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A Tapolcai Rendőrkapitányság
beszámolója

VIGÁNTPETEND XÖZSÉ,CKÖZBIZTONSÁGÁNAK IIELYZETÉRÓL, A
KözBlzToNs ÁG ÉnnnxÉ,BEN TET T INTE zKEnBs n rnó r,

2013. év

Tisztelt Képvis elő-te stület !

Vigántpetend község képviselő-testületének felkérésérea közrend- és a közbiztonság helyzetét a
Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Tv. 8,§. /4/ bekezdés figyelembevételével az alábbiak
szerint értékelem:

A közbiztonság védelme a rendőrség alapfeladata. A helyi önkormányzatokról szó|ő 2011" évi
CLXXXIX" törvény értelmébena helyi közszolgáltatások körében a közbiztonság helyi

feladatairól történő gondoskodás az önkormányzat egylk kiemelt feladata. Errrrek alapján a
Rendőrség és az Önkormányzat együttműködése nyilvánvaló aközbiztonság megteremtésének
és fenntartásának érdekében"

Az elmúlt éveh,hezhasonlóan

és Vigántpetend Önkormányzata2}L3. évben
is fontos feladatának tekintette Vigántpetend közbiztonságának szinten tartásőt és javítását, tudva
a Rendőrkapitányság

azt, hogy a közterületek, közösségi életterek rendje meghatározó jelentőségű a helyi emberek
b iztons ágának és b izto nságérzeténekszavatol ás áb an.

Fő feladataink a gyermek-, és fiatalkorú bűnözés megelőzése, a családon belüli erőszak, az
áldozattá válás, a bűnismétlésmegelózése, az áIdozat segítéseés kompenzáciőja, a települések
közbiztonságának j avítás a.

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

Tekintettel a sokrétű, összetett, valamennyi 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 részétvalamennyi, az illetékességiterületünkön elhelyezkedő
településról - a rendőrkapitányságtól függetlenül gyrijttitt - szolgáltatott véleménykiemelkedő
hangsúllyal szerepel az értékelésben.

I.

A terület leírása:

A

/

lakosság körében a környező településekhez képest alacsony a munkanélküliség az
összetétele megoszlik a fiatal,- kőzép,- és idősebb korosztály között" Itt meg kell említeni az
egyedül lakó idős személyeket Vigántpetenden, akikre kiemelt figyelmet kell fordítani. A
gyermekek a szomszédos településeken, városokban található iskolákba és óvodákba
járnak.

Vigántpetend, a Tapolcai Rendőrkapitányság iltetékességiterületéhez tartozik.
2008. július L. őta a község körzeti megbízott beosztást ón töltöm
személyismerettel rendelkezem.

be. Igy

kellő helyi,-

és

Az

illetékességi területre vonatkozó sajátosságok, az infrastruktúra, a lakosság megoszlása,
összetétele, életritmusa, a közutak jellemzői, a gazdasági kömyezet jelentős befolyással bírtak az
évben végzett munkára, annak módszereire, a rendőri erők, eszközök csoportosításaira, a
s

zo1

gálatell átás mó

II.

A

dj ár a.

település közbíztonsági, bűnügyi és közlekedésbiztonsági helyzete

Vigantpetend nem tartozik a bűnügyileg fertőzött települések közé.
vonatkozásábanaz elkövetők nem tekintik céljuknak a települést.

A

A

bűncselekmények

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

A

számadatokat megvizsgáLva megállapítható, hogy a községben a bűncselekmények száma
alacsony, a vagyon elleni bűncselekmények alakulása számottevően nem változott.2013 évben
elkövetett bűncselekmények száma kis mértékűnövekedést mutat az előző évekhez képest.

(20l2-ben2, mígZOl3-ban 10 db.)

Az egyes bűncselekmények számszerű alakulása Vígántpetenden:

/

Személy elleni bűncselekmény nem történt az elműlt évben.

Közlekedési bűncselekmény nem történt az e\múlt évben"

Közrend elleni bűncselekmény 3 esetben törtónt, 2013 év július hónapban, az Ady utcában
Közokirat hamisítás vétsége(kísérlet)végett, továbbá, július hónapban a Kossuth utcában
Gondatlan közveszély okozásának vótsége. augusztus hónapban a Kossuü utcában Garázdaság
vétsége.

