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Tisztelt Képviselő Testület!
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdése kötelezi Veszprém
Rendőrkapitányát arra, hogy Pula település Képviselő Testülete előtt beszámoljon Pula
település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az
azzal kapcsolatos feladatokról.
A közbiztonság védelme a rendőrség alapfeladata. Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a helyi közszolgáltatások körében a
közbiztonság helyi feladatairól történő gondoskodás az önkormányzat egyik kiemelt feladata.
Ez alapján a Rendőrség és az Önkormányzat együttműködése nyilvánvaló a közbiztonság
megteremtése és fenntartása érdekében.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Rendőrkapitányság valamint Pula település Önkormányzata
2017. évben is fontos feladatának tekintette Pula település közbiztonságának szinten tartását,
tudva azt, hogy a közterületek, közösségi életterek rendje meghatározó jelentőségű a helyi
közösségek biztonságának és biztonságérzetének szavatolásában.
A Veszprémi Rendőrkapitányság a főkapitányi értekezleteken meghatározottak, a
feladattervben megfogalmazottak és az illetékességi területen lévő települési
önkormányzatok, valamint az állampolgárok jelzései, elvárásai alapján dolgozott a 2017-es
évben. Munkánkat, eredményeinket, erőfeszítéseinket igyekeztünk a lakossággal is ismertetni,
ezért a hatékony kommunikációra nagyobb hangsúlyt fektettünk.
Az összes bűncselekmény nyomozás eredményességét tekintve jó eredményt ért el a
kapitányság, az országos átlag felett teljesítve.
Továbbra is elsődleges célkitűzésünk volt a bűnözés lehetőség szerinti csökkentése, a
közterületi jelenlét növelése, a közbiztonság szinten tartása, a lakosság szubjektív
biztonságérzetének javítása. A lakosság és az önkormányzatok visszajelzései alapján a
Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén élők biztonságérzetében megmaradtak
az előző évekre jellemző pozitív értékek.
Megítélésem szerint mindez annak köszönhető, hogy komoly hangsúlyt fektettünk a
klasszikus felderítő munka mellett a bűnmegelőzési és közrendvédelmi tevékenységünkre,
melyet a későbbiekben ismertetni is fogok.
Pula település jellemzése:
Pula település Veszprémtől 22 kilométerre, dél-nyugati irányban, a 77-es számú főút mellett
helyezkedik el. Közigazgatás területe 14,64 km 2, lakosainak létszáma 230 fő, népsűrűség
15.7 fő/km2.
A település elhelyezkedése:
Veszprémtől dél-nyugati irányban található a 77-es számú főút vonzáskörzetében. A terület
három (Balatonfüred, Tapolca, Ajka) rendőrkapitányság által határolt.
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A lakosság korcsoport szerinti összetételét vizsgálva megállapítható, hogy inkább a
középkorú, illetve idősebb korosztályba tartozók laknak a településen.
Veszélyeztetett objektum Pulán, a Nemzeti dohányboltot leszámítva nincs. Egy kiesebb
szórakozóhely, vendéglátó ipari egység működik.
A községben általános iskola, óvoda nincs. Védőnői illetve háziorvosi szolgálat működik a
községben.
Pulán polgárőr egyesület nem működik, azonban a Nagyvázsonyi Polgárőr egyesülettel
együttműködési megállapodás van, így a polgárőr jelenlét biztosított. A polgárőrséggel
történő kapcsolattartás kiváló, a közös szolgálatok ellátása folyamatos. A polgárőrség jelentős
szerepet játszik Pula település közbiztonságának fenntartásában, javításában.
I. Pula közbiztonsági helyzetének értékelése
(a részletes statisztikai adatokat a bűnügyi melléklet tartalmazza)
1. A bűnügyi helyzet bemutatása
1.1.

A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

Pula község területén elkövetett, regisztrált bűncselekmények száma 2017-ben a korábbi év
azonos időszakához viszonyítva 3-mal (150%) nőtt. 2016-ban a regisztrált
bűncselekményszám 2, míg 2017-ben 5.
Amennyiben az elmúlt 7 év adatait elemezzük, azt állapíthatjuk meg, hogy a
bűncselekmények száma folyamatosan alacsony, azonban néha mutat hullámzó tendenciát.
1.2.

