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„a bűncselekményeket jobb megelőzni mint büntetni”
Beccaria
I.
BEVEZETÉS
1. A koncepció célja
A koncepció célja, hogy az életminőséget javító közbiztonság megteremtése érdekében a
közrend megóvásában, a bűnmegelőzésben és a bűnüldözésben résztvevők közötti célirányos
párbeszédet elősegítse, és megfelelő keretet biztosítson a közös feladatok eredményes
ellátására a széles körű összefogásra a stratégiai célok és prioritások kijelölésével.
§
§
§
§

Az önkormányzat közbiztonság védelmét szolgáló alapfeladatának színvonalasabb
ellátása.
A település rövid és középtávú közbiztonsági stratégiájának kidolgozása.
A gyakorlati megvalósulási lehetőségek felvázolása.
Szervezési, működtetési feladatokban való részvétel, az önkormányzat ez irányú
érdekeinek képviselete.

2. A koncepció jogi alapjai
A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése kimondja, hogy
a települési önkormányzat feladatkörébe tartozik a közbiztonság helyi feladatairól való
gondoskodás. Ezen törvényhely alapján kell az önkormányzat saját - lehetőségeikhez mérten
kialakítania a település sajátosságaihoz igazodó közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiát és
a megvalósításról gondoskodnia, melyhez a jogszabályok azonban szerény eszközöket
biztosítanak.
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 polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény, melyben az Országgyűlés elismeri az
állampolgárok önszerveződésének eredményeként megalakult polgárőrség tevékenységét és
méltányolja, hogy a polgárőrség támogatja a helyi önkormányzatokat és a helyi, területi
rendvédelmi szerveket a közbiztonság helyi feladatainak végrehajtásában.
Helyi Önkormányzatok Európai Chartája kimondja: „A helyi közrend és közbiztonság
védelme elsősorban a helyi önkormányzatok feladata, az állam pedig garanciát vállal a
közbiztonság helyi szintű finanszírozására.”
A Kormány 115/2003. (X.28.) OGY határozatával elfogadta a Társadalmi Bűnmegelőzés
Nemzeti Stratégiáját.
A dokumentum komplex módon tartalmazza a bűnmegelőzés feladatrendszerét, a társadalmi
együttműködés fontosságát a különböző területeken jelentkező problémák megoldása során.
Hangsúlyozza továbbá, hogy a társadalmi bűnmegelőzési stratégia megvalósítása az
önkormányzatok közreműködésével válhat a helyi társadalompolitika integrált részévé.
Kiemelt területei:
• a gyermek és fiatalkori bűnözés megelőzése
• a települések biztonságának fokozása
• a családon belüli erőszak csökkentése
• az áldozatok segítése
• a bűnismétlés megelőzése.
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Az önkormányzás lényege
Az önkormányzás lényege a választópolgárok közösségét érintő helyi közügyek önálló
demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása. Ezért a
bűnmegelőzés fő letéteményeseinek egyike az önkormányzat. Azonban a bűnmegelőzési
stratégia eredményességéhez nélkülözhetetlen a kormány, állami-, önkormányzati-, civil
szervezetek, alapítványok, állampolgári önszerveződések közreműködése.
A közbiztonság
A közbiztonság a társadalmi együttélés rendjének adott időszakban és adott helyen jogilag
szabályozott olyan tényleges helyzete, amelyben az emberek személyiségi jogai, élete, és
javai biztosítottak a támadással szemben. A közbiztonság infrastrukturális tényező is, a
gazdaság működésének üzemen kívüli feltétele, amely befolyásolja a beruházási szándékokat,
az idegenforgalmat, a termékek előállítási költségét, stb.
A közbiztonság állapota a helyi problémák összességéből tevődik egybe. Így annak kezelése a
hatékony reagálás is helyben, helyi összefogással lehetséges. A törvénytisztelő, jogkövető
lakosság bevonásával a helyi speciális viszonyok figyelembevételével olyan közös stratégiát
kell kidolgozni, amely – a lakossági megelégedettség mellett – biztosítja, hogy a rendőrség
rövid időn belül hatékonyan felléphessen minden olyan jogsértő cselekménnyel szemben,
amely sérti vagy veszélyezteti az adott település lakóinak személy- és vagyonbiztonságát. A
közbiztonság fontosságára tekintettel és az önkormányzás lényegéből fakadóan a helyi
társadalmat és értékeit meg kell védeni a bűnözőktől, a közlekedési szabályokat súlyosan
sértőktől. Előre kell tervezni a baleset-, bűnmegelőzés terén a legfontosabb teendőket és
rendelkeznünk kell olyan közbiztonsági koncepcióval, melyben a közbiztonság kezelésének a
megelőzési felfogás az alapja.
3. A koncepció szükségessége
A bűnmegelőzés a közbiztonságot szolgálja, amely azt jelenti, hogy az állampolgárok jogaikat
és kötelezettségeiket biztonságban, félelem nélkül érvényesíthetik. A közbiztonság a szociális,
az egészségügyi, a kulturális ellátottsághoz, megélhetéshez való jogot is jelenti, valamint a
