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Tisztek Képvis elő-test ület !
Sáska község képviselőtestiiletének felkérésérea közrend- és a közbiztonság helyzetét a
Rendőrségről szóló 1994. évíXXXIV, Tv. 8. § (4) bekezdés figyelembevételéveI az a\ábbiak
szerint értékelem:

Aközbiztonság védelme a rendőrség alapfeladata. A helyi önkormányzatohől szóló 20IL évi
CLXXXX. törvény értelmébena helyi közszolgáltatások körében a közbíztonság helyi
feladatairól történő gondoskodás az önkormányzat egyik kiemelt feladata. Ennek alapján a
Rendőrség és az Önkormányzat együttműködése nyilvánvaló a közbiztonság
megteremtésérrek és fenntartásának érdekében.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Rendőrkapitényság és Sáska Önkormányzata2OI4. évben is
fontos feladatának tekintette Sáska közbiztonságának szinten taítását és javítását, tudva azt,
hogy a közterületek, közösségi életterek rendje meghatánozó jetentőségű a helyi emberek
b

izton ság ának

és b i

zto n ságérzetének szav atolás áb an.

Fő feladataink a gyermek-, és fiatalkoru bűnözés megelőzése, a családon belüli erőszak, az
áIdozaííá válás, a bűnismétlésmegelőzése, az áldozat segítéseés kompenzációja, a
települé sek közbiztons ágának j av ííása.

Fontos az eseményekre történő reagá|ő képességminőségének és gyorsaságának javítása, és a
kulturált, szakszerű intézkedések végrehajtása.

Tekintettel a sokrétű, összetett, valamennyi rendőri tevékenységrekiterjedő 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 részétvalamennyi, az 1lletékességi
területünkön elhelyezkedő településről - a Rendőrkapitányságtól fliggetlenül gyűjtött
szolgáltatott vélemény kiemelkedő hangsúllyal szerepel az értékelésben.

I.

A terüIeí leírósa:

A

Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességiterületéhez tartozik Sáska község, melynek
tenilete 3 km2'lakosság száma 30S fő. A településen nem halad át fő kőzlekedési útvonal,
bűnügyileg a közepesen fertőzött települések közé sorolható. Sáskát aZalaha|áp felől érkező
73147. számű úton lehet megközelíteni, forgalma csekély, áthaladó forgalom nincsen.

A bűncselekmények szárna szempontjából

Sáska területén 2014, évben 5 db biincselekmény

történt.

A

Tapolcai Rendőrkapitanyság illetékességi területéhez tartoző többi településhez képest a
bűnügyileg kevésbé fertőzött települések közé tartozik.

A

község életkor szerinti összetétele vegyesen oszlik meg az idős, -közép és fiatal koruak
között. Itt meg kell említeni az egyedül élő idős személyeket Sáskán, akikre kiemelt figyelmet
kell fordítani.

Az

illetékességiteruletre vonatkozó sajátosságok, az infrastruktura, a lakosság megoszlása,
Összetétele, életritmusa, aközutakjellemzői, a gazdasági környezet jelentős befolyással bírtak az
évben végzeítmunkara, annak módszereire, a rendőri erők, eszközök csoportosításaira, a
szolgálatellátís módj ara.

II.

Sáska nem tartozik

a

A

telepüIés bűnügli helyzete

bűnügyileg fertőzött települések kőzé. A bűncselekmények

vonatkozásában az elkövetők nem tekintik céljuknak a települést.

A

bűncselekmények alakulását és a Kapitányság összes bejelentett cselekményelhez va1ő
viszonyát az I. sz, melléklet tábláaatánakadatai mutatják.

A

szátmadatokat megvizsgálva megállapítható, hogy a községben a bűncselekmények száma

alacsony,
változott,

a vagyon elleni

bűncselekmények alakulása

az előző

évhez viszonyítva nem

A regisztrált bűncselekmények számának alakulása:

1.

Az

egyes bűncselekmények számszerű

alakulása Zalaha|ápon

20 1 4.-ben:

Személy elleni bűncselekmény 0 darab történt.

Közlekedési bűncselekmény 0 darab történt.

Közrend elleni bűncselekmény 0 darab történt.
Vagyon elleni bűncselekmény 5 darab történt.
1.1.

Kiemelt bűncselekmények számának alakulása:

Sáska településen kiemelt bűncselekmény a vizsgáIt idtíszakban nem történt, továbbá ezt az
időszakot megelőző 5 évben sem. A bűncselekmények alakulását az l-es számú melléklet

mutatja.

2.

