




















ELŐTERJESZTÉS 
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 28. napján tartandó 

nyílt, önálló ülésére 
a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása tárgyában 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testületet a 32/2021 (VII. 29.) határozatával döntött arról, hogy a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására kiírt 2021. 
évi Belügyminiszteri pályázatra támogatási igényt kíván benyújtani keménylombos tűzifa 
vonatkozásában, valamint ugyanezen határozatával döntött arról, hogy sikeres pályázat 
esetén a szükséges önrészt vállalja. 
Önkormányzatunk 22 erdei m3 keménylombos tűzifát kapott támogatásként, mely esetében 
bruttó 27.940,- Forint önrész vállalása szükséges. A szociális célú tűzifa támogatás elosztását, 
felhasználását helyi rendeletben kell szabályozni. 
A hivatkozott Belügyminiszteri pályázat kiírása szerint a támogatásban részesített települési 
önkormányzatok rendeletben szabályozzák a szociális rászorultság szabályait, az igénylés 
részletes feltételeit. 
A rendeletben 
a) a szociális rászorultság szempontjait akként kell meghatározni, hogy a szociális 
igazgatásról és   szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 
     aa) aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak 
természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra jogosult, 
     ab) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család előnyt élvezzen.  
b) háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor 
c) az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen 
ellenszolgáltatást nem kér. 
 
A rendelet megalkotása érdekében a rendelet-tervezet az előterjesztés mellékletében 
foglaltak szerint elkészítésre került. 
 
 
Sóly, 2021. október 19.   
 
 
 
                                                         Kaptur József s.k. 
                      polgármester 
 



Előzetes hatásvizsgálat 
 

1. Társadalmi hatások 
A rendelet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár 
létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
A rendeletnek gazdaságélénkítő hatása nincsen. A rendelet végrehajtása az önerőt, valamint 
a kiszállítás költségét jelenti, mint pénzügyi terhet az önkormányzat gazdálkodásában. 
 
3. Környezeti következmények, hatások 
A tűzifa elégetése nem okoz akkora légszennyezettséget, mint az esetleg a szegényebb 
családok által elégetett egyéb anyagok. 
 
4. Egészségügyi következmények, hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek. 
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb munkaterhet ró a Hajmáskéri Közös 
Önkormányzati Hivatal munkatársaira, ugyanis a napi feladatok ellátása mellett a 
határozatok meghozatalai is rájuk hárul. Ugyanakkor többlet feladatok jelent azon 
személy(ek) részére, aki(k) a szállítással és a tűzifa átadásával kapcsolatosa teendőket 
intézi(k). 
 
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatásról szóló Belügyminiszteri pályázat alapján Sóly Község Önkormányzata 22 m3 
szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást kapott. Ennek elosztása, 
valamint az említett jogszabály előírása alapján helyi rendelet megalkotása vált szükségessé. 
A rendelet megalkotásának elmaradása a támogatás visszafizetését vonná maga után. 
 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
 
Sóly, 2021. október 19.   
 
 
 
                                                         Kaptur József s.k. 
                      polgármester 
 



1 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

A rendelet megalkotásának szükségességét határozza meg. 

A 2. §-hoz  

A rendelet terület i hatályát határozza meg. 

A 3. §-hoz és az 1. melléklethez  

Szabályozza a jogosultsági feltételeket, rögzíti a jogosultságot kizáró feltételeket, szabályozza a 

természetbeni ellátás biztosítására vonatkozó eljárásrendet. 

A 4. §-hoz  

A rendelet hatálybalépés és hatályvesztését határozza meg. 
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Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete a 

szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról 

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. § -ában kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó a Belügyminiszter által kiírt pályázat felhatalmazása alapján a következőket rendeli el: 

1. § 

E rendelet célja, hogy a Képviselő-testület eleget tegyen a Belügyminiszteri pályázatban előírt szabályozási 

kötelezettségének, megállapítsa a szociális célú tüzelőanyag igénylés jogosultság feltételeit, mértékét, az 

eljárás szabályait és rendjét. 

2. § 

A rendelet hatálya kiterjed a sólyi bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező vagy igazoltan életvitelszerűen 

Sóly településen élő személyekre. 

3. § 

(1) A képviselő-testület természetbeni kemény lombos tűzifa támogatásban részesíti azt a szociálisan 

rászorult személyt, akinek a támogatás elnyerése céljából megnevezett lakóingatlana fával fűthető. 

(2) A szociális rászorultság megállapítása során előnyben kell részesíteni: 

a) a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott 

aa) aktív korúak ellátására, 

ab) időskorúak járadékára 

ac) települési támogatásra jogosult személyek körét, 

b) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot. 

(3) A kérelmek elbírálása beérkezési sorrendben történik. A jogosultságról a képviselő-testület határozatban 

dönt. 

