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Tis zte k K épv is e lő-t e s t ül e t !

Monostorapáti község képviselő-testületének felkérésére a közrend- és a
a Rendőrségről szóló |994. évi XXXN. Tv. 8. szak. (4) bekezdés
alábbiak szerint értékelem:

közbiáonság helyzeíét
figyelembevételével az

A közbiztonság védelme a Rendőrség alapfeladata. A helyi önkormányzatokől szőlő 2011. évi
CLXXXX. törvény értelmében a helyi közszo|gáltatások körében a közbiztonság helyi
feladatairól történő gondoskodás az önkormányzat egylk kiemelt feladata. Ennek a|apján a
Rendőrség és az Önkormányzat együttműködése nyilvánvaló aközbiztonság megteremtésének
és fenntartásának érdekében.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Rendőrkapitányság és Monostorapáti Önkormányzata 2Oí5.
évben is fontos feladatának tekintette Monostorapáti közbiztonságának szinten tartását és
javítását, tudva azt, hogy a közterületek, közösségi életterek rendje meghatározó jelentőségű a
helyi emberek biztons ágának é s biztonságérzetének szavatolásában.

Fő feladataink a gyermek-, és f,ratalkoru bűnözés megelőzése, a családon belüli erőszak, az
áIdozattá válás, a bűnismétlés megelőzése, az áIdozat segítése és kompenzáciőja, a települések
kö zb i ztons ágénak j av ítása,

Fontos a közteniletek, a közösségi életterek biztonságának szavatolása. Mindenekelőtt az
eseményekre történő reagáló képesség minőségének és gyorsaságának javítását céloztuk meg,
kulturált szakszerű inté zke dé s ek vé grehaj t ásáv al,

Tekintettel a sokrétú, összetett, valamennyi rendőri tevékenységre kiterjedő objektív mérőszámok
alapján - fi,iggetlenül a helyi sajátosságoktól, adottságoktól - végrehajtott értékelésre, a
Rendőrkapitanyság teljesítménye impozánsnak tűnhet. Különösen nagy jelentősége van arrnak,

hogy ezen mérőszámok egy részét valamennyi, az illetékességi terulettinkön elhelyezkedő
településről -. a Rendőrkapitányságtól fiiggetlenül gytijtött - szolgáltatott vélemény kiemelkedő
hangsúllyal szerepel az értékelésben.
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I. A terület leírása:

A lakosság körében akömyező településekhez képest alacsony a munkanélküliség az összetétele
megoszlik a ftatal,- közép,- és idősebb korosztály között, Itt meg kell említeni az egyedül lakó
idős személyeket Monostorapátlban, akikre kiemelt figyelmet kell fordítani. A gyermekek a

helyi településen taláIhatő iskolába és óvodába jarnak, illetve Tapolcára.

Mono storap áti, a T ap olcai Rendőrkapitányság illetéke s sé gi tertiletéhez tartozlk.

l995. 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, a közutak jellemzői, a gazdasági környezet jelentős befolyássa| birtak az
évben végzett munkára, annak módszereire, a rendőri erők, eszközök csoportosításaíra, a
szo 1 gálatell átás mő djár a,

II. A település bűnügli helyzete

Monostorapáti nem tartozlk a biínügyileg fertőztitt települések közé. A bűncselekmények
vonatkozásában az elkövetők nem tekintik céljuknak a települést. J

A bűncselekmények alakulását és a Kapitanyság összes bejelentett cselekményeihez való
viszonyát az 1. sz. melléklet táb|ánatánakadataí mutatják.

A számadatokat megvizsgálva megállapítható, hogy a községben a bűncselekmények száma az
előző évekhez képest csökkenést mutat, a felderítési mutató 80 % a településen elkövetett
bűnügyek vonatkozásában, ami azt jelenti, hogy 10 bűncselekményből 8 esetben megállapításra
került az elkövető kiléte.

A bűncselekmények túlnyomó részét helyi vagy volt helyi lakosok követték el.
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1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása:

Az egyes bűncselekmények számszerű alakulása Monostorapáti községben 2015.-ben:

Személy elleni bűncselekmény 2 darab történt.

Közlekedési bűncselekmény 2 darab történt.

Közrend elleni bűncselekmény 1 darab történt.

Gazdasági bűncselekmény 0 darab történt.