A közterületen elkövetett bűncselekmények számának alakulása.

2017. évben közterületen nem történt bűncselekmény, ahogyan 2015. és 2016. években sem.
A 2010-2017. év közötti időszakot megvizsgálva 2010-2014 között ingadozó tendencia
figyelhető meg a bűncselekmények számában, azóta azonban egyetlen közterületen elkövetett
bűncselekményt sem regisztráltunk.
1.3.

A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása

Az összes regisztrált bűncselekmény 100 ezer lakosra vetített aránya – a Veszprémi
Rendőrkapitányság teljes illetékességi területét figyelembe véve - 2017. évben 18,5 %-kal
1657,1-re csökkent az előző évben regisztrált 2034,4-ről, és a 2010-2017 közötti időszakot
figyelembe véve a bűnügyi fertőzöttség tavaly volt a legalacsonyabb.
1.4.

A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása.

A kiemelten kezelt bűncselekmények számában 100%-os mértékű emelkedés mutatkozott
2017-ben a 2016-os évhez képest, mivel 2-ről 4-re emelkedett ezen bűncselekmények száma.
A kiemelten kezelt bűncselekmények száma szintén hullámzó tendenciát mutat az elmúlt 8 év
adatai alapján.
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A kiemelten kezelt bűncselekmények tekintetében a nyomozás eredményességünk 59,5%,
amely 6,8%-os emelkedést jelent a 2016-os 52,7%-hoz viszonyítva. A 2010.-2017. közötti
időszakot figyelembe véve a tavalyi a legmagasabb adat, és a nyomozáseredményesség
tekintetében 2012. év óta folyamatos emelkedés figyelhető meg.
A kiemelt bűncselekmények kapcsán csak a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább
befolyásoló bűncselekmények adatait ismertetem.
Emberölés (szándékos befejezett emberölés, emberölés kísérlete), testi sértés (súlyos testi
sértés, halált okozó testi sértés), kiskorú veszélyeztetése, embercsempészés, garázdaság,
önbíráskodás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás,
orgazdaság és jármű önkényes elvétele bűncselekmény az előző évben nem történt Pulán.
A lopás bűncselekmények számában a település alacsony bűncselekményi számadatait
figyelembe véve jelentős emelkedés történt, mivel 2017-ben 4 bűncselekmény történt, a 2016ban regisztrált nullához viszonyítva. A 2010-2017 közötti időszak adatait megvizsgálva
megállapítható, hogy 2010-től 2012-ig hullámzó tendencia volt, amit a következő három
évben stagnálás követett az évi 2 darab lopás számadattal.
A lopás bűncselekményen belüli, külön kategóriát képező személygépkocsi lopás és zárt
gépjármű feltörés nem történt a tavalyi évben, míg lakásbetörés tekintetében 2
bűncselekményt regisztráltunk. Lakásbetörést ezt megelőzően 2011-ben regisztráltunk
utoljára, abban az évben 1-et.
1.5. A kiemelten kezelt
bűncselekmények áttekintése