(4) Kérelmenként maximum 2 m3 tűzifa adható. A jogosultság megállapítására 22 m3 mennyiségű kemény 

lombos fafajta szociális célú felhasználásáig van lehetőség. 

(5) Sóly Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőktől 

ellenszolgáltatást nem kér. 

(6) A kérelmeket a rendelet Mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani a Hajmáskéri Közös 

Önkormányzati Hivatal (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) szociális ügyintézőjénél. 

4. § 

Ez a rendelet 2021. október 30-án lép hatályba, és 2022. február 28-án hatályát veszti. 

 

        Kaptur József       dr. Flőrich-Tóth Ágnes 

        polgármester                                                                                                  jegyző 

  

  

E rendelet kihirdetése 2021. október 29-én megtörtént. 

 

                                                                                                                 dr. Flőrich-Tóth Ágnes 

                                                                                                                                   jegyző 
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1. melléklet 

Kérelem 

…………………………………………. (név) szül. hely és idő: ……………………………... Sóly, 

………………………………………….... utca ………………. szám alatti lakos kérem, hogy részemre Sóly 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 16/2021. 

(X. 29.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként erdei m3 tűzifát 

biztosítani. 

A tűzifa támogatási kérelemhez az alábbi dokumentumok csatolhatók: 

a) aktív korúak ellátására, a megállapító határozat száma: 

b) időskorúak járadékára, a megállapító határozat száma: 

c) rendkívüli települési támogatásra jogosultságot megállapító határozat száma: 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott 

hátrányos és halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család, a megállapító határozat száma:  

e) a szociális rászorultság indoklása: 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

....................................................... 

Sóly, 2021. ……………………………….. 

………………………………. 

kérelmező 

A szociális ellátás folyósítását igazolom. 

Hajmáskér, 2021. ………………………………. 

……………………………….. 

ügyintéző 

Csatolandó dokumentumok: 

- jövedelemigazolások 

- a rendelet 3. §. (2) bekezdése szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati példánya, ha az nem 

tartható nyilván a hivatal nyilvántartásában. 







 

 

1. melléklet 

Kérelem 

…………………………………………. (név) szül. hely és idő: ……………………………... Sóly, 

………………………………………….... utca ………………. szám alatti lakos kérem, hogy részemre Sóly 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 16/2021. 

(X. 29.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként erdei m3 tűzifát 

biztosítani. 

A tűzifa támogatási kérelemhez az alábbi dokumentumok csatolhatók: 

a) aktív korúak ellátására, a megállapító határozat száma: 

b) időskorúak járadékára, a megállapító határozat száma: 

c) rendkívüli települési támogatásra jogosultságot megállapító határozat száma: 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott 

hátrányos és halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család, a megállapító határozat száma:  

e) a szociális rászorultság indoklása: 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

....................................................... 

Sóly, 2021. ……………………………….. 

………………………………. 

kérelmező 

A szociális ellátás folyósítását igazolom. 

Hajmáskér, 2021. ………………………………. 

……………………………….. 

ügyintéző 

Csatolandó dokumentumok: 

- jövedelemigazolások 

- a rendelet 3. §. (2) bekezdése szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati példánya, ha az nem 

tartható nyilván a hivatal nyilvántartásában. 



ELŐTERJESZTÉS 
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 28. napján tartandó 

nyílt, önálló ülésére 
változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Sóly Község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az alábbi területekre 

változtatási tilalmat rendel el: 

 

a) Sóly 033 hrsz 

b) Sóly 036/8 hrsz 

c) Sóly 037 hrsz 

d) Sóly 041/15 hrsz 

e) Sóly 045 hrsz 

f) Sóly 046 hrsz 

g) Sóly 047/29 hrsz 

h) Sóly 047/6 hrsz 

i) Sóly 047/7 hrsz 

j) Sóly 047/8 hrsz. 

A rendelet megalkotására azért van szükség, mert Sóly Község Településrendezési 

eszközeinek (településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási 

tervének) módosítása folyamatban van. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 21. § -a kimondja, hogy a helyi építési szabályzat – ideértve a 

kerületi építési szabályzatot is – készítésére vonatkozó írásos megállapodás megléte esetén a 

helyi építési szabályzat – ideértve a kerületi építési szabályzatot is – készítésének időszakára 

azok hatálybalépéséig, de legfeljebb három évig az érintett területre a települési 

önkormányzat rendelettel változtatási tilalmat írhat elő. Sóly Község területén a Sóly 60 hrsz. 

alatt 7 db építési telek kerül kialakításra, ezért a településrendezési eszközök módosítása 

szükséges, az Állami Főépítész javaslatára a felülvizsgálat idejére változtatási tilalom 

bevezetése szükséges. 

