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Tisztelt Képviselő Testület ! 
 
 
Halimba község képviselő-testületének felkérésére – a 2013. december 3.-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 a 2013. év első 10 hónapját a 2014-es év 
első 10 hónapjával összehasonlítva végeztük el.  
 
A legutóbbi beszámolót 2013. decemberében tartottuk, melyet a képviselő-testület 
egyhangúan elfogadott. 
 
 

I. A terület leírása, az ellenőrzött települések 
 
Halimba község közel 1200 főnek ad otthont, a település nagysága 33,87 km2. A települések 
az Ajkai Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartoznak. A Rendőrkapitányság 
működésén belül az alosztály jelleggel működő Közrendvédelmi Alosztály parancsnokának 
közvetlen irányítása alatt dolgozik a településért, valamint Szőc és Öcs községért felelős 
körzeti megbízott. A körzeti megbízott elsődleges feladata a rendőri jelenlét megteremtése, a 
közbiztonság fenntartása. 
Halimba községen átvezető út, - melyen a Ajka város és a Balaton part közelíthető meg – 
általában nyáron bonyolít le nagyobb forgalmat. 
A település - az Ajkai Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó többi településhez 
képest - bűnügyileg kevésbé fertőzöttnek mondható.        

 
A községekben a körzeti megbízotti szolgálatot Pósa Dénes r. tzls látja el.  
 

II. Az előző beszámoló óta a bűnözés- és a bűnüldözés alakulása a területe 
 
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 gyakorlatilag minimális.  

 
 
III. A település közbiztonsági helyzete  

 
 
Elsődleges feladatunk a közrend érvényesítése, a közbiztonság fenntartása, a 
bűncselekmények megelőzése, megszakítása, felderítése. Ezek megvalósítása érdekében 
törekszünk arra, hogy a körzeti megbízott távollétét minél nagyobb óraszámban helyettesítsük 
járőr szolgálattal, így is javítva az állampolgárok biztonságérzetét. 
 
 
A településeken az alábbi összehasonlító táblázatból megállapítható a bűncselekmények 
alakulása összehasonlítva a 2014-es évet az azt megelőzővel. 
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 A hatóság tudomására jutott bűncselekmények az alábbiak szerint alakultak Halimba 
községben: 
 
 
 2013. I.- X. hónap 2014. I.-X. hónap 

Lopás  5 3 

Betöréses lopás 1 1 

Garázdaság 1 1 

jogtalan elsajátítás 2 0 

új pszichoaktív anyaggal visszaélés 0 1 

Készpénz helyettesítő eszközzel 

visszaélés 

0 1 

Csalás 0 1 

közlekedés bizt. elleni bcs. 0 1 

zaklatás 1 0 

Összesen: 10 9 

 
 
A hatóság tudomására jutott tulajdon elleni szabálysértések az alábbiak szerint alakultak: 
 
 
  
 2013. évben I. – X. 

hónap 

2014. I. – X.. 

csalás 1 1 

lopás 2 2 

ÖSSZESEN: 3 3 

 
 
A vagyon elleni bűncselekmények száma 2013-hoz viszonyítva stagnálást mutat. A romló 
gazdasági helyzet okozta 2012. évi növekedést 2013-ban sikerült megállítanunk és ezt a 
szintet fenn tudtuk tartani 2014-ben is. Továbbra is úgy véljük, hogy ilyen esetekben a 
megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt, amiben minden segítséget meg fogunk adni. 
 
A lopások számánál bizonyos fokú szerkezeti változás látható. Betöréses lopás az első 10 
hónapban egy esetben történt, inkább alkalomszerű kisebb értékű lopásokat követtek el – 
kivétel ez alól a Thermix KFT sérelmére elkövetett akkumulátor- és gázolajlopás.. 
Ezek mind olyan bűncselekmények, amelyek nem igényeltek hosszabb felkészülést, hanem 
pillanatnyi kigondolás alapján követték el őket az elkövetőik. 
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A tulajdon elleni szabálysértéseknél mindkét esetben, 2013-ban és 2014-ban is a csalások 
annyiban kötődnek a községhez, hogy helyi lakosok sérelmére az interneten keresztül 
követték el őket – szinte valamennyi esetben kihasználva az emberi hiszékenységet. 
 
 

IV. Lakossági közérdeklődést kiváltó tájékoztatás 
  
A körzeti megbízotti fogadóórákon a lakosság részéről nem érkezett bejelentés. A 
fogadóórákon a lakosság érdeklődése - hasonlóan bármely településhez – szinte teljesen a 
nullával egyenlő. Ennek oka az, hogy akinek problémája van, az nem vár a heti egy 
alkalommal megtartott fogadóórára, hanem jogosan azonnali megoldást szeretne. Így vagy 
felhívja a körzeti megbízottat, vagy az önkormányzaton keresztül kés segítséget. 
 
A körzeti megbízott távolléte esetén a településen az ajkai járőrök látnak el szolgálatot. A 
településeket átszelő utakon a kapitányság közlekedésrendészeti alosztályának munkatársai 
végeznek ellenőrzéseket, ezen belül heti rendszerességgel sebesség méréseket.  
 
A településen csak alkalmi jelleggel kerül sor rendezvényre. A lakossági fórumokon felmerült 
közösségi problémákra lehetőségeink szerint azonnal érdemi megoldást tudtunk nyújtani, amit 
a jövőben is folytatni akarunk.  
 