köz- és a magánélet harmóniájára való törekvést és nem utolsó sorban a demokratikus
társadalom morális követelményeihez való alkalmazkodást.
A bűnmegelőzés számos területen összefogásra szólít fel, együttes gondolkodásra és
cselekvésre készteti az önkormányzatokat, a helyi rendőrséget, a település iskoláit, ifjúsági
egyesületeket, helyi lakosokat, csak hogy néhány példát említsünk.
Zalaszántó községben a bűnmegelőzés és a közbiztonság fenntartása érdekében létrejött civil
szervezet, a Zalaszántói Tűzoltó és Polgárőr Egyesület, 2003. évtől működik, végzik
feladataikat. Rendőrőrs jelenleg nincs településünkön.
A település közbiztonsági állapota a helyi problémák összességéből tevődik össze, ezért
kezelése, a hatékony reagálás is csak helyi összefogással lehetséges. A bűnözés megállítása a
lakosság, az önkormányzat és a rendőrség közös feladata.
A község polgárai és az ide látogató vendégek biztonsága érdekében, illetve azért, hogy
Zalaszántón élők ne váljanak bűncselekmények áldozataivá vagy elkövetőivé, valamint, hogy
a helyi társadalmat és értékeit megvédjük a bűnözőktől, ezért a közbiztonság fontosságából és
az önkormányzás lényegéből fakadóan rendelkeznünk kell bűnmegelőzés tekintetében
koncepcióval.
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Célja és szükségessége a bűnmegelőzésben érdekelt szervek, szervezetek, állampolgárok
együttműködésének új alapokra helyezése, az együttműködéshez feltétlenül szükséges
szervezeti keretek, információs csatornák kiépítése, létrehozása, a meglévők
továbbfejlesztése, újjáalakítása.
Ma már ugyanis csak a rendőrségtől és az igazságszolgáltatás szerveitől nem várható el, hogy
egyedül oldják meg a mindennapi életben előforduló konfliktusokat. A közbiztonság
kezelésének a megelőzési felfogás kell, hogy az alapja legyen.
4. A megelőzési felfogás
Bűnözést kiváltó ok a munkanélküliség, az emberi életkörülmények megteremtéséhez
szükséges jövedelem megszerzésének nehézsége. Nem kevéssé meghatározó a
bűncselekmények elkövetésére való alkalmak növekedése, a társadalmi kontroll hiánya, a
kiszolgáltatottság és a kirekesztettség, az elhanyagolt fizikai környezet, a nem megfelelő
lakáskörülmények. A családi problémák, az identitászavar, a közösségi szolidaritás
csökkenése is döntő szerepet játszhat, ahogy nem becsülhetjük le a média erős erőszakközvetítő hatását sem. Különösen nyugtalanító az intoleranciához kapcsolódó
bűncselekmények szaporodása, akár kulturális, etnikai másságra, eltérő szexuális szokásokra
vagy jellegzetes külső megjelenésre vezethető vissza. (mikromiliő).
A személyiség kialakulását is közvetlenül befolyásoló „kis környezet” (mikromiliő) a –
család, az iskola, a munkahely, a baráti kapcsolatok, szórakozási lehetőségek, szokások – is
befolyásolják a bűnözés méretét és minőségét.
A megelőzést ELSŐDLEGESEN a makro- és mikrokörnyezetben lévő okokra tekintettel kell
végezni!
MÁSODLAGOS jelentőségű a megelőzés szempontjából a bűncselekmények felderítése, a
büntetőjogi felelősségre vonás és a helyzeti jellegű prevenció, mely feltételek köre a
bűnalkalmak korlátozását, az áldozattá válás elkerülését jelenti.
Ekkor a bűncselekmények jellemző előfordulási helyének ellenőrzéséről, környezetének
átalakításáról van szó, az elkövetést lehetővé tevő szituációk csökkentéséről, az elfogás
kockázatának növeléséről (pl. riasztórendszerek kiépítése, rendőri és polgárőri járőrözés).
A feladatokat nem lehet, de nem is szabad egymástól átvállalni, az egyes területek nem
moshatóak össze!
Az okok és feltételek áttekintéséből következik, hogy a megelőző munka állami,
önkormányzati és társadalmi feladat.
Minden szervezet a saját feladatkörében meghatározott munkájával és ötleteivel járulhat
hozzá a közbiztonság javításához.
A bűnmegelőzés célja, hogy az állampolgár ne valósítson meg büntető törvénybe ütköző
cselekményt, illetve ha már elkövette, akkor az ne maradjon rejtve az igazságszolgáltatás és a
társadalom előtt.
Közvetlen megelőzési cél:
§ a bűncselekmények legközvetlenebb okainak megszüntetése.
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Közvetett megelőzési cél:
§ A bűnözővé válás megelőzése
§ A tettenérés kockázatának növelése.
§ A bűnalkalmak csökkentése.
§ Áldozati – sértetti károk mérséklése.
§ A bűnözőktől való félelem csökkentése.
Bűnmegelőzés kiemelt célcsoportjai:
§ Gyermekek, fiatalkorúak és a fiatal felnőttek nemzedéke.
§ A hátrányos helyzetű társadalmi réteghez tartozók.
§ A halmozottan hátrányos helyzetben lévők.
A bűnmegelőzés számos különböző területet érint, a társadalom egyes ágazatainak együttesen
kell vállalni ebben a felelősséget. A közbiztonságot fenyegető veszélyek azonosítása,
elkerülése érdekében állandó párbeszédet kell folytatni a közösséggel.