 

A rendelet megalkotása érdekében a rendelet-tervezet az előterjesztés mellékletében foglaltak 

szerint elkészítésre került. 

 
 
 
 

Sóly, 2021. október 22.  

 

 

 

                                                         Kaptur József s.k. 

                      polgármester 
 
 
 
 
 



Előzetes hatásvizsgálat 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény (továbbiakban: Jat.) 17. §.-ának (1) bekezdése szerint a 

jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni 

kell.  

A Jat. 17. § (2) bekezdése értelmében, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály 

valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatását, 

környezeti és egészségi következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint a 

jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és a 

jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 

 

I. Társadalmi hatások: A tervezet elfogadásának nincs társadalmi hatása. 

 

II. Gazdasági hatások: A tervezet elfogadásának nincs gazdasági hatása. 

 

III. Költségvetési hatások: Az önkormányzat telekadó bevétele várhatóan csökken. 

 

IV. Környezeti hatások: A tervezet elfogadásával elkerülhető, hogy az érintett övezetben 

esetlegesen a képviselő-testület szándékával nem egyező építési tevékenységet folytassanak a 

beépíthetőség mértékének, valamint az elhelyezhető épületek funkciójának felülvizsgálatát 

megelőzően. 

 

V. Egészségi hatások: A tervezet elfogadásának nincs egészségi hatása. 

 

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A jelenlegi személyi állománnyal biztosítható 

a feladatellátás.  

 

VII. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A változtatási tilalom elrendelésével a helyi építési szabályzat 

módosításának hatályba lépéséig a képviselő-testület szándékával ellentétes, településképet 

esetlegesen károsító építkezések megakadályozhatóak. 

 

VIII. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei: 

A jogszabály alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi feltételei rendelkezésre 

állnak.  

 

 

Sóly, 2021. október 22.  

 

 

 

                                                         Kaptur József s.k. 

                      polgármester 
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Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz és az 1. melléklethez  

A változási tilalommal érintett ingatlanok kerülnek meghatározásra. 

A 2. §-hoz  

A rendelet időbeli hatálya kerül meghatározásra. 
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Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 

a változtatási tilalom elrendeléséről 

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 21. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete változtatási tilalmat rendel el a jelen rendelet mellékletében 

felsorolt ingatlanok tekintetében a helyi építési szabályzat készítésének időszakára annak hatálybalépéséig, 

de legkésőbb 2024. október 31. napjáig. 

2. § 

(1) Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba. 

(2) E rendeletet a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni 

 

 

 

        Kaptur József       dr. Flőrich-Tóth Ágnes 

        polgármester                                                                                                  jegyző 

  

  

E rendelet kihirdetése 2021. október 29-én megtörtént. 

 

                                                                                                                 dr. Flőrich-Tóth Ágnes 

                                                                                                                                   jegyző 
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1. melléklet 

Sóly Község területén a változtatási tilalommal érintett ingatlanok 

a) Sóly 033 hrsz. 

b) Sóly 036/8 hrsz. 

c) Sóly 037 hrsz. 

d) Sóly 041/15 hrsz. 

e) Sóly 045 hrsz. 

f) Sóly 046 hrsz. 

g) Sóly 047/25 hrsz. 

h) Sóly 047/29 hrsz. 

i) Sóly 047/33 hrsz. 

j)  Sóly 047/6 hrsz. 

k) Sóly 047/7 hrsz. 

l) Sóly 047/8 hrsz. 

 

 

 

 

 

 





































 

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

 

 

Szám: 19010/5242/2021. ált. 

      Jóváhagyom: 

        Rausz István r. ezredes 

            Kapitányságvezető 

 

 

 

B E S Z Á M O L Ó 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÓLY KÖZSÉG 

 

KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, 

 

A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ  

 

EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL 

 

 

2020. 
 



 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdése kötelezi Veszprém 

Rendőrkapitányát arra, hogy Sóly település Képviselő Testülete előtt beszámoljon Sóly 

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 Sóly település Önkormányzata 

2020. évben is fontos feladatának tekintette Sóly település közbiztonságának szinten tartását 

és javítását, 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 2020-as 

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.  

 

Sóly település jellemzése: 

 

Sóly település közigazgatási területe:10,28 km
2
, a lakosság létszáma: ~482 fő. 

 

A település elhelyezkedése: 

 

A Balaton-felvidéknek a Bakony-hegységgel találkozó törésvonalában, Veszprém és 

Várpalota között félúton, a 8-as főúttól déli irányban néhány száz méterre találjuk a szép 

fekvésű kis települést. 



A lakosság korcsoport szerinti összetételét vizsgálva megállapítható, hogy inkább a 

középkorú, illetve idősebb korosztály található meg a településen. 

 

A különböző ipari egységek főként a szomszédos Hajmáskér területén találhatóak. 

