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I.

BEVEZETÉS

A koncepció célja Tapolca közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának
megfogalmazása, majd - konkrét helyzetelemzés alapján - a megvalósítandó
azonnali, rövid,- közép- és hosszú távú célok, illetve prioritások kijelölése, - a
lehetőségeket feltárva - a végrehajtás módjának meghatározása, a fejlesztés
folyamatos biztosításával pedig az életminőséget javító közbiztonság
megteremtése.

A koncepció jogi alapjai:

 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, melynek 8. § (1)
bekezdése szerint a települési önkormányzatok a közbiztonsággal összefüggő
feladataikat saját maguk határozzák meg. Az önkormányzatnak tehát – az említett
törvényi felhatalmazás alapján – jogában áll saját bűnmegelőzési- és közbiztonsági
koncepcióját megalkotni, és megvalósításáról gondoskodni.

 A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény III. fejezete a települési
önkormányzat és a rendőrség kapcsolatát határozza meg, többek között felhívja a rendőri
és az önkormányzati vezetőket a közbiztonsággal kapcsolatos feladatok közös ellátására,
a település bűnmegelőzési- és közbiztonsági koncepciója kimunkálására.

A koncepció módszertani alapjai:

 Az Országgyűlés 115/2003. (X. 28.) OGY határozata a társadalmi bűnmegelőzés
nemzeti stratégiájáról.

 A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája céljainak végrehajtásából származó
2007-ben megvalósítandó feladatok 1016/2007. (III.20) Korm. Határozat

 A Biztonságos Magyarországért Közalapítvány által kiadott, a települési
önkormányzatok bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciójának megalkotásához
ajánlott szinopszis.



II.

ALAPELVEK

1. Az önkormányzás lényege

Az önkormányzás lényege a népszuverenitás alkotmányos alapelvére épül. Az Alkotmány 42.
§-a kimondja: ”A község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye
választópolgárainak közösségét megilleti a helyi önkormányzás joga. A helyi önkormányzás a
választópolgárok közösségét érintő helyi közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi
közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása”.
Lényege, hogy a választópolgárok közvetlenül, illetve választott testületek útján kerülnek
bevonásra problémáik megoldásába, így hasznosul az erő, ami saját sorsuk intézésében rejlik.
A törvény a helyi önkormányzatokat a feladat- és hatáskörükbe tartozó helyi közügyek önálló
intézésére jogosítja fel, melyek különösen:

 a lakossági közszolgáltatások biztosítása,
 a közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlása,
 a fentiekhez kapcsolódó szervezeti, személyi és anyagi feltételek biztosítása.

A képviselő-testületek feladata, a helyi népakarat és érdek legitim
képviselete. Ebbe az érdekcsoportba tartozik a választók életminőségét
jelentősen befolyásoló helyi bűnmegelőzés és közbiztonság is.

A bűnmegelőzést és a közbiztonságot érintő kiemelt feladatok:

 a bűnokok feltárása, megállapítása,
 a sértetté válást befolyásoló tényezők feltárása,
 a bűnalkalmak számát redukáló intézkedések megfogalmazása,
 a bűnmegelőzés célrendszerének meghatározása,
 az elsőbbséget élvező célok és a nagy jelentőségű feladatok meghatározása,
 a döntések előkészítése, döntés, majd megrendelés a megfelelő szakmai szervezetek felé,
 a feladatok közös végrehajtására szoros együttműködés az önkormányzat, a szakmai

szervezetek, a helyi intézmények, a helyi társadalom tagjai között, és a végrehajtásra való
ösztönzés,

 a bűnmegelőzésben együttműködők között folyamatos partnerségi viszony fenntartása.
 A társadalmi megelőzési program és az ezzel kapcsolatos információk hatékony

továbbítása, folyamatos kommunikálása.



2. A közbiztonság

A közbiztonság a társadalmi együttélés rendjének – adott időszakban és helyen – jogilag
szabályozott olyan tényleges helyzete, amelyben az emberek élete, személye, javai és jogai
biztosítottak az illetéktelen támadástól.

A közbiztonság infrastrukturális tényező is a gazdaság működésének üzemen kívüli feltétele,
amely befolyásolja a beruházási szándékot, az idegenforgalmat, a termékek előállítási
költségét, az állampolgárok mindennapjait, hangulatát, a letelepedési kedvet.

Egy település közbiztonsági állapota a helyi problémák összességéből tevődik össze, ezért
kezelése és a bűncselekmények megelőzése is csak helyi összefogással lehetséges. A bűnözés
mérséklése a lakosság és a rendőrség közös feladata, az igazságügyi szervekkel (bíróság,
ügyészség) összhangban.

A felvázoltak alapján, a helyi lakosokat és azok érdekeit meg kell védeni a bűnözőktől, a
közlekedési és együttélési szabályokat súlyosan sértőktől, ezért a közbiztonság fontosságából
és az önkormányzás lényegéből fakadóan Tapolcának rendelkeznie kell bűnmegelőzési és
közbiztonsági koncepcióval. Gondolkodásunk és cselekvésünk középpontjába a
bűnmegelőzési szemléletet helyezzük, hogy azon keresztül elérjük a lakosság szubjektív
biztonságérzetének optimumát, illetve az objektív biztonság kívánatos fokát, mely a
közbiztonság stabilitásában, a jóléti közbiztonság megvalósulásában realizálódik.

