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Tisztelt Képviselő-testület! 

Felsőpáhok Község Képviselő-testülete felkérése alapján a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 
törvény 8. §. (4) bekezdése alapján, az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket a település 
közbiztonságának 2010. évi helyzetéről, a rendőri tevékenységről. Korábban a 2009. novemberi 
közmeghallgatás során számoltunk be a tisztelt Képviselő-testület előtt. 

A Hévízi Rendőrőrs állománya 1994. óta, illetve 1999. óta helyi körzeti megbízottal teljesít 
szolgálatot Felsőpáhok - és a szomszédos Alsópáhok - községek területén. 

A körzeti megbízotti feladat ellátásához nélkülözhetetlen irodahelységet a települési önkormányzat, 
illetve a hasonlóan fontos szolgálati célra igénybe vehető terepjáró gépkocsit a két önkormányzat 
tartja fenn. Ez a komoly áldozatvállalás megítélésünk szerint megtérült a település lakosságának, ha 
a bűncselekményi helyzetet tekintjük. A Hévízi Rendőrőrs létszáma az elmúlt években meglévő 
hiányokkal stabilizálódott. A rendőri jelenlét biztosításán kívül a Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztály beosztottai rendszeresen végeznek a területen sebességmérést, és 
ellenőrző szolgálatot. A szűkös anyagi erőforrásaink ellenére a rendőrőrs járőr állománya az 
éjszakai órákban visszatérően ellenőrzéseket hajtott végre a községben. 

Az illetékességi területünkön lévő települések közül Felsőpáhok község az egyik legközelebbi 
település a Hévízi Rendőrőrs székhelyéhez, ezért a bejelentésekre történő reagálási idő nagyon 
jónak mondható, még mostoha időjárási körülmények között is. 

A hatósági tevékenységben az együttműködés megítélésünk szerint jónak és problémamentesnek 
mondható. Ezen túl igyekszünk a község igényeit kielégíteni rendezvénybiztosítások, rendkívüli 
feladatok ellátásában is. 

A helyi Polgárőr Egyesülettel jó kapcsolatunk van, a falunap, szüreti felvonulások során, illetve a 
halottak napi feladatok, nyugdíj kihordás biztosítása során igen jelentős szerepet vállaltak a 
feladatok problémamentes lebonyolításában. Az együttműködés színterei továbbra is felvállalhatok 
és bővíthetők, a polgárőr egyesületek és más lakossági önvédelmi civilszerveződések oktatásánál, az 
önkormányzatok bűnmegelőzési programjának kialakításában illetve megvalósításában. 

A település bűnügyi helyzete: 
Település: 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.12.06-ig 
Alsópáhok 24 34 37 42 38 35 28 

Felsőpáhok 14 10 15 14 12 15 14 

Nemesbük 18 18 14 17 15 11 14 

Karmacs 17 22 26 12 21 17 15 

Vindornyafok 2 6 3 2 1 4 2 

Zalaszántó 36 50 38 41 45 24 19 

Vindornyalak 2 2 1 4 4 4 1 

Várvölgy 34 24 19 27 22 18 12 

Vállus 14 8 6 4 3 7 2 

Zalaköveskút 4 3 5 1 0 2 1 
Összesen: 165 177 164 164 161 137 108 



 

 

A bűncselekmények, és elkövetők számának alakulása a számítógépes nyilvántartás adatait 
tartalmazza. Ez évben mindkét területen stagnálás, ill. enyhe csökkenés figyelhető meg. Az idei 
adatok a befejezett ügyek mellett az jelenleg eljárási szakban lévőket is tartalmazzák. 

A számok azt mutatják, hogy a község és környéke nem tartozik a bűnügyileg fertőzött területek 
közé. 

Figyelembe véve azt is, hogy a büntetőeljárások közel harmada még folyamatban van, a 
bűncselekmények kb. 50 %-os felderítési eredményessége, a 2009-es évi kb. 35 %-os eredményhez 
képest jelentős javulást mutat. 

A kimutatás szerint 2006 évben az ismertté vált bűncselekmények száma harmadával emelkedett 
2005 évhez képest, az elmúlt évi számadatok azonban stagnálást mutatnak. 

