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Tis ztelt Képv is e lő-te s t üle t !

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

Aközbiztonság védelme a rendőrség alapfeladata. A helyi önkormányzatohől szőIő 2011. évi
CLXXXX. törvény értelmében a helyi közszolgáltatások körében a közbiztonság helyi
feladatairól történő gondoskodás az önkormányzat egyik kiemelt feladata, Ennek alapján a
Rendőrség és az Önkormányzat együttműködése nyilvánvaló aközbiztonság megteremtésének
és fenntartásának érdekében.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Rendőrkapitányság és Vigantpetend Önkormrányzata20I6. évben
is fontos feladatanak tekintette Vigántpetend közbiztonságának szinten tartását és javítását, tudva
azt, hogy a közterületek, közösségi életterek rendje meghatározó jelentőségű a helyi emberek
b izto n s ág ának é s b i zton ságér zetének szav atolás áb an,

Fő feladataink a gyermek-, és fiatalkoru bűnözés megelőzése, a családon belüli erőszak, az
á|dozattá váIás, a bűnismétlés megelőzése, az áldozat segítése és kompenzáciőja, a települések
kö zb izto ns ágának j av ítása,

Fontos a közterületek, a közösségi életterek biztonságának szavatolása. Mindeneke|őtt az
eseményekre történő rcagáIő képesség minőségének és gyorsaságának javítását céloztuk meg,
kulturált szakszerú intézkedé sek vé grehaj t ásáv aI.

Tekintettel a sokrétű, összetett, valamennyi rendőri tevékenységre kiterjedő objektív mérőszámok
a|apján - fiiggetlenül a helyi sajátosságoktól, adottságoktól - végrehajtott értékelésre, a
Rendőrkapitányság teljesítménye impozánsnak túnhet. Külöriösen nagy jelentősége van annak,
hogy ezen mérősziámok egy részét valamennyi, az illetékességi területiinkön elhelyezkedő
településről - a Rendőrkapitanyságtól fiiggetlenül gyűjtött - szolgá|tatott vélemény kiemelkedő
hangsúllyal szerepel az értékelésben.
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I. A terület leírúsa:

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 Vigántpetenden, akikre kiemelt figyelmet kell fordítani. A gyermekek a

szomszédos településeken, városokban található iskolrikba és óvodákba jámak,

Vigántpetend, a Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területéheztartozik.

Az illetékességi területre vonatkozó sajátosságok, az infrastruktura, a lakosság megoszlása,

összetétele, életritmusa, a közutak jellemzői, a gazdasági környezet jelentős befolyással bírtak az

évben végzeít munkára, annak módszereire, a rendőri erők, eszközök csoportosításaira, a

szo 1 gálatell átás mő djfu a.

II. A település, bűnügyi helyzete

Vigántpetend nem tartozík a bűnügyileg fertőzött települések közé. A bűncselekmények

vonatkozásábanaz elkövetők nem tekintik céljuknak a települést.

A bűncselekmények alakulását az 7. száműtáblázatának adataí mutatjak.
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1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása:

A számadatokat megvizsgá|va megállapítható, hogy a községben bűncselekmény nem történt.

1.2. Kiemelt bűncselekmények számának alakulása:

Vigántpetend településen kiemelt bűncselekmény a vizsgált időszakban nem történt, továbbá az
ezt az időszakot megelőző 4 évben sem.

1.3. A kiemelten keze|t bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények
áttekintése:

Az idős személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése és megakadályozása
céljából a községben élő nyugdíjas személyeket szolgá|ataim során próbáltam felkeresni,
melynek során felhívtam a figyelmiiket a trükkös lopásokat elkövető személyek módszereire,
melyek változatosak. Amennyiben van igény, szívesen tartunk bűnmegelőzési előadásokat
különböző technikákat a bűncselekmények megelőzése érdekében.

2. A bűnüldőzői munka értékelése:

2.1. Nyomozás eredményességi mutató alakulása:

A bűnügyi tevékenység kapcsán elmondható, hogy bűncselekmény (elsősorban vagyon elleni)
elkövetése esetén a lakosság körében az információáramlás fontosságára és fokozására a
lakosság és a Rendőrség között a továbbiakban is nagy hangsúllt kelt fektetni.