3. A megelőzési felfogás

A bűnözés okai és feltételei között meg kell említeni az ún. „nagy környezetbe”
(„makromiliő”) tartozó szociális ellátottságot, az egészségügyi és közigazgatási fejlettséget, a
műveltségi szintet, az igazságszolgáltatás pontosságát, gyorsaságát, a munkanélküliség
mértékét és az általa érintett rétegeket, az általános gazdasági helyzetet, a létminimum szintje
alatt és annak közelében élők számát, a lakáshelyzetet és a szociális ellátottsághoz szervesen
kapcsolódó további tényezőket.

A személyiség kialakulását is közvetlenül befolyásoló „kis környezet” („mikromiliő”) – a
család, az iskola, a munkahely, a baráti kapcsolatok, szórakozási lehetőségek és szokások – is
befolyásolják a bűnözés mértékét és minőségét.

A megelőzést elsődlegesen a makro- és mikrokörnyezetben lévő okokra tekintettel kell
végezni!

Másodlagos jelentőségű, de rendkívül fontos a megelőzés szempontjából a bűncselekmények
felderítése, a büntetőjogi felelősségre vonás és a helyzeti jellegű prevenció, amely feltételek
köre, a bűnalkalmak korlátozását, az áldozattá válás elkerülését jelenti. Ekkor a
bűncselekmények jellemző előfordulási helyének ellenőrzéséről, környezetének átalakításáról,
az elkövetést lehetővé tévő szituációk csökkentéséről, az elfogás kockázatának növeléséről
(pl.: tárgyak megerősítése, lakossági szerveződések, térfigyelő rendszerek kiépítése, stb.) van
szó.



A feladatokat nem lehet, de nem is szabad egymástól átvállalni. Az okok és feltételek
áttekintéséből következik, hogy a megelőző munka állami, önkormányzati és társadalmi
feladat.

Minden szervezet a saját feladatkörében meghatározott munkájával és szellemi termékével
járulhat hozzá a közbiztonság javításához. Az állam bűnmegelőzési feladatának ellátásához
joggal igényli a helyi társadalom segítségét, aktív együttműködését.

A feladatok végrehajtásához a szükséges anyagi források elsődlegesen pályázatok útján
érhetők el. Tapolca Város Önkormányzata a Tapolca Városi Rendőrkapitányság szakmai
irányításával, a helyi civil szervezetekkel , alapítványokkal összefogva sikeres és
eredményes pályázati forráskereső tevékenységet folytatott az elmúlt években.

Jelen koncepcióban is egyértelműen ki kell nyilvánítani, hogy Tapolca Város
Önkormányzatának a Városi Rendőrkapitánysággal együttműködve továbbra is aktív és
vezető szerepet kell játszania a helyi közösség biztonságát szolgáló tervek elkészítésében.
Kezdeményező szerepünk van a helyi jelzőrendszerek, a legkülönbözőbb együttműködési
formák szervezésében, a helyi bűnmegelőzési programok koordinálásában, végrehajtásában,
folyamatos értékelésében, a helyi közösség szakmai és civil önszerveződései motiválásában,
ösztönzésében.

Közigazgatási területünkön a bűnözés kihívásaira helyi közügyként megfogalmazott
bűnmegelőzési stratégiával és taktikával kívánunk hatékonyan reagálni.



III.

ÁLLAPOTFELMÉRÉS, HELYZETELEMZÉS

A célok helyes meghatározásának, majd azok eléréséhez szükséges feladatok kijelölésének
alapja a jelenlegi állapot pontos felmérése, az okok és körülmények elemzése.

Egy település közbiztonsági helyzetének értékelés során a következőket kell figyelembe
venni:

 közigazgatási-intézményi szerep,
 földrajzi-gazdasági térségi környezet,
 bűnügyi mutatók,
 egyéb, folyamatosan változó elemek.

1. Tapolca és térsége bemutatása (földrajzi, gazdasági környezet,
közigazgatási-intézményi, térségi szerep):

Tapolca a térség központi települése, közlekedési csomópont, a Tapolca és Környéke
Kistérség Többcélú Társulásának székhelye. A településfejlesztés kedvezményezett
térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15) Korm. rendelet alapján a Tapolcai kistérség
hátrányos helyzetű. A kistérséghez 33 település tartozik, lakosságuk száma megközelíti a 38
ezer főt. A várost közvetlenül övező falvak északon Zalahaláp és Sáska, délen Gyulakeszi,
Káptalantóti, Nemesgulács, Kisapáti, Hegymagas és Raposka, nyugaton pedig Uzsa,
Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu és Nemesvita. Közvetlenül a Balaton partján
található, de még a térséghez tartozó település Badacsonytomaj, Badacsonytördemic,
Szigliget és Balatonederics. Északkeleten Hegyesd, Monostorapáti, Taliándörögd,
Vigántpetend és Kapolcs helyezkedik el. Délkeleten a Balatonhoz közel található a Káli-
medence, mely Ábrahámhegy, Balatonrendes, Balatonhenye, Révfülöp, Salföld, Kékkút,
Köveskál, Kővágóörs, Mindszentkálla és Szentbékkálla településeket foglalja magába.