 

Veszélyeztetett objektum a településen nem található.     

 

Sólyban pénzintézet, posta, óvoda, iskola nem működik, tekintettel a kis lélekszámra. 

 

A településen egy kisebb szórakozóhely, és egy bolt üzemel. Turisztikai időszakban sűrűn 

látogatott a Szentkard Emlékmű Sóly település külterületén. 

 

A településen polgárőr egyesület nem működik.  

 

I. A település közbiztonsági helyzetének értékelése 

 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása  

 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

A 11 év időszakát figyelembe véve a Sóly település területén elkövetett regisztrált 

bűncselekmények számában hullámzó tendencia figyelhető meg. Ezen időszakban 2013. 

évben 18 volt a regisztrált bűncselekmények száma, majd 20115. évtől jelentős mértékű 

csökkenés mutatkozik, ugyanis a regisztrált bűncselekmények száma 10 alá csökkent. 2019. 

évhez viszonyítva a 2020. évben enyhe növekedés mutatható ki (4/6) ami  ezen időszak 

adatait figyelembe véve 50%-os növekedést eredményezett. 

 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

Sóly településen 2010-2020. közötti időszakot figyelembe véve megállapítható, hogy a 

közterületen elkövetett bűncselekmények számában minimális mértékű ingadozás mutatható 

ki, viszont 2019. évben és a 2020. évben mindösszesen 2 közterületen elkövetett 

bűncselekményt regisztráltunk.  

 

 

1.3.  A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása  
 

A 2010-2020 közötti időszakot figyelembe véve az összes regisztrált bűncselekmény 100 000 

lakosra vetített aránya a Veszprémi Rendőrkapitányság teljes illetékességi területén a 2020. 

évben volt a legkedvezőbb. A 2020. évben 19,7%-os csökkenés állt be (1387/1114) a 2019. 

évhez képest. 

 

1.4. A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása  
 

A település közigazgatási területén a kiemelten kezelt bűncselekmények számának 

alakulásáról elmondható, hogy 2010. évet követően az ilyen jellegű bűncselekmények száma 

10 alá csökkent. 2019. évben és 2020. évben is mindösszesen 2 kiemelten kezelt 

bűncselekményt regisztráltunk.  

 



A kiemelt bűncselekmények kapcsán csak a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább 

befolyásoló bűncselekmények adatait ismertetem. 

A 2020. évben testi sértés, azon belül súlyos testi sértést bűncselekmény elkövetése 1 esetben 

jutott hatóságunk tudomására, viszont garázdaság bűncselekmény elkövetését nem 

regisztráltunk. Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közül a terjesztői magatartás 

tekintetében elkövetett bűncselekményt szintén nem regisztráltunk a településen. 

A lopás bűncselekményeket vizsgálva megállapítható, hogy a 2019. évben 1 ilyen jellegű 

bűncselekmény jutott hatóságunk tudomására, viszont 2020. évben nem regisztráltunk ilyen 

bűncselekményt. Személygépkocsi lopás, zárt gépjármű feltörés bűncselekmény elkövetése 

miatt indított eljárások is kedvezően alakultak, ugyanis 2013. évtől kezdődően Sóly település 

vonatkozásában ilyen elkövetési magatartás miatt nem indított hatóságunk büntető eljárást.  

Az elmúlt 11 évet figyelembe véve a lopás bűncselekményen belül külön kategóriát képező 

cselekmények közül a lakásbetörést 2016. évtől kezdődően szintén nem regisztráltunk. Az 

elmúlt 10 év időszakát figyelembe véve rongálás bűncselekmény csupán 2016. évben történt a 

településen. Rablás, valamint orgazdaság bűncselekmény - a 2019. évvel megegyezően - a 

2020. évben sem történt a településen. 

  

A statisztikai adatokat figyelembe véve 2020. évben 1 emberölés bűntette bűncselekmény 

került regisztrálásra a településen. Gyermekkorú Horváth Adrienn 2018. május 18. napon 

történt eltűnése ügyében tizenegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett 

emberölés bűntette miatt 2018. évben indult eljárás. Az ügyészség részéről az eljárás 2020. 

évben került vádemeléssel befejezésre. 

 

2.  bűnüldöző munka értékelése 
 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

 

Az elmúlt 11 év időszakát figyelembe a Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén 

is a regisztrált bűncselekmények száma a tavalyi évben volt a legalacsonyabb. A 

rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatóiban szintén ez a pozitív irányú tendencia 

látható. A 2019. évben 79,3%, míg a 2020. évben ez az eredmény 81,6% volt. Az 

eredményességet elsősorban az összes bűncselekmény jelentős részét adó lopás 

bűncselekmény, továbbá a nagyobb számban előforduló bűncselekmények (rongálás, 

garázdaság, testi sértés) vonatkozásában elért hatékony nyomozás magyarázza.  

