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felké ré sé re a közrend- é s a közbiztonság helyzeté t a
Tv. 8.§. /4/ bekezdé s figyelembevé telé vel az alábbiak

AkÖzbizÍ onság vé delme a rendőrsé g alapfeladata. A helyi önkormányzatolrről szőtő 2011. é viCLXXXX, tÖrvé nY é rtelmé ben a helyi közszolgáltú sok köré ben a közbiztonság helyifeladatairól tÖrté nő gondoskodás az önk9rmányzaí  egyik kiemelt feladata. Ennek alapján aRendőrsé g é s az Önkormányzat együttműkcidé só nyilávaló aközbiztonság megteremté sé nek
é s fenntartásának é rdeké ben.

Tis zte lt Ké pvis e lőles tület !

Kapolcs közsé g ké pviselő-testi,ileté nek
Rendőrsé gről szóló 1994. é vi XXXIV.
szerint é rté kelem:

Az elmú lt é vekhez hasonlóan a Rendőrkapitrányság é s Kapolcs önkormányzaí a2Ol4.é vben is
P:,:r 

*,1*::u:?\ ,:k':pT: 
fa.ro.l.cs kozÜiztonsaÖa""r. .ii"i"" il;r#J Í ]unu,ur.,

P:*^1"..:l:T]?'$'' kÖzÖssé gi é letterek rendje me ghatároző jelentősé gű a helyi
b iztons ágának é  s b izto nságé r zeté nek szavato l ás áb an.

tudva azt,
emberek

erőszak, az
települé sek

FŐ_ feladataink a gYermek-, é s fiatalkoru bűnözé s megelőzé se, a családon belüli
áldozattáválás, a bűnismé tlé s megelőzé se, az áldozat slegí té se é s kompenzáciőja, a
közb iztons ágának j av í tás a.

Fontos a kÖzterÜletek, a kÖzössé gi é letterek biztonságának szavatolása. Mindenek előtt azesemé nYekre tÖrté nő r.el}á}Ő ké pessé g minősé gé nek é slyorsaságának javí tását cé loztuk meg,kulturált szakszerű inté zkedé sek vé greÉ ajt ásával.

Tekintettel a sokré tŰ, Összetett, valamennyi rendőri tevé kenysé gre kiterjedő objektí v mé rőszámok
alaPján - fiiggetlenül a helyi sajátosságoktól, adottságoktól - vé grehajtott é rté kelé sre, a
RendőrkaPitánYság teljesí tmé nye impozánsnak tűnhet, Különösen nagy jelentősé ge van annak,hogy ezen mé rőszámok egy ré szé t valamennyi, az illeté kessé gi teniletünkön elhelyezkedő
telePÜlé sről - a rendőrkaPitányságtól fliggetlenül gyűjtött - szolgáltatott vé lemé ny kiemelkedő
hangsú llyal szerepel az é rté kelé sben.



L A terület leí rása:

A lakosság köré ben a környező települé sekhez ké pest alacsony a munkané tkülisé g az
Összeté tele megoszlik a flatalr- közé p,- é s idősebb korosztály között. Itt meg kell emlí teni az
egYedÜl lakó idős szemé lyeket Kapolcson, akikre kiemelt figyelmet kell fordí tani. A
gyermekek a szomszé dos települé seken, városokban tatálható iskolákba é s óvodákba
járnak.

Kapolcs, a Tapolcai Rendőrkapitányság illeté kessé gi területé hez tartozik

2008. jú lius 1. óta a ktizsé g körzeti megbí zoí t beosztást é n töltöm be. Í gy kellő helyi,- é s
szemé lyismerettel rendelkezem.

A Tapolcai Rendőrkapitányság
Az illeté kessé gi területre vonatkozó sajátosságok, az infrastruktú ra, a lakosság megoszlása,
összeté tele, é letritmusa, aközutakjellemzői, a gazdasági környezet jelentős befolyással bí rtak az
é vben vé gzett munkára, annak módszereire, a rendőri erők, eszközök csoportosí tásaira, a
szolgálatellátás módj ára.

IL A települé s bűnügli helyzete

Kapolcs nem lartozik a bűnügyileg fertőzött települé sek
vonatkozásában az elkövetők nem tekintik cé ljuknak a települé st.

közé . A bűncselekmé nyek



A bűncselekmé nYek alakulását é s a Kapitányság összes bejelentett cselekmé nyeihez való
viszonyát az I- sz. mellé klet táblázatának adataimutatják.