II.

Zalaszántó község szociometriai leírása, település-szerkezeti sajátosságai

1. Földrajzi elhelyezkedés
Zalaszántó a Nyugat-dunántúli és Közép-dunántúli Régió peremén helyezkedik el, Veszprém
és Zala megye határain. A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társuláshoz tartozik,
Keszthelytől 18 km-re található.
A település Vindornyalak, Várvölgy, Rezi, Bazsi, Vindornyafok, Vindornyaszőlős,
Sümegcsehi, Sümegprága településekkel határos. Zalaszántó a megyeszékhelytől 50 km-es
távolságra van, jelentősebb település a környéken még Hévíz, mely 15 km-re, Sümeg 16 kmre fekszik.
Zalaszántó külső forgalmi kapcsolatait a 7327 j számú Keszthely-Sümeg közötti összekötő út
biztosítja. Az út végighalad a községen és a belterületen, keresztezi a 7342 számú ZalaszántóVárvölgy és Vindornyalak összekötő utat. A településen kijelölt gyalogátkelőhely nincs.
Az önkormányzat útépítési tevékenysége folyamatos, útjainak 90 %-a szilárd burkolattal van
ellátva.
A menetrend szerint közlekedő autóbuszjáratok a községen keresztül haladnak Sümeg,
Keszthely és Hévíz irányába. A busz közlekedés szempontjából településünkön kizárólag
távolsági és helyközi járatok haladnak át, a távolsági buszok végállomása: Sopron, Győr,
Nagykanizsa, Ajka, Pápa.
A legközelebbi vasútállomás Sümegen (16 km), és Keszthelyen (18 km) található.
A helyi közlekedésben a személygépkocsi mellett jellemző eszköz a motorkerékpár és a
kerékpár.
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2. Településszerkezet
A község területének nagysága: 3773 ha.
A település belterülete 112,7 ha, külterülete 3378,3 ha, zártkert: 282 ha.
A település szerkezete hagyományos hálós, nem szabályos utcarendszerű, a lakóterületek
családi házas beépítésűek. A lakosság nem jelentős része a külterületi ingatlanokban él, ahol a
közművesítettség ellátottsága nem azonos a belterületen lévőn élőkéével.
A településen 496 lakóház található. Az épített lakások túlnyomó része összkomfortos, illetve
komfortos. A házak döntő többsége a hatvanas-hetvenes évek után épült, illetve átépített, de
jelentős számban vannak régi kis családi házak, melyek az 1900-as évek elején épültek.
Közművesítettségük jó. Belterületen villany-, és vízvezeték hálózattal az ellátottsági szint
100%-os. Vezetékes gáz is bevezetésre került az utcák 93%-ban. A közvilágítás korszerű,
túlnyomó része energiatakarékos. A lámpatestek sűrűsége megfelel a közbiztonságnak. A
mobiltelefonok vételi lehetősége jó.
A kommunális hulladék gyűjtése a belterületen kisedényes megoldással történik, a hulladékot
hetente szállítják, évente lomtalanítást szervez a szolgáltató.
Külterületének elnevezései: Almakút, Bodonkút, Cserhát-major, Derékhegy, Külsőhegy,
Parraghegy, Világosvár, Paperdő, Tátika, Hidegkút.
A lakosság egy jelentős része reggel 5-7 óra között hagyja el otthonát és délután 4-6 óra
között tér haza. E dolgozó, munkahellyel rendelkező réteg egy része ingázó, tehát napközben
nemcsak saját portáját, hanem még a település határait is elhagyja. A lakosság túlnyomó része
Hévízre, Keszthelyre jár dolgozni.
A településen két pénzintézet működik:
• Magyar Posta
• Hévíz és Vidéke Takarékszövet Zalaszántói Kirendeltsége
A településen található intézmények:
• Gersei Pethő Általános Művelődési Központ (Általános Iskola, Óvoda, Könyvtár)
• Idősek Klubja és Családsegítő Szolgálat
3. A lakosság lélekszáma, kormegoszlása, foglalkoztatása
Lakosság korösszetétele:
Kor
0- 6 év
7-14 év
15-18 év
19-25 év
26-59 év
60-89 év
90- év
összesen