A bűnüldözői munka értékelése

A bűnügYi tevékenység kapcs:ín elmondható, hogy bűncselekmény (elsősorban vagyon elleni)
elkövetése esetén a lakosság körében az információáramlás fontosságara és fokoz ására a
lakosság és a Rendőrség között

a továbbiakban is nagy hangsúlyt kell fektetni.
telePülésen elkövetett bűncselekmények nyomozását a Tapolcai Rendőrkapitányság
BŰnÜgYi Osúálya folytatta le. A nyomozások eredményességénekelősegítése érdekébena
kÖzségben lakossági kapcsolataim révénadatokat, információkat gyűjtöttem. A btinügyi

A

eredményességi mutatónk településenként a kapitanysági mutatókkal arányos.
2.1. Bűnmegelőzési tevékenység:

A

bűncselekmények megelőzése érdekébenírásos, többnyelvű propagand aanyagot

lszőrólapotlosztottunk szét. Jelentős a közterületi szolgálat, mely nemcsak Sáskán bel- hanem

külterületére is kiterjed. A propaganda tevékenységre az idei évben is hangsúlYt fektetÍ,ink,
melynek keretében folyamatos a rÁVtOP szőrőanyagok osáása.
Természetesen az év többi részébenis fenn kívanjuk tartani az eddig elért színvona|at, illetve
lehetőség szerint azon javitani. Ennek érdekében több esetben jarőröket vezénYelnek mellénk,
illetve önállóan is teljesítek szolgálatot a község területén,

Az idős személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése és megakadálYozása
céljából a községben élő nyugdíjas személyeket szolgálataim során felkeresem, melynek

során felhívom a figyelmüket a trtikkös lopásokat elkövető személyek módszereire, melYek
változatosak. Amennyiben van igény, szívesen tartunk bűnmegelŐzési elŐadásokat kÜlÖnbÖző
technikákat a bűncselekmények megelőzése érdekében.

3.

Tulajdon elleni szabálysértések:

település en a20l4-es évben 2 darab tulajdon elleni szabálysértés történt melyből
rongálás. Az elkövetők felelősségre vonása megtörtént.

A

t loPás,

1

4. Közlekedésbiztonsági helyzet:

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 tartoző jogsértések, valamint a megengedett sebesség

túllépése.

Közlekedési baleset Sáskán a20I4. évben nem történt.

5. Illegális migráció:
jogsértés miatt
Sáska község területén az e||enőrzések során illegális migrációval kapcsolatos
intézkedéstnem kezdeményeztünk,

III.
A közbiztonsúg érdekébentett intézkedésekés az azzal kapcsolatos feladatok.

1.

Közterületi jelenlét mértéke:

Sáska településen

a

közterületi jelenlét szinte napi jellegű, szolgálataim alkalmával

rendszeresen megjelenek a településen, az e||enőrzése rendszeres.

2. A közrendvédelmi szolgálattelj esítésgyakorla ta a tett intézkedések
számaz
megbízottkénta Közrendvédelmi Alosztály állomanyában látom el szolgálatomat
Zalahaláp,Ód<i.<lgd, Úid.lr<igd, Sáska, Diszel, Tapolca-keleti városrészeken.

A körzeti

A

szolgálatom ellátása során rendszeresen ellenőriztem a boltokat, a Magyar Nemzeti
Dohanyboltot, a Postát, illetve a Polgármesteri Hivata\t, Az ellenőrzések alkalmával negatív, a
tel epülé s közbiáonságát befolyásoló információró l nem szárnoltak be.
Kiemelt figyelmet fordítok a gyalogos szolgálatok ellátásénaa frekventáltabb helyeken is.

/

Az

Önkormányzat munkatársaival,
kapcsolatom jó.

a

település polgármesterével, Kovács Nándonal a

A

fokozott ellenőrzések alkalmával is rendre megjelentiink a településen, mely során a
községben közlekedő gépkocsikat ellenőriáiik.
Rendszeresen végezttink a településen közlekedésbiztonsági ellenőrzést.

közlekedése tapasztalataink szerint jogkövető,

az

A helyi

lakosság

enyhébb megítélésa|á

eső

szabálysértéseknél afigye\meztetés szankció, döntő többségben elegendőnek bizonyult.

A

lakossággal folyamatosan keresem a kapcsolatot, annak érdekében, hogy értesüljek azon
problémakról, amik megoldásához esetlegesen segítséget tudnank nyújtani.

Törekedtünk

lehetőségekhez mérten- a lakosság megismerésére,veliik való

kapcsolatteremtésre, és a helyi problémák megismerésére.