 

 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények 

nyomozáseredményességi mutatója 
 

A Veszprémi Rendőrkapitányság területén, a közterületen elkövetett bűncselekmények 

nyomozáseredményességét vizsgálva 2016. évtől kezdődően folyamatos emelkedés 

tapasztalható. A 2019. évben és a 2020. évben elért adatokat összehasonlítva az összes 

közterületen elkövetett bűncselekmény nyomozáseredményessége 90,9%-ról 92,6%-ra, a 

kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményessége 72,9%-ról 74,3%-ra 

emelkedett. 

 

 

 

 



2.3. A Veszprémi Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten 

kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása 

 

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közül a terjesztői magatartás vonatkozásában 

16-ról 4-re csökkent. A nyomozáseredményességi-mutató az elmúlt két év eredményeivel 

megegyezően, mindkét évben 100%.  

A lopás bűncselekmények vonatkozásában megállapítható, hogy a 2010-2020. közötti időszak 

adatait figyelembe véve az összes lopás bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója a 

2019. évben 67,7%, míg a 2020. évben 66,6% volt.  

A lopáson belül külön kategóriát képező cselekmények közül a 2019. évben a legjelentősebb 

változás a lakásbetörések számában realizálódott. Sorozat bűncselekmények felderítése miatt 

más rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett bűncselekmények hatóságunk általi 

befejezésére került sor. Ebben az évben a nyomozás eredményességi mutató 80,8% volt. A 

2020. évre a regisztrált lakásbetörés bűncselekmények számában csökkenés állt be és a 

megindított eljárások nyomozáseredményességi mutatója 69,8% volt.  

A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények köréből a rablás bűncselekmények nyomozás 

eredményességi mutatója az elmúlt három év adataival megegyezően alakult, mivel 2020. 

évben is elérte a 100%-ot.  

A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén a 2020. évben emberölés 

bűncselekmény nem történt. 
 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok: 
 

Szabálysértések 

megnevezése 

2013. 

év 

2014. 

év 

2015. 

év 

2016. 

év 

2017. 

év 

2018. 

év 

2019. 

év 

2020. 

év 

lopás 2 0 0 0 1 1 0 0 

sikkasztás 0 0 0 0 0 0 1 1 

jogtalan elsajátítás 0 0 0 0 0 0 0 0 

csalás 0 0 0 0 0 0 0 0 

rongálás 0 0 1 0 1 0 0 0 

orgazdaság 0 0 0 0 0 0 0 0 
Összes tulajdon 

elleni szabs. 
2 0 1 0 2 1 1 1 

Felderítési mutató 0% --- 0% --- 100% 100% --- --- 

 

A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok: 

 
Sóly településen 2020 évben 1 tulajdon elleni szabálysértési eljárást kezdeményezett 
hatóságunk. Gyorsított szabálysértési előkészítő eljárás nem volt. 

Az elért eredmény nemcsak a lakosság odafigyelésének, de a helyi rendőri és polgárőri munka 

folyamatos odaadó tevékenységének is köszönhető. Mindezek azok, melyek elősegítették, 

hogy ilyen jó eredményességgel deríthessük fel a településen történt szabálysértési 

cselekményeket. 

 
Összességében látható és az ügyek számából is megállapítható, hogy Sóly településen az 
utóbbi 8 évben az eljárások száma minimális volt, alig követtek el tulajdon elleni 
szabálysértést.  

 

 

 



4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 

 

 

2020. évben Sóly belterületén személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset nem történt. 

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 Sóly területére is vonatkoznak. A településen nem található olyan 

útszakasz, illetve kereszteződés, amelyet gócpontnak nevezhetnénk, sérüléses balesetekkel 

kapcsolatban. A balesetek előfordulási helyei lényegesen messze esnek egymástól. 

 

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.  

 

Sóly község területén illegális migrációval összefüggésbe hozható személlyel szemben nem 

történt intézkedés, azonban a Veszprémi Rendőrkapitányság területén számos ilyen 

intézkedés történt.  

 

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.   

 

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 a vélemények kérések munkánkba történő beépítésébe. 

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 nyílott más szervezeti 

egységekhez tartozó rendőrök vidéki településekre történő vezénylésére is.      



 

A rendészeti szakterületen 2021. 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. 

 

2. A közrendvédelmi szolgálatellátás gyakorlata: 

Az intézkedések összetételét megvizsgálva megállapítható volt, 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 szórakozóhelyek 

vonatkozásában, mely ellenőrzésekbe igyekeztünk a társhatóságok minél nagyobb körben 

történő bevonását szorgalmazni.  

 

A 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. 