bűncselekmények

körén

kívüli

fontosabb

A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívül eső bűncselekmények kapcsán 2017-es
adatokkal csak a Veszprémi Rendőrkapitányság, mint eljáró szerv szerint rendelkezünk.
E körben említést érdemel, hogy becsületsértés bűncselekmények száma 2017-ben több mint
a kétszeresére 27-ről 59-re emelkedett, és ez az adat a vizsgált 8 éves időszakot tekintve is
kiugrónak számít.
A csalás bűncselekmények száma is, hasonlóan a becsületsértéshez, közel a duplájára, 145-ről
286-ra emelkedett a 2017-es évben.
Az egyedi azonosító jellel visszaélés bűncselekmények száma 2017-ben 23-ról 15-re
csökkent, ami az elmúlt 8 év legalacsonyabb bűncselekmény számát jelenti.
A 2016-os kiugróan magas, 33 gyermekpornográfia bűncselekmény számadathoz képest a
tavalyi évben csupán 1 bűncselekményt regisztráltunk.
Említést érdemel még a hamis magánokirat felhasználása bűncselekmény, amely 2017-ben
több mint a felével, 49-ről 24-re csökkent 2016-os adatokkal összevetve.
Ennél is jelentősebb volt a csökkenés a sikkasztás bűncselekmény tekintetében, ahol a 2016ban regisztrált 35 bűncselekményhez viszonyítva 2017-ben 8 ilyen bűncselekményt
regisztráltunk.
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1.6. A területi, illetve a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést
kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó
– nyilvános információk rövid összefoglalása
A település területén az elmúlt évben történt bűncselekmények közül a közbiztonság
szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény nem történt.
Fontosnak tartom azonban elmondani, hogy bűnmegelőzési szempontból hangsúlyos
jelentőséggel bír, hogy a helyi lakosság a saját lakókörnyezetét figyelemmel kísérje, és
bűncselekmény, vagy számára gyanús körülmény észlelésekor bátran forduljon
kapitányságunk munkatársaihoz, akik az ilyen bejelentéseket ellenőrzik és a szükséges
intézkedéseket megteszik.
2. A bűnüldöző munka értékelése
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása
A Veszprémi Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatóját figyelembe véve,
amely 2016-ban volt a legmagasabb 63,5 %-kal, a 2017-es év megfeszített munkájával ezt az
eredményt is sikerült felülmúlni az elért 68,3 %-kal.
A felderítési eredményesség tekintetében a 2015. és 2016. évek adataihoz (42,0% és 46,2%)
viszonyítva a 2017-es év nagymértékű emelkedést produkáltunk az 58,1%-os felderítési
eredményességgel. Az eredményesség növekedése elsősorban annak volt köszönhető, hogy a
nagyobb számban elkövetett bűncselekmények (lopás, rongálás, garázdaság, testi sértés,
kifosztás, stb.) kapcsán javultunk az előző évhez képest.
2.2. A
közterületen
elkövetett,
nyomozáseredményességi mutatója

regisztrált

bűncselekmények

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma tavaly nem változott (0/0 – 0%). A
kapitányság nyomozás eredményessége e kategória tekintetében emelkedést mutat a 2016-os
évhez képest, ugyanis az összes közterületen elkövetett bűncselekmény nyomozás
eredményessége 82,6%-ról 83,9%-ra emelkedett.
2.3. A helyi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények
nyomozáseredményességi mutatójának alakulása
A testi sértés bűncselekmények nyomozás eredményessége 89,9 % -ra emelkedett 80,6 %ról.
A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények nyomozás eredményessége 69,0 %, amely
szintén magasabb, mint az előző évi 67,6 %.
A garázdaság bűncselekmények nyomozás eredményessége 80,4 %, kismértékben csökkent a
tavalyi 81 %-hoz képest.
Az önbíráskodás bűncselekmények nyomozás eredményessége az előző évi 60,0% ról 33,3
%-ra csökkent.
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A lopás bűncselekmények nyomozás eredményessége 46,1 %, amely kismértékű emelkedést
jelent az elmúlt évi 44,4 %-hoz. A lopás bűncselekményen belül a lakásbetörések nyomozás
eredményességében is javulás tapasztalható 55,3 %-ról 57,4 %-ra.
A rablás bűncselekmények nyomozás eredményességében jelentős javulás figyelhető meg
(76,9 % / 100,0 %).
A zsarolás bűncselekmények nyomozás eredményessége 2017. évben 75,0 % volt, ami
jelentős javulás az ezt megelőző év 42,9 %-ához viszonyítva.
A rongálás bűncselekmények nyomozás eredményessége emelkedett az előző évi adatokhoz
viszonyítva (22,7 % / 35,7 %).
A jármű önkényes elvétele bűncselekmények nyomozás eredményessége 20 %-kal csökkent
az elmúlt évi adatokkal összevetve (100 % / 80,0 %).
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok
Pula településen 2017 évben, ahogyan az elmúlt 5 évben szinte mindig, összesen 1 esetben
folytattunk le tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt eljárást.
2015 évben egyáltalán nem volt eljárás, a többi évben 1-1 esetben rongálások történtek (ebből
a 2017 évi gondatlan volt). 2013-ban egy esetben csalás szabálysértés gyanúja merült fel,
azonban az eljárás során megállapítottuk, hogy nem történt szabálysértés.
Összességében az ügyek számából megállapítható, hogy Pula településen az utóbbi 5 évben a
szabálysértések száma elenyésző, az eljárásokban az elkövetők ismertek voltak. A felderítési
tevékenységben a Veszprémi Rendőrkapitányság Szabálysértési Előkészítő Csoportjának
munkáját nagyban elősegíti a településen szolgálatot teljesítő körzeti megbízott munkája, a
lakóközösség odafigyelése és magas erkölcsi szintje.
Tulajdon elleni szabálysértések alakulása 2013.-2017. közötti időszakban
(PULA)
Szabálysértés
Sorszám
2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év
megnevezése
1.
Lopás
0
0
0
0
0
2.
Sikkasztás
0
0
0
0
0
3.
Jogtalan elsajátítás
0
0
0
0
0
4.
Csalás
1
0
0
0
0
5.
Rongálás
0
1
0
1
1
6.
Orgazdaság
0
0
0
0
0
7.
Összesen
1
1
0
1
1