1. A regisztrált bűncselekmé nyek számának alakulása:

A számadatokat megvizsgáIva megállapí tható, hogy a közsé gben a bűncselekmé nyek száma
alacsonY, a VagYon elleni bűncselekmé nyek alakulása számottevően nem változoí t.2014. é vben
elkÖvetett bűncselekmé nyek száma stagnálást mutat az előző é vekhez ké pest, de azok elköveté si
ideje egY kivé tellel a MŰvé szetek Völgye rendezvé nysorozat idejé re tehető. 2O;3-ban 4, mí g
20l4-ban 4 db.

Az eryes bűncselekmé nyek számszerű alakulása Kapolcson 2014.-ben:
Szemé ly elleni bűncselekmé ny nem törté nt.

Közlekedé si bűncselekmé ny 2 darab törté nt.

Vagyon elleni bűncselekmé ny 4 darab törté nt.

1.2. Kiemelt bűncselekmé nyek számának alakulása:

KaPolcs telePÜlé sen kiemelt bűncselekmé ny a vizsgált időszakban nem törté nt, továbbá az ezt azidőszakot megelőző 5 é vben sem.

1,3, A kiemelten kezelt bűncselekmé nyek köré n kí vüli fontosabb bűncselekmé nyek
áttekinté se:

Az idős szemé lYek sé relmé re elkövetett bűncselekmé nyek megelőzé se é s megaka d,ályozása
cé ljából a kÖzsé gben é lő nYugdí jas szemé lyeket szolgálataim során próbáltam felkeresni,
melYnek során felhí r,tam a figyelmi,iket a tnikkös lopásokat elkövető szemé lyek módszereire,
melYek változatosak. Amennyiben van igé ny, szí vesen tartunk bűnmegelőzé si előadásokat
különböző technikákat a bűncselekmé nyek megelőzé se é rdeké ben.

2. A bűnüldőzői munka é rté kelé se:

2.1. Nyomozás eredmé nyessé gi mutató alakulása:

A btí nÜgYi tevé kenYsé g kaPcsán elmondható, hogy bűncselekmé ny (elsősorban vagyon elleni)
elkÖveté se eseté n a lakosság köré ben az információáramlás fontosságára é s foko zására alakosság é s a Rendőrsé g között a továbbiakban is nagy hangsú ll kell fektetni,
A telePÜlé sen elkövetett bűncselekmé nyek nyo-orá.át a iapótcai Rendőrkapitányság Btinügyi
OsztálYa folYtatta le. A nYomozások eredmé nyessé gé nek elősegí té se é rdeké ben a közsé gben
lakossági kaPcsolataim ré vé n adatokat, információkat gyűjtött em. Az esetek egy ré szé b en ez az
adatgffitő munka nem vezetett eredmé nyre az elkövető felkutatása é rdeké ben. A bűnügyi
eredmé nyessé gi mutatónk települé senké nt a kapitánysági mutatókkal arányos.

Közrend elleni bűncselekmé ny 2 darab törté nt.



A regisztrált bűncselekmé nyek számát vizsgálva az eredmé nyessé gi mutató az ismeretlenes
bűncselekmé nyek kapcsán 2014 é vben a felderí té si mutató 50 o/o-os, arri azt tükrözi, hogy az
elkÖvetett 6 bűncselekmé nyből 3 esetben sikerült az elkövetők kilé té t megállapí tani.

2,2. KÖzterÜleten elkövetett regisztrált bűncselekmé nyek nyomozáseredmé nyessé gi
mutatója:

KaPolcs terÜleté n a vizsgált időszakban né gy bűncselekmé ny törté nt közterületen, amely során
mindegyik esetben az elkövető kilé té re fé ny derült, í gy azeredmé nyessé gi mutató 100 %o-os,

2.3. Bűnmegelőzé si tevé kenysé g:

A bűncselekmé nyek megelőzé se é rdeké ben í rásos, többnyelvű propagandaany agot /szőrőlapot/
osztottunk szé t. Jelentős a közterületi szolgálat, mely nemcsak Kapolcs, be1- hanem külterületé re
is kiterjed.

