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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szőc község képviselő-testületének felkérésére – a 2015. márciusára tervezett önkormányzati 
beszámoló miatt – a közrend- és a közbiztonság helyzetét a Rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV. törvény 8.§. (4) bekezdésére figyelemmel az alábbiak szerint értékelem. 
 
A település közbiztonsági helyzetének bemutatását, fejlődését 2013. és 2014. évvel 
összehasonlítva végzem el. 
A legutóbbi beszámoló 2014-ben került benyújtásra, melyet a képviselő-testület egyhangúan 
elfogadott. 
 

I. A terület leírása, az ellenőrzött települések 
 
Szőc község valamivel több, mint 400 főnek ad otthont és 7,55 km2 a területe az illetékességi 
területével együtt. Közbiztonsági szempontból az Ajkai Rendőrkapitányság ellenőrzése alá 
tartozik, Halimba körzeti megbízotti székhellyel. A körzeti megbízott tevékenységi körébe 
tartozik még Halimba és Öcs községekben a rendőri jelenlét megteremtése, továbbá a több év 
alatt kialakított jó szintű közbiztonság fenntartása. 
A település a 7315. számú útvonalon közelíthető meg gépjárművel, ami a forgalmasabb utak 
közé tartozik, mivel Tapolca és Ajka között ez a legrövidebb útszakasz.  
Szőc község az Ajkai Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó többi településhez 
képest bűnügyileg kevésbé fertőzöttnek mondható. A lakosság 60 %-a nyugdíjas, a gyerekek a 
halimbai általános iskolába járnak. 

 
A felsorolt településeken a jelenlegi körzeti megbízott szolgálatát 1996. február óta látja el. 

 
II. A település közbiztonsági helyzete, a bűnözés alakulása területen 

 
A település a földrajzi helyzete, a képviselő-testület munkája, a körzeti megbízotti jelenlét és a 
lakosság hozzáállása miatt a többi településhez képest kedvező helyzetben van, hiszen a 
településen az itt lakók és az Ajkai Rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett összes 
bűncselekmény számához képest a bűncselekmények száma csekély.  
Az ismert elkövetőssé vált bűncselekmények alanyi köre a felnőtt korú lakosságból került ki. 
A 2014-es évben Pósa Dénes r. ftzls. úrnak egy esetben kellett feldolgoznia olyan büntetőügyet, 
amely a településhez kapcsolódott.  
 
A hatóság tudomására jutott bűncselekmények az alábbiak szerint alakultak: 
 
 
Sorszám Az elkövető Ügyszá

m 
Tényállás Elrendelé

s 
befeje-

zés 
dátum

a 

Befejezés 
módja 

1 Az 
elrendelésk
or ismert 
volt. 

397 Rendőri jelentés alapján indult 
eljárás ……….szőci lakos és 
Tsai.ellen, akik 2014.04.16. 
19:45 körüli időpontban a 
szőc, temető melletti 
külterületről egy bordó 
Datsun-Nissan típ.; 
gépkocsival kb. 300 kg 

- - Az érték 
miatt nem 
bűncselek
mény, 
hanem 
szabálysért
és, 
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vashulladékot tulajdonítottak 
el. 

bíróságnak 
átküldve. 

2 Az 
elrendelésk
or 
ismeretlen 
volt. 

519 ………… szőci lakos 
feljelentést tett ismeretlen 
tettes ellen, aki 
2014.05.21.16:00 és 20:00 
közötti időben a nyitva 
hagyott lakóházának 
kamrájában lévő 
mikróhullámú sütő tetejéről 
pénztárcáját, a benne lévő 
készpénzzel együtt 
eltulajdonította. A lopással 
okozott kár: 42.000,- Ft. 

2014.05.2
3. 