Lakonépesség/fő
férfi
33
46
25
46
238
86
1
475

nő
27
41
21
42
234
137
6
508

Megoszlás / %-ban
összesen
60
87
46
88
472
223
7
983

6,1
8,8
4,7
9,0
48,0
22,7
0,7
100

A lakosság száma 2009. január 1. napján 983 fő, a népesség fokozatos csökkenést mutat az
elmúlt öt év viszonylatában. Ennek okai között említhető, hogy a lakosság egyre öregszik,
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valamint a fiatalok már a középiskola, vagy felsőfokú tanulmányaik befejezését követően a
nagyobb munkalehetőség, megélhetési alternatívák miatt a nagyobb városokban telepednek le.
A lakosság 60%-a rendelkezik alapképesítéssel, 35 %-a középfokú, továbbá 5 %-a felsőfokú
képesítéssel.
A lakónépességen belül a munkavállaló népesség száma 623 fő, mely közel 64 %-t jelent.
A település fő megélhetési forrását a mezőgazdaság adta az elmúlt időszakban. A
termelőszövetkezet leépítésével a helyben foglalkoztatottak száma jelentősen csökkent az
1990-es évek első felében. Némi javulást jelentett a holland vállalkozók letelepedése.
Elmondható, hogy Zalaszántón az egyik legnagyobb „foglalkoztató” az önkormányzat és
intézményei, 38 fő részére biztosít állandó munkahelyet.
Nagyon csekély az egyéni gazdák, egyéni- és kisvállalkozások száma is.
A községben 4 élelmiszerüzlet és 4 vendéglátó-ipari egység működik. Ezen kívül a
településen található még virág- és ajándék bolt, gyógyszertár.
A szálláshely biztosításával egybekötött vendéglátás, falusi turizmus területén azonban még
nagyon sok kiaknázatlan lehetőség mutatkozik.
A térségen belül a foglalkoztatási mutatók kedvezőtlennek mondhatóak. A munkanélküliek
aránya a relatív mutatók tükrében 10,75 %. A nyilvántartott álláskeresők száma 2009.
március 20-án 67 fő, ebből munkanélküli ellátásban részesül 24 fő, önkormányzatnál
rendszeres szociális segélyben részesül 18 fő. (Forrás: AFSZ Statisztikája).
A munkanélküliek között jelentős a tartós munkanélküli száma is.

III. A település bűnügyi, közlekedésbiztonsági adatai az elmúlt három esztendő rendőrségi
(és az egyes szabálysértések tekintetében önkormányzati) statisztikák tükrében.
1. A bűnügyi helyzet
A Keszthelyi Rendőrkapitányság működési területének közrendjét-közbiztonságát az
állampolgárok relatív biztonságérzetét az országos, és megyei elvárásoknak megfelelően
biztosítja. Településünk a Hévízi parancsnoksághoz tartozik.
Egy, a XXI. Században működő és tagjai előnyére hasznosan tevékenykedni kívánó
társadalom bármilyen szintű szerveződése igényli, és céljai közt szerepelteti a közösség által
megállapított és elfogadott magatartási normák betartását és betartatását. Nem lehet ez
másképp egy területi elven szerveződő önkormányzat esetében sem, ahol a magasabb szintű
jogszabályok által előírt feladatokon és lehetőségeken túl szükséges egy, a helyi viszonyokat
és érdekeket figyelembe vevő elképzelés felvázolása is.
Ennek pontos és a lakosság lehetőség szerint minden rétegét átfogó elkészítéséhez szükséges
az adott település bűnügyi helyzetének ismerete, a statisztikai adatok felvázolása. A bűnügyi
helyzet alakulását az elmúlt három év vizsgálatában végeztük.