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások
Pula község belterületén 2017. évben sem sérülés nélküli, sem személyi sérüléssel járó
közlekedési baleset nem történt.
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A 77-es számú főút közigazgatásilag a településhez tartozó útszakaszán 2017. évben anyagi
káros baleset 4, könnyű sérüléssel járó 2 történt.
2016. év azonos időszakában a tavalyi évvel megegyezően halálos kimenetelű valamint
súlyos sérüléssel járó baleset nem történt, könnyű sérüléssel járó szintén 2 esetben fordult
elő.
A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén a közlekedéssel kapcsolatba hozható
jogsértő cselekményeket elemezve megállapítható, hogy a terület közlekedésbiztonsága
megfelelő, szélsőségektől mentes. Baleseti gócpontokról nem beszélhetünk.
A fenti megállapítások Pula területére is vonatkoznak. A településen nem található olyan
útszakasz, illetve kereszteződés, amelyet baleseti gócpontnak nevezhetnénk. A balesetek
előfordulási helyei egymástól elkülönülve találhatók.

5.-6.

Az illegális migráció helyzete, a határrendészeti tevékenység helyzete

Tekintettel arra, hogy a kapitányságunk területe nem esik országhatárra és nemzetközi
repülőterünk sincs, ezért csak mélységi ellenőrzéseket hajtunk végre. Ennek keretében a
legtöbb szolgálati ág részt vesz az országosan elrendelt idegenrendészeti célú fokozott
ellenőrzések végrehajtásában, mint figyelő-előjelző csoport.
Pula község területén illegális migrációval összefüggésbe hozható személlyel szemben nem
intézkedett a bűnügyi szolgálati ág.
II. A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal
kapcsolatos feladatok
1.

Közterületi jelenlét:

A Veszprémi Rendőrkapitányság rendelkezik a megye legnagyobb létszámú állományával,
mely idomul az itt élők számához és az illetékességi terület nagyságához. A kapitányság
munkája során kiemelt feladatának tekinti a közbiztonság szinten tartását, javítását, tudva azt,
hogy a közterületek, közösségi életterek rendje meghatározó jelentőségű a helyi közösségek
biztonságának és biztonságérzetének szavatolásában. A közterületi jelenléttel, az
állampolgárokkal történő személyes kapcsolattartással, széleskörű intézményes
együttműködéssel és a mindennapi kommunikációval a rendőrkapitányság a polgárbarát
arculat kialakítására törekedett.
A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén a rendőri jelenlétet településeken
elsősorban a körzeti megbízott útján biztosítottuk. A közterületi jelenlét további megteremtése
a közbiztonság, és a közlekedésbiztonság helyi szintű fenntartása érdekében a központi, vagy
helyi elrendelésű fokozott ellenőrzések során nagyobb létszámú rendőri erőt vezényeltünk
egy-egy településre.
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A 2016. december 31-én befejeződött „19 megyés programot” felváltó „Illegális migrációval
összefüggésben elrendelt fokozott közterületi jelenlét" program, melynek keretében növeltük
a településeken a rendőri jelenlétet, törekedtünk az állampolgárok megszólítására,
véleményük kikérésére, majd azok munkánkba történő beépítésére. Szorosabbra fűztük a
kapcsolatot az egyes rendészeti feladatot ellátókkal, erdészekkel, vadászokkal,
polgárőrséggel. A fenti programnak köszönhetően lehetőség nyílt túlszolgálatok
elrendelésére, mely elrendelt túlóráknak köszönhetően jelentősen növelni tudtuk a közterületi
óraszámunkat. A településeken a körzeti megbízottakon kívül lehetőség nyílt más szervezeti
egységekhez tartozó rendőrök vidéki településekre történő vezénylésére is.
Járásőr programunk keretében a helyi önkormányzattal, továbbá egyéb szervezetek
képviselővel 2017-es évben teljesítettünk szolgálatot a településen, ahol közvetlen
kapcsolatfelvétel során (utcai beszélgetés) az állampolgárok elmondhatták észrevételeiket,
tapasztalataikat, feltehették kérdéseiket. A járásőr során szerzett tapasztalatokat kiértékeltük,
munkafolyamatunkba beépítettük, ha kellett azonnal intézkedtünk. A 2017-es évben heti
szinten került végrehajtásra a migrációval kapcsolatos fokozott ellenőrzés, mely
tevékenységünk a 2018-as évben is folyamatos lesz.
A rendészeti szakterületen 2018. évre vonatkozóan alapvető célkitűzésként fogalmazódott
meg - az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javításán, az elért eredmények
megszilárdításán és a közterületek biztonságának növelésén túl - a rendőrség iránti
közbizalomnak a további erősítése.
Az év során kiemelt figyelmet kapott a településen átvezető 77-es számú főútvonalon haladó
teher- és személygépjármű forgalom sebességének ellenőrzése, a felmerült lakossági
bejelentések alapján. Ennek során megállapítottuk, hogy a megnövekedett tehergépjármű
forgalom okozza a településen élők legfőbb problémáját, mely azonban csak elkerülő
útszakasz kialakításával lenne megoldható. A Rendőrség fokozott figyelmet biztosít az
áthaladó forgalom közlekedésrendészeti ellenőrzésére a jövőben is.
2.

A közrendvédelmi szolgálatellátás gyakorlata:

Az intézkedések összetételét vizsgálva megállapítottuk, hogy azok továbbra is főként
közlekedési szabálysértések elkövetése miatt kerültek kiszabásra.
A múlt évben kiemelt figyelmet szenteltünk a szórakozóhelyek ellenőrzésére. A
társszervekkel közös ellenőrzéseket hajtottunk végre a vidéki szórakozóhelyeken, mely
ellenőrzésekbe igyekeztünk a társhatóságok minél nagyobb körben történő bevonását
szorgalmazni.
Az intézkedések tapasztalataiból arra lehet következtetni, hogy az állampolgárok többsége
betartja a KRESZ szabályait a településen, illetve a mindennapi életben a társadalmi
elvárásoknak megfelelően, jogkövető magatartást tanúsítanak.
Az intézkedések foganatosítása során több esetben jelen voltak a nagyvázsonyi polgárőrség
tagjai is, akik jelenlétükkel biztosították a rendőri intézkedést, segítették a rendőrök munkáját.
A polgárőrség tagjai aktívan részt vesznek a rendőrség vagy a polgárőrség által szervezett
akciókban és megbeszéléseken.
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Rendezvénybiztosítások:

3.

Pulán 2017. évben nem volt olyan rendezvény, melyen rendőri jelenlét biztosítása vált volna
szükségessé.
A településen veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok:

4.

Rendkívüli veszélyhelyzet a 2017-es évben nem alakult ki a településen.
A körzeti megbízotti státuszok:

5.

Pula település a nagyvázsonyi körzeti megbízotti csoport illetékességi területéhez tartozik. A
csoportvezető Giczi István r. ftzls., mellett Rubi Mátyás r. ftörm., Komlós Norbert r. ftörm.,
Tüske András r. ftörm. körzeti megbízottak teljesítenek szolgálatot a településen. A csoport
rendelkezik egy Skoda Octavia valamint egy megkülönböztető jelzéssel ellátott Skoda Yeti
szolgálati gépkocsival, illetve Nemesvámos, Nagyvázsony településeken egy-egy körzeti
megbízotti irodával, melynek fenntartói a helyi önkormányzatok.
7. Az igazgatásrendészeti tevékenység
Szabálysértési tevékenység
2017. évben Pula területén élők 7 szabálysértést követtek el, az alábbi megoszlásban:
-

közúti közlekedési igazgatási szabályok megszegése: 1,

-

engedély nélküli vezetés: 2,

-

közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése: 3,

-

közúti közlekedés rendjének megzavarása: 1.