 

 

3. Rendezvénybiztosítások: 

 

Sóly településen nem került olyan rendezvény megtartásra, melyen rendőri jelenlét biztosítása 

vált volna szükségessé. 

 

4. A településen veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok: 

A világjárvány miatt elrendelt rendkívüli veszélyhelyzet kapcsán karanténellenőrzés került 

végrehajtásra.  

 

5. A körzeti megbízotti státuszok: 

 

Sóly település a hajmáskéri körzeti megbízotti csoport illetékességi területéhez tartozik. A 

csoportvezető Hámori György r. tzls., mellett Kelemen Gyula r. ftörm., Takács Zsolt r. ftörm., 

Hóbor Tamás r. ftörm., Hajdú Szilárd r. zls. körzeti megbízottak teljesítenek szolgálatot a 

településen. A csoport rendelkezik egy darab Skoda Octavia, egy darab Suzuki Vitara 

megkülönböztető jelzéssel ellátott szolgálati gépkocsival, illetve Hajmáskér, 

Szentkirályszabadja településeken egy-egy körzeti megbízotti irodával, melynek fenntartói a 

helyi önkormányzatok.  

 

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése 

 

A 2020. évben a Központi Tevékenységi Irányítási Központ (TIK) zökkenőmentes működése 

elősegítette, hogy a reagálási idő tekintetében országosan a Veszprém Megyei Rendőr-

főkapitányság áll az első helyen. A TIK felállítása számos technikai újítást is eredményezett 

(IPC, ZTE mobil), melyek nagyban elősegítik a közterületen szolgálatot teljesítő rendőrök 

hatékonyabb koordinálását, reagáló képességük javítását. A technikai eszközök bevezetése 

modernizálta a rendőriségi adatbázisok kezelését.   



7. Az igazgatásrendészeti tevékenység 

 

2020. évben Sóly területén élők ellen 6 esetben indult szabálysértési eljárás, az alábbi 

megoszlásban: 

- közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése: 3 

- engedély nélküli vezetés: 1 

- közlekedési igazgatási szabályok megszegése: 2 

2020. évben a település területén elkövetett szabálysértés miatt 3 esetben indult eljárás, 

     - közúti közlekedési szabályok kisebb fokú: 1 

     - közlekedési igazgatási szabályok megszegése: 2  

 

2020. december 31-én 4 fő rendelkezett lőfegyvertartási engedéllyel. 

 

0 fő rendelkezik személy-és vagyonőri igazolvánnyal 

Pirotechnika felhasználásról bejelentés nem volt. 

 

 

8. A bűn- és baleset-megelőzés 

 

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai. 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság a Rendőrség Bűnmegelőzési tevékenységéről szóló 20/2010. 

(OT.10.) ORFK Utasításban foglaltak, a szakirányítás által megfogalmazottak, valamint az 

illetékességi területen elkövetett bűncselekmények elemzése során szerzett információk 

alapján végezte 2019. évi bűnmegelőzési tevékenységét. A kapitányság folyamatban lévő 

programjai különböző megelőzési területekhez kapcsolódnak, melyek az alábbiak szerint 

alakultak. 

 

8.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség iskolai 

prevenciós programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók). 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság állandó ifjúságvédelmi programként hajtotta végre 2019. 

évben is a rendőrség biztonságra nevelő iskolai programját (DADA), az Iskola rendőre és az 

Ovizsaru programot, továbbá részt vett az illetékességi területet érintő, a Veszprém Megyei 

Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály koordinálásában zajló „Egy nap a biztonságét 

egy nap az iskolában” komplex prevenciós programban, illetőleg bekapcsolódott az 

ELLENSZER program és a „Szertelenül vidáman” feladatainak végrehajtásába is. A 

megelőzési előadók, a körzeti megbízottak prevenciós előadásokat tartott felkérésekre, a 

rendőrség által ajánlott témákban, az „Iskola rendőre” program keretében.  

 

8.3. A hozzátartozók közötti erőszak helyzete. 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén bekövetkezett családon belüli erőszak 

körébe tartozó bűncselekmények áldozatai többségében nők, gyermek- és fiatalkorúak, illetve 

60 év feletti időskorú személyek, akiknek sérülékenységét, kiszolgáltatottságát, fizikai 

gyengeségét használják ki a bűnelkövetők. A vizsgált időszakban, a hozzátartozók között 

elkövetett cselekmények túlnyomó részt kiskorú veszélyeztetés, súlyos-, illetve könnyű testi 

sértés és zaklatás tényállását merítették ki. Bántalmazóként főként 21-66 év közötti férfiak, 



míg bántalmazottként általában 18-65 év közötti nőkkel és kiskorú gyermekekkel 

találkoztunk. A rendelkezésre álló adatok elemzése során megállapítható, hogy legtöbb 

esetben nézeteltérés, vagy az elkövető alkoholos befolyásoltsága volt a mozgatója a 

bűncselekmények elkövetésének. Sóly településen 2020. évben nem követtek el hozzátartozók 

közötti erőszak körébe tartozó bűncselekményt. 

