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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!
Hölgyeim és Uraim!
Szigliget község képviselő-testületének felkérésére a közrend és a közbiztonság
helyzetét a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Tv. 8. §. (4) bek. figyelembevételével
az alábbiak szerint értékelem.
Szigliget községben legutóbb 2010. május 25-én volt megtartva a beszámoló, melyet a
Képviselő Testület elfogadott. A Testület kérése az volt, hogy a közlekedési szabályok
betartásának hatékonyabban szerezzünk érvényt a településen.
Ezt a kérést az elmúlt időszakban teljesítettük, mivel többször volt helyi akció a község
területén.
A beszámoló a 2010. évet értékeli.

I.

A terület leírása

Szigliget község a Balaton Felvidék egyik frekventált települése, kiemelt üdülőhely, 994
állandó lakossal - mely közigazgatásilag 3426 Ha területen terül el - az idegenforgalmi
szezonban akár tízszeresére emelkedik a nyaralóvendégek miatt.
Kiemelkedő jelentőségű művészeti- kulturális központ, melyet a községben található
Alkotók háza is bizonyít. Kedvelt kirándulóhely, valamint a nyári szezonban nagy
forgalmat bonyolít le a strand.
A településen nem halad át főközlekedési útvonal, a 71. sz. fő közlekedési útvonal
elkerüli azt, arra két helyen csatlakozik a településről kijövő és bemenő út.
A település a bűnügyileg - az üdülőhely jellege miatt – a közepesen fertőzött
települések közé sorolható.
A lakosság körében nincs jelentős munkanélküliség, az összetétele megoszlik a fiatal, közép,- és idősebb korosztály között. A gyermekek a helyben található Óvodába és
Általános Iskolába járnak.
Szigliget
község
a
Tapolcai
Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi
és
Közlekedésrendészeti Osztály Révfülöp Rendőrőrshöz tartozik.
A településen Takács Róbert r. zls. teljesít szolgálatot, mint a község Körzeti
Megbízottja. Szigliget községen kívül Hegymagas község is hozzá tartozik.
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II.

A település közbiztonsági helyzete

A bűncselekmények alakulását és a Kapitányság összes bejelentett cselekményeihez
való viszonyát az I. sz. melléklet táblázatának adatai mutatják.
A számadatokat vizsgálva megállapítható, hogy a leggyakrabban előforduló
bűncselekmények továbbra is a lopás, betöréses lopás, amelyet külföldi és magyar
állampolgárok sérelmére egyaránt követtek el.
A lopásokat, gépkocsi lopásokat a Balaton parton rendszeres és fokozott
ellenőrzésekkel kívántuk megelőzni, visszaszorítani. A 2008. évben a kamera rendszer
a strand melletti parkolóban kiépítésre került, amely visszaszorította a qépkocsi
feltörések számát. Szigliget területéről a strand parkolóból 2010-ben két esetben
tulajdonítottak el gépkocsit, ezért javaslom a kamerarendszer további kiépítését,
korszerűsítését.
Főként az idegenforgalmi szezonban jellegzetes bűncselekmények a besurranásos
lopások, alkalmi lopások, illetve a gépkocsi feltörések, melyek elkövetését megkönnyíti
a sértettek hanyagsága, figyelmetlensége, pl. nyaralóablakok nyitva hagyása, értékek
feltűnő helyen tartása, őrizetlenül hagyása. Ezek a bűncselekmények drasztikusan
visszaszoríthatók, ha az állampolgárok egy kicsit is komolyan vennék azokat a
felhívásokat, melyeket a különböző médiákon, szórólapokon keresztül juttatunk el a
lakossághoz.
Az idei esztendőben is nagy hangsúlyt fektetünk a megelőzésre – ha lehet még
hatványozottabban - a Polgárőrség bevonásával, bízunk benne, hogy felhívásaink
elérik azt a célt, mellyel visszaszoríthatók a bűncselekmények.
Természetesen az év többi részében is fenn kívánjuk tartani az eddig elért színvonalat,
illetve lehetőség szerint azon javítani. A Rendőrőrs hiánnyal működik, melyet lehetőség
szerint az idegenforgalmi szezonra szeretnénk feltölteni.
A nyári idegenforgalmi szezonban, a korábbi évekhez hasonlóan idén is tervezzük
kerékpáros járőrök vezénylését Szigligetre.
A körzeti megbízott több esetben közös szolgálatot látott el a balatonedericsi körzeti
megbízottal, illetve a Rendőrőrs állományából vezényelt járőrökkel, akik lehetőség
szerint önállóan is teljesítenek szolgálatot a településen. Alkalmanként a helyi
polgárőrökkel teljesített közös szolgálatot, egyes esetekben az ő gépkocsijukkal.
III.