A helyi Önkormányzatta| a Rendőrség kapcsolatát jónak értékelem.A község Polgármestere,
Kőrjegyzője, a hivata| a\ka|mazottai is több esetben nyújtottak segítségetmunkánkhoz,
melyet ezttton is szeretnénk megköszönni!
2.1. Igazgatásrendészeti tevékenys é g

községben jelenleg 7 szeméIy rendelkezik fegyvertartási engedéllyel. Az általam körzeti
megbízottként eltöltött időszakban ezen személyek ellenőrzése folyamatos, az ellenőrzések
során ez idáig hiányosságot nem tártam fel.

A

Vagyon védelmi szewezet által védett terület, ipari üzem nincsen a községben.
2.2. Köz|ekedés rendészeti tevékenys é g

Helyi és országos viszonylatban is megállapítható, hogy a feljelentések ti,ikrében a

ki. Ezen belül a kisebb fokú
szabálysértések fogalomkörébe tartoző jogsértések, valamint a megengedett sebesség
szabá|ysértések többségét a közlekedési szabálysértések teszik

túllépése.

Kiemelt feladatként hataroztunk meg a tavalyi évre vonatkozőan a közlekedés biztonságanak
javításétt, a személyi sérüléssel jaró közlekedési balesetek számának csökkenését, és az ittas
vagy bódult állapotban történő járművezetők forgalomból történő kiszrirését, melyet
folyamatos baleset-megelőzés területén végzett felvilágosító kampanyunk, valamint a főbb
utakon végrehajtott fokozott ellenőrzéseink ellenére sem sikerült elérnünk.

A

gyorshajtás visszaszoritása érdekébentörekedtünk a sebességellenőrző technikai eszközök
folyamatos és hatékony kihasználására.Ezek során külön figyelmet fordítottunk arua,hogy az
ellenőrzéseket olyan helyen hajtsuk végre, aho| azt a forgalom dinamikája, aközűti balesetek
bekövetkezésének időbeni alakulása, illetőleg az útvonal szabályszegési fertőzöttsége
megköveteli.
Sáskán a20I4. évben közlekedési baleset nem történt.

mutatja,
A közlekedési balesetek számanak alakulását a2, szérrlúmelléklet
2.3 Bűn- és baleset-megelőzés:
a gyermekek részérea DADA il]r az
Zalú.nlápon uz ÁItaíános Iskolában illetve az ővodában,
továbbá az Iskola rendőr
ELLEN_SZER programok ott kerülnek számukra megtartásra,

program is.

A

településen

BM

fórum kerül
rendelet alapjan minden félévbencivil konzultációs

megtartásra.

jelenlétet biztosító,

19 megyére kiterjedő 24 őrás közterületi
tásának tapasztalatai
ú gynevez eíi,,tg t z+o, fr ro gram végrehaj

A

3.

:

as kategóriába tartozik, amely
fenti program végrehajtása során a település a IIL_
így nem indokolt a 24 őrás rendőri
btinügyileg nem fertőzött települések közé sorolható,
a településen élők
jelenlét. A fenti program végrehajtása során megállapítható, hogy

A

munkájával,
liztonságb arl érzikmagukat, elégedettek a Rendőrség

4. Ren

d

e

zv énybiztosításo k:

minden esetben visszatérő ellenőrzéseket
sáskán a tavalyi évben megtartott rendezvényeken
Közlekedésrendészeti osztálY munkatársai is
hajtottunk végre. A rendezvénybiztosításokba a
rendezvények mindegyike, probléma nélkül
bevonásra kerültek alkalmanként. A megtartott
Lezajlott.

5. Együttműködés:
kéPviselŐ testÜlet tagjaival a kaPcsolat
A helyi önkormány zaítalannak vezetőjével, továbbá a
telefonon tartjuk a kapcsolatot,
napi szintű, a lehetőségekhez mérten személyesen vagy
Az együttműködést jónak ítélemmeg,
továbbá azínformációkat megosztjuk egymással.

U.

Ö s s ze gzés, kitőzöű

fel adato k a köv

etk ező

időszakr a,

feladatokat végrehajtotta.
A Tapolcai Rendőrkapitányság a számára2014. évre meghatározotÍ
jogokat tiszteletben tartottuk és
Érvényesülta törvényesség, az embei és állampolgari

ha kellett
Az á||arryolgári panaszokat az év során minden esetben kivizsgáltuk'
a települési önkormányzatokkal
orvosoltuk. A kapitányság szoros együttműködésben

betartottuk .

kiegyensúlyozottközbiztonságiviszonyokattudottfenntartani'

2015. év fő célkitűzései:

A

megfogalmazottaknak
veszprém Megyei Rendőr_ főkapitanyság stratégiai tervében
a

illetékességiterületén a közrend,
megfelelően legfontosabb feladatunk a kapitányság
állampolgárok által is elismert szintú
közbiztons áE az itt élő, idelátogató vagy itt dolgozó
fenntartás a, szolgéltatás a,

A

2013-as, illetve a 20l4-es év közötti különbséget statisztikai szempontból a beszámoló
vé gén található I . számú mellékleten láthatunk.