2017. évben a településen elkövetett szabálysértések száma összesen 5, az alábbi
megoszlásban:
-

közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése: 1,

-

közúti közlekedés rendjének megzavarása:4.

2017. december 31-én 10 fő rendelkezett lőfegyvertartási engedéllyel. A településen 1 fő
rendelkezik személy-és vagyonőri igazolvánnyal, egyéni vállalkozó tevékenységi engedéllyel
rendelkező személy nincs. Pirotechnika felhasználásról bejelentés 2017-ben nem volt.

9

8.

A bűn- és baleset-megelőzés

8.1 A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai
A Veszprémi Rendőrkapitányság a Rendőrség Bűnmegelőzési tevékenységéről szóló 20/209.
(OT.9.) ORFK Utasításban foglaltak, a szakirányítás által megfogalmazottak, valamint a
területünkön elkövetett bűncselekmények elemzése során szerzett információk alapján
végezte 2016. évben bűnmegelőzési tevékenységét, melyben az alábbi saját programok
érdemelnek kiemelést. Elsősorban vagyonvédelmi, áldozatvédelmi intézkedésként 2013.
április 04-től „JÁRásŐR” szolgálat indult a kapitányság illetékességi területén.
A” JÁRásŐR” szolgálat olyan lakossági kapcsolattartáson alapuló rendőrségi szolgáltatás,
melynek célja kifejezetten az állampolgárok biztonságérzetének növelése, áldozatvédelmi,
bűnmegelőzési tanácsok, kiadványok közvetítése. A JÁRásŐR szolgálatba beosztott
rendőrök elsősorban mozgó szolgálatot láttak el, feladatuk a segítő szerep előtérbe helyezése,
a helyi állami, civil, egyházi szervezetek, intézmények, kereskedelmi egységek képviselőivel
és a lakossággal történő kommunikáció a helyi sajátosságok megismerése és a rendőrség
iránti bizalom növelése.
Folytattuk „Idegen jött? Segítünk!„ elnevezésű programunkat, amelyet a Veszprémi
Rendőrkapitányság 2013. október 1-jén – az Idősek Világnapján – az idősebb korosztály
áldozattá válásának elkerülését célzó bűnmegelőzési programjával indított meg. A program
keretén belül a Veszprémi és a Zirci járás területén a körzeti megbízottak folyamatosan
felkeresik a településeken élő időseket és átadják részükre a kapitányság új kiadványát,
melyen a rendőrök fényképe, valamint a 112 segélyhívó szám szerepel. A kollégák
látogatásaik során a felkeresett személlyel együtt gyakorolták el, hogy telefonjuk
gyorshívójának megnyomásával miként hívható a segélyhívó szám, valamint tájékoztatták az
érintetteket a 97-es segélykérő szám folyamatban lévő megszűnéséről. Szükség esetén az
Egységes Segélyhívó Rendszer hívását követően rövid időn belül tudják értesíteni a
rendőrséget, akik a segítségükre sietnek.
8.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség
iskolai prevenciós programjai
A Veszprémi Rendőrkapitányság állandó ifjúságvédelmi programként hajtotta végre az
illetékességi területén a Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai Programját (DADA) 2017.
évben is.
8.3. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem
A Veszprémi Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referense folyamatosan tájékoztatta a
kapitányság munkatársait az áldozatsegítő szolgálat tevékenységéről, a sértettek által igénybe
vehető szolgáltatásokról. A sértetteknek a panaszfelvétel során minden esetben tájékoztatást
kell kapniuk áldozatvédelmi lehetőségeikről, továbbá megfelelő felvilágosítást az
áldozatsegítő szolgálat által nyújtható segítségekről. Az Áldozatsegítő Iroda segítheti az
áldozatot érdekérvényesítéssel, azonnali pénzügyi segéllyel, kárenyhítéssel vagy szakjogászi
segítséggel.
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2017-ben, ahogy a korábbi években is, kiemelten kezeltük az idősek áldozattá válásának
megelőzését. A településen a körzeti megbízottak állandó kapcsolatot tartanak az idősekkel.
Havonta legalább egy alkalommal személyesen találkoztak a klub vezetőjével. Az áldozattá
válás megelőzése érdekében a helyi önkormányzattal aktív és gyakorlatias kapcsolatot tartunk
fenn, melynek keretében a honlapra történő elhelyezéshez figyelemfelhívó tájékoztatókat
küldünk meg. Folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a helyi rendőrségi hírekről, valamint
ünnepek előtt a médián és szórólapokon keresztül hívtuk fel a lakosság figyelmét a várható
veszélyhelyzetekre, szituációkra.
8.4. A kábítószer prevenció helyzete
Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője által 28000/27882-8/2014. ált. számon
jóváhagyott, "A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözésben"
című Programtervben (továbbiakban: Programterv) meghatározott feladatok végrehajtása
érdekében megtettük a szükséges intézkedéseket. A feladat végrehajtásának két fő pillére a
fiatalok körében végzett felvilágosító, megelőző tevékenység, illetve a kábítószer
terjesztésével kapcsolatosan tudomásra jutott információk, megfigyelések és észlelések
továbbítása a bűnügyi szervek részére.
8.5. A baleset-megelőzési tevékenység, a
tevékenységének és programjainak bemutatása