Tapolca jelentős igazgatási, kereskedelmi, ipari, szolgáltató szereppel bír, oktatási, nevelési,
egészségügyi, kulturális, sport központ a térségben.
Tapolca Város Polgármesteri Hivatala meghatározó a városi és kistérségi okmányirodai
közszolgáltatás, az építésügyi hatósági feladatellátás és gyámüggyel összefüggő feladatok
ellátása tekintetében. A kistérség kereteit is túllépő intézményrendszerben a közszolgáltatások
jelentős részét itt lehet, itt kell igénybe venni. Az Okmányiroda feladata mind a 33 település
ügyeinek intézése emellett országos hatáskörrel rendelkezik, míg az Önkormányzati és
Gazdálkodási Iroda Építéshatósági Csoportja körzeti feladatokat lát el. A hatósági ügyek
száma messze túlhaladja az állandó lakosság számából következtethető mértéket a kedvelt
üdülőkörzetek miatt. A gyámügyi ügyintézés is kiterjed a kistérség határain kívülre.
Veszprém megye gazdasági fejlődése a térségre és a városra is kedvező hatást gyakorol. A
közelmúlt jelentős munkaerő-piacot érintő beruházásai következtében a térségben a
munkanélküliségi ráta folyamatosan alacsonyabb a megyei 7-8%-os arányhoz képest,
átlagosan 6-7%-os mértékű.



A turisztikai-munkaerőpiaci fejlesztések között a legjelentősebb volt, hogy
magánberuházásban, önkormányzati közreműködéssel a közelmúltban felépült a minden
igényt kielégítő Hotel Pelion**** gyógy- és wellnes szálló. A kereskedelmi-szolgáltató
szektor fejlődésével a keleti városkapuban új bevásárlóközpontok épültek.
A tapolcai volt honvédségi ingatlanegyüttes hasznosítása új munkahelyek létesítését
eredményezi.
Tapolca térségének földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a jövőben még jobban ki kell
használnia az idegenforgalom adta lehetőségeket. A gyógyturizmushoz kapcsolódnak a
meglévő és kialakuló zöldturizmus ágazatai (lovas-, vár-, bor-, kerékpáros-turizmus, stb.).
Az alkalmas területeken környezetbarát ipar telepítése, logisztikai park létesítése, lakóövezeti
fejlesztés megvalósítása a jövőbeni fontos célok közé tartozik, amelynek következtében a
munkahelyteremtő képesség javul, a forgalomvonzás nagymértékben nő.
Tapolca, mint kistérségi központ a további fejlődés érdekében a munkahelyek megtartását és
újak létesítését egyik legfontosabb feladatának tartja. A kistérség vonzáskörzete 60-70 ezer
főre tehető az intézményrendszer és a szolgáltatások miatt. A nyári turisztikai szezonban a
környéken tartózkodók száma a 100 ezer főt is eléri. A fenti célok megvalósításának
alapfeltétele a jó minőségű térségi közlekedési hálózat, amelyet folyamatosan fejleszteni
indokolt.
Kistérségi feladatokat látnak el, nyújtanak szolgáltatást az itt található állami intézmények,
szervezetek, mint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Városi Intézete, a
Tapolcai Rendőrkapitányság, az Önkormányzati Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság, a Körzeti
Földhivatal, a Veszprém Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Tapolcai Kirendeltsége, a
Vámhivatal, a Tapolcai Városi Bíróság, a Tapolcai Városi Ügyészség, a Veszprém Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Tapolcai Kirendeltsége, a Veszprém Megyei Vidékfejlesztési Hivatal.

A kialakult intézményrendszer, a szolgáltató ellátó hálózat miatt Tapolca a jövőben is
fontos térségi szerepet fog betölteni, amelyet minőségileg folyamatosan javítani,
fejleszteni kíván a rendelkezésére álló eszközök, lehetőségek kihasználásával.

A tapolcai önkormányzati intézményrendszer bemutatása

Az egészségügyi alapellátást helyi önkormányzati intézményünk keretei között (felnőtt,
gyermek háziorvosi, fogorvosi körzetek) biztosítjuk. Az ügyeleti ellátás a kistérségi
összefogással létesült új, Összevont Háziorvosi Ügyeleti Rendelőben történik.
Az önkormányzati fenntartású Bölcsőde a tapolcai és a térségi kisgyermekeket is fogadja.
A járó- és fekvőbeteg ellátást a Dr. Deák Jenő Városi Kórház - Rendelőintézetet üzemeltető
gazdasági társaság végzi. Jelenleg a járó- és a fekvőbeteg ellátás központosítását célzó
beruházás zajlik. Ez a kistérség egésze, sőt a szomszédos sümegi, ugyancsak hátrányos
helyzetű kistérség szempontjából is igen jelentős fejlesztés.
Tapolcán kiemelten fontos feladat a szociális- és humánpolitikai rendszer fejlesztése, a
hatályos jogszabályok szerinti valamennyi önkormányzati feladatellátási forma határidőre
történő teljesítése. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtó szolgáltatást kistérségi szinten
történő kiépítése előkészítés alatt van.
A helyi önkormányzati fenntartású Idősek Klubja, a Hajléktalanok Átmeneti Szállója, a
Csecsemő és védőnői szolgálat, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Szociális gondozói hálózat, a
magánvállalkozások által működtetett Dr. Somogyi József Idősek Otthona, a Megbecsülés
Idősek Otthona megfelelő szociális segítséget biztosít a rászorulóknak. Fontos megemlíteni,
hogy önkormányzati támogatással létrejött, az Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi
Szövetsége Tapolcai Egyesülete fenntartásában működő, mintegy 70 fő csökkent
munkaképességű dolgozót foglalkoztató rehabilitációs munkahely.