Vagyon elleni bűncselekmény 2 darab történt,

1.1. Kiemelt bűncselekmények számának alakulása:

Monostorapáti településen kiemelt bűncselekmény a vizsgáIt időszakban egy esetben történt
rablás, akinek az elkövetőit sikeresen felderítettiik. A bűncselekmények alakulását az í-es számú
melléklet mutatja.

2. A bűnüldőzői munka értékelése

A bűnügyi tevékenység kapcsán elmondható, hogy búncselekmény (elsősorban vagyon elleni)

elkövetése esetén a lakosság körében az információaramlás fontosságrira és fokozására a

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

A településen elkövetett bűncselekmények nyomozását a Tapolcai Rendőrkapitányság BŰnügyi

Osztálya 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 lsz&őIapotl
osztottunk szét. Jelentős a közterületi szolgálat, mely nemcsak Monostorapáti bel- hanem

külterületére is kiterj ed.

Természetesen az év többi részében is fenn kívánjuk tartani az eddig elért színvonalat, illetve

lehetőség szerint azon javítarti. Ennek érdekében több esetben jarőröket vezényelnek mellénk.

Az idős személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése és megakadá|yozása

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

felhívtam a f,rgyelmüket a triikkös lopásokat elkövető személyek módszereire, melyek
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igény, szívesen tartunk bűnmegelő zési előadásokat külö nböző
megelőzése érdekében.

3. Tulajdon elleni szabálysértések:

A telePÜlésena2075-Ös évben 2 d,arab tulajdon elleni szabálysértés történt melyből 1 lopás, 1csalás. Az elkövetők felelősségre vonása megtörtént.

4. Közlekedésbiztons ági helyzet:

HelYi és országos viszonylatban is megállapíthatő, 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.

KÖzlekedési baleset Monostorapáti bel-és külterületén 2015. évben összesen 2 darab történt,
melYből 1 súlYos, 1 anYagi karos sérüléssel végződ,ött.A balesetek kciztil egy darab történt lakott
területen belül. Az évben kettő ittas vezető kenilt kiszűrésre.

5.Illegális migráció:

MonostoraPáti kÖzség terÜletén az ellenőrzések során illegális migrációval kapcsotatos jogsértés
miatt intézkedést nem kezdeményeztünk.

ilI
A kÖzbiztonsóg érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatosfeladaíok

1. Közterületi jelenlét mértéke:

Monostorapáti településen a köztenileti jelenlét szinte napi jellegű, a nyilvános helyek valamint a
szőrakozóhelyek ellenőrzése rendszeres.

2, AkÖzrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata a tettintézkedések száma:

A kÖrzeti megbízottk ént a Közrendvédelmi Alosztály állományáb* ,uro,,, el szolgálatomat
Monostorapáti, Hegyesd községekben.

A szolgálatom ellátása során rendszeresen ellenőriztem a boltokat, a Nemzeti Dohánybol tot, a
Postát, illetve a Polgármesteri Hivatalt. Az ellenőrzések alkalmával negatív, a település
közbiáonságát befolyásoló információról nem számoltak be.
Kiemelt figYelmet fordítok a gyalogos szolgálatok eltátásaru a frekvent áttabb helyeken is,
továbbá portya szolgálatokat látok el a szőlőhegyen gyalogosan és gépkocsival is.A helYben találhatő Általrános Iskola munkatársaival illetve a település polgármesterével, a
kaPcsolatom jÓ, szinte heti rendszeresen találkozunk, és egymásnak kölcsönösen megadjuk a
sziiksé ge s információkat.
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A fokozott ellenőrzések alkalmával

áthaladó gépkocsikat ellenőriztük.

rendre megjelentünk a településen, mely során, a községen

Rendszeresen végeztünk a településen közlekedésbiztonsági ellenőrzést. A helYi lakosság

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

figyelmeztetés szankció, döntő többségben elegendőnek bizonyult.

A lakosságga1 folyamatosan keresem a kapcsolatot, annak érdekében, hogy értesÜljek azon

problémakról, amik megoldásához esetlegesen segítséget tudnánk nyújtani,

A helyi önkormányzattal a Rendőrség kapcsolatát jőnak értékelem. A kÖzség Polgármestere,

Kőrjegyzője, a hivata| alka\mazottai is több esetben nyújtottak segítséget munkánkhoz, melYet

ezúton is szeretnénk megköszönni!