 

8.4. Áldozatvédelem. 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányságon minden panaszfelvevő a feljelentés felvételét követően 

tájékoztatta az ügyfelet, hogy az Áldozatsegítő Iroda segítheti az áldozatot 

érdekérvényesítéssel, azonnali pénzügyi segéllyel, kárenyhítéssel vagy szakjogászi 

segítséggel. Az áldozatvédelmi referensek elérhetősége és neve a Veszprém Megyei Rendőr-

főkapitányság épületének aulájában megtalálható. A kapitányság munkatársai 

együttműködtek továbbá az önkormányzatokkal, a helyileg illetékes családsegítő és 

gyermekvédelmi szolgálatokkal, roma kisebbségi önkormányzatokkal, gyámhivatalokkal, a 

Veszprémi Alkohol- és Drogsegély Ambulanciával, közoktatási intézményekkel, Családok 

Átmeneti Otthonával, ifjúsági táborokkal, szórakozóhelyek üzemeltetőivel, nyugdíjas 

klubokkal, polgárőr egyesületekkel, a Volánbusz Zrt-vel, ÁNTSZ-el, a Veszprémi Járási 

Hivatal Hatósági Főosztály Népességügyi Osztályával. A Veszprémi Rendőrkapitányság a 

helyi médiumokkal aktív és gyakorlatias kapcsolatot alakított ki. Ennek keretében visszatérő 

jelleggel jelentek meg a helyi és megyei sajtóban újságcikkek, figyelem felhívó tájékoztatók.  

 

8.5. A kábítószer prevenció helyzete (ezen belül a „A szülők és a családok a 

Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében" című 

programterv tapasztalatai). 

 

A drogprevenció területén a Hivatal megelőzési előadói, a társszervekkel együtt az általános 

és középiskolások részére folyamatosan tartottak bűnmegelőzési előadásokat 2020. évben is. 

Sóly településen kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt nem rendelt el nyomozást a 

Veszprémi Rendőrkapitányság. 

 

8.6. Megelőző vagyonvédelem. 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén a vagyon elleni bűncselekményeket 

folyamatosan figyelemmel kísértük, a jellemző elkövetési módszerekről, és a megelőzés 

lehetőségeiről a sajtó útján, valamint havi rendszerességgel megjelentetett hírleveleink 

megküldésével, a központilag előállított, valamint saját készítésű kiadványaink és 

szórólapjaink terjesztésével folyamatosan tájékoztattuk. A Veszprémi Rendőrkapitányság az 

ún. „unokázós” csalások megelőzése érdekében az idős kortássegítők részére tartott szakmai 

továbbképzést és több olyan előadást, melynek központi elemét az „unokázós” csalások 

bemutatása, felismerésének és megelőzésének lehetőségei képezték.  

 

A kapitányság megelőzési előadója a nyugdíjas klub meghívására 2020. február 3-án előadást 

tartott az idős korosztályt érintő legjellemzőbb bűncselekményekről és azok megelőzésének 

lehetőségeiről. 

 

 

 

 



8.8.  „Az iskola rendőre” program, valamint annak keretében végrehajtott 

„SuliMoped” program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan.  

 

A rendőrkapitányság bűn- és baleset-megelőzési tevékenységének számottevő részét az 

„Iskola rendőre” program keretén belül hajtja végre. A veszprémi oktatási intézmények 

tekintetében az iskola rendőr szerepét a Hivatal megelőzési előadói, míg a zirci valamint Zirc 

és Veszprém környéki általános iskolákban a körzeti megbízottak töltik be. Sulimoped 

programban 2020. évben nem vett részt a kapitányság.  

 

9. Együttműködés 

 

9.1. A helyi és megyei önkormányzatokkal folytatott együttműködés  

 

A Rendőrkapitányság a helyi önkormányzatokkal folyamatosan együttműködött. 

Rendszeresen, több alkalommal részt vett a településeken megrendezett lakossági fórumokon, 

meghallgatásokon. A Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumoknak valamennyi, illetékességi 

területünkön található 34 település tagja. A Fórumon belül alakult szakmai 

munkacsoportokban is jelentős feladatot látnak el a polgármesterek.  

 

9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés 

helyzete.  

 

Az ügyészséggel és bírósággal történő folyamatos és hatékony együttműködésre kiemelt 

figyelmet fordított a Veszprémi Rendőrkapitányság 2020. évben is. A nyomozás 

törvényessége feletti felügyeletet gyakorló Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészséggel a 

kapcsolat kiváló volt, az ügyészi utasításban foglaltakat végrehajtotta a kapitányság.  