A közoktatási, nevelési feladatellátás a hatályos jogszabályok és Tapolca Város Közoktatási
Feladat-ellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terve szabályozásának
megfelelően történik. Az elfogadott Minőségirányítási Program alapján kiemelt feladat az
oktatás-nevelés színvonalának növelése. A helyi, megyei önkormányzati és egyházi
fenntartású intézményrendszerben (Barackvirág, Kertvárosi, Szivárvány, Szent Erzsébet
óvodák, a Batsányi János, a Bárdos Lajos, a Kazinczy Ferenc, a Nagyboldogasszony Római
Katolikus általános iskolák, a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális
Szakiskola, a Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Széchenyi István
Szakképző Iskola, a Nevelési Tanácsadó és a Járdányi Pál Zeneiskola) mintegy 3000 fő
kisgyermek nevelése, oktatása, ellátása történik.

A szabadidős-, sport- és kulturális igényeket ellátó helyi önkormányzati tulajdonú
létesítmények: Városi Rendezvénycsarnok, Városi Sporttelep, Városi Mozi; Csobánc
Művelődési Ház, Wass Albert Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Központ használata,
igénybe vétele, valamennyi programja biztosított a kistérségi lakosok számára, akik élnek is a
sokszínű, sokrétű lehetőséggel.

A város közigazgatásban vállalt szerepe, földrajzi-gazdasági elhelyezkedése,
intézményrendszere, kereskedelme, szolgáltatásai, turisztikai vonzereje következtében
igen jelentős hivatásforgalommal, idegenforgalmi látogatottsággal bír az állandó lakosok
mellett. Ez jelentős kihatással van a bűncselekmények mennyiségére, csoportjaira is, a
bűnelkövetők számára is.
A bűnmegelőzési koncepció cselekvési programjai kidolgozása során, a pályázatok
készítésénél a sajátosságokra különös figyelmet kell fordítani. Ehhez segítséget nyújthat
az együttműködő szereplők számára, hogy megismerjék a város adottságait, adatait,
intézményrendszerét és azt fel tudják használni a sikeres bűnmegelőzés érdekében.



TAPOLCA JELLEMZŐ ADATAI
(2007 október 1. )

Terület
Közigazgatási terület 6.347 ha 5.143 m2

Belterület 542 ha 7.625 m2
Külterület 5.409 ha 3.668 m2
Zártkert 295 ha 3.850 m2

Lakónépesség

Állandó lakóhellyel rendelkező állampolgár 17.517 fő
Tartózkodási helyű állampolgár 311 fő

Anyakönyvi adatok (2003-2007. évek között)
- születettek (tapolcai lakhellyel rendelkezők): 699 fő
- meghaltak (tapolcai lakhellyel rendelkeztek): 719 fő

Tapolca Város Önkormányzata

Ács János polgármester
Dr. Imre László jegyző

A Képviselő-testület tagjai:

Marton József alpolgármester
Sólyom Károly alpolgármester

Bakos György képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke
Barbalics Antal képviselő
Bognár Ferenc képviselő
Bozsoki Lajos képviselő

Buzás Gyula képviselő
Császár László képviselő
Dr. Csonka László képviselő
Horváthné Németh Edit képviselő, a Család-, Egészségügyi, Oktatási,

Művelődési és Sport Bizottság elnöke
Horváthné Szalay Gyöngyi képviselő
Koppányi Ferenc képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
Lévai József képviselő
Presits Ferenc képviselő
Szatmári Jánosné képviselő
Vörös Béla képviselő
Závori László képviselő



Kisebbségi önkormányzatok Tapolcán

Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

Tagjai:

Bartha Józsefné elnök
id. Lendvai Ferenc elnökhelyettes
ifj. Lendvai Ferenc képviselő
Szikszai Jánosné képviselő
Tóth István képviselő

Tapolca Város Német Kisebbségi Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

Tagjai:
Molnár Attila elnök
Pem Imre elnökhelyettes
Holczbauer László képviselő
Molnárné Resch Myrtill képviselő
Samu Tamás képviselő

Infrastruktúra, szolgáltatás

Utak, járdák
Kiépített utak hossza 43 km 811 m

Kiépített járdák hossza 21 km 840 m

Parkok, zöldterületek nagysága 72 ha 4.707 m2

Helyi autóbusz-közlekedési
Úthálózat hossza 18 km

Postahivatalok száma 2 db

Lakások száma 6.835 db
Ebből

- Önkormányzati tulajdonú bérlakás 232 db
- Villamosított lakó és egyéb ingatlan 8.381 db
- Vízvezetékkel ellátott lakás 6.835 db