2 BŰNCSELEKMÉNYEK MEGOSZLÁSA ESEMÉNYEK ALAPJÁN
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2006. évben

2007. évben

2008. évben
-9-

(Forrás: Éves rendőrségi statisztika)
Biztonságérzetünket elsősorban azok a bűncselekmények alakulása befolyásolja, amelynek
„célpontja” személy, család, vagyon, illetve a belakott, vagy épített közterület és annak
közrendje.
Az adatok vizsgálata során kitűnik az országosan megfigyelhető szomorú tény, hogy a
tulajdon tisztelete nagyon alacsony fokon áll. A vagyon elleni jogsértések terén az orgazdaság
tényállásában szereplő bűncselekmények, a besurranásos és betöréses lopások voltak nagyobb
számban.
E kategóriába tartoznak többek között még a magánlaksértés; becsületsértés; az élet, a testi és
egészség elleni; könnyű- és súlyos testi sértés.
A közrend elleni bűncselekmények számában az elmúlt évben az előző évekhez képest sajnos
ugrásszerű növekedés történt.
Személyi sérülések közúti közlekedési baleset az elmúlt három évben a belterületen nem volt.
Kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény Zalaszántón a vizsgált években nem volt.
3. Körjegyzőségen lefolytatott szabálysértések:
Szabálysértési ügyfajták
Tulajdon elleni
Köztisztasági
Természet és környezetvédelmi
Tankötelezettség megszegése
Mező,-erdő, vízgazdálkodás
Veszélyeztetés kutyával

2006. év
2

2007. év
4
1

2008. év
4
1
2
1
3

A szabálysértések legnagyobb arányát a tulajdon elleni szabálysértés, a lopás képezik. Ezen
kívül a közoktatási törvényben meghatározottak megszegése, köztisztasági, veszélyeztetés
kutyával szerepelt szabálysértésként ezen időszakban.
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A Körjegyzőség, mint I. fokú szabálysértési hatóság általi eljárások körében a fiatalkorú
feljelentettek többnyire tulajdon elleni és közoktatási törvényben (iskolai igazolatlan
hiányzás) meghatározott szabálysértést követtek el.

IV.

Nem rendőri jellegű megelőzési tevékenység

A Polgárőrség sikeres és aktív bűnmegelőzési tevékenységet folytat a településen, helyi
szerveződésből jött létre. Jogköreiről a helyi vezetők rendszeres képzéseken értesülhetnek,
szükséges lenne a tagok számára is felvilágosítást adni hivatalos formában. A szervezetek
közötti kooperáció kialakulása érdekében a Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület vezetője
kisrégiós összefogás érdekében rendszeresen látogatja és tanácsokkal látja el az újonnan
alakult illetve nehézségekkel küzdő alapszervezeteket.

V.

A lakosság biztonságérzetét javító, erősítő ajánlások
Stratégiai terv

1. Célok, prioritások
Általános, hosszú távú cél: az objektív és a szubjektív biztonságérzet közelítése és javítása, a
közbiztonság javítása, a bűnözés csökkentése.
Prioritások:
A) Család-, gyermek- és ifjúságvédelem
B) Közlekedésbiztonság
C) Közterületek rendje
D) Megelőző vagyonvédelem
Ezen témakörök kiegészülhetnek az alábbi célfeladatokkal:
1.

A személy elleni erőszakos bűncselekmények visszaszorítása, illetve
megakadályozása. A családon belüli erőszak megelőzése, megtörtént esetek
megfelelő kezelése.

2.

A közintézmények, templomok, műemlékek, temetők és környezeti értékek védelme.

3.

Szenvedélybetegek és az ifjúság elleni bűncselekmények megakadályozása,
visszaszorítása. A gyermek és a fiatalkorú bűnözés csökkentése, a droghasználat és
kábítószer – bűnözés kezelése, megelőzése.

4.

Olyan bűnmegelőzési programok (pl. DADA) kidolgozása és felvilágosító
tevékenység fokozása, amelyek az áldozattá válás megelőzését, a hiszékenység, a
könnyelműség felszámolását, szenvedélybetegség kialakulását, megelőzését szolgálja
különös figyelemmel az oktatási intézményre. Az idős, egyedül élők fokozott
védelme, biztonságuk növelése.
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5.

Külföldi ingatlan tulajdonosok figyelmének anyanyelvükön történő felhívása.

6.

Közlekedés biztonságával, és baleset megelőzéssel kapcsolatos sajátos helyi
feladatok megoldása.

7.

Szomszédok Egymásért Mozgalom népszerűsítése és kiépítése.

8.

Vagyonvédelem javítása, és a betöréses lopások megelőzése. A fellelhető
kedvezőtlen tendenciák megállítása (gépkocsik feltörése, betörések-, besurranások,
rongálások, közterületi bűncselekmények, rablások, temetői lopások és rongálások,
terménylopások, környezet károsító cselekmények, stb.).

9.

Kertek, mezőgazdasági területek, vállalkozások telephelyeinek védelme, a termény és
állatlopások, ipari termékek eltulajdonításának megelőzése.