A Rendőrőrs, illetve a KMB bűnügyi tevékenysége

A rendőrőrs területéhez 20 település tartozik, 28 km-es szakasz a Balaton partból,
valamint az egész Káli –medence.
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A területen több ezer nyaralóépület, illetve pince-présház található, melyek többsége az
év nagyobb részében lakatlan, illetve a terület is elhagyatott.
Az idegenforgalmi szezonban a part benépesedik, többszörösére emelkedik a lakosság
száma, illetve nagy az átmenő forgalom is.
A bűncselekmények jelentős része vagyon elleni bűncselekmény, ezen belül is a
lopások száma magas.
Jellemző elkövetési forma a besurranásos lopás, valamint a gépkocsi feltörés, speciális
nyáron a strandokon történő alkalmi lopás.
Bűnmegelőzési tevékenység:
A bűncselekmények megelőzése érdekében a parkolókban, strandon, utazási irodában
írásos, többnyelvű propagandaanyagot /szórólapot/ osztottunk szét, és a helyi
polgárőrséget is tájékoztattuk az elkövetési módszerekről, akik szintén kivették részüket
a megelőzésben.
Ezt természetesen ez évben is megtesszük, lehetőség szerint minél nagyobb,
szélesebb körben tudatosítani az állampolgárokban, hogy tegyék meg azokat az
alapvető biztonsági rendszabályokat, melyekkel saját vagyontárgyaikat óvhatnák.
A bűncselekmények megelőzése érdekében az egyes állampolgártól a különböző
társadalmi szervezeteken, érdekképviseleteken, őrző és vagyonvédelmi társaságokon
keresztül a polgárőrségnek és az önkormányzatnak is feladata a közrend, közbiztonság
védelme, ezért nagy segítség egy jól működő, munkáját felelősséggel végző
Polgárőrség működése is. Szigligeten ez megtalálható, ezúton is köszönet az aktív
segítségért.
IV.

Igazgatásrendészeti, Közlekedésrendészeti tevékenység

Szigliget területén 8 személy rendelkezik fegyvertartási engedéllyel, illetve lőfegyverrel.
Ellenőrzésük folyamatos, a tavalyi esztendőben hiányosság nem merült fel.
A településen vagyonvédelmi szervezet által védett terület kettő van, a strand és a
vitorláskikötő. Tevékenységük ellenőrzése a szezonban folyamatos, hiányosság nem
merült fel, munkájukat jól végzik.
Helyi és országos viszonylatban is megállapítható, hogy a feljelentések tükrében a
szabálysértések többségét a közlekedési szabálysértések teszik ki. Ezen belül
leggyakrabban fordulnak elő a „Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése”
fogalomkörébe tartozó szabálysértések, valamint a szabálytalan parkolás.
Ez részben a magyar közlekedési morál rovására is írható, hiszen lényegesen
kevesebb külföldi rendszámú gépkocsi várakozik tilosban.
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A tiltott helyen várakozások tekintetében
veszélyhelyzetet előidézőkre:
-útkanyarulatban
-útkereszteződésekben parkolókra.

kiemelt

figyelmet

fordítottunk

a

A közlekedés rendjének és a szabályok betartásának szempontjából Szigligeten az
alábbi helyek a legkritikusabbak.
- Kossuth utca,
- Strand előtti útszakasz
Szigligeten a tavalyi évben súlyos kimenetelű baleset 1 történt. Lakott területen kívül a
Vadelütések a jellemzőek.
A közlekedési balesetek okozásában ezen felül továbbra is a gyorshajtás, illetve az
ittas vezetés dominál. Ezek megelőzésére, kiszűrésére jelenleg is, és az idegenforgalmi
szezonban is fokozottan odafigyelünk, élünk és élni fogunk a sebesség ellenőrző
készülék használatával, illetve közlekedési fokozott ellenőrzések szervezésével.
Szigliget 71-es számú főút Ciframajor felőli oldalon kihelyezésre került egy 70 km/h
sebességkorlátozó tábla.
Tisztelt Képviselő Testület!
A jelenlegi helyzetet figyelembe véve úgy gondolom, hogy a település közbiztonsága
jónak mondható.
Tájékoztatóm befejezéseként a Rendőrkapitányság vezetése nevében szeretném
megköszönni Önöknek az eddigi munkánkhoz nyújtott segítséget, támogatást.
Kérem Önöket, hogy véleményezzék az itt leírtakat, véleményükkel, javaslataikkal
járuljanak hozzá ahhoz, hogy munkámat továbbra is az Önök érdekében, az Önök által
elvárt színvonalon végezhessem.

Révfülöp, 2011. május 05.

Takács Róbert r. zls.
körzeti megbízott

Olvasta:
Horváth József r. fhdgy.
őrsparancsnok
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Egyetértek :
Tölgyes Zsolt r. őrnagy
osztályvezető
1. számú melléklet

ISMERTTÉ VÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK

Bűncselekmény
megnevezése

2006

2007

2008

2009

2010

Tapolca Sziglige Tapolca Szigliget Tapolca Szigliget Tapolca Szigliget Tapolca Szigliget
t
Állam és Emberiség
elleni bcs.

0

0

0

0

Személy elleni
Bcs.

0

1

2

1

3

Közlekedési bcs.

6

5

6

4

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

Közrend elleni bcs.

1

3

0

4

5

Gazdasági bcs.

1

0

0

0

2

36

45

34

23

19

0

0

0

0

0

44

55

42

37

Házasság, család,
ifjúság és nemi
erkölcs elleni bcs.
Államig., ig. szolg.
És közéleti tiszt.
Elleni bcs.

Vagyon elleni bcs.

Honvédelmi köt.
elleni bcs.

0

7
Össz. Bcs.
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