- Csatornahálózatba bekötött lakás 6.150 db
- Rendszeres szemétszállításba bekapcsolt lakás 6.780 db
- Vezetékes gázzal ellátott lakás 3.566 db
- Távfűtési rendszerhez tartozó lakás 1.877 db



Üzletek, szolgáltató helyek 537 db

Szállodák 2 db

- Hotel Pelion****
- férőhelyek száma 450 fő

- Hotel Gabriella***
- férőhelyek száma 45 fő

Panziók, szálláshelyek kapacitása, férőhelye 8 db

- Apartman házak 35 fő
- Diákotthon 100 fő
- Fizető-vendéglátó szálláshely (10 szoba) 20 fő
- Győrffy Villám Panzió 10 fő
- Judit Vendégház 16 fő
- Szent György Panzió 20 fő
- Vadrózsa Panzió 14 fő
- Varjú Fogadó 20 fő

Egészségügyi és szociális ellátás

Egészségügyi ellátások

Alapellátás

Felnőtt háziorvosi körzet és rendelő 7 db
Gyermek háziorvos körzet 4 db

rendelő 2 db

Fogorvos felnőtt körzet és rendelő 3 db
gyermek körzet és rendelő 1 db

Járó- és fekvőbeteg ellátás

Városi Kórház-rendelőintézet 1 db
Szakrendelések száma 34 db
Kórházi ágyak szám 193 db

Pannon Reprodukciós Intézet 1 db

Szociális ellátások

Bölcsőde 1 db
- férőhelyek száma 30 fő
- bölcsődei létszám 46 fő

Idősek klubja 1 db
- férőhelyek száma 30 fő

- ellátottak létszáma 26 fő



Hajléktalanok Átmeneti Szállója 1 db
- férőhelyek száma 30 fő
- ellátottak létszáma 30 fő

Csecsemő és védőnői körzet 7 db
Gyermekjóléti Szolgálat 1 db
Szociális gondozó hálózat 1 db

Idősek Otthona 2 db
Dr. Somogyi József Idősek Otthona
- férőhelyek száma 60 fő
Megbecsülés Idősek Otthona
- férőhelyek száma 60 fő

Oktatás, nevelés, közművelődés

Óvodák száma 4 db
helyi önkormányzati fenntartású 3 db

- férőhelyek száma 555 fő

egyházi fenntartású 1 db
- férőhelyek száma 100 fő

Óvodai létszám 2006. 10. 01-jei állapot szerint 546 fő

Általános iskolák száma 4 db
helyi önkormányzati fenntartású 3 db

- férőhelyek száma 1810 fő

egyházi fenntartású 1 db
- férőhelyek száma 340 fő

Általános iskolai tanulók létszáma 2006. 10. 01-jei állapot szerint 1593 fő

Sajátos nevelési igényű általános és szakképző iskola 1 db
megyei önkormányzati fenntartású 1 db

- oktatási férőhelyek száma 200 fő

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók létszáma

2006. 10. 01-jei állapot szerint 79 fő



Középiskolák száma 2 db

megyei önkormányzati fenntartású 2 db
- férőhelyek száma 1300 fő

Középiskolai tanulók létszáma 2006. 10. 01-jei állapot szerint 1061 fő

Szakképzésben részt vevő tanulók létszáma 2006. 10. 01-jei állapot szerint 72 fő

Nevelési tanácsadó (megyei önkormányzati fenntartású) 1 db
- ellátott gyermekek 397 fő

Alapfokú művészetoktatási intézmény (megyei önkormányzati fenntartású) 1 db
- férőhelyek száma 430 fő

Alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulók létszáma
2006 10. 01-jei állapot szerint 389 fő

Diákotthon és kollégium (megyei önkormányzati fenntartású) 1 db
- férőhelyek száma 110 fő

Ellátásban részt vevők száma 2006. 10. 01-jei állapot szerint 63 fő

Közművelődési és közgyűjteményi intézmény, kiállítóhely 5 db

Könyvtár 1 db
Ebből: helyi önkormányzati fenntartású 1 db

- regisztrált használó 3.962 fő
- kölcsönözhető állomány 169.416 db

Múzeum 1 db
Ebből: helyi önkormányzati fenntartású 1 db

- látogató 5.069 fő
- egyedi leltározott tárgy 10.872 db

Művelődési ház 3 db
Ebből: önkormányzati fenntartású 2 db

- rendezvények látogatóinak száma 50.000 fő

Kiállítóhely 1 db



Tapolca város szerződéses testvérvárosi kapcsolatai

Bratislava - Ruzinov városrész (Szlovákia, Pozsony – Rózsahegy),
Este város (Olaszország),
Lempäälä város (Finnország),

Stadthagen város (Németország),
Sümeg (Magyarország),
Zabola (Románia – Erdély),

Tapolca Város Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási,
közművelődési, közgyűjteményi, egészségügyi és szociális intézmények

Barackvirág Óvoda (8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.)
Kertvárosi Óvoda (8300 Tapolca, Darányi u. 4.)
Szivárvány Óvoda (8300 Tapolca, Dobó tér 5.)
Batsányi János Általános Iskola (8300 Tapolca, Stadion u. 16.)

Bárdos Lajos Általános Iskola (8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5.)
Kazinczy Ferenc Általános Iskola (8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.)