Vagyon elleni bűncselekmény 7 esetben történt, 2013 március hónapban a Kossuth utcában

Jogtalan behatolással szabálysértési értélaeelkövetett lopás, április hónapban a Kossuth uteában
Kisebb értéWeelkövetett lopás vétsége, június hónapban a község külterületén Kisebb értékre
elkövetett lopás, július hónapban a Kossuth utcában Gondatlan közveszély okozásának vétsége,
jÚlius hónapban a Kossuth utcában Kisebb értékreelkövetett lopás vétsége,december hónapban
az Ady utcában Dolog elleni erőszakkal nagyobb órtékre elkövetett lopás bűntette, december
hónapban a Jőzsef Attila utcában Kisebb értékredolog elleni erőszakkal elkövetett lopás
bűntette.

A

közbiztonsági

és bűnügyi helyzet

általános értékelésejó. Megállapítható, hogy

a

leggyakrabban előforduló bűncselekmény továbbra is a Művészetek Völgye rendezvénysorozat
idejére tehető. A lopásokat a községben rendszeres és fokozott ellenőrzésekkel kívántuk
megelőzni, visszaszorítani.

Főként a Művészetek Völgye rendezvénysorozat idején jellegzetes bűncselekmények a
besurranásos lopások, alkalmi lopások, illetve a gépkocsiból történő lopások, melyek elkövetését
megkönnyíti a sértettek hanyagsága, figyelmetlensége. Ezek abűncselekmények drasztikusan
visszaszoríthatók, ha az állampolgárok egy kicsit is komolyan vennék azokat a felhívásokat,
melyeket a különböző médiákon, szórólapokon keresztül juttatunk el a lakossághoz.

A területen sok pince-présház található, melyek többsége az év nagyobb részébenlakatlan, illetve

a

terület is elhagyatott,

A

bűnügyi tevékenységkapcsán elmondható, hogy bűncselekmény (elsősorban vagyon elleni)
elkövetése esetén a lakosság többségében. Az információáramlás fontosságára és fokoz ására a
lakosság és a Rendőrség között a továbbiakban is nagy hangsúlyt kell fektetni.

A

bűncselekmények megelőzése érdekében írásos, többnyelvű propagandaanyagot lsz&őlapott
osztottunk szét, Jelentős a közterületi szolgálat, mely nemcsak Vigántpetend, bel- hanem
külterületére is kiterjed. A propaganda tevékenyséEreaz idei évben is hangsúlyt fektetünk,
melynek keretében folyamatos a TÁVIOP szőróanyagok osztása.
Természetesen az év többi részébenis ferrn kívánjuk tartani az eddig elért színvonalat, illetve
lehetőség szerint azon javítani"

Az idős

személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése és megakad,ályozása
céljáből a községben élő nyugdíjas személyeket szolgálataim során felkerestem, melynek során
felhívtam a figyelmtiket a trtikkös 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 tiikrében a
szabálysértések többs égéta 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 Vigántpetenden

legkritikusabb a község mellett elhaladó 77.-es száműfőűt.

KÖzlekedési balesetek szempontjából

a

77

szakaszok.

"-es számő főút é§

a község

a

külterületén lévő

Közlekedési baleset Vigántpetenden nem történt,

Az elmúlt időszakban

a községek területein

ll

l.

lg

azg atásre

rendkívüli esemény nem történt.

nd

észetítevé ke nység

A községben összesen

1 személy rendelkezik fegyvertartási engedéllyel. A szemóly ellenórzése
folyamatos, az ellenőrzések során hiányosságot nem tártam fel ezenideig.

Vagyonvédelmi tevékenységet a község belterületén és külterületén nemvégeznek.

VigántPetend kiemelt szabálysértéstelkövetők száma elenyésző. Az intézkedésekdöntő
többsége kisebb fokú szabálysértések szankcionálása során történt.

A

kÖzlekedésrendészeti osztály munkatársai végeznek mind közlekedés,
ellenőrzést a településen, figyelemme| az átmenő forgalomra.

/

mind

sebesség

Kiemelt feladatként határoztuk meg a tavalyi évre vonatkozóan a közlekedés biztonságának
javítását, a személyi sérülésseljáró közlekedési balesetek számának
csökkenését, és az ittaűagy
bódult állaPotban tÖrténő jfuművezetők forgalomból történő kisztirését,melyet folyamaő
baleset-megelőzés terÜletén végzett felvilágosító kampányunk, valamint a főbb utakon
végrehajtott fokozott ellenőrzéseink ellenére sem sikerült

A

"ie*tink.

gYorshajtás visszaszorítása érdekébentörekedtünk a sebességeIlenőrző technikai
eszközök
folYamatos és hatékony kihasznáIására. Ezek során külön figyeláet fordítottunk al:;a, hogy
az
ellenőrzéseket olYan helyen hajtsuk végre, ahol azt a forgalóm dinamikája, a közúti balesetek
bekÖvetkezésénekidőbeni alakulása, illetőleg az úwonal szabályszegési fertőzöttsége
megköveteli.
lV. A körzeti megbízottítevékenység

A

Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájrán kifiiggesztésre került a
mobiltelefon elérhetősége.

