AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Ügyszám: 19060/1624/2022. ált.

Tárgy: önkormányzati beszámoló
Ügyintéző: Timár Krisztián r. őrgy.
Tel: 40-15
E-mail: timarkr@veszprem.police.hu

Jóváhagyom:
Szoboszlai Tibor r. ezredes
rendőrkapitány

BESZÁMOLÓ
Szőc község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal
kapcsolatos feladatokról

Cím: 8400 Ajka Rákóczi u. 1 Ajka Pf. 61
Telefon: 88/500/980/40-23
e-mail: szoboszlait@veszperem.police.hu

- 2 Tisztelt Képviselő-testület!
Szőc község képviselő-testületének felkérésére – a 2022. április 26-ára 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 a 2020. és 2021. évvel
összehasonlítva végzem el.
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 településen a körzeti megbízotti szolgálatot 2018 óta Bokor Tamás r. ftőrm. 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 hatóság tudomására jutott bűncselekmények az alábbiak szerint alakultak:
bűncselekmény
lopás
Testi sértés
garázdaság
sikkasztás
Összesen:

2020
1
1
0
33
35 eset

Tulajdon elleni szabálysértések alakulása:
2020: nem történt ilyen cselekmény.
2021: nem történt ilyen cselekmény.

2021
2
2
1
0
4 eset

III.
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Az elmúlt évekhez hasonlóan a fogadóórákon a helyi lakosság nem kért segítségét. Ez gyakorlatilag
valamennyi településünk esetében elmondható.
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.
IV.

A közlekedésbiztonság helyzete

Szőcön, a település jellegéből adódóan, átmenő forgalom nincs. A község közigazgatási határain
belül 2021-ben közlekedési baleset nem történt.
V.

A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

2021-ben az ORFK által meghirdetett – kezdetben „19 megyés program” majd migrációs – akció
keretében 3-4 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 továbbra is jó.
Bokor Tamás r. ftőrm. úr saját területről történő elvonását alkalmanként szükségszerűen előfordul.
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.
A polgármester úrral és jegyző úrral a kapcsolattartás megítélésünk szerint megfelelő színvonalú.
Amennyiben valamelyik fél részéről kérdés vagy probléma merül fel, a megfelelő kommunikációs
csatornák azonnal rendelkezésre állnak.
VIII. Összegzés
Úgy vélem, az Ajkai Rendőrkapitányság az elmúlt években, együttműködve a település
önkormányzatával, biztosítani tudta a község közbiztonságát. Az előző évhez hasonlóan 2021-ben
is a rendőri munkánk fő célja a közbiztonság- és a közterületek rendjének fenntartása, a Rendőrség
és a települési önkormányzat együttműködésének tartalommal való kitöltése volt.
A faluban a rendőri megjelenés és a szolgálat szervezésénél figyelembe vettük és vesszük az
illetékességi területen elkövetett bűncselekmények jellemzőit, az önkormányzati beszámolók
tapasztalatait, a lakosság és a településvezetők elvárásait.
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megelőzése, megakadályozás érdekében. A szolgálataink tervezése során nagyobb figyelmet
fordítunk a külterületek ellenőrzésére.
Folytatni kívánjuk a 7315. számú útvonalon a forgalomellenőrzéseket a közlekedésbiztonság ellen
vétők és a jogellenes cselekményeket elkövető személyek kiszűrése érdekében.
Tisztelt Képviselő Testület!
A jelenlegi helyzetet figyelembe véve úgy gondolom, hogy Szőc közbiztonság a korábbi évekhez
képest nem mutat változást és továbbra is jónak mondható.
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.
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, időbélyegző szerint
Tisztelettel: Timár Krisztián r. őrnagy
osztályvezető
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