10. A településen tartott sport és kulturális rendezvények biztonságos és rendbontás
nélküli lebonyolítása.
11. A közterület rendjének fenntartása, a közterületek, parkok, játszóterek tisztaságának,
és eszközeinek megóvása.
12. A település közbiztonságának javításához szükséges mértékű rendőri jelenlét
biztosítása.
13. A település tűzvédelmének, katasztrófavédelmének megszervezése, a tűzmegelőzéssel
és katasztrófavédelemmel kapcsolatos propaganda tevékenység széleskörű kiterjesztése.
2. A megvalósítás eszközei
2.1 Közbiztonsági, bűnmegelőzési költségvetési célkeret létrehozása
Ki kell alakítani a közbiztonság megerősítésében és a bűnmegelőzési feladatokban résztvevő
állami szervek, civil szervezetek (rendőrség, polgárőrség stb.) részére biztosítható
pénzeszközök juttatási, felhasználási rendszerét, melyhez az éves költségvetésekben
megjelenő, és így előre tervezhető keretösszeg biztosítása szükséges. Ezt a költségvetési
összeget a témakörben meghirdetett pályázatok elnyerése útján lehet növelni.
2.2. Helyi polgárőr szervezet támogatása
A közbiztonság fokozása érdekében a társadalmi bűnmegelőzés kialakítása és bővítése kell,
hogy hangsúlyt kapjon. Hathatós támogatást kell nyújtani a már meglévő önvédelmi célú
közösségi szerveződéseknek – a polgárőrségnek – és aktív szervező tevékenységgel kell
segíteni minden olyan civil szervezet létrehozását, mozgalom életre hívását, amelyek
tevékenysége közvetlenül, vagy közvetve erősíti a közbiztonságot, a segíti a bűnmegelőzést,
és hozzájárulhat a lakosság biztonságérzetének növeléséhez. A megelőzés egyik
leghatékonyabb módszere a fokozott közterületi jelenlét, amelyet a rendőrség jelenlegi
anyagi, technikai, személyi feltételei mellett nem tud minden esetben önmaga biztosítani.
2.3 Közbiztonságban érdekelt civil szerveződések támogatása (SZEM mozgalom)
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A bűnmegelőzés olyan összetett kormány-és önkormányzati feladat, amely az emberek
ezreinek és százezreinek részvétele nélkül megoldhatatlan. A kis létszámú polgárőrség és
rendőrség erre önmagában nem képes. A bűnmegelőzés leghatékonyabb eszközét az
önszerveződésen alapuló civil szervezetek jelentik, mint például a Szomszédok Egymásért
Mozgalom. Létrehozatalában az önkormányzat, rendőrség és egyéb civil szervezetek
segítségnyújtása mellett a lakosságnak kell intenzív szerepet vállalni. A program
leglényegesebb eleme az, hogy nem kíván semminemű életvitel-változtatást az abban
résztvevőktől, hanem néhány alapvető emberi norma betartását várja el. Lényege az egymásra
való figyelem fokozása, a rászorultabbak pl: egyedül élő idősek gyors és hatékony lehetősége
a segítséghívásra. A mozgalom kiépítésében jelentős szerepe lehet a polgárőrségnek,
társasházak gondnokainak, rendszeresen otthon lévő lakosoknak. Összefogással, kis
befektetéssel, pl. riasztórendszerek, csengők, kapucsengők felszerelésével, gyors és hatékony
megoldás jöhetne létre a személy és vagyonvédelem lakossági szintű erősítésére. E program
segítése népszerűsítése az önkormányzat egyik kiemelt célja.
2.4 Erős felvilágosító PR tevékenység
Aktív felvilágosító és propagandamunkát kell beindítani és folyamatosan végezni a
bűnmegelőzéssel, áldozatvédelemmel összefüggésben az önkormányzat rendelkezésére álló
tömegkommunikációs eszközök igénybevételével.
A helyi médiában az oktatási, nevelési intézményekben fel kell lépni a közömbösség ellen.
Erősíteni kell a tulajdonosi szemléletet, az önvédő képességet, azt, hogy mindenki köteles a jó
gazda gondosságával eljárni.
A ifjúságnak értelmes időtöltést kell biztosítani, ebből a célból vetélkedőket, táborokat,
vitafórumokat, kiállításokat kell szervezni illetve támogatni, mindezekhez meg kell nyerni a
civil szervezetek és az egyházak támogatását.
2.5 A biztonságra nevelő program támogatása
Növelni kell rendőrség, az egyházi, civil szervezetek, védőnő, háziorvos, családgondozó és a
megelőzésben részt vevő szervezetek képviselői által tartott általános iskolai tanórák
(osztályfőnöki órák) számát, melyek segítségével a kábítószer kereskedelem keresleti oldala
csökkenthető.
Helyi prevenciós szolgáltatókkal való együttműködés: olyan szabadidő- eltöltési lehetőségek
széles spektrumának megteremtése, melyek megelőzik vagy éppen helyettesítik a alkohol-,
droghasználatot. Alkohol-, drogmentes klubok és diszkók, szórakozást és egyben segítést is
lehetővé tevő intézmények létrehozása, éjszakai sportesemények, csellengő és utcán élő
fiatalokkal való foglalkozás lehetőségét biztosító hely kialakítása.
2.6 Időszakos közvélemény-kutatások
A lakosság körében fel kell mérni a közbiztonság megítélését, ötleteket kell gyűjteni a
továbblépés irányairól, az „ügyfél a legjobb fejlesztő” felfogás alapján. Ennek keretében az
előzőleg begyűjtött lakossági bejelentések kiértékelésére is hangsúlyt kell fektetni.
2.7 A baleset- és bűnmegelőzési szempontok érvényesítése az önkormányzati hivatalok napi
működése során