A felderítési eredményességi mutató az ismeretlenes bűncselekmények kapcsán nem mérhető,
mivel nem történt a településen.

2.2. Közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatója:

Vi gántpetend területé n a vizsgált idő szakban nem történt bűnc selekmény.

2.3. Bűnmegelőzési tevékenység:

A bűncselekmények megelőzése érdekében írásos, többnyelvű propagandaanyagot lszőrőIapot/
osztottunk szét. Jelentős a közterületi szolgálat, mely nemcsak Vigántpetend, bel- hanem
külterületére is kiterjed. Természetesen az év többi részében is fenn kívánjuk tartani az eddig
elért színvonalat, illetve lehetőség szerint azon javííani. Ennek érdekében a meglevő körzeti
megbízottakhoz több esetben jarőrt vezénylünk, akik ezen felül önállóan is teljesítsenek
szolgalatot a község területén.

3. Tulajdon elleni szabálysértések:

2016. évben nem történt tulajdon elleni szabálysértés történt a községben.
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4. Közlekedésbiztons ági he|yzetz

Helyi és országos viszonylatban is megállapítható, hogy a feljelentések tükrében a

szabálysértések többségét a kozlekedési szabálysértések teszik ki, Ezen belÜl a kisebb fokú

szabálysértések fogalomkörébe tartozőjogsértések, valamint a megengedett sebesség túlléPése.

A közlekedés rendjének és a szabá|yok betartásának szempontjából Vigántpetenden a

legkritikusabb a község főútja (Kossuth Lajos utca). Közlekedési baleset VigántPetenden 2016.

évben nem történt.

Iu.
A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok.

1. Közterületi jelenlét mértéke:

Vigantpetend településen a közterületi jelenlét szinte napi jellegŰ, a nyilvános helYek valamint a

szórakozóhelyek ellenőrzése rendszeres, továbbá a nyfui idegenforgalmi szezonban lévő

Művészetek Völgye rendezvénysorozaton megerősítetí szolgáIatíeljesítés van, amelYben rajtunk

kívül más szolgáIati ágak is bevonásra kerültek,

2. A,kőzrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata a tett intézkedések száma:

A körzeti megbízottként a Közrendvédelmi Alosztály állományában látom el szolgálatomat

Kapolcs, Taliándörögd, illetőleg Vigantpetend településeken.

A szolgálatom ellátása során rendszeresen ellenőriztem a boltokat, a Nemzeti DohanYboltot, a

postát, illetve a polgármesteri Hivatalt. Az ellenőrzések alkalmával negatív, a telePÜlés

közbiáonságát befolyásoló információról nem számoltak be.

Kiemelt figyelmet fordítok a gyalogos szolgálatok e||átásátraa frekventáltabb helyeken is.

A fokozott ellenőrzések alkalmával is rendre megjelentiink a településen, melY során a kÖzségen

áthaladő gépko csikat ellenőriztiik.

Rendszeresen végeztiink a településen közlekedésbiztonsági ellenőrzést. A helYi lakosság

közlekedésetapasztalataink szerint jogkövető, azenyhébb megítélésalá eső szabáIYsértéseknél a

fi gyelmeztetés szankció, döntő többségben elegendőnek bizonyult.

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

problémákról, amik megoldásához esetlegesen segítséget tudnánk nyújtani.

Törekedttink lehetőségekhez mérten- a lakosság megismerésére, velÜk való

kapcsolatteremtésre, és a helyi problémák megismerésére,

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

Kőrjegyzője, a hivatal a\kalmazottai és a polgárőrök is több esetben nyújtottak segítséget

munkánkhoz, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni!

8301 TapolcaPf. |25.
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2. 1. I g azg atás r endés zeti tev é keny s é g

A községben összesen 2 személy rendelkezik fegyvertartási engedéllyel. A személy ellenőrzése

folyamatos , az e||enőrzések során hiányosságot nem tártam fel ezen ideig.

Vagyonvédelmi tevékenységet a község belterületén és ktilteruletén nem végeznek.

2.2. Kőzl'eked és rendészeti tevékenys é g

Helyi és országos viszonylatban is megállapítható, hogy a feljelentések tükrében a
szabálysértések többségét a közlekedési szabá|ysértések teszik ki. Ezen belül a kisebb fokú

szabáIysértések fogalomkörébe tartozőjogsértések, valamint a megengedett sebesség túllépése.