2.1. lgazgatásrendészeti tevékenység

A községben jelenleg 38 személy rendelkezik fegyvertartási engedéllYel. Az áItalam kÖrzeti

megbízottként eltöltött időszakban ezen személyek ellenőrzése folyamatos, az ellenőrzések során

ez idáíghiányosságot nem tártam fel.

Vagyon védelmi szewezet által védett terület, egy van a községben, ESTM Kft. Az itt dolgozó

vagyonőrök ellenőrzése rendszeres és folyamatos, hiányosság nem került megállaPÍtásra.

2.2. Kőzlreked és rend észeti tevékenys é g

Helyi és országos viszonylatban is megállapítható, hogy a feljelentések tÜkrében 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 szabáIyok betartásának szempontjábÓl MonostoraPátin a

legkritikusabb a községen áthaladó főút (77 sz. főúO. A Közlekedésrendészeti OsztálY

munkatarsai végeznek mind közlekedés, mind sebesség ellenőrzést atelepülésen, figYelemmel az

átmenő forgalomra. Kiemelt feladatokat hataroztunk meg a tavalyi évre vonatkozÓan a

közlekedés biztonságának javítását, a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek számának

csökkentését, melyet folyamatos baleset-megelőzés területén végzett felvilágosító kamPánlunk,

valamint a főbb utakon végrehajtott fokozott ellenőrzéseink ellenére Sem sikerÜlt elérnÜnk. A
Közlekedésrendészeti osztály munkatársai végeznek mind kÖzlekedés, mind sebesség

ellenőrzést a településen, f,rgyelemmel az átmenő forgalomra. A gyorshajtás visszaszofitása

érdekében törekedtünk a sebességellenőrző technikai eszközök folyamatos és hatékonY

kihasználás ára. Ezek során külön figyelmet fordítottunk arra, hogy az e|Ienőrzéseket olYan

helyen hajtsuk végre, ahol azt a forgalom dinamikája, a közúti balesetek bekÖvetkezésének

időbeni alakulása, illető le g az űtv onal szabá|y sze gé si fertőzöttsé ge me gkÖvetel i -

A közlekedési balesetek számánakalakulását a2. számú melléklet mutatja.
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2.3 Bűn- és baleset-megelőzés:

A település en az Általános Iskolában illetve az Óvodában, a gyeímekek részére a DADA íII. az
ELLEN-SZER programok ott kerülnek számukra megtartásra, továbbá az Iskola rendőr program

is.

A települése BM rendelet alapján minden felévben 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
biztonságban érzik magukat, elégedettek a Rendőrség munkájával.

3. Rendezvénybiztosítások:

Monostorapátin a tavalyí évben megtartott rendezvényeken minden esetben visszatérő

ellenórzéseket hajtottunk végre. A rendezvénybiztosításokba a Közeledésrendészeti OsztáIy
munkatarsai is bevonásra kerültek alkalmanként.

4. Együttműködés:

A helyi Önkormányzalta| annak vezetőjével, továbbá a képviselő testiilet tagjaival a kapcsolat
napi szintű a lehetőségekhez személyesen vagy telefonon tartjuk a kapcsolatot, továbbá az
információkat megosájuk egymással. Az együttműködést jónak ítélem meg.

Együttműködési megállapodásunk van továbbá a helyi cigány kisebbségi önkormányzattal is.

O s s ze g zé s, kitőzöű fe ladato k a k öv et ke ző idős zakr a.

A Tapolcai Rendőrkapitányság a számáta 2015. évre meghatározott feladatokat végrehajtotta.

Érvényesült a törvényesség, az emberi és állampolgári jogokat tiszteletben tartottuk és

betartottuk. Az á|lampolgári panaszokat az év során minden esetben kivizsgáltuk, ha kellett
orvosoltuk. A kapitanyság szoros együttműködésben a települési önkormányzatokkal és a
polgarőrséggel kiegyensúlyozott közbiztonsági viszonyokat tudott fenntartani.

2016. év fő célkitűzései:

A Veszprém Megyei Rendőr- főkapitányság stratégiai tervében megfogalmazottaknak
megfelelően legfontosabb feladatunk a kapitányság illetékességi területén a közrend, a

közbiáonság az itt élő, idelátogató vagy itt dolgozó állampolgárok által is elismert szintű
fenntartása, szolgáltatása.