 

9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott 

együttműködés helyzete. 

 

Az oktatási intézményekkel a már hivatkozott országos prevenciós programok keretében 

működtünk együtt. Az iskolákkal kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően a pedagógusok, 

intézményvezetők a diákokat érintő, vagy körükben megjelenő speciális problémákkal 

fordultak a rendőrséghez. A bűnmegelőzés területén a Veszprémi Rendőrkapitányság a 

Veszprémi Alkohol-és Drogsegély Ambulancia „Szertelenül határok nélkül” pályázati projekt 

keretében tartott előadásokat az együttműködésben meghatározottak szerint, továbbá 

megelőzési előadók rendszeresen részt vesznek az ambulancia által megtartott szakmai 

egyeztetéseken, képzéseken.   

 

9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött 

együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok. 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén összesen 9 polgárőr egyesület 

található. Sóly településen a hajmáskéri polgárőrök látnak el szolgálatot, velük az 

együttműködés megfelelő.  

 

 

  

 



9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő 

együttműködés.  

 

A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel a rendőrkapitányság együttműködése 

elsősorban a fogvatartottakkal kapcsolatos nyomozati cselekmények végrehajtásában 

nyilvánul meg. A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi 

Kirendeltségével elsősorban katasztrófa helyzetek kezelése, megelőzése területén van 

együttműködésünk. A kapitányságvezető tagja a helyi védelmi bizottságnak. A Polgári 

Nemzetbiztonsági Szolgálatokkal, azon belül is a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal a 

felderítés területén működtünk együtt. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a nemzeti 

Fogyasztóvédelmi Hatósággal, Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Szakigazgatási szervével, munkatársaival szórakozóhelyek ellenőrzésében működtünk együtt. 

A rendészeti feladatokat ellátó egyéb személyek (Erdővédelmi Szolgálat, Hivatásos vadász, 

Erdészet, Halászati Őr), és a Közterület Felügyelet munkatársaival – az előző évekhez 

hasonlóan – jó színvonalú együttműködést tartottunk fenn a közös szolgálatok alkalmával.  

 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a Veszprémi Rendőrkapitányság munkatársai a 

feladataikat eredményesen teljesítették, magas színvonalon tudták tartani a közbiztonságot, a 

közterületek rendjét, jó minőségű, ügyfélbarát ügyintézést nyújtottak a hozzájuk forduló 

ügyfeleknek.  

 

Természetesen ezen eredmények mellett több területen jelentős előrelépést kell tenni a jobb, 

magasabb színvonalú munkavégzés érdekében. Ezért gyorsítani kell a bűntető eljárások és a 

szabálysértési eljárások lefolytatását, növelni kell az eredményes befejezések arányát. 

 

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. 

 

Az állampolgárokat megnyugtató szintű közbiztonság fenntartása és megteremtése érdekében 

folyamatos látható rendőri jelenlétet biztosítását továbbra is biztosítani kell. A gyalogos 

szolgálatot fokozni kell. 

Az ismertté vált bűncselekmények, de ismeretlen elkövetők felkutatása, felderítése érdekében 

adatgyűjtést kell végezni a cselekmények környezetében. Az információk áramlása érdekében 

szoros együttműködést kell fenntartani az érintett osztályok között. 

A hatékonyabb munkavégzés, a reagáló képessége növelése érdekében, az állampolgári, és az 

önkormányzati jelzések, az értékelő elemző munka hangsúlyosabb figyelembe vételével kell a 

negatív tendenciák haladéktalan felszámolását végrehajtani. 

Az intézkedések során fokozott figyelmet kell fordítani a törvényes, utasításoknak, kiadott 

intézkedéseknek megfelelő tevékenység végrehajtására. Törekedni kell a rendőri 

intézkedésekkel szembeni panaszok visszaszorítására.  

 

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 három éve folyamatban lévő drog és erőszakmentes iskola programunkat 2021. évben is 

fent kell tartanunk, amelytől a bűnmegelőzési tanácsadó munkájának kiteljesedésével, a 

kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények számának további csökkenését várjuk.  

 

A kábítószer prevenció területén az új nemzeti drogstratégiában meghatározott célok 

megvalósulása érdekében szükséges a további együttműködés a prevencióban részt vevő többi 

társhatósággal, szervezettel és ezt követően főként a középiskolás korcsoport – mint a 

legveszélyeztetettebb populáció – körében új programok, felvilágosító rendezvények 

beindítása a cél.  

 

A 2021. 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, 

Veszprém város rendőrségének társadalmi elismertsége érdekében valamennyi 

munkatársam nevében kérem a Tisztelt Közgyűlés támogatását és beszámolóm 

elfogadását. 

 

Veszprém, 2021. október 21. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Babicz Mihály r. alezredes 

osztályvezető 
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