Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció
I. Bevezetés
A község Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának kialakításakor elsősorban a
következő szempontokat és tényezőket kell szem előtt tartani:
1.
A közbiztonság helyzete és alapvető jellemzői a rendszerváltozást követő közel két
évtizedben döntő változásokon mentek keresztül. A jelentős, esetenként radikális társadalmi,
gazdasági és kulturális átalakulás gyökeresen új helyzetet teremtett. A bűnözés minősége
megváltozott és a lényegét érintően átstrukturálódott. Jelentős létszámú társadalmi rétegek
teljesen új, gyakorta a korábbinál rosszabb élethelyzetbe kerültek, a bűnözés új, addig nem
ismert formái alakultak ki, s a bűnözés nemcsak szervezettebbé vált, de technikájában és
eljárásaiban agy léptékben korszerűsödött. A jogalkotás, a hazai bűnüldöző szervek szakmai
és technikai felkészültsége ezeket a jelentős változásokat egyenetlenül, ellentmondásosan, sok
lényeges tekintetben azonban eredményesen próbálta követni.
Ezek a változások a közbiztonságról, a bűnmegelőzés tennivalóiról alapvetően új
gondolkodásmód kialakítását tették szükségessé, országos és helyi színtereken egyaránt.
2.
Örménykút község közbiztonsági helyzete az előzőek tekintetbevételével, országos
viszonylatban is az elmúlt évtized tendenciái alapján stabil, a lakosság többsége számára
biztonságot adó, ám nem problémamentes. A jelen helyzetet alapvetően és közvetlenül a
következő tényezők befolyásolják, nehezítik, illetve határozzák meg:
a)
Országos ható tényezők. (Szociális piacgazdaság jött létre, jelentős arányú
munkanélküliség alakult ki, a bűnözés néhány alaptípusának a mobilitása erősen megnőtt, a
rendőrség korszerűsítésének és anyagi-pénzügyi ellátottságának a nehézségei jelentősek stb.)
b)
Agglomerációs ható tényezők. (A munkahelyek nagy része községen kívüli, a
közlekedési helyzet botrányos, a község városias és falusias jegyeket egyaránt hordozó,
nagyarányú a néhány éve ideköltözöttek száma, rendkívül szűkek a helyi kulturális
lehetőségek, nem elég erős a produktív lokálpatriotizmus stb.)
c)
Helyi ható tényezők. (Szociális helyzetében a lakosság erősen differenciált,
számottevő az elszegényedettek köre, jelentős számú a munkanélküli. Ugyanakkor fontos
tényező, hogy a Örménykútat közvetlenül és közvetve érintő rendőri tevékenység az elmúlt
évek során egyre szervezettebb, körültekintően szakszerű, megfelelő figyelmet fordít a helyi
sajátosságokra, és lényegében eredményes. Elsősorban ennek köszönhetően a község
közbiztonsági helyzete megyei viszonylatban kifejezetten jó. Nagy tapasztalatokkal
rendelkező a helyi Polgárőrség, a közbiztonság tekintetében is jó fogékonyságú a helyi
vállalkozók egy része, tartósan stabil az önkormányzati felelősségvállalás stb.)
II. A közbiztonság középtávú önkormányzati feladatai
A lakosság, a helyi közösségek megfelelő életminőségének fenntartásában és javításában az
Önkormányzat jelentős felelősséggel tartozik. Kötelező érvényű számára a helyi közbiztonság
és bűnmegelőzés helyzetének, alapjellemzőinek folyamatos figyelemmel kísérése és
értékelése, az erre irányuló tevékenység koordinálása, az önkormányzati anyagi erőforrások e
területre történő optimális biztosítása.
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Részleteiben:
a Képviselőtestület folyamatosan és rendszeresen áttekinti és értékeli a községi
közbiztonság és bűnmegelőzés helyzetét és feladatait, s biztosítja az értékelés és feladat
kijelölés megfelelő nyilvánosságát.
az Önkormányzat szolgálati lakás biztosításával segíti, hogy a településen rendőr
lakjon.
A Képviselő - testület rendszeresen véleményezi a községi közbiztonsági és
bűnmegelőzési koncepció megvalósulásának aktuális helyzetét, ezen belül és ezzel
összefüggésben vizsgálja a helyi kriminál-, szociál-, foglalkoztatás-, oktatás- és nevelés-,
település-, gazdaságpolitikai törekvések eredményességét, működésének tapasztalatait, és
megerősítően állást foglal a Koncepció általános megvalósításának további feladatairól.
A Képviselőtestület folyamatosan értékeli és szükség szerint korszerűsíti azokat a
rendelkezéseit, amelyek a közbiztonság megőrzésének tennivalóira, intézményeire,
közterületeire vonatkoznak.
A Képviselő - testület és a tisztségviselők szélesítik és erősítik együttműködő
kapcsolataikat a Rendőrséggel, a Vám- és Pénzügyőrséggel, a Tűzoltósággal, az Országos
Bűnmegelőzési Tanáccsal, a Polgárőrség Országos, Megyei és Helyi Szervezeteivel, a helyi
civil szervezetekkel. Az együttműködés eredményessé tétele érdekében ezeket a tényezőket
lehetőség szerint bevonja a közbiztonsággal, a bűnmegelőzéssel kapcsolatos döntésekbe,
feladatvégzésekbe, információ-áramoltatásokba, kezdeményezi
a közös fellépéseket,
akciókat.
Az Önkormányzat – lehetősége szