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Tiszt elt Képvíselő-t e stület !
i:

Monostorapát\község képviselő-testületének felkérésérea közrend- és aközbtztonság he|yzetét
a Rendőrségrőt szóló 1994, évi XXXIV. Tv. 8"§. 14/ bekezdés fi§yelembevételével az alábbtak
szerint értékelem:

A közbiztonság védelme a rendőrség

alapfeladata. A helyi önkormányzatokról szó|ő 2011. évi
törvény értelmébena helyi közszolgáltatások körében a közbiztonság helyi
feladatairól történő gondoskodás az önkormányzat egyik kiemelt feladata. Ennek alapján a
Rendőrség és az Önkotmányzat együttműködése nyilvánvaló a közbiztonság megteremtésének

CLXXXX.

ós fenntartásának érdekében.

Az

elmúlt óvekhez hasonlóan a Rendőrkapitányság és Monostorapáti Önkormányzata 2014.
évben is fontos feladatának tekintette Monostorapáti közbiztonságának szinten tartását és
javítását, tudva azt, hogy a közterületek, közösségi éIetterek rendje meghatározó jelentőségű a
helyi emberek biztons ágának és biztonsá gérzetének szavatolásában.

Fő feladataink a gyermek-, és fiatalkoni bűnözés megelőzése,_,a családon belüli erőszak, az
áIdozattá válás, a bűnismétlésmegelő zése, az áIdozat segítésé]9t.kompEnzáciőjti;'ii telepüIések

közbiztonságánakjavítása.

.

"'

Fontos a közterületek, a közösségi életterek biztonságának szavatolása. Mindenek előtt az
eseményekre történő reagálő képesség minőségének és gyorsaságán ak javítását cóloztuk meg,
kulturált s zaks zerű intézkedések vé grehaj

tás

ával.

Tekintettel a sokrétű, összetett, valamennyi rendőri tevékenységre kiterjedő objektív mérőszámok
alapján - függetlenül a helyi sajátosságoktól, adottságoktól - végrehajtott értékelésre,a
Rendőrkapitányság teljesítményeimpozánsnak tűnhet. Különösen nagy jelentősége van annak,
hogy ezen mérőszámok egy részétvalamennyi, az illetékességi területünkön elhelyezkedő
településről - a rendőrkapitányságtól függetlenül gytíjtött -,szolgáltatott véleménykiemelkedő
', ,,:";;
hangsúllyal szerepel az értékelésben.

I.

A terület

leírása:

,,,.

A

:...

lakosság körétren a környező településekhez képest alacsony a munkanélküliség az
összetótele megoszlik a fiatal,- közép,- és idősebb korosztály k§zötL ltt meg kell említeníaz
egyedül lakó idős személyeket Monostorapáti, akikre kiemel! figyelniet kell fordítani. A
gyermekek a helyi településen található iskolába és óvodába j{rnak, illetve Tapolcára.
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Monostorapátí, a Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozik.
1995. december 1. óta a község körzeti megbízott beosztást én töltöm
személyismerettel rendelkezem.

be. Így kellő helyi.- és

Az

illetékességi területre vonatkozó. sajátosságok, az infrastruktúra, a lakosság megoszlása,
összetétele, életritmusa, a közutak jellemzői. a gazd,asági kömyezet jelentős befolyással bírtak az
évben,végzett munkára, annak módszereire, a rendőri el§ko,,gqzkö4ök csoportosításaira, a
szolgálatellátás módj ára.
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Monostorapáti nem tartozik a bűnügyileg fertőzött települések közé.
vonatkozásábanazelkövetőknemtekintikcéljuknatateteptrá]tff:i''i1j
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bűncselekmények

,',.i'

bűncselekmények alakulását és a Kapitányság összes beje|Pni6tt cselekményeíhez való
viszonyát az 1. sz. melléklet táb|ázatának adatai mutatják. ,
;.l.,.i6,,_"..
.

A számadatokat megvizsgálva megállapítható, hogy a községbén a bűncselekmények száma
alacsony, a bűncselekmények alakulása csökként mutat. A 2013 évben elkövetett
bűncselekmények száma nagymértékbencsökkenést mutat az e|őző évekhez képest.
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II. A település bűnügyi hely7etg

'.
,

Monostorapáti nem tartozik a bűnügyileg fertőzött települé§ek közé.
vonatkozásábarl az elkövetők nem tekintik céljuknak a települést. '

A

bűncselekmények

I

A

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

A

számadatokat megvizsgálva megállapítható, hogy a községben a bűncselekmónyek száma az

előző évekhez képest csökkenést mutat, azonban a felderítési mutató 80 ?o a településen
elkövetett bűnügyek vonatkozásában, ami azt jelenti, hogy 10 bűncselekményből 8 esetben
megállapításra került az elkövető kiléte.

Megállapítható a felderítésimutatókból, hogy a bűncselekmények túlnyomó részéthelyi vagy
,]

1.

A regisztrált bűncselekmények számának alakulása:
l,:i','i,", 1,;1

;
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Az egyes bűncselekmények számszerű alakulása Monostorapáti közsé gben 20í4" -b en :
Személy elleni bűncselekmény 1 darab történt.

..

]

Közlekedési bűncselekmény 0 darab történt.

Közrend elleni bűncselekmény 0 darab történt.
,I

Gazdasági búncselekmény0 darab történt,

lj,,,]

':í 1;

:

Vagyon elleni bűncselekmény 9 darab történt.
Jelenleg 2 helyi személy ellen van kiadva személyi elfogatóparancs,,továbbá,4 helyi szeméIyrrek
van felfüggesztett börton büntetése, 2 fő tölti börtönbüntetését, itt megjegyezném, még hogy az
elmúlt 20 év alatt amióta helyi körzeti megbízott vagyok, azőta a községből bűncselekmények
elkövetése miatt 28 személy volt büntetve letöltendő szabadság vesztésre, de van olyan, aki

1.1.

Kiemelt bűncselekmények számának alakulása:

Monostorapáti településen kiemelt bűncselekmény a vizsgált időszakban nem történt, továbbá
ezt az időszakot megelőző 5 évben sem" A bűncselekmények alakulását az l-es számű melléklet
mutatja.
2.

A bűnül dözőimunka értékelése

A bűnügyi tevékenységkapcsán

elmondható, hogy búncselekmény (elsősorban vagyon elleni)
elkövetése esetén a lakosság körében az információáramlás;,lfóntosságára,
és,,fokozására a
lakosság és a Rendőrség között a továbbiakban is nagy hangsúlyt kell fektetni,

A

településen elkövetett bűncselekmények nyomozását a Tapolcai Rendőrkapitányság Bűnügyi
OsztáIya folytatta le. A nyomozások eredményességének elősegitése érdekébena községben

lakossági kapcsolataim révénadatokat, információkat gytijtöttem; Az esetek egy részébenez az

7

adatgytíjtő munka nem vezetett eredményre az elkövető felkutatása érdekében.A bűnügyi
eredményességi mutatónk településenként a kapitánysági mutatókkal arányos.
2"1. Bűnmegelőzési tevékenység:

A

bűncselekmények megelőzése érdekében írásos, többnyelvű,propagandaanyagot lszőrőlapotl
osztottunk szét. Jelentős a közterületi szolgálat, mely nemcsÉtk Monostorapáti bel- hanem

Természetesen az év többi részébenis fenn kívánjuk tartani az ed,dig elért színvonalat, illetve
lehetőség szerint azon javítani. Ennek érdekében több esetben járőröket vezényelnek mellénk.

Az idős

személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése és megakadályozása
céljából a községben élő nyugdíjas személyeket szolgálataim során felkeresem, melynek során
felhívtam a figyelmiiket a trtikkös lopásokat elkövető személyek módszereire, melyek
változatosak. .Amennyiben van igóny, szívesen tartunk bűnrrregel§ zési előadásokat különböző
technikákat a bűncselekmények megelőzése érdekében. , i.l,:,, .,.
3.

Tulajdon elleni szabálysértések:

A településen a20l4-es évben 2

darab Tulajdon elleni szabálysértés,.történt,melyből 1 lopás,
csalás'Azelkövetökfe1elősségrevonásamegtörtént.

1

Helyi és országos viszonylatban is

megállapítható, hogy a feljelentések tükrében a
szabálysértésektöbbségét a közlekedési szabálysértések teszik ki. Ezen belül a kisebb fokú
szabálysértések fogalomkörébe tartozőjogsértések, valamint a megengedett sebesség túllópése.
. ),:
Közlekedési baleset Monostorapáti bel és külterületén 2014. éy.b.po összesen 2 darab történt,
melyből 1 súlyos, 1 anyagi káros sérüléssel végződött. A bilesetek közül egy darab történt lakott
területen belül. Az évbenhárom ittas vezető került kiszűrésre.
,

, :

S.Illegálismigrácíó:

:

Monostorapáti község területén az ellenőrzések során illegális mi,srációval,kapcsolatgs

jogsértés

ru.

A közbiztonság érdekébentett íntézkedésekés az azzal kapcsolatos feladatok.
1.

Közterületi jelenlét mértéke:

Monostorapáti településen a közterületi jelenlét szinte napi jellegű, a nyilvános helyek valamint a
,,
,,, ,
szőrakozőhelyek ellenőrzése rendszeres.
'
,

,,,

2. A,kőzrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

l,],

:

a tett intézkedések száma:

.:

,

körzeti megbízottként a Közrendvédelmi Alosztály állományában látom el szolgálatomat
Monostorapáti, Hegyesd községekben.

A

szolgálatom ellátása során rendszeresen ellenőriztem a boltokat, a Magyar Nemzeti
Dohányboltot, a Postát, illetve a Polgármesteri Hivatalt. Az ellenőrzések alkalmával negatÍV, a
település közb iztons ágát b ef olyásoló információról nem s z ámoltak be.
Kiemelt figyelmet fordítok a gyalogos szolgálatok el\átására a frekventáltabb helyeken is,

A

továbbá portya szolgálatokat látok el a szőlőhegyen gyalogosan és gépkocsival is.

helyben található Általános Iskola munkatársaival illetve a település volt polgármesterével,
Hárshegyi Józseffel és a jelenlegi polgármester únal, Takács Péterrel a kapcsolatom jÓ, szinte
megadjuk a szÜkséges információkat,
heti rendszeresen találkozunk, és egymásnak kölcsönösen

A

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 megítélésalá eső szabálYsórtéseknél a
figyelmeztetés szankció, döntő többségben elegendőnek bizonltult.i,,

A

lakossággal folyamatosan keresem a kapcsolatot, annak érdekében,,hogyértesüljek azon
problémákról, amik megoldásához esetlegesen segítsóget tudnánk nyujtani.
Itt megjegyezfiém, hogy nagy sz{ikség lenne a községben körzeti megbízotti irodára, amt már 7
éve nincs, így aközségben egyelőre nincs arra lehetőségünk, hog}'kulturált köiülmények között

a lakosság problémáit átbeszéljtik és az esetleges panaszok, bejeléntésekei regisztrálni tudjuk és
i ]'
meghallgatásokat vagy más rendőri tevókenységet el tudjuk

végezni,,

A

:,

körzeti megbízotti irodára igéretett kaptunk a polgármester Úrtól, amit ezűton is előre

köszönünk
értékelem.A község Polgármestere,
Kőrjegyzője, a hivatal alkalmazottai is több esetben nyújtottak segítséget munkánkhoz, melyet
, i',,', .,
ezítonis szeretnénk megköszörrrri!
,,
2.1,.|gazgatásrendószeti tevékenység

A helyi önkormányzattal a Rendőrség kapcsolatát jónak

,,

'Eíigedéllyel. Az általam kÖrzeti
községben jelenleg 36 személy rendelkezik fegyvertartási
megbízottkónt eltöltött időszakban ezen személyek ellenőrzése'föl}amatos, az ellenőrzések során
ez ídáíghiányosságot nem tártam fel.

A

uurri községben, ESTM Kft. Az itt
Vagyon vódelmi szervezet által védett terület, ipari üzem
"gy
dolgozó vagyonőrök ellenőrzése rendszeres és folyamatos, hiányosság , nem került
megállapításra.

2.2.Köz|ekedésrendószeti

tevékenység

,. , i
megállapítható, hogy a feljelentések tükrében a
szabálysértések többségét a közlekedési szabálysértések teszik ki. Ezen belül a kisebb fokú
szabálysértések fogalomkörébe tartozójogsértések, valamint a megengedett sebesség túllépése.

Helyi és országos viszonylatban is

;

közlekedés rendjének és a szabályok betartásának szempontjából Monostorapátin a
legkritikusabb a közsógen áthaladó főút (77 sz. főú0. A Közlekedésrendészeti Osztály

A

munkatársai végeznek mind közlekedés, mind sebesség ellenőrzést a településen, figyelemmel az

átmenő forgalomra. Kiemelt feladatokat határoztunk 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
kiszűrését, melyet folyamatos baleset-megelőzés területén végzett felvilágosító kampányunk,
valamint a főbb utakon végrehajtott fokozott ellenőrzéseink ellenére sem sikerült elémünk. A
közlekedésrendészeti osztály munkatársai végeznek mind közlekedés, mind sebesség ellenőrzést
a településen, figyelem me| azátmenő forgalomra.

A

gyorshajtás visszaszorítása érdekébentörekedtünk a sebességellenőrző techni$i eszközök
folyamatos és hatékony kihasználására. F;zek során külön figyelmet fordítottunk ana, |togy az
ellenőrzéseket olyan helyen hajtsuk végre, ahol azt a forgalom dinamikája, a közúti balesetek
bekövetkezésének időbeni alakulása, illetőleg az útvonal szabályszegési fertőzöttsége
j,
megköveteli. ,
:

A közlekedési balesetek számának alakulását a2. számú melléklet prrtatja.

''

'i ''1''

2.3Bűn-ésbaleset-megelőzés:

A település en azÁltalános Iskolában illetve az óvodába.r, u gy;;"tek részérea DADA iIL az
ELLEN-SZER programok ott kerülnek számukra megtartásra,,tóvábbá az;Iskotra lendőr program

is.

'

,.

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

A

24 őrásközterületi
program végrehajtásának tapasztalatai:

3.

19 megyére kiterjedő

jelenlétet biztosíü6; úgyÚ€i,ezett';)l9l24"

A

település bűnügyileg nem fertőzőtt települések közé tartozrk, így nem indok olt a 24 órás
rendőri jelenlét. A fenti program végrehajtása során megállapítható, hogy a településen élők
biztonságban érzlk magukat, elégedettek a Rendőrség munkájával.
4.

Rendezvénybíztosítások:

;:
:..

Monostorapátin a tavalyi évben megtartott rendezvényeken minden esetben visszatérő
ellenőrzéseket hajtottunk végre. A rendezvénybíztosításokba'á'";Közeledésrendószeti Osztály
munkatársai is bevonásra kerültek alkalmanként.
5.

Együttműködés:

A helyi Önkormányzatta| annak vezetőjével, továbbá a képviselő testület tagjaival a kapcsolat
napi szintű a lehetőségekhez szemólyesen vagy telefonon tartjuk a kapcsolatot,.továbbá az

/

információkat megosztjuk egymással. Az együttműködést jónak ítélemmeg.
Egytittműködési megállapodásunk van továbbá a helyi cigány ki§ebbségi önkormányzattal

Ö s s ze g zé s, kit őzö

IV"
tt feladatok a

k öv

e

is.

tk e ző id ős zakr a.

A

Tapolcai Rendőrkapitanyság a számára 2014. évre meghatátozott feladatokat végrehajtotta.
Ervényesült a törvényesség, az emberi és állampolgári jogokat tiszteletben tartottuk és betartottuk.
Az áIlampolgári 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.

2015. évfő

célkitűzései:

]

.i. ,_r,i

,,,

'jl

,

;;:,] -li:

A

Veszprém Megyei Rendőr- főkapitányság 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
fenntartás a, szol gáltatása"

A 2013-as, illetve a201,4-es év közötti különbséget statisztikai szempontból

a beszámoló végén

található I.számű mellékleten láthatunk.

Felhívnám a figyelmet a közlekedési balesetek erősen javuló tendenciájára, Amennylben az
előírt feladatokat továbbra is ilyen hatékonysággal tudjuk végrehajtani akkor a 2015-ös évben
ezen a pozitív mércénismételten v áltozás várható,
Munkánkra jellemző kell, hogy legyen a kulturált, az emberi éslállampolgári jogokat, az emberi
méltóságot tiszteletben tartó, ugyanakkor törvényes, hatékony és gyors lintézkedés vagy
ügyintézés.

A bűnügyi szakterületen a felderítési és 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 szakszeniség emelése, a reagáló képesség
fejlesztése.

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

a személyes

/

Bűnmegelőzési tevókenységünket újszeni ötletekkel, gondolatokkal még színesebbé kell tenni,
Törekednünk kell a lehető legtöbb civilszervezet, médíastb. bevonásával a bűnmege|Őzési
munka társadalmasítására. Miután e területen sikereket csak lényeges anyagi ráfordítással lehet

elérni, ezért folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk a páIyázati

A

lehetőségeket.

közlekedésrendészeti szakterületen 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 céIzatú
rendezvény megtartásával értünk el. E tevékenységet a mindenkori baleseti helyzetet elemezve
tovább kell szorgalmazni.

Tisztelt Képviselő Testület!':"'

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

Tájékoztatóm befejezéseként a Rendőrkapitányság vezetése nevébeh szeretném megköszönni
Önöknek az eddigi munkámhoz nffitott segítséget, támogatást.

Kérem Önöket, hogy véleményezzékaz ittleírtakat, véleményül(kel, javaslataikkal járuljanak
hozzá ahhoz, hogy munkámat továbbra is az Önök érdekében,az Önök által elvárt színvonalon
végezhessem.

Tapolca, 201,5.03.25.

körzeti megbízott
Egyetértek:

Horváth
Osztályvezető

szds.
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