A 2014-es, illetve a 2015-es év közötti különbséget statisztikai szempontből abeszámoló végén

ta|álhatő L számű mellékletben láthatjuk.

8301 TapolcaPf.125.
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Munkánkra jellemző kell, hogy

méltóságot tiszteletben tartó,

legyen a kulturált, az emberi és állampolgári jogokat, az

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 visszaszorí tása, ezenügykategóriákban a felderítési eredménYesség javítása,

A közrendvédelmi szakterületen a mindenkori közbiztonsági és biínügyi helyzetet is irgYelembe

véve a rendőri jelenlét folyamatos fenntartása, a szakszeruség emelése, a reagáIŐ kéPesség

fejlesztése.

Kiemelt jelentőséget kell, hogy tulajdonítsunk a lakossághoz tÖrténő kÖzeledésnek, a személYes

kontaktus kiterjesztésének, kommunikáció javításának,

Bűnmegelőzési tevékenységünket újszerű ötletekkel, gondolatokkal még színesebbé kell tenni,

Törekednünk kell a lehető legtöbb civilszervezet, média stb, bevonásáva| a bűnmegelŐzési

munka tarsadalmasításara, Miután e területen sikereket csak lényeges anyagi ráfordítással lehet

elémi, ezért folyamatosan figyelemmel kell kísémünk a páIyázati lehetőségeket,

A közlekedésrendészeti szakterületen az e|m,6|t évben az azt megdrŐző évhez viszonYÍtva

javulást tapasztalhatunk, amelyet úgy gondolom, hogy egy nagyon tartalmas baleset megelőzési

tevékenységge1, számos akció végrehajtásával, közlekedési baleset megelŐzési céLzatű

rendezvény megtartásával értiink el. E, tevékenységet a mindenkori baleseti helYzetet elemezve

tovább kell szorgalmazni -

Tisztelt Képviselő Testület !

A jelenlegi helyzetet figyelembe véve úgy gondolom, hogy a település közbiztonsága jőnak

mondható.

Tájékozratőm befejezéseként a Rendőrkapitányság vezetése nevében szeretném megkÖszÖnni

önöknek az eddigi munkámhoz nyújtott segítséget, támogatást.

Kérem Önöket, hogy véleményezzék az

hozzá allhoz, hogy munkámat továbbra is

végezhessem.

Tapolca, 2016. október 21.

itt leírtakat, véleményiikkel, j avaslataikkal j árulj anak

körzeti megbízott

Olvasta:
_-"----(

Dornárk6i Zsolt r. szds.
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1. sz. melléklet.
A Tapolcai Rendőrkapitányság és Monostorapáti település bűnügyi és

közlekedésbiztonsági viszonyairól :

Ismertté vált bűncselekmények alakulása Monostorapáti község kőzigazgatási területén 2011,
20]'5. évben:

Megnevezés 20I I 20] 2 2013 2014 201 5

Személy elleni
bűncselekmény

4 5 0 1 2

közlekedési
bűncselekmény

0 0 0 0 2

közrend elleni
bűíncselekmény

_, _, 2 0 1

Vagyon elleni
bűncselekmény

I4 11 6 9 2

Osszesen 21 19 8 10 7

Bűncselekmények fajtánként történő megosztása és szérnaránya,20112,-2015. évben:

2. számú melléklet
Közlekedési balesetek számaránya Monostorapáti község közigazgatási területének
viszonylat ában 2012.-20 1 5. évben :

Monostorapáti
2012 20I3 20I4 2oI5

Balesetek száma J J 2 2
- ebből halálos 0 0 0 0

súlyos 0 0 1 l
könnyű 0 0 0 0

anyagi káros J J 1 1

8301 TapolcaPf. l25.
Teleforr : +3 6 l 8'7 l 4 1 2-322: F ax: +3 6 l 81 l 4 12-322

e-mail : rauszi@v eszprem.police.h u

Bűncselekmények 20I2 20I3 20|4 20|5

i,opás ( bet. lop ): 8 5 J 1

Ronsálás: J 1

Kiskoru veszélyeztetése :

Könnyű testi sértés