Termé szetesen az é v többi ré szé ben is fenn kí vánjuk tartani az eddig elé rt szí nvonalat, illetve
lehetősé g szerint azon javí tani. Ennek é rdeké ben a meglevő körzeti megbí zottakhoz több esetben
járőrt vezé nylünk, akik ezen felül önállóan is teljesí tsenek szolgálatot a közsé g területé n.

Az idős szemé lyek sé relmé re elkövetett bűncselekmé nyek megelőzé se é s megakadályozása
cé ljából a közsé gben é lő nyugdí jas szemé lyeket szolgálataim során próbáltam felkeresni,
melYnek során felhí vtam a figyelmiiket a tri.ikkös lopásokat elkövető szemé lyek módszereire,
melYek változatosak. Amennyiben van igé ny, szí vesen tartunk bűnmegelőzé si előadásokat
különböző technikákat a bűncselekmé nyek megelőzé se é rdeké ben.

3. Tulajdon elleni szabálysé rté sek:

2014. é vben 1 db. tulajdon elleni szabálysé rté s törté nt a közsé gben.

4. Közlekedé sbiztonsági helyzet:

HelYi é s országos viszonylatban is megállapí thatő, hogy a feljelenté sek tükré ben a
szabálYsé rté sek tÖbbsé gé t a közlekedé si szabálysé rté sek teszik ki. Ezen belül a kisebb fokú
szabálYsé rté sek fogalomköré be tartozőjogsé rté sek, valamint a megengedett sebessé g tú llé pé se.

A kÖzlekedé s rendjé nek é s a szabályok betartásának szempontjából Kapolcson a legkritikusabb a
közsé gen áthaladó forgalom (Kossuth Lajos utca).

KÖzlekedé si baleset Kapolcson 2014. é vben nem törté nt, viszont ké t ittas állapotban elkövetett
j árműv ezeté  s került ki sztiré  sre.

5.Illegális migráció:

KaPolcs kÖzsé g területé n az ellenőrzé sek során illegális migráns szemé lyekkel inté zkedé sekre
nem került sor 2014. é vben é s az aztmegelőző é vekben sem.



III.
A kÖzbiztonság é rdeké ben tett inté zkedé sek é s az analkapcsolatos feladatok.

1. Közterületi jelenlé t mé rté ke:

KaPolcs települé sen a közterületi jelenlé t szinte napi jellegú , a nyilvános helyek valamint a
szőrakozőhelyek ellenőrzé se rendszeres, továbbá a nyárí  idegenforgalmi szezonban lé vő
MŰvé szetek Völgye rendezvé nysorozaton megerősí tett szolgálatteljesí té s van, amelyben rajtunk
kí vül más szakegysé gek is (ké szenlé ti Rendőrsé g) is bevonásra kenilnek.

2- AkÖzrendvé delmi szolgálatteljesí té s gyakorlata a tett inté zkedé sek száma:

A körzeti megbí zottké nt a Közrendvé delmi Alosztály állományában látom el szolgálatomat
Kapolcs Taliándörögd illetőleg Vigántpetend települé seken.

A szolgálatom ellátása során rendszeresen ellenőriztem a boltokat, a Magyar Nemzeti
Dohányboltot, a Postát, illetve a Polgármesteri Hivatalt, Az ellenőrzé sek alkalmával negatí v, a
települé s közbiztonságát befolyásoló inform áciőr ől nem számoltak be.
Kiemelt figyelmet fordí tok a gyalogos szolgálatok ellátásáraa frekventáltabb helyeken is.
A települé s polgármesteré vel Gönté r Gyulával a kapcsolatom jó.

A fokozott ellenőrzé sek alkalmával is rendre meg|elentiink a települé sen, mely során a közsé gen
áthaladő gé pko c sikat ellenőriztük.

Rendszeresen vé geztiink a települé sen kcizlekedé sbiztonsági ellenőrzé st. A helyi lakosság
kÖzlekedé se tapasztalataink szerint jogkövető , az enyhé bb megí té lé s alá eső szabálysé rté sekné l a
figyelmezteté s szankció, döntő többsé gben elegendőnek bizonyult.

A lakossággal folyamatosan keresem a kapcsolatot, annak é rdeké ben, hogy é rtesüljek azon
problé mákról, amik megoldásához esetlegesen segí tsé get tudnánk nyú jtani.

TÖrekedtÜnk lehetősé gekhez mé rten- a lakosság megismeré sé re, veli,ik való
kapcsolatteremté sre, é s a helyi problé mák megismeré sé re.

