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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!
Hölgyeim és Uraim!
Kékkút 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.
A településen 2011-ben volt utoljára beszámoló.
A beszámoló a 2011. évet értékeli.

I.

A terület leírása

Kékkút község a Balaton-felvidék egyik települése 105 állandó lakossal,
közigazgatásilag 3,68 km2 területen terül el. Az idegenforgalmi szezonban kis
mértékben ugyan, de emelkedik a lakosság száma a nyaralóvendégek miatt.
A településen áthalad a 73133. számú közlekedési útvonal, mely főként a nyári
időszakban bonyolít le jelentős forgalmat, mivel aki az ilyenkor meglehetősen forgalmas
71. sz. főútvonalat el akarja kerülni, Tapolca és Révfülöp irányában ezt az útvonalat
választja. Valamint a nyári hónapokban a közelben található ásványvíz üzem miatt is
jobban érezhető a tehergépjármű forgalom felélénkülése.
A lakosság körében a környező településekhez képest alacsony a munkanélküliség. A
gyerekek a szomszédos településeken található óvodákba, iskolákba járnak. Kékkút a
Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozik, a Közrendvédelmi és
Közlekedésrendészeti Osztály alá tartozó alosztály jogállású Rendőrőrshöz.
Révfülöp székhellyel 4 fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot, akikhez Révfülöp
Nagyközség, Kékkút, Kővágóörs (Pálköve), Köveskál, Mindszentkálla, Szentbékkálla,
Balatonhenye, Balatonrendes, Ábrahámhegy és Salföld községek tartoznak.
II.

A település közbiztonsági helyzete

Kékkút nem tartozik a bűnügyileg fertőzött települések közé. A bűncselekmények
vonatkozásában az elkövetők nem tekintik céljuknak, hanem csak átutaznak a
községen.
A bűncselekmények alakulását és a Kapitányság összes bejelentett cselekményeihez
való viszonyát az I. sz. melléklet táblázatának adatai mutatják.
A számadatokat megvizsgálva megállapítható, hogy a községben a bűncselekmények
száma alacsony, a vagyon elleni bűncselekmények alakulása számottevően nem
változott.
Megállapítható, hogy a leggyakrabban előforduló bűncselekmények továbbra is a lopás,
betöréses lopás, amelyet külföldi és magyar állampolgárok sérelmére egyaránt követtek
el.
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Itt elsősorban a megelőzésre, a lakosság körében történő figyelemfelhívásra fektettünk
nagyobb hangsúlyt, mivel ezen bűncselekmények drasztikusan visszaszoríthatók, ha az
állampolgárok egy kicsit is komolyan vennék azokat a felhívásokat, amelyeket a
különböző médiákon, szórólapokon keresztül juttatunk el hozzájuk.
Az idei esztendőben is nagy hangsúlyt fektetünk a megelőzésre, bízunk benne, hogy
felhívásaink elérik azt a célt, mellyel visszaszoríthatók a bűncselekmények.
III.

A Rendőrőrs Igazgatásrendészeti Közlekedésrendészeti tevékenysége

Kékkút területén nem rendelkezik senki fegyvertartási engedéllyel, illetve lőfegyverrel.
A település mellett található vízüzem területét védi vagyonvédelmi szervezet,
ellenőrzésük folyamatos.
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 megengedett sebesség túllépése.
A tiltott helyen várakozások tekintetében
veszélyhelyzetet előidézőkre:
-útkanyarulatban
-útkereszteződésekben parkolókra.

kiemelt

figyelmet

fordítottunk

a

A közlekedés rendjének és a szabályok betartásának szempontjából Kékkúton a
legkritikusabb a műemléknél található útkanyarulat.
Mivel a községre vonatkozó 40 km/h sebességkorlátozást az áthaladó járművezetők
folyamatosan megszegik, sebességellenőrzés Kékkút település tekintetében is történik.
Kékkút belterületén az elmúlt évben jelentősebb közlekedési baleset nem történt,
azonban az ásványvíz üzem és környéke a balesetveszélyes területek közé tartozik.
A közlekedés biztonságát javító intézkedés lenne a Fő utcának a 73133 számú útra eső
szakaszára egy várakozni tilos táblát helyeznénk el.
III.

A körzeti megbízott bűnügyi tevékenysége

A KMB területhez 2 település tartozik, 2 km-es szakasz a Balaton partból, melyen egy
strand található Kővágóörs - Pálkövén, illetve nádas területek, melyeken horgásztanyák
épültek.
Kékkút község területén és annak környező településein több esetben vettem részt
olyan akciókban, amelyekben a bűncselekmények elkövetőinek felderítésére, azok
elfogására illetve a bűncselekmények megelőzése érdekében lettek szervezve.
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Bűnmegelőzési tevékenység:
A bűncselekmények megelőzése érdekében írásos, többnyelvű propagandaanyagot
/szórólapot/ osztottunk szét. Jelentős a közterületi szolgálat, mely nemcsak Kékkút belhanem külterületére is kiterjed.
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 munkámhoz 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.
Badacsonytomaj, 2012. április 10.

Domonkos Zsolt r. zls.
körzeti megbízott
Egyetértek:
Bakler Zoltán r. fhdgy.
Mb. osztályvezető
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1. sz. melléklet
ISMERTTÉ VÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK
Bűncselekmény
megnevezése

2010
Tapolca

2011

Kékkút

Tapolca

2012

Kékkút

Állam és Emberiség
elleni bcs.

0

0

Személy elleni
Bcs.

2

0

Közlekedési bcs.

1

0

0

0

0

0

Közrend elleni bcs.

0

0

Gazdasági bcs.

0

0

Vagyon elleni bcs.

1

1

Honvédelmi köt.
elleni bcs.

0

0

Össz. Bcs.

10

5

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

Tapolca

Kékkút