2014.0
6.03. 

elkövető 
ismeretlen 
maradt 

3 Az 
elrendelésk
or 
ismeretlen 
volt. 

958 …………nyirádi lakos, Szőc 
polgármestere feljelentést tett 
ismeretlen tettes ellen, aki 
2014.10.01.06:45 órát 
megelőző időben a szőc, 
Szociális Otthonba vezető 
külterületi út melletti területre, 
engedély nélkül kb.7 m3 
mennyiségű építési és 
háztartási hulladékot rakott le. 
Az elszállíttatás költsége: 
60.000,- Ft. 

2014.10.0
7. 

2014.1
1.17. 

elkövető 
ismeretlen 
maradt 

 
A 2013. évhez képest, amikor 7 bűncselekményt követtek el a faluban, a jogsértő cselekmények 
száma a felére esett vissza. Örvendetes, hogy a betöréses lopás, garázdaság egyáltalán nem 
történt 2014-ben. 
Az elkövetők tisztában vannak azzal, hogy a külterületek rendőri ellenőrzése ritkább, így 
nagyobb valószínűséggel bújhatnak ki a felelősségre vonás alól.  
 
Tulajdon elleni szabálysértések alakulása: 
 
2013: 6 
2014: 0 
 

III. Lakossági közérdeklődést kiváltó tájékoztatás 
 
Az elmúlt időszakban a KMB úr nem tartott fogadóórát a község polgármesteri hivatalában, 
ezeken a helyi lakosság nem kérte a segítségét, hasonlóan a hozzá tartozó többi településhez. 
Mára az a gyakorlat alakult ki, hogy a hivatalból értesítik, ha bármilyen, a közbiztonságot érintő 
esemény történik. 
 
Szolgálatai során, amennyiben nem egyéb feladatot kellett végrehajtania, minden alakommal 
megjelent és meg is fog jelenni Szőcön. A korábbi években visszatérő probléma volt, hogy a 
településen a fiatalok a motorkerékpárjaikkal nagy sebességgel közlekedtek. A rendszeres 
ellenőrzések, illetve a rendőrkapitányság járőreinek ellenőrzéseinek is köszönhetően 2014-ben 
már nem voltak ilyen panaszok. 
A jelenlegi probléma a rendszám nélküli cross illetve enduro motorkerékpárokkal van, ezek 
megállítása és ellenőrzése nagyon nehéz, sok esetben nem lehetséges. 
A vezetőjükön motoros ruha van, emiatt lehetetlen felismerni őket, főleg ha ezek nem helybeli 
lakosok. 
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IV. A közlekedésbiztonság helyzete  

 
Szőcön, a település jellegéből adódóan, átmenő forgalom nincs. A község közigazgatási 
határain belül a 2014-es évben közlekedési baleset nem történt. 
 

V. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata 
   
Mind 2013-ban (az LSZB program keretében), mind pedig 2014-ben az LSZB, majd pedig az 
ORFK által meghirdetett „19 megyés program” keretében 3 naponta megerősítő járőrszolgálat 
jelent meg a településen. Ennek során aktívan keresték kollégáink a kapcsolatot a lakossággal. 
Az így nyert információkból azt tudtuk megállapítani, hogy Szőc lakosainak szubjektív 
biztonságérzete jó. 
Pósa Dénes r. ftzls úr saját területről történő elvonását minimális szinten igyekszünk tartani. 
  

VI. Megelőzési tevékenység 
 
Mivel Szőcön nincs általános iskola, ezért a gyerekek Halimbára járnak tanulni. Az iskoláktól 
kifejezett kérés még nem érkezett arra, hogy bűnmegelőzési előadást tartsanak részükre.  
 
Szőc község területén 1 fő rendelkezik lőfegyverrel, így ilyen ellenőrzéseket a településen 
évente egy alkalommal kellett végeznünk.  
Személy és vagyonvédelemmel foglalkozó társaság nem foglalkoztat vagyonőrt Szőcön és 
vonzáskörzetében. 
 