A Közlekedésrendészeti Osztály munkatarsai végeznek mind közlekedés, mind sebesség

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

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

közlekedési balesetek számának csökkentését, melyet folyamatos baleset-megelőzés területén

végzett felvilágosító kampanyunk, valamint a főbb utakon végrehajtott fokozott ellenőrzéseink

ellenére sem sikerült elérnünk.

A gyorshajtás visszaszorítása érdekében törekedtünk a sebességellenőrző technikai eszközök

folyamatos és hatékony kihasznáIására. Ezek során külön figyelmet fordítottunk ana, hogy az

ellenőrzéseket olyan helyen hajtsuk végre, ahol azt a forgalom dinamikája, aközűti balesetek

bekövetkezésének időbeni alakulása, illetőleg az útvonal szabályszegési fertőzöttsége

megköveteli.

3. Rendezvénybiztosítások:

A településen minden évben megrendezésre kerül a Művészetek Völgye rendezvénysorozat,

amelyet több ezer ember látogat évente, amely így kiemelt rendezvénnyé teszik a programot.

A rendezvénybiztosítási feladatokat a Tapolcai Rendőrkapitányság koordinálja, amely során a

rendezvény ideje atatt ideiglenes Rendőrőrs került létrehozásra Kapolcs Polgárőrség épületében.

4.Katasztrófa illetve veszélyhelyzette| kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok:

Vigántpetend község területén olyan ipari vagy más létesítmény nincs, amely működése vagy

annak izemzav ara kö zvetl enüL v eszéIy eztetné a 1 ako s s á got.

5. Bűn- és baleset-megelőzés:

A településen Iskola és Óvoda nem műkö dik, ezért a gyermekek a szomszédos településekre

Monostorapáti, Nagyvánsony és Taliándörögd községekbe járnak iskolába és óvodába, így

8301 TapolcaPf.125.
Telefon : +3 6 l 8'7 l 4 12-322: F ax: +3 6 l 81 l 4 1 2-322

e-mai1 : rauszi@v eszprem.police.hu
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számukra a DADA 1ll, az ELLEN-SZER programok ott kerülnek számukra megtartásra, továbbá
az Iskola rendőr program is.

A településen a tavalyi évben két konzultációs fórum került megtartásra.

6. Együttműködés:

A helyi Önkormányzatíal annak vezetőjével, továbbá a képviselő testület tagsaiva| a kapcsolat
napi szintű a lehetőségekhez személyesen vagy telefonon tartjuk a kapcsolatot, továbbá az
információkat megosztjuk egymással. Az együttműködést jónak ítélem meg.

Az együttműködésünk kiterjed a községben lévő Polgárőr egyesületre, melynek tagjaival
rendszeresen látunk el közös szolgálatot.

Iv.
Összegzés, kitőzőtt feladatok a következő időszakra.

A Tapolcai Rendőrkapitányság, a számára 2016. évre meghatározotí feladatokat végrehajtotta.
Érvényesült a törvényesség, az emberi és állampolgári 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
polgárőrséggel kiegyensúlyozott közbiztonsági viszonyokat tudott fenntartani.

2017. év fő célkitűzései:

A Veszprém Megyei Rendőr- főkapitányság stratégiai tervében megfogalmazoííaknak
megfelelően legfontosabb feladatunk a kapitányság illetékességi területén a közrend,, a
közbiztonság az iít éIő, idelátogató vagy itt dolgozó állampolgárok által is elismert szintű
fenntartás a, szolgáltatás a,

Amennyiben az előírt feladatokat továbbra is ilyen hatékonysággal tudjuk végrehajtani akkor a
20I7-os évben ezen apozitív mércén ismételten változás várható.

Munkánkra jellemző kell, hogy legyen a kulturált, az embei és állampolgári jogokat, az emberi
méltóságot tiszteletben tartó, ugyanakkor törvényes, hatékony és gyors intézkedés vagy
ügyintézés.

A btínügyi szakterületen a felderítési és eredményességi mutató emelése, a betöréses lopás, a
közterületen elkövetett bűncselekmények egyéb kiemelt súlyú vagyon elleni bűncselekmények
visszaszorítása, ezen ügykategóriákban a felderítési eredményesség javítása.