- 13 -

A hivatalok munkatársai legyenek tisztában azzal, hogy munkájuk során miképpen
érvényesülhetnek a megelőzési szempontok és döntéseiket ezek figyelembevételével hozzák
meg. Így
- a szabálysértési gyakorlat,
− a forgalomszervezés és -szabályozás (közforgalom kiépítése, fekvőrendőrök,
sebességkorlátozás stb.),
− az engedélyezési eljárások (játék automaták, italmérő és szórakozóhelyek),
− a vállalkozásokkal kapcsolatos eljárások,
− a közterület-foglalások, rendezvények,
− a településrendezés (parkolók, közvilágítás),
− a hatékony szociális tevékenység (foglalkoztatás, gondozás, elhelyezés, átképzés,
közellátás, gyámügy)
− a megbízható lakcím- és egyéb nyilvántartások, illetve
− a helyi rendészeti jellegű korlátozó intézkedések vonatkozásában.
2.8 A követendő magatartások népszerűsítése
•
Helyi elismeréseket (kitüntetéseket, díjakat, címeket) kell alapítani olyan polgárok
számára, akik példamutató magatartást tanúsítottak vagy áldozatos munkát végeztek a
közbiztonság és a bűnmegelőzés érdekében.
•
Célszerű különféle PR-eszközök felhasználásával a helyi médiumokon keresztül is
népszerűsíteni a követendő magatartásokat.
•
El kell készíteni olyan, figyelem felhívó propagandaanyagokat, melyekkel a
bűncselekményeket lehetővé tevő okokat csökkenteni lehet. Továbbá ismeretterjesztő,
figyelem felhívó iskolai előadásokat kell szervezni a bűnmegelőzés témakörében.
•
A roma fiatalok, aktivisták részvételével felvilágosító munka végzése a fiatalkori
bűnelkövetések számának csökkentéséért, és a magyar lakosság körében kialakult negatív
vélemény, hátrányos megkülönböztetések csökkentése céljából.
VI. A koncepció megvalósításának forrásai:
Az önkormányzatok kiemelt feladata a közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás.
Ehhez a szükséges forrást elő kell teremteni. Az önkormányzatok minden évben
közbiztonsági keretet különítenek el, melyet a rendőrség a polgárőrség és egyéb civil
szerveződések támogatására használnak fel.
A bűnmegelőzésre fordítható pénzeszköz az alábbi forrásokból tevődhet:
a) önkormányzati támogatások és állami hozzájárulások,
b) pályázat útján elnyert támogatások,
c) céltámogatások, más szervektől átvett pénzeszközök, támogatások.
d) egyéb bevételek., külső szponzorok, vállalkozások bevonásával.
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VII. Cselekvési terv
A Keszthelyi Rendőrkapitányság, és a Hévízi Rendőrőrs évente összeállítja a
bűncselekmények előfordulási gyakoriságát mutató közbiztonsági térképet, melyet a
Rendőrkapitányság az éves beszámoló mellékleteként szerepeltet.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete előtt a Városi Rendőrkapitányság évente beszámol,
ezen keresztül tájékoztatja a lakosságot a település közbiztonsági helyzetéről.
I. Lakosság bevonása és tájékoztatása
1. Hosszú távon biztosítani kell, hogy a lakossági bejelentést, figyelemfelhívást, illetve
javaslatokat tehessen. Az Önkormányzat a helyi lakosok közbiztonsággal kapcsolatos
véleményét rendszeresen felméri közvélemény-kutatás útján, illetve lakossági fórum
szervezésével.
2. A bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciót és intézkedési tervet a település
honlapján közzé kell tenni.
II. A bűnmegelőzés össztársadalmi üggyé tétele
1. Az önkormányzat minden szerve népszerűsítse a bűnmegelőzést és teremtsen
lehetőséget a lakosságnak, valamint az érintett szervezeteknek a bűnmegelőzésben
való aktív részvételre.
2. A Polgárőrség a Szomszédok Egymásért Mozgalom megszervezésének segítése.
III. Feladatok a bűnözők és bűnalkalmak korlátozása érdekében
1. Tovább kell folytatni a közvilágítás kiépítését a még ellátatlan területeken.
2. A Keszthelyi Rendőrkapitányság útján el kell érni az állandó rendőri jelenlétet,
amelyet az önkormányzat összkomfortos szolgálati lakás rendelkezésre bocsátásával is
támogat, a preventív és reagáló rendőri erők folyamatos jelenlétét.
3. Határozottan kell intézkedni azon szórakozóhelyekkel szemben, amelyek működése
jogszabályba ütközik illetve a lakók nyugalmát zavarják. Gondoskodni kell a lakók