Wass Albert Könyvtár és Múzeum (8300 Tapolca, Batsányi J. u. 1.)
- Csobánc Művelődési Ház (8297 Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1.)
- Tamási Áron Művelődési Központ (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet (8300 Tapolca, Kazinczy tér 5.)
- Bölcsőde (8300 Tapolca, Nagyköz u. 1-3.)
- Idősek Klubja (8300 Tapolca, Szent István u. 12.)
- Hajléktalan Szálló (8300 Tapolca, Arany J. u. 16.)

Egészségügyi és szociális alapellátási hálózat koordinálása, fenntartása
- Családsegítő, gyermekjóléti, ifjúság-egészségügyi, szociális alapellátási (házi

segítségnyújtás), védőnői szolgálatok működtetése.

- Gyermek- és háziorvosi, fogorvosi szolgálatok koordinálása, szervezése.

Veszprém Megyei Önkormányzata által fenntartott intézmények

Szász Márton Általános és Speciális Általános és Szakképző Iskola

(8297 Tapolca-Diszel, Templom tér 3.)
Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola (8300 Tapolca, Liszt F. u. 12-14.)

- Diákotthon és Kollégium (8300 Tapolca, Alkotmány u. 10.)
Széchenyi István Szakképző Iskola (8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 8.)
Nevelési Tanácsadó (8300 Tapolca, Nagyköz u. 1-3.)
Járdányi Pál Zeneiskola (8300 Tapolca, Deák F. u. 16.)



Egyházi fenntartású intézmények

Szent Erzsébet Óvoda (8300 Tapolca, Templomdomb)
Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola (8300 Tapolca,
Templomdomb)

Tapolca Város Önkormányzata által működtetésre átadott intézmények

A Városi Kórház - Rendelőintézetet (8300 Tapolca, Ady E. u. 1.) a Tapolcai
Dr. Deák Jenő Kórház - Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. üzemelteti.

Tapolca Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló
gazdasági társaságok

Tapolcai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- üzemelteti - Városi Mozi (8300 Tapolca, Fő tér 1.)

- Városi Sporttelep (8300 Tapolca, Sümegi u. 40.)
- Városi Rendezvénycsarnok (8300 Tapolca, Alkotmány u. 7.)
- Városi Piac és Vásárcsarnok (8300 Tapolca, Bajcsy-Zs. utca)
- Használtcikk piac (8300 Tapolca, Batsányi J. utca)

Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.
- üzemelteti: - Napközi Konyha (8300 Tapolca, Stadion u. 16.)

- Napközi Konyha (8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.)

Városgazdálkodási Kft. (8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.)
- üzemelteti: - I., II., III. fűtőmű

- Városi Parkolási Rendszer

A népesség számának változása Tapolcán
2001 - 2007
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Születések, és halálozások számának alakulása Tapolcán
2001-2005
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Tapolca közbiztonsági, bűnügyi mutatói (2002-2006):

Bűncselekmény megnevezése

2002 2003 2004 2005 2006

Az állam és az emberiség elleni bcsk. ös

Emberölés

Emberölés kisérlete

Gondatlan emberölés
Erös felindulásban elkövetett emberölés

Szándékos testi sértés 10 26 26 10 15
Segítségnyújtás elmulasztása 2 1

Kényszerítés
Személyi szabadság megsértése 2 5 3 3 1

Magánlaksértés 4 3 5 3

Egyéb, e csoporthoz tartozó bcsk. 1 3 5 1
A személy elleni bcsk. összesen 13 38 32 25 21

Közúti veszélyeztetés
Közúti baleset okozása 3 4 11 1 6

Közúti jármü ittas vezetése 5 47 73 36 45
Közúti jármüvezetés tiltott átengedése 1

Közúti cserbenhagyás 1 1 2 2

Egyéb, e csoporthoz tartozó bcsk. 1 6 6 7

A közlekedési bcsk. összesen 9 53 93 45 58
Eröszakos közösülés 1 2

Szemérem elleni eröszak
Természet elleni eröszakos fajtalanság

Üzletszerü kéjelgés és üzletszerü kéjelg 1
Egyéb, e csoporthoz tartozó bcsk. 6 22 21 15 16

A házasság, a család és a nemi
erkölcs e 7 24 21 16 16

Tiltott határátlépés

Hivatalos személy elleni eröszak
Közfeladatot ellátó személy elleni erösz 1 1

Hivatalos személy támogatója elleni erös

Egyéb, e csoporthoz tartozó bcsk. 2 1

Az államigazgatás,a közélet tisztasága
e 1 2 1 1

Visszaélés robbanóanyaggal,
löfegyverrel 1 1 1 1

Közösség megsértése 1
Garázdaság 15 42 36 17 11

Önbíráskodás 1 1 2 1
Egyéb e csoporthoz tartozó bcsk. 35 50 54 71 72

A közrend elleni bcsk. összesen 53 93 93 90 84

Devizagazdálkodás megsértése
Egyéb e csoporthoz tartozó bcsk. 4 5 6 15 23

A gazdasági bcsk. összesen 4 5 6 15 23



Lopás 113 235 308 190 157

- ebből: egyéb, személyek javait
károsító lopás (0) 73 162 212 133 104

- ebből: gépkocsi (2) 2 5 9 6

- ebből: motorkerékpár (3) 1 3 3 5
- ebből: gépkocsiból történt lopás (4) 19 50 57 40 30