/

Felhívnám a flrgyelmet a közlekedési balesetek erősen javuló tendenciájára. Amennyíben az
előírt feladatokat továbbra is ilyen hatékonysággal tudjuk végrehajtani akkor a 2015-ös évben
ezen a p o zitív mércéni smételten v álíozás 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

felderítésiés eredményességi mutató emelése, a betöréses lopás, a
közterületen elkövetett bűncselekmények egyéb kiemelt súlyúvagyon, élet és nemi erkölcs
elleni bűncselekmények visszaszorítása, ezenügykategóriákban a felderítésieredményesség
javítása.
a

A

közrendvédelmi szakterületen a mindenkori közbiáonsági és bűnügyi helyzetet is
figyelembe véve a rendőri jelenlét folyamatos fenntartása, a szakszeníség emelése, a rcagálő

képességfejlesztése.

Kiemelt jelentőséget kell, hogy futajdonítsunk a lakossághoz történő közeledésnek,
személyes kontaktus kiterj esztésének, kommunikáció

j

a

avításának.

Bűnmegelőzési tevékenységünket újszeníötletekkel, gondolatokkal még színesebbé kell
tenni. Törekedni.ink 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 kísérntink a pályazatí
lehetőségeket.

A

közlekedésrendészeti szakterüIeten az elmúlt évben az azt megelőző évhez viszonyítva
javulást tapasztalhatunk, amelyet úgy gondolom, hogy egy nagyon tartalmas baleset
megelőzési tevékenysé ggel, számos akció végrehajtásával, közlekedési baleset megelőzési
célzatú rendezvény megtartásával érttink el, E tevékenységet a mindenkori baleseti helyzetet
elemezve tovább kell szorgalmazni.
Szabálysértési hatósági, valamint az engedéIyügyi munkánkat a gyors, kulturált, szakszení és
jelentősen befolyásolja az
hibátlan ügyintézés kell, hogy jellemezze. A rendőrség megítélését
előadók áItaI kifejtett tevékenységszakszenisége és kulturáltsága.
Fő feladatunk az áIlarnpolgarok ügyintézésének maximális rugalmassággal történő kezelése,

az eljátrási hataridők minimalizálása.

Tisztek Képviselő Tbstület !
A jelenlegi helyzetet figyelembe véve úgy gondolom, hogy a település közbiztonsága jónak
mondható.

Tájékoúatőm befejezéseként a Rendőrkapitányság vezetése nevében szeretném megköszönni
Önöknek az eddigi munkámho z nyífitott segítséget, támogatást.
Kérem Önöket, hogy véleményezzékaz ittleírtakat, véleményiikkel,javaslataikkal jaruljanak
hozzá althoz, hogy munkámat továbbra is az Önök érdekében, az Önök által elvárt
színvonalon végezhessem.

Tapolca, 2015. március 23.
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Gyenge Tibor r. tőrm.
körzeti megbízott

Eryetértek:

r. szds.

osztá|yvezető

]. sz. melléklet.

A TaPolca Rendőrkapitányság

és Sáska település bűnügyi és közlekedésbiztonsági

viszonyairól:

Ismertté vált bűncselekmények alakulása Sáska község kőzigazgatási teniletén 2010.
2012. 2013. 2014. évben:
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bűncselekmények

A

ltú6assdg, csalúd,

ifiúsúgés a nemi erkölcs

20ll.

0

0

elleni bűncselekménye k

Allamigazgatús,

igazsdgszolg.

elleni

0

0

bűncseIekmény

közrend

elleni

bűncselekmények
Gazdasúgi
bűncseIekményeh

Vagyon
bűncselekmények

A

kötelezeftség

elleni

bűncselekmény

Ossz bűncselekmény

2. sz. melléklet.

KÖzlekedési balesetek számarénya a Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességiterületének
Sáska község közigazgaíási teruletének viszonylatában 2013. és2014. évben:

eS

\

3.sz. melléklet.
Tulaj don elleni Szabálysértések számar ánya 2013 . és 201 4. évben:

Szabálysértések
szálma
Lopás
sikkasztás
Roneálás

2013

20l4

0

2

0
0
0

1

0
1

\

