való kapcsolatteremtésre, és a helyi

z

mérten - a lakosság megismerésére, velük
problémák megismerésére.
jónak értékelem,
X i"üó"r."áa" yzatta|a rendőrség kapcsolatát
és szórakozó fiatalokat a továbbiakban
Az önkormá nyzat ,re*Étésénekkérésé.é;-kö;.égben lakó,
ÍgY a jogsértések'

lehetőségekhe

kísérjük a szolgálatok során'

egyeztetést követően is rendszeresen fig}elemmJl
szubjektív biztonság érzetet, negatívan
illetve azon magatartási formák, ."ry"t- u lakosság

befolyásolná, megszűnnek"

a Rendőrkapitányságon
Az eryes közterületi intézkedésekszámszerű alakulása

BŰntető feljelentést

el tettenérés, kÖrÖzés alapján,
Az elmúlt évben 563 főt állítottunk e|ő,255főt fogtunk
bírságoltunk meg'
fő"vel szemben tettÜnk. 2852 személyt
286 fővel, míg szabálysértési feljelentést 1555
akik
intézkedtünk,
szemben
Tavaly Io7 jfuművezetőjével
míg255főt biztonsági irrtézkedés.alá_vontunk
eredménYt állaPÍtottunk meg,
esetében aze|lenőrÁsorán pozitív alkoholszondás
az elővezetéseket
állománya 30 körÖzÖtt személYt fogott e|'
2012, évbena Tapolcai Rendőrkapitányság
52,1,

a?o -b an haj totta v é gr e.

Fokozott ellenőrzések:
ATapolcaiRendörkapiuányságon"f9lmértükazegyüttműködé9benrejlőlehetőségeketatársszervekkel"
Át-9tl ellenórzés kerÜlt lebonYolÍtásra' melYben a
Ezek figyelembe véteiéve],20í2" évben ,"ut "rű
így Sáskán is - található a telePÜléseket ÖsszekÖtő
Tapolcai Rendőrkapitányság illeté§ssfgi tertiúr, releváns
uá"toÉ uupian a közbiztonsági szempontból
közutakat, és általában a jelzések, uti.ugyi
erdészetiiérutetetetvontuk ellenőrzés alá,
településrészeket,
^"roguriurági,
kaptunk az xt]lami Népegészségügyi és
A fokozott ellonőrzések végrehajtásához jelenós sesitsle9!
rétiigy"io.egto1 ,a.Ka}a2ztrófavédelemtől, a
Tisztiorvosi Szolgálattól, a NAV_tor, u'-ÚuÁugii
a
Feltig:rro.egtoi, és kiemelt jelentőséggel és létszámmatr
polgármesteri rriuutuior,tái, a FogyasztóvéJehi
ierŰlettinktin működő polgárőrcsoportoktól,
ellenőrzéseket kivétel nélkiil
és területi szervek által részünkre elrendelt fokozott

A

központi
végrehajtottuk.Ahelyiszervezésű,.adottcélhozkötött,ahelyisajátosságokra,szükségletekreépülö.
céliiányos akciók lebonyolítiására

támaszkodó - megieletően
bűncselekményi és szabálysértési adatokra
jogsértésforma
egy_egy negatív, tendenciózus
kiemelt figyelmet r*ái oá,rnr. . Ez,,k revJn igyeteztiink
teljesíteni,
felszámolását, megszakítását, visszaszorítiását

adott
az Önkormány zat, valamint a társszervek által
utóbbiaknál hangsúlyosan kezeltük a lakosság,

jelzéseket"

a
zavafialan működése érdekébenvégrehajtottuk
vasúti, autóbusz közlekedés, az ottani objektumok
objektumok vezetőivel,
folyamatos ellenorzJseket, egyeztettünk azéíintettállomások,

A

VI" Összegzés, fő feladatok
ATapolcaiRendőrkapitányság,aszámára.2012.évremeghatározottfeladatokatvégrehajtotta"
Az
ari"áÚ]Jari]9iotl tiszteletben tartottuk és betartottuk' és a
Ervényesült a ttlrvény[;ö, ;;ilie.
rendőri
A
orvosoltuk'
kiviisgáltuk, ha kellett
állampolgári punu."otui ű'év soránminaen ".áóá
jog_
é9 Jzakszerű munkát végzett, A kapitányság
közalkalmazotti állomány 2l|2_benrerkiismeretes,
és a polgárőrséggel kiegYensúlYozott
szoros együttműködésbeil aieleptilési tintoún}zuto"r*ur
közbiztűági viszonyokat tudott fenntartani,
?.O13. év fő

célkitűzései:

AVeszprémMegyeiRendőr-főkapitányságstratégiaitervébenmegfogalmazottaknakmegfelelően
a kÖzbiztonság az itt élŐ'
a üpitanyrag iir"t&"ssegiteruteÉn a ktizónó
legfontosabb feladatunk
-J"lg;;ó
szolgáltatása'
áúmlolgárok álial is elismert szintű fenntartása'
idelátogató vagy itt
jogokat
az emberi
ŰÚar,, az emberi és államPolgári
Munkánkra jellemző kell, hogy legyen u
ügyintézés,
rti."J.y"s, úatetony és gyors intézkedés vagy
méltóságot tiszteletben tú, u!yun"tt".