KMB, Sztrik Gábor r.

ftörm.

A kÖrzeti megbízott szolgálat

ellátása során rendszeresen ellenőrizte a boltot, a mozgópostát, a
Nemzeti Dohányboltot. illetve a Polgármesteri Hivatalt"

A fokozott ellenőrzések alkalmával is rendre megjelentünk
áthaladő gépkocsikat ellenőrizttik,

a településen, mely során a községen

Rendszeresen vógeztÜnk a településen közlekedésbiztonsági ellenőrzést. A helyi
lakosság
kÖzlekedése taPasztalataink szerint jogkövető , az enyhébn megi,tetes alá eső szabálysértéseknél
á
figyelmeztetés szankció, döntő többségben elegendőnek bizonyult.

A §MB

a lakossággal folYamatosan építiakapcsolatot, annak érdekében,hogy értesüljön
azon

Problémákról, amik megoldásához esetlegesón segítségettudnánk nyíjtan]. Törekedetünk _
lehetőségekhez mérten - a lakosság megismerésére, veltik való kapcsoiaiteremtésre,
és a helyi

problémrák megismerésére.

A helYi ÖnkormánYzattal a rendőrség kapcsolatát jónak értékelem.A község polgármestere,
jegYzője, és a hivatal alkalmazottai is több esetben nffitottak
segítséget munkámhoz.

Az

Önkorm ánYzat vezetésének kérésérea községben lakó, és szőrakoző
fiatalokat a
továbbiakban egYeztetést követően is rendszeresen figyilemmel kísérjtik a szolgálatok
során, így
a jogsértések, illetve azon magatartási formák, melyei a lakosság
szubjektív Úiztonság érzetéÍ,
negatívan befolyásolná, megszűnnek.

Fokozott ellenőrzések:

A

Tapolcai Rendőrkapitányságon felmérttik az együttműködésben rejlő lehetősógeket a
társszervekkel. Ezek figyelembe vételével 2013. évben több olyan fokozott ellenőrzós került

/

lebonyolításra, melyben a Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területén - így Vigrántpetend
községben is * található szőrakozóhelyek környezetét, magukat a szórakozó helyeket, valamint a
településeket összekötő közutakat, és általában a jelzések, bűnügyi adatok alapján aközbiztonsági
szempontból releváns településrészeket, mezőgazdasági, erdészeti területeket vontuk ellenőrzés alá.

A fokozott ellenőrzések végrehajtásátr,tozjelentős segítséget kaptunk az AlIami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálattól, a NAV-tól, a Munkaügyi Felügyelőségtől, a Katasztrófavédelemtől, a
Polgármesteri hivataloktól, a Fogyasztóvédelmi FelügyelőségtőI, és kiemelt jelentőséggel és
létszámmal a területünkön

működő polgárőr csoportoktól"

A

központi és területi szervek áItal részinkre elrendelt fokozott ellenőrzóseket kivétel nélkül
végrehajtottuk, A helyi szewezésű, adott célhoz kötött, a helyi sajátosságokra, szükségletekre épülő
- bűncselekményi és szabálysórtési adatokra támaszkodó - megfelelően célirányos akciók
lebonyolítására kiemelt figyelmet fordítottunk, Ezek révénigyekeztünk egy-egy negatív,
tendenciózus jogsértésformafelszámolását, megszakítását, visszaszorítását teljesíteni.

Utóbbiaknál hangsúlyosan kezeltük a lakosság, az Önkormányzat, valamint a társszervek által adott
jelzéseket.

Az autóbusz közlekedés, az ottani objektumok zavartalan működése érdekébenvégrehajtottuk a
folyamatos ellenőrzéseket, egyeztettünk az érintett állomások, objektumok vezetőivel.

A

Tapolcai Rendőrkapitányság, a számátra 2013. évre meghatározott feladatokat végrehajtotta.
Ervényesült a törvényesség, az emberi és állampolgári jogokat tiszteletben tartottuk és betartottuk.
Az állampolgári panaszokat az év során minden esetben kivizsgáltuk, ha kellett orvosoltuk. A
rendőri és a közalkalmazotti állomány 20l3-ban lelkiismeretes, jog- és szakszerű munkát végzett, A
kapitányság szoros együttműködésben a települési önkormányzatokkal és a polgárőrséggel
kiegyensúlyozottközbiztonsági viszonyokat tudott fenntartani.