A helyi Önkormányzatí al a Rendőrsé g kapcsolatát jónak é rté kelem. A közsé g Polgármestere,
KŐrjegyzője, a hivatal alkalmazotrai é s a polgárőrök is több esetben nyú jtottak segí tsé get
munkánkhoz, melyet ezuton is szeretné nk megköszönni!

2.7. lgazgatásrendé szeti tevé kenysé g

A kÖzsé gben összesen 3 szemé ly rendelkezik fegyvertartási engedé llyel. A szemé lyek
ellenőrzé se folyamatos , az ellenőrzé sek során hianyosságot nem tártam fe| ezenideig.
Vagyonvé delmi tevé kenysé get a közsé g beltenileté n é s külterületé n nem vé geznek.

2,2. Közlekedé srendé szeti tevé kenysé g

Helyi é s országos viszonylatban is megállapí tható, hogy a feljelenté sek tükré ben a
szabálysé rté sek többsé gé t a közlekedé si szabálysé rté sek teszik ki. Ezen belül a kisebb fokú
szabálYsé rté sek fogalomköré be tartozőjogsé rté sek, valamint a megengedett sebessé g tú llé pé se.



;, A közlekedé s rendjé nek é s a szabályok betartásának szempontjából Kapolcson a legkritikusabb
a közsé gen áthaladő foú t (Kossuth Lajos utca ).A közlekedé srendé szeti osztáIy munkatársai
vé geznek mind közlekedé s, mind sebessé g ellenőrzé st a települé sen, figyelemme| az átmenő
forgalomra. Kiemelt feladatokat határoztunk meg a tavalyi é vre vonatkozóan a közlekedé s
biáonságának javí tását a szemé lyi sé rülé ssel jaró közlekedé si balesetek számának csökkené sé t,
é s az ittas vagy bódult állapotban törté nő járművezetők forgalomból törté nő kisztí ré sé t, melyet
folyamatos baleset-megelőzé s területé n vé gzett felvilágosí tó kampányunk, valamint a főbb
utakon vé grehajtott fokozott ellenőrzé seink ellené re sem sikerült elé rnünk. A
közlekedé srendé szeti osztáIy munkatársai vé geznek mind közlekedé s, mind sebessé g ellenőrzé st
a települé sen, figyelemme| az átmenő forgalomra

A gyorshajtás visszaszorí tása é rdeké ben törekedtünk a sebessé gellenőrző technikai eszközök
folyamatos é s haté kony klhasználására. Ezek során külön figyelmet fordí tottunk arra, hogy az
ellenőrzé seket olyan helyen hajtsuk vé gre, ahol azt a forgalom dinamikája, aközűti balesetek
bekövetkezé sé nek időbeni alakulása, illetőleg az ú tvonal szabályszegé si fertőzöttsé ge
megköveteli.

3. A 19 megyé re kiterjedő 24 őrás közterületi jelenlé tet biztosí tó, ú gynevezett ,rl9l24"
program vé grehajtásának tapasztalatai:

A települé s bűnügyileg nem fertőzöí t települé sek kőzé  tartozik, í gy nem indokolt a 24 őrás
rendőri jelenlé t. A fenti program vé grehajtása során megállapí tható, hogy a települé sen é lők
biztonságban é rzlk magukat, elé gedettek a Rendőrsé g munkájával.

4. Rendezvé nybiztosí tások:

A települé sen minden é vben megrendezé sre kerül a Művé szetek Völgye rendezvé nysorozat,
amelyet több százezer ember látogat é vente, amely í gy kiemelt rendezvé nnyé  teszik a programot.
A rendezvé nybiztosí tási feladatokat Veszpré m MRFK koordinálja, amely során a rendezvé ny
ideje alatt ideiglenes Rendőr Örs került lé trehozásra Kapglcs Polgárőrsé g é püteté ben.

5. Katasztrófa illetve veszé lyhelyzette| kapcsolatban vé grehajtott rendőri feladatok:

Kapolcs közsé g területé n olyan ipari vagy más lé tesí tmé ny nincs, amely működé se vagy annak
izemzavara közvetlenül veszé lyeztetné  a lakosságot, A települé st é s az ott é lőket közvetlenül
veszé lyezteti a települé sen átfolyó Eger-patak, mely az utóbbi é vekben több alkalommal is
kilé pett a medré ből. A veszé Iyhelyzet elhfuí tása során rendőri feladataink nagy ré szben a
lakosság tájé koztatására a szemé ly é s vagyontárgyak megóvására terjedt ki.