baleset-megelőzési

bizottság

A Veszprém Városi Balesetmegelőzési Bizottság 2017. évi tevékenységét a jóváhagyott éves
munkaterve alapján végezte. A VBB 2017. évi fő feladatai az ORFK-OBB és az MBB
balesetmegelőzési célkitűzéseihez igazodva kerültek meghatározásra. A közlekedési balesetek
számának csökkentése érdekében fokozott ellenőrzéseket tartottunk a közterületi rendőri
állomány bevonásával az ittas járművezetés visszaszorítása érdekében, a gyalogoselütések
megelőzése, illetve a passzív biztonsági eszközök használatának fokozása érdekében. Az
„Iskolarendőr” programhoz kapcsolódóan a 2017/18-es tanév elején ellenőriztük az
illetékességi területen található általános iskolák környékét forgalomtechnikai,
forgalombiztonsági szempontból. A Veszprémi Rendőrkapitányság kiemelt figyelmet szentel
az iskolakezdési időszaknak, hiszen a nyári szünidő után az iskola környékén megnövekedő
forgalom kiemelt baleseti kockázatot jelent a gyermekek számára.
8.6. Az „iskola rendőre” program, valamint annak keretében végrehajtott
„Sulimoped” program értékelése az aktuális, illetve az előző tanévre vonatkozóan
A Veszprémi Rendőrkapitányság bűn- és balesetmegelőzési tevékenységének számottevő
részét az „Iskola rendőre” program keretén belül hajtja végre. Az iskola rendőre komplex,
nem csupán a balesetmegelőzést előtérbe helyező ifjúságvédelmi program.

9.

Helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés értékelése

A Rendőrkapitányság a helyi önkormányzattal folyamatosan együttműködött. Rendszeresen
részt vettünk a településen megrendezett lakossági fórumokon, meghallgatásokon, a
polgármester Úrnak rendszeresen tájékoztatást adtunk a településen történt
bűncselekményekről, és tájékoztatást kértünk a szervezett programokról.
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9.2. Területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete
Az ügyészséggel történő folyamatos és hatékony együttműködésre kiemelt figyelmet fordított
a Rendőrkapitányság az elmúlt évben is.
A nyomozások teljesítése során a nyomozás törvényessége feletti felügyeletet gyakorló
Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészséggel a kapcsolatunk kiváló volt. A bűnügyekben az
ügyészi ellenőrzések törvénysértést nem állapítottak meg, a kisebb hiányosságok kijavításra
kerültek.
9.3.
Oktatási intézményekkel,
együttműködés helyzete