által indokoltan panaszolt kereskedelmi egységek fokozott ellenőrzéséről.
4. A rendőrséggel, a polgárőrséggel minél nagyobb számban hajtsanak végre közös
akciókat, járőrözéseket és rendszeresen végezzenek területbejárást. Fokozni szükséges
a közművelődési és oktatási intézményeknél a jelenlétet és az ellenőrzéseket.
IV. Feladatok a sértetté válás kockázatának csökkentésére
1. Az önkormányzat információs csatornái felhasználásával népszerűsíti és ösztönzi a
bűnmegelőzési oktatást és képzést, a bűnmegelőzéssel kapcsolatos tapasztalatait és
ismereteit átadja.
2. A rendőrség biztosítson fokozott járőri jelenlétet a közoktatási intézmények és az
művelődési ház környékén, azok nyitvatartási idejéhez igazodóan.
V. Szociális környezet preventív alakítása
1. Biztosítani kell, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű rétegekhez
tartozó személyek (alkoholista, önsértő magatartást tanúsító, szuicid /öngyilkos/
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hajlamú egyének, munkanélküliek, hajléktalanok) az önkormányzat által szervezett
rendszeres közhasznú és közcélú programokon vehessenek részt.
2. A közművelődési intézmények programjai jelentsenek alternatívát a szórakoztató ipar
veszélyeket rejtő gyakorlatával szemben.
3. A veszélyeztetett rétegekhez speciális családsegítő szolgálat és szociális munkások
képzését és munkába állításának lehetőségét vizsgálni kell.
VI. Közrend fenntartásával kapcsolatos feladatok
1. Forgalomszervezési és forgalomtechnikai megoldásokkal meg kell szüntetni a
közlekedés biztonságát és zavartalanságát veszélyeztető okokat, körülményeket.
2. Elemezni kell az állampolgári bejelentések, képviselői észrevételek és egyéb
információk alapján a település közbiztonsági szempontból legveszélyeztetettebb
területeit és erről tájékoztatni kell a Hévízi Rendőrőrs és a Polgárőrség vezetőjét.
3. A polgárőrségnek az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében
járőrszolgálatot kell végezni. A közterületi szolgálaton túl a polgárőrök rendszeresen
vegyenek részt különböző akciókban és razziákban a település területén, biztosítsák a
rendezvényeket és sporteseményeket, biztosítsák és vegyenek részt a
környezetvédelmi feladatok ellátásában.
VII. Közlekedésbiztonság
1. Gondoskodni kell a közutak biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban tartásáról,
különös tekintettel a közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes útszakaszokra,
csomópontokra.
II. Speciális feladatok
1. Gyermek és fiatalkorú bűnözés megelőzése és csökkentése
1. Gyermekjóléti szolgálat használja ki a pályázati lehetőségeket, amelyeknek célja a
bűnmegelőzés, valamint a gyermek és ifjúság áldozattá, bűnelkövetővé válásának
megelőzése
2. A gyermek – és fiatalkori bűnözés megelőzése és csökkentése érdekében, az
önkormányzat továbbra is támogassa a rendőrség által már hosszabb ideje szervezett
SULIZSARU programot és a D.A.D.A. programot.
3. Az önkormányzatnak javítania kell a helyi sportolási lehetőségekhez való hozzájutást
és a sportlétesítmények elérhetőségét az egyének anyagi helyzetétől függetlenül.
Biztosítani kell a nyitott tornatermek igénybevételének ingyenes lehetőségét.
4. Bővíteni kell a kedvezményes illetve díjmentes internetezési lehetőségeket.
5. Az Önkormányzat támogatja a fiatalok részvételét célzó tartalmas szabadidős
programokat.
2. Családon belüli erőszak megelőzése
1. Törekedni kell a családon belüli erőszak korai felismerésére és felszámolására. Olyan
rendszert kell kialakítani, amely képes a problémák észlelésére, azonosítására,
értékelésére, és a megfelelő, lehetőleg korai beavatkozásra, valamint az
utógondozásra.
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Záradék
A Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció mellékletét képezi az Intézkedési terv, mely
kettő évre szól. Az intézkedési terv felülvizsgálata évente történik.
Zalaszántó, 2008. május 19.

Farkas Lajos
Polgármester
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