V. A körzeti megbízott tevékenysége 
 
Pósa Dénes r. tzls. Halimba kmb területen látja el szolgálatát, hozzá tartozik még Szőc és Öcs 
község. A területén elkövetett bűncselekmények esetében a nyomozást részben a kapitányság 
ajkai bűnügyi állománya, részben a körzeti megbízott végzi.   
 
A területéhez tartozó három településen több személy rendelkezik vadászati célból 
lőfegyverrel, így azok időszakos ellenőrzését is ellátja.                                                      
Szükség esetén közös szolgálatot lát el szomszédos körzeti megbízottakkal, járőrökkel, 
melynek során nem csak a területén kell intézkedéseket foganatosítania, hanem a 
Rendőrkapitányság egész területén. 
 
Intézkedéseit, jogszerűen és szakszerűen folytatja le, ellene kifogás, panasz nem érkezett. A 
2014. évben Pósa úr azon körzeti megbízottak közé tartozott, akiket legkevésbé vontunk el 
területéről – ezen a jövőben sem kívánunk változtatni.  
 
 

VI. Megelőzési tevékenység 
 
Az elmúlt években a körzeti megbízottak felmérték azokat a helyeket, területeket, 
objektumokat, melyek bűnügyileg veszélyeztetettek, és ahol a gyakoribb ellenőrzések 
szükségesek. Szolgálatukat ezekre a területekre összpontosítják, továbbá, bűnügyi és 
közbiztonsági akciók szervezése során ezekre a területekre helyezzük a nagyobb, átfogóbb 
ellenőrzéseket is. 
 
Folyamatos kapcsolatot tartunk a gyámügy, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársaival. A havi esetmegbeszéléseken részt veszünk. Az általunk észlelt 
problémákról tájékoztatjuk őket, sürgősebb esetekben telefon adunk előzetes értesítést. 
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Az eltűnt személyek – főként a gyermekkorúak ügyeiben – nagy hangsúlyt helyeztünk a 
körözési munkára, valamint annak kiszűrésére, hogy sérelmükre az eltűnés ideje alatt 
követtek-e el bűncselekményt, vagy az alapozta-e meg szökésüket. 
Megkülönböztetett figyelmet szenteltünk a családon belüli erőszak és az ebből eredő súlyos 
bűncselekmények megelőzésére. Amennyiben gyermekkorú is érintett az ügyben úgy a 
szükséges intézkedést megtesszük és minden esetben értesítjük a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálatot. 
 
Halimba község – hasonlóan Öcshöz – élen jár a megelőzési munka végzésében. 
Iskolásoknak, óvodásoknak egyaránt tartottunk előadásokat, áldozatvédelmi és bűnmegelőzési 
témában. Ezt a jó hagyományt szintén tovább kívánjuk vinni 2015-ben. 
 
 

VII. Együttműködés 
 
A korábbi években megkezdett, majd 2014-ban átdolgozott és tovább folytatott ORFK 
Intézkedési Terv alapján hetente több alkalommal látunk el kifejezetten a településhez köthető 
járőrszolgálatot. Ennek során igyekszünk minden esetben az önkormányzatnál is személyesen 
megjelenni. 
  
 

VIII. Összegzés 
 
Úgy vélem, hogy az Ajkai Rendőrkapitányság biztosítani tudta 2014-ben is a község 
közbiztonságát. Az előző évhez hasonlóan az ez évi tevékenységünk fő célja a közbiztonság 
és a közterület rendjének fenntartása javítása volt, melynek megfeleltünk. 
 
A jövőben is szeretnénk a községben az állandó rendőri jelenlétet biztosítani – elsősorban a 
körzeti megbízotti állományon keresztül.  
 
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. 
Ezek alapján törekszünk a délutáni és éjszakai (beleértve a péntek-szombati időszakokat) 
szolgálat gyakoribbá tételére, a bűncselekmények megelőzése, megakadályozása érdekében.  
 
 

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A település bűncselekményi adatait figyelembe véve úgy gondolom, hogy a közbiztonság 
helyzete a területen az országos átlagnál semmiképpen sem rosszabb.  
Kérem a jelenlévőket, hogy a rendőrséget és a községet érintő problémáikat és egyéb 
észrevételeiket a körzeti megbízottnak, vagy a közrendvédelmi alosztályvezetőnek jelezzék.  
Ígérem, hogy haladéktalanul intézkedéseket teszünk ezek orvoslása érdekében, ahogyan azt 
tettük eddig is. 
 
Beszámolóm befejezéseként a Rendőrkapitányság vezetése és a körzeti megbízott nevében 
szeretném megköszönni Önöknek az eddigi munkánkhoz nyújtott segítségüket, továbbá 
bízom benne, hogy a bűnmegelőzés iránti elkötelezett közös munkánkat folytatni fogjuk. 
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Kérem Önöket, véleményezzék az általunk végzett munkát, és javaslataikkal járuljanak hozzá 
ahhoz, hogy a feladatainkat továbbra is az Önök érdekében, az Önök által elvárt színvonalon 
végezhessük! 
 
 
Ajka, 2014. december 1. 
 

Szoboszlai Tibor r. alezredes 
rendőrkapitány 

 
 
 

Távollétében: 
Loránd György r. alezredes 

       rendőrkapitány-helyettes  
 

 