- ebből: besurranásos lopás (5) 5 13 16 8 4
- ebből: kerékpárlopás (7) 8 2 2 3 6

- ebből: öltözői lopás (8) 1 1 1 1

- ebből: zsebtolvajlás (9) 5 2 8 2 1

Betöréses lopás 28 56 45 30 55

Sikkasztás 2 2 5 6 4

Csalás 4 25 25 18 16

Rablás 2 12 4 3 3

Kifosztás

Zsarolás 2
Jármü önkényes elvétele 4 1 6 7 1

Egyéb e csoporthoz tartozó bcsk. 24 43 73 38 94

Személyek javai elleni bcsk. összesen 177 374 468 292 330

A honvédségi kötelezettség elleni bcsk. 75 129 1
Mindösszesen 344 749 746 487 533

A főbb bűncselekmény csoportok összesítése

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. Összesen

Vagyon elleni 177 374 468 292 330 1641

Közlekedési 9 53 93 45 58 258

Személy elleni 13 38 32 25 21 129

Házasság, család, ifjúság és
nemi erkölcs elleni

7 24 21 16 16 84

Az államigazgatás, az
igazságszolgáltatás és a
közélet tisztasága elleni

1 0 2 1 1 5

Közrend elleni 53 93 93 90 84 413



IV.

CÉLOK, PRIORITÁSOK, A MEGVALÓSÍTÁS MÓDJAI

Általános, hosszú távú cél: az objektív biztonság és a szubjektív biztonságérzet
közelítése és javítása, az életminőséget javító közbiztonság megteremtése, a bűnözés
csökkentése.

Középtávú cél: A közösségi bűnmegelőzés rendszerének kiépítése Tapolcán. Partnerségi
viszony megteremtése az önkormányzati, a rendészeti szervek, helyi intézményi struktúra,
gazdasági élet helyi szereplői, lakossági- civil szerveződések és a lakosság minél szélesebb
rétege között.

Rövidtávú célok: Tapolca bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciójának elfogadása, a
bűnmegelőzésért segítő felelős személy/személyek kijelölése, foglalkoztatása. Akut
problémák, krízisek gyors kezelése, rossz szubjektív biztonságérzet javítása technikai
eszközökkel, és humán erőforrások útján. A Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület
támogatása, tevékenységének segítése.

A célok teljesítéséhez források megszerzése pályázatok útján, önrész
vállalása.

Prioritások:

 A közterületek rendjének fenntartása, a jogsértések visszaszorítása. A
közterületen történő bűncselekményeket a lakosság közvetlenül érzékeli és
védekezési lehetőségei is korlátozottak. Ezért egyik legfontosabb feladat a közterület
és a nyilvános helyek rendjének biztosítása. Elkötelezett szándék kinyilvánítása
annak érdekében, hogy a - bárki által igénybe vehető - közterületeken az emberek
biztonságban érezzék magukat éjjel és nappal egyaránt. Az adatvédelmi szabályok
értelmezését követően a térfigyelő kamerarendszer újraindítása, szükség szerinti
bővítése. Kis értékű tárgyi kommunikációs, képrögzítő eszközök beszerzése.

Közterületen elkövetett bűncselekmények Tapolcán
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 A külső városrészeken, külterületeken az időszaki rendőri jelenlét biztosítása, az
odavezető utakon közlekedők figyelése.

 A gyermek és fiatalkori bűnözés csökkentése. Az említett korosztály célirányos
preventív nevelésével a bűnözés utánpótlási bázisának csökkentése.

 A droghasználat és kábítószer-bűnözés kezelése, megelőzése érdekében a fokozott
hatósági tevékenység mellett, széleskörű intézményi és társadalmi összefogás
szükséges.

 A családon belüli erőszak megelőzése, megtörtént esetek megfelelő kezelése.
Erőszakos családban felnövekvő gyermekben az erőszakra való hajlam átöröklődik.
Kiemelten fontos a problémás családok segítése.

 Az idős, egyedül élők fokozott védelme, biztonságuk növelése. Az aktuális
ügyektől elvonatkoztatva is szükséges az idősekről való gondoskodás, ennek részét
kell, hogy képezze otthonuk védelme is.

 Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés, az áldozat kompenzációja. A
leghatározottabb törekvéseink mellett is előfordulhat, hogy a város lakói közül
áldozattá válnak. Segíteni kell az állami és civil áldozatvédelmi lehetőségek elérését,
s koordinálni a veszélyekkel kapcsolatos korrekt és folyamatos tájékoztatást.
Különösen fontos a tájékoztatás, a Tapolca Városi Televízió, az Új Tapolcai Újság
által biztosítható lehetőségek kihasználása.

 A Tapolcán fellelhető kedvezőtlen tendenciák visszaszorítása. (pl. közlekedési
balesetek, gépkocsi feltörések, betöréses lopások, besurranások, rongálások,
közterületi bűncselekmények, rablások, zsebtolvajlások, stb.). Különösen fontos a
városi gyorshajtás mérséklése érdekében mobil sebességellenőrző tájékoztató
készülék beszerzése, üzemeltetése.