6. Bűn- é s baleset-megelőzé s:

A települé sen iskola é s Óvoda nem műkö dik, ezé rt a gyermekek a szomszé dos települé sekre
Monostorapáti é s Taliándörögd közsé gekbe járnak iskolába é s óvodába, í gy sziimukra a DADA
1ll. az ELLEN-SZER programok ott kerülnek számukra megtartásra, továbbá az Iskola rendőr
program is.
A települé se BM rendelet alapjánminden fé lé vben civil konzultációs fórum kerül megtartásra.
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/ 7. Együttműködé s:

A helYi Önkormányzatí a| annak vezetőjé vel, továbbá a ké pviselő testület tagjaival a kapcsolat
naPi szintű a lehetősé gekhez szemé lyesen vagy telefonon tartjuk a kapcs|latot, tovibbá az
információkat megosztjuk egymással. Az együttműködé st jónak iietem meg.
Az egYÜttműködé sünk kiterjed a közsé gben lé vő Polgárőr egyesiletÓ, melynek tagjaival
rendszeresen látunk el közös szolgálatot, mely 2014. é vben 300 közösen eltöltött őraszÁban
mutatkozik meg.

A telePÜlé sen a civil szervezetek közül a helyi cigány kisebbsé gi önkormány zat vezetőjé vel é s
tagaival is naPi szintű a kapcsolatunk, amely során információ cseré re került ior, amely nagyban
segí ti a rendőrsé g é s a cigányság közötti együttműködé st,
A telePÜlé sen lé vő cigány kisebbsé gi önkormányzat a Tapolcai Rendőrkapitánysággal
együttműködé si megállapodást kötött.

Osszegzé s, kitőzőtt feladatok a következő időszakra.

} Janot9li Rendőrkapitányság, a szálmára 2014. é vre meghatározott feladatokat vé grehajtotta.
Ervé nYesÜlt a tÖrvé nyessé g, az emberi é s állampolgári jogokát tiszteletben tartottuk é s betartottuk.Az áIlamPolgári Panaszokat az é v során minden esetben kivizsgáltuk, ha kellett orvosoltuk. A
kaPitánYság Szoros együttműködé sben a települé si önkormány zatokkal é s a polgárőrsé ggel
kie gyensú l y ozott közbiztonsági vi szonyokat tudott fenntartani.

2015. é v fő cé lkitűzé sei :

A VeszPré m Megyei Rendőr- főkapitányság straté giai tervé ben megfogalmazottaknak
megfelelően legfontosabb feladatunk a kapitányság illeté kessé gi területé n a közrend, a
kÖzbiztonság az itt é lŐ, idelátogató vagy itt dolgozó állampolgrárok által is elismert szintű
fe nntartás a, szolgáltatás a,

A 2013-as é v é s a 2014-es é v között statisztikai szempontból fejlődé s mutatható ki melyet a
beszámolÓ vé gé n találhatő 7. szé tmú  mellé kleten láthatunk. Felhí vnám a f,rgyelmet a Közlekedé si
balesetek erősen javuló tendenciájára, Amennyiben az előí rt feladatokat továbbra is ilyen
haté konYsággal tudjuk vé grehajtani akkor a 2015-ös é vben ezeí  a pozití v mé rcé n ismé telten
változás vtárható.

Munkánkra jellemző kell, hogy legyen a kulturált, az emberi é s állampolgári jogok at, az emberi
mé ltóságot tiszteletben tartó, ugyanakkor törvé nyes, haté kony é s gyors inté zkedé s vagy
ügyinté zé s.

A bűnÜgYi szaktenileten a felderí té si é s eredmé nyessé gi mutató emelé se, a betöré ses lopás, a
kÖzterÜleten elkÖvetett bűncselekmé nyek egyé b kiemelt sú lyú  vagyon, é let é s nemi erkölcs elleni
bűncselekmé nyek visszaszorí tása, ezenügykategóriakban a feldedté si eredmé nyessé g javí tása.

A kÖzrendvé delmi szakterületen a mindenkori közbiaonsági é s bűnügyi helyzetet is figyelembe
vé ve a rendőri jelenlé t folyamatos fenntartása, a szakszení sé g emelé se, a reagálő ké pessé g

Iv.



fejleszté se, Kiemelt jelentősé get kell, hogy fulajdoní tsunk a lakossághoztörté nő közeledé snek, a
szemé lyes kontaktus kiterjeszté sé nek, kommunikáció javí tásának.