egyházakkal,

civil

szervezetekkel

folytatott

A Veszprémi Rendőrkapitányság, ifjúságvédelem területén kifejtett bűn- és balesetmegelőzési tevékenységének számottevő részét az ORFK által 2007-ben indított „Iskola
rendőre” program keretén belül hajtja végre az illetékességi területen található iskolákban.
9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött
együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok
A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén 11 egyesület működik, és mindegyik
kötött Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködési megállapodást. Pulán
polgárőrség nincsen, azonban a Nagyvázsonyi Polgárőr egyesülettel együttműködési
megállapodás van, így a polgárőr jelenlét biztosított.
III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra
A 2017.-es évet összegezve azt mondhatjuk el, hogy a rendőrkapitányság munkatársai a
meghatározott feladatokat eredményesen teljesítették, a kitűzött célokat szinte maradéktalanul
sikerült végrehajtani.
A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területének egészét tekintve is elmondható,
hogy a közbiztonság megfelelő, a bűncselekmények, szabálysértések száma összességében a
tavalyi évhez képest csökkent.
Valamennyi szakterület a korábban is fontosnak tartott, jó minőségű, magas színvonalú,
ügyfélbarát ügyintézést elsődleges célnak tekintette. A Veszprémi Rendőrkapitányság
eredményes munkavégzését az önkormányzati felmérések átlaga is alátámasztja.
Az általunk és az önkormányzatok által is kimagaslónak értékelt munkánk ellenére,
természetesen továbbra is célunk a hatékonyabb munkavégzés, az ügyintézés gyorsítása, az
eljárások mihamarabbi befejezése.
Továbbra is hatékonyan fel kell lépni a szubjektív közbiztonságérzetet befolyásoló
jogsértések ellen, az erők és eszközök optimális felhasználásával, valamint az egyes
rendészeti feladatokat ellátó személyekkel és a polgárőrséggel történő közös feladatellátással.
Ennek elérése érdekében folyamatosan látható rendőri jelenlétet kell biztosítani, a gyalogos
szolgálatot fokozni kell.
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Bűn- és baleset-megelőzés területén a bűncselekmények számában mutatkozó kedvező
tendenciák fenntartása érdekében szükséges az elmúlt években működő, főként az időskorúak
áldozattá válását megelőző „Idegen jött? Segítünk!” programunk továbbfolytatása, különös
figyelemmel a 112-es egységes segélykérő hívószámra való áttérésre, ami főként az idősebb
korosztály számára jelenthet a későbbiekben problémát. Hasonló okból kell
továbbfolytatnunk JÁRásŐR programunkat is, amelybe a jövőben jobban integrálni kell a
társszerveket is.
A 2018. évben kiemelt feladat a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, ezen belül különösen a
halálos balesetek és a meghalt személyek számával összefüggésben kialakult kedvezőtlen
tendencia megállítása, megfordítása, a közúti közlekedésbiztonságát célzó rendőrségi
tájékoztatási tevékenység folytatása, előtérbe helyezése. Kiemelt figyelmet kell fordítani a
közlekedésbiztonsági ellenőrzések hatékonyságának javításával a balesetek számának
csökkentésére, az ittas jármű és gépjárművezetők kiszűrésére. Folytatni kell a gyalogosok és a
kerékpárosok által okozott, illetve elszenvedett közúti közlekedési balesetek megelőzése
érdekében megkezdett prevenciós kampányt.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rendőrkapitányság elmúlt évben elért eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a
közbiztonság a közös erőfeszítések eredményeként folyamatosan fenntartható, mely nem csak
a lakosság, a gazdálkodó szervezetek és az intézmények biztonságérzetét növeli, de vonzza a
beruházásokat, befektetéseket és hozzájárul az idegenforgalom emelkedéséhez is. Továbbra is
fő célkitűzésünk, hogy a rendőrkapitányság működése és minden egyes munkatársunk
tevékenysége hozzájáruljon a biztonság fenntartásához.
A kiegyensúlyozott és szélsőségektől mentes közbiztonsági viszonyok megtartása, a
Veszprémi Rendőrkapitányság társadalmi elismertsége érdekében valamennyi
munkatársam nevében kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását és beszámolóm
elfogadását.
Veszprém, 2018. április 17.

Tisztelettel:

Babicz Mihály r. alezredes
osztályvezető
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