 A város közbiztonságának javításához szükséges rendszeres rendőri jelenlét
biztosítása. Gyors reagáló képesség az ellenőrzött bejelentéseket követően.
A lehetőségek függvényében támogatni (nem csak anyagi lehetséges) a
járőrszolgálati tevékenységét.

A céloknak és prioritásoknak megfelelő cselekvési programokat a
bűnmegelőzésben együttműködő szervezeteknek kell kidolgozni a pályázati
lehetőségeknek, az új kihívásoknak, történéseknek megfelelően. Mindent el
kell követni az elért eredmények megtartása, a bűnmegelőzés
társadalmasítása terén!



V.

EGYÜTTMŰKÖDÉS

A Városi Rendőrkapitányság és Tapolca Város Önkormányzatának
kapcsolata:

Az önkormányzatok és a rendőrség kapcsolatának keretét a rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény (Rtv.) III. fejezete határozza meg.

Véleményezés-tájékoztatás

A települési önkormányzat képviselő-testületét az Rtv.-ben meghatározott esetekben
véleményezési jogosultság illeti meg. A rendőrkapitány személyesen vagy képviselője útján
évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat
képviselő testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

Együttműködés

A Polgármesteri hivatali és az önkormányzati intézmények munkatársai feladataik teljesítése
során rugalmasan működjenek együtt a rendőrséggel. Ez jelenthet adatszolgáltatást,
informatikai kapcsolatokat, az eljárások segítését, megnyilvánul a fertőző betegségekkel,
mérgező anyagokkal kapcsolatos eljárásokban, a katasztrófa elhárítási tevékenységben, a
közművek és biztonsági berendezések meghibásodásának elhárításában, a közös
ügyfélszolgálat vagy fogadóórák megszervezésében, közösen végrehajtott hatósági
tevékenységek lebonyolításában, a szabálysértésekkel kapcsolatos adategyeztetésben,
elkövetési trendek értékelésében.

Különösen fontos az együttműködés a bűnmegelőzési pályázatok előkészítése, megvalósítása
területén. A szakmai tanácsadás, a nyújtott segítség, a közreműködés kialakult jó színvonalú
kapcsolatrendszerét fenn kell tartani!

Támogatás

A helyi közösség védelmében a Tapolca Város Önkormányzata, tisztségviselői, hivatali
vezetői ismerjék el a határozottan és jogszerűen fellépő rendőrség munkáját. Ez szavakban és
külsőségekben is megnyilvánulhat.

A közterületi állandó rendőrháló illetve a jogszabályokban rögzített elvárásokon túli helyi
igények megvalósítása érdekében anyagi támogatás is nyújtható.



A bűnmegelőzésben különösen fontos szervezetek társaságok:

Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület

Az egyesület a közelmúltban alakult meg, taglétszáma növekvő, folyamatos az aktivitást
vállaló és a közbiztonságért önként tenni akaró személyek jelentkezése.
A Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület szervettsége és széleskörű szerepvállalása miatt a
bűnmegelőzés rendszerének kiemelt szereplőjévé fog válni, fontos feladatokat lát majd el a
bűnmegelőzés több színterén. A lakosság bevonásával, tevékeny szerepvállalásával vélhetően
növelni fogja a városlakók bűnmegelőzés iránti elkötelezettségét. A közterületek
biztonságának megteremtésében és megőrzésében a polgárőrség nem nélkülözhető. Ennek
hatékony és bevethető eszköze az önálló közterületi jelenlét – többnyire gyalogosan – és/vagy
a rendőrséggel való közös szolgálatellátás.

Tapolcai Média Közalapítvány

Az önkormányzati közalapítvány a tájékoztatás, a véleményformálás, a bűnmegelőzési
programokban történő aktív részvétele miatt fontos szereplő. Működteti a Tapolca Városi
Televíziót, amelynek adása a kábelhálózaton és sugárzás útján jut el a nézőkhöz, kiadja az Új
Tapolcai Újságot, amely 7000 példányban készül, ingyenes terjesztése révén minden tapolcai
háztartásba eljut.

Tapolcai Városszépítő Egyesület
Épített és Természeti Környezetért Közalapítvány
Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A civil szervezet, az önkormányzati közalapítvány a bűnmegelőzési során tapasztalataival és
forrásaival segíti a programok résztvevőit, jelzésekkel él a hatás- és feladatkörökkel
rendelkezők felé.
A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság az általa üzemeltetett sport- és
kulturális létesítményekben számos bűn- és baleset-megelőzési programot szervez önállóan és
az együttműködés során. Helyiséghasználati, tárgyi-technikai segítséget biztosít a
szervezőknek.

Jelmondatunk a következő legyen:

EGYÜTT TAPOLCA BIZTONSÁGÁÉRT!



VI.

ZÁRADÉK

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja határozott szándékát a
település bűnmegelőzési céljait és feladatait illetően. A koncepcióban megjelölt
bűnmegelőzési intézkedéseket megvalósítani kívánja.

AZ EGYÜTT TAPOLCA BIZTONSÁGÁÉRT BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓT
Tapolca Város Képviselő Testülete a 2007 november 23.-i ülésén megismerte, megtárgyalta
_____________Kt. határozatával elfogadta.

Tapolca, 2007. november 23.

Ács János
Tapolca Város Polgármestere