BŰnmegelőzé si tevé kenysé günket ú jszení  ötletekkel, gondolatokkal mé g szí nesebbé  kell tenni.
TÖrekedniink kell a lehető legtöbb civilszervezet, mé dia stb. bevonásával a bűnmegelőzé si
munka tarsadalmasí tására. Miután e területen sikereket csak lé nyeges anyagi ráfordí tással lehet
elé mi, ezé rt folyamatosan figyelemmel kell kí sé rni.ink a pályázati lehetősé geket.

A kÖzlekedé srendé szeti szakterü leten az elmú lt é vben az azt megelőző é vhez viszonyí tva
javulást taPasztalhatunk, amelyet ú gy gondolom, hogy egy nagyon tartalmas baleset megelőzé si
tevé kenYsé ggel, számos akció vé grehajtásával, közlekedé si baleset megelőzé si cé lzatú
rendezvé nY megtartásával é rtünk el. E tevé kenysé get a mindenkori baleseti helyzetet elemezve
tovább kell szorgalmazni.

SzabálYsé rté si hatósági, valamint az engedé |yügyi munkánkat a gyors, kulturált, szakszerű é s
hibátlan ügYinté zé s kell, hogy jellemezze. A rendőrsé g megí té lé sé t jelentősen befolyásolja azelőadók által kifejtett tevé kenysé g szakszerűsé ge é s kuliuráltsága.
FŐ feladatunk az állampolgárok ügyinté zé sé nek maximális rugalmássággal törté nő kezelé se, az
e lj arási határidők miní malizálása,

Tisztelt Ké pviselő Testület!

A jelenlegi helyzetet figyelembe vé ve ú gy gondolom, hogy a települé s közbiztonsága jónak
mondható.

Tájé koztatőm befejezé seké nt a Rendőrkapitányság veZeté se nevé ben szeretné m megköszönni
Önöknek az eddi gi munkámho z ny ujtotí  se gí tsé  get, támo gatást.

Ké rem ÖnÖket, hogy vé lemé nyezzé k az itt leí rtakat, vé lemé nyükkel, javaslataikkal járuljanak
hozzá althoz, hogy munkámat továbbra is az Önök é rdeké ben, az önök által elvárt szí nvonalon
vé gezhessem,

Tapolca, 2015. március 10.

Sztrik Góbor r.ftörm-
körzeti megbí zott

Egyeté rtek, 
r,.-.?

(_

noffií h József r. szds.
osztáIyvezető (x.
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l. sz. mellé klet.
A Tapolca Rendőrkapitányság é s Kapolcs települé s bűnügyi é s kÖzlekedé sbiztonsági

viszonyairól:

A területen tulajdon elleni szabálysé rté s nem vált ismertté  hatóságom előtt a 2012-es é vben,

Ismertté  vált bűncselekmé nyek alakulása Kapolcs kÖzsé g kÖzigazgatási teruleté n 2009. 2010.

20|L 2012. 20í 3. é s 2014. é vben:

Megnevezé s 2009 2010 201 1 2012 2013 2074

Szemé ly elleni
bűncselekmé ny

1 2 0 0 l 0

közlekedé si
bűncselekmé ny

0 0 0 0 2

közrend elleni
bűncselekmé ny

2 2 2 2 2 2

Vagyon elleni
bűncselekmé ny

28 6 10 J 4 4

Osszesen 31 10 13 _) 6 8

Bűncselekmé nyek fajtánké nt törté nő megosztása é s számaránya,20II. é s 2012.2013, é s 2014,

é vben:

Bűncselekmé nyek 20II 2012 20í 3 20l4

Lopás ( bet, lop ) 10 aJ 4 4

Rongálás:
Kiskoru veszé lyeáeté se:
könnyű testi sé rté s

Közlekedé si balesetek szátmaránya a Tapolcai Rendőrkapitányság illeté kessé gi terÜleté nek é s

Kapolcs közsé g közigazgaí ási teóleté nek viszonylatábanz}ll.2012.2013. é s 2014. é vben:

20I1 20].2 20I3 20I4
Balesetek száma 1

ebből halálos
Sú lyos 1

Könn$i
Anyagi karos
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