A közrendvédelmi szakterületen a mindenkori közbiXonsági és bűnügyi helyzetet is figyelembe
véve a rendőri jelenlét folyamatos fenntartása, a szakszerűség emelése, a reagálő képesség

8301 TapolcaPf . 125.
Telefon : +3 6 l 8'7 l 4 1 2 -322; F ax: +3 6 l 8'7 l 4 1 2-322

e-rnail : rauszi@veszprem.police.lru



8

fejlesztése. Kiemelt jelentőséget kell, hogy tulajdonítsunk a lakossághoz történő közeledésnek, a
személyes kontaktus kiterjesztésének, kommunikáció javításának.

Bűnmegelőzési tevékenységünket újszení ötletekkel, gondolatokkal még színesebbé kell tenni.
Törekednünk kell a lehető legtöbb civilszervezet, média stb. bevonásával a bűnmegelőzési
munka hatékonyságának növelésére.

A közlekedésrendészeti szakterületen - Vigántpetend településre vetítve * a kedvező tendencia
fennállását tapasztaltuk, 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 he|yzetet elemezve
tovább kell szorgalmazni.

Szabálysértési hatósági, valamint az engedélyügyi munkánkat a gyors, kulturált, szakszeni és
hibátlan ügyintézés kell, hogy jellemezze. A rendőrség megítélését jelentősen befolyásolja az
előadók álíal kifejtett tevékenység szakszenísége és kulturáltsága.
Fő feladatunk az állampolgárok ügyintézésének maximális rugalmassággal történő kezelése, az
elj árási határidők minimalrizálása.

Tisztelt Képviselő Testület !
A jelenlegi helyzetet f,rgyelembe véve úgy gondolom, hogy a település közbiztonsága jőnak
mondható.

Tájékoztatőm befejezéseként a Rendőrkapitányság vezetése nevében szeretném megköszönni
Önöknek az eddi gi munkámho z nyűjtoít se gítsé get, támo gatást.

Kérem Onöket, hogy véleményezzék az
hozzá althoz, hogy munkámat továbbra is
végezhessem.

Tapolca, 2017. szeptember 14.

Olvasta:

Egyetértek

itt leírtakat, véleményükkel, javaslataikkal járuljanak
az Önök érdekében, az Önök által elvárt színvonalon

",ffi,r*r

8301 TapolcaPf. l25.
Telefon : +3 6 l 8'7 l 4 1 2-322; F ax: +3 6 l 87 l 4 12-322
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1. sz. melléklet
Vigántpetend település bűnügyi viszonyairól:

Ismerffé vált bűncselekmények alakulása Vigántpetend község közigazgatási területén 2012.-
2016, évben:

Megnevezés 20l2. 2013. 2014. 2015. 2016.

Személy elleni
bűncselekmény

0 0 0 2 0

közlekedési
bűncselekmény

0 0 0 0 0

közrend elleni
bűncseIekmény

l ,J l 0

Vagyon elleni
bűncselekmény

1
,7

1 2 0

Osszesen 2 t0 2 5 0

Bűncselekmények fajtánként történő megosztása és szálmaránya2}I3.-2016. évben:

Bűncselekmények 2013 20I4 20I5 20I6

-opás ( bet. lop) : 7 1 2

loneálás:
Gskoru veszélyeztetése :

(önnyű testi sértés

2. szúmú meIIékIeí

Közlekedési balesetek szálma Vigántpetend község közigazgatási területének viszonytxábarl
2013.-20|6. évben:

visántoetend
2013. 2014. 2015. 20I6

Balesetek száma
- ebből halálos

súlvos
könnvű 1

anvasi káros

830l TapolcaPf.125.
Telefon : +3 6 l 81 l 4 1 2-322; F ax: +3 6 l 81 l 4 12-322

e-mail : rauszi@,lt eszprem.police.hu
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3. szúmú melléklet

Tulajdon elleni szabálysértések száma Vigántpetend község közígazgatási teriiletének
viszonylatáb an 2013 .-201 6. évben:

830l TapolcaPf.I25.
Telefon : +3 6 l 87 l 4 l 2-322; F ax: +3 6 l 87 l 4 12 -322

e-mail : r alszi@v eszprem.police.hu