VII. Együttműködés 
 
Szőc községben polgárőrszervezet nem működik. Az utazó bűnözés megelőzése szempontjából 
jelentős visszatartó erő lenne, ha ezek a bűnelkövetők jobban tartanának a lebukás veszélyétől 
és elkerülnék a települést. Emellett jelentős segítséget nyújtanának a kmb. úr  munkájához is. 
Ezalatt azt kell érteni, hogy ő sem tud minden településen folyamatosan jelen lenni, mivel több 
község közbiztonsága felett őrködik, de a polgárőrség kora esti, éjszakai szolgálata 
megnyugtató lenne a község lakosinak biztonságérzete szempontjából. 
 
A Polgármester úrral és Jegyző Asszonnyal a kapcsolattartás folyamatosan. Amennyiben 
valamelyikünk részéről kérdés probléma merül fel azonnal felvesszük a kapcsolatot. 
 
A kmb. úr szolgálatának teljesítése során kapcsolatot tart a nyirádi, illetve a padragi körzeti 
megbízottal, az Ajkai Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának járőreivel.   
 

VIII. Összegzés 
 
Úgy vélem, az Ajkai Rendőrkapitányság más alosztályaival együttműködve, az Önkormányzat 
segítségével biztosítani tudtuk a község közbiztonságát. Az előző évhez hasonlóan a jövő évi 
tevékenységünk fő célja a közbiztonságának és a közterület rendjének fenntartása. 
 
A jövőben megpróbáljuk a községben a gyakoribb rendőri jelenlétet biztosítani. A településen 
a rendőri jelenlét és a szolgálat szervezésénél figyelembe vettük - és továbbra is e szerint járunk 
el – a területen elkövetett bűncselekmények jellemzőit, az önkormányzati beszámolók 
tapasztalatait, a lakosság elvárásait. 
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Ezek alapján törekszünk a délutáni és éjszakai szolgálat gyakoribbá tételére a bűncselekmények 
megelőzése, megakadályozás érdekében. A szolgálataim tervezése során nagyobb figyelmet 
fordítok a külterületek ellenőrzésére. 
 
Növelni kívánjuk a rendőri tevékenység során a 7315. számú útvonalon a forgalomellenőrzések 
számát, mind a közlekedésbiztonság, mind a jogellenes cselekményeket elkövető személyek 
kiszűrése érdekében.  
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A jelenlegi helyzetet figyelembe véve úgy gondolom, hogy a közbiztonság helyzete jónak 
mondható. A kmb. úr szolgálatának teljesítése során a kapcsolatot a település vezetőivel 
folyamatosan tartja, és azt szeretnénk, ha ez a kapcsolat a jövőben is fennmaradna. Kérem a 
jelenlévőket, hogy a rendőrséget és a községet érintő problémákkal és egyéb észrevételeikkel 
keressenek meg, illetve jelezzék a rendőrkapitányságon. Lehetőségeinkhez mérten 
haladéktalanul tenni fogunk ezek orvoslása érdekében. Ezt azért tartom fontosnak, mert Szőc 
életében akkor tudunk hasznosan tevékenykedni, ha ismerjük a helyi viszonyokat, azok pozitív 
és negatív vonásait és így az ismeretek függvényében lehetőségünk nyílik a felmerülő 
problémák gyors és hatékony megoldására. 
 
Tájékoztatóm befejezéseként a magam és a rendőrkapitányság vezetése nevében szeretném 
megköszönni önöknek az eddigi munkához nyújtott segítségüket. 
 
Kérem Önöket véleményezzék az általunk végzett munkát, és javaslataikkal járuljanak hozzá 
ahhoz, hogy a munkánkat továbbra is az Önök érdekében, az Önök által elvárt színvonalon 
végezhessük. 
 
Ajka, 2015. március 10. 
 
 

  Loránd György r. alezredes sk. 
                  osztályvezető 

 
 
 