Az idei évben a bűncselekmények közül továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények száma a 
legmagasabb; az ismertté vált bűncselekmények 70%-a vagyonelleni deliktum. A statisztika szerinti 
lopás bűncselekményből továbbra is az alkalmi jellegűen elkövetettek fordultak elő a legnagyobb 
számban. A beszámoló időpontjában Felsőpáhokon: 6 lopás, 4 betöréses lopás került regisztrálásra, 
illetve l - l  gépkocsi feltörés, rágalmazás, csalás, illetve rongálás. A lopások száma a tavalyihoz 
képest emelkedett, míg a betörések száma stagnált. Az egyéb bűncselekmények száma jelentősen 
nem változott. 

Megítélésünk szerint az itt élők személye és vagyona az elfogadható mértéken felül nem 
veszélyeztetett, a mellékelt kimutatás szerinti nagysággal állandósult a bűnelkövetések gyakorisága, 
a beutazó elkövetők időszakos jelenléte. 

A Rendőrség által indított szabálysértési eljárások minden esetben a 218/1999. Kormányrendeletben 
szabályozott közlekedési szabálysértések elkövetése miatt indult.

A település bűnügyi helyzete: 
Település: 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.12.06-ig 

Felsőpáhok 10 15 14 12 15 14 
Lopás 4 10 7 7 4 6 

Betöréses lopás 3 2 1  4 4 
Gépkocsi feltörés      1 
Rágalmazás      1 
Csalás 1  1  1 1 
Rongálás 1 1   1 1 
Közlekedési baleset okozása   1  1  

Segítségnyújtás elmulasztása     1  

Ittas járművezetés     2  

Közúti veszélyeztetés     1  

Magánlaksértés    2   

Garázdaság    2   

Testi sértés   1 1   

Ittas járművezetés 1 1 3    

Szerzői jogok sértése  1     
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Közlekedési helyzet: 
A községben nagyon erős az átmenő forgalom, a közlekedési helyzet ennek ellenére jó; 2009 évben 
egy sérüléses baleset történt, míg 2010. évben személyi sérüléssel járó baleset nem történt a 
település közigazgatási területén. A kihelyezett elektromos figyelmeztető és sebességkorlátozó 
táblák egyértelműen óvatosabb közlekedést eredményeztek. A közlekedési veszélyhelyzetek további 
csökkentése érdekében egyik fő feladat a településen belül közlekedők sebességének csökkentése, 
rendszeresebb rendőri ellenőrzésekkel, az engedély nélküli - illetve ittas vezetők kiszűrése. 

Közbiztonság helyzete: 
A településen a közbiztonság jó, a vizsgált időszakban a lakosság biztonságérzetét jelentősen 
befolyásoló rendbontás, erőszakos garázda jellegű cselekmény nem történt. A közterületen 
elkövetett bűncselekmények száma továbbra is elenyésző. A Hévízi Rendőrőrs állománya által 
végrehajtott rendőri intézkedések jogszerűek voltak, az ellenük érkezett panaszok 
megalapozatlanságuk miatt elutasításra kerültek. 

Főbb feladatok: 
A Rendőrőrs állományának - főleg a helyi körzeti megbízott Györei Zsolt r. zászlós úr - 
részvételével visszatérően ellenőrzéseket fogunk végrehajtani a településen az ittas vezetők és 
átutazó bűnelkövetők kiszűrése érdekében. 

Hatékonyabb propaganda tevékenységet fogunk kifejteni a bűnmegelőzési tevékenység keretében a 
lakosság tájékoztatása érdekében. Külön akciókat szervezünk az időskorúak sérelmére elkövetett 
bűncselekmények visszaszorítása céljából. A település, és a Kistérség bűnmegelőzési 
koncepciójában a részünkre megfogalmazott feladatokat maradéktalanul végrehajtjuk. 

Összegezve az eddig elmondottakat úgy véljük, hogy a Hévízi Rendőrőrs állománya az értékelt 
időszakban - 2010 évben - is megfelelő szakmai színvonalon végezte feladatait. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni, valamint munkánkat a jövőben 
is - a lehetőségeikhez mérten - támogatni szíveskedjen. 

Hévíz, 2010. december 06. 

Tisztelettel: 

Dr. Máté Szilárd r. százados 
mb. őrsparancsnok 


