v eszprem,police,hu

Bűncselekmények 2012 20I3 20|4 20I5

Lopás (bet. lop): 1 2 1

Rongálás: 1

Kiskoru veszélyeztetése:
Könnyű testi sértés