2014" év fő célkitűzései:

A

Veszprém Megyei Rendőr- főkapitrányság stratégiai tervében megfogalmazottaknak
megfelelően legfontosabb feladatunk a kapitányság illetékességiterületén a közrend, a
közbiztonság az itt éIő, idelátogató vagy itt dolgozó állampolgárok által is elismert szintű
ferurtartása, szolgáltatása, Munkánkra jellemző kell, hogy legyen a kulturált, az emberi és
állampolgári jogokat az emberi méltóságot tiszteletben tartó, ugyanakkor törvényes, hatékony és
gyors intézkedésvagy ügyintézés.

A bűnügyi

szakterületen a felderítésiés eredményességi mutató emelése, a betöréses lopás, a
közterületen elkövetett bűncselekmények egyéb kiemelt súlyu vagyon, élet és nemi erkölcs elleni
bűncselekmények visszaszorítása, ezen ügykategóriakban a felderítésieredményesség javítása.

A közrendvédelmi szakterületen a mindenkori közbiztonsági és bűnügyi helyzetet is figyelembe
véve a rendőri jelenlét folyamatos fenntartása, a szakszerűség emelése, a reagálő képesség
fejlesztése. Kiemelt jelentőséget kell, hogy tulajdonítsunk a lakossághoztörténő közeledésnek, a
személyes kontaktus kiterjesztésének, kommunikáció javításának.

Bűnmegelőzési tevékenységünket újszeni ötletekkel, gondolatokkal még színesebbé kell tenni"
Törekednünk kell a lehető legtöbb civilszervezet, média stb. bevonásával a bűnmegelőzési
munka társadalmasítására. Miután e területen sikereket csak lényeges anyagi ráfordítással lehet

elérni, ezért folyamatosan figyelemmel kell kísérntink a páIyázati

lehetÖségeket.

A

közlekedésrendészeti szakterületen az elmúlt évben az azt megelŐző évhez viszonyítva
javulást tapasztalhatunk, amelyet úgy gondolom, hogy egy nagyon tartalmas baleset megelŐzósi
tevékenységgel, számos akció végrehajtásával, közlekedési baleset megelőzési céIzatű
rendezvény megtartásával értünk el. E tevékenységet a mindenkori baleseti helyzetet elemezve
tovább kell szorgalmazni.
Szabálysértési hatósági, valamint az engedél,yugyi munkánkat a gyors, kulturált, szakszerú és
hibátlan ügyintézés kell, hogy jellemezze. A rendőrség megítélésétjelentősen befolyásolja az
előadók által kifejtett tevékenységszakszenísége és kulturáltsága.
Fő feladatunk az állampolgárok ügyintézésének maximális rugalmassággal tclrténő kezelŐse, az
elj árási határidők minimalizálása.

Tisztelt Képviselő Testület!
A jelenlegi

helyzetet figyelembe véve úgy gondolom, hogy a település közbiztonsága jónak

mondható,

Tájékoztatóm befejezésekénta Rendőrkapitányság vezetése nevében szeretném megköszönni
Önöknek az eddigi munkámhoz nyújtott segítséget, támogatást.

Kérem Önöket, hogy vóleményezzék az itt leírtakat, véleményükkel, javaslataikkal járuljanak
hozzá ahhoz, hogy munkámat továbbra is az Önök érdekében, az Önök áItaI e|várt színvonalon
végezhessem.
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1. sz. melléklet.

A Tapolca Rendőrkapitányság

és Vigántpetend település

viszonyairól:

A

bűnügyi és közlekedésbiztonsági

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

Ismerttó vált bűncselekmények alakulása Vigántpetend község kőzigazgatási területén 2008.
2a09. 20IO. 20IL 2012. és 2013. óvben:
2008

2009

2010

201 1

20I2

2073

0

2

1

0

0

0

közlekedési
bűncselekmény

0

2

l

0

0

közrend elleni

0

0

J

0

1

3

2

_1

2

1

l

7

2

7

7

2

2

10

Megneve7és

Személy elleni
bűncselekmény

bűncselekmény

Vagyon elleni
bűncselekmény
Osszesen

BŰncselekmények fajtánként történő megosztása és számaránya, 2010. és 201L Z0I2. és 20í3.
évben:

Bűncselekmények
pás ( bet. lop )

:

iskorú veszólyeztetése:

közlekedési balesetek számaránya a Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességiterületének és
község közigazgatási területének viszonylatában 2010, 2o1I. 2012. és 2013.

Vigántpetend
évben:

Balesetek száma
- ebből halálos
Súlyos
Könnvű
Anvasi káros

20010

20I1

1

1

20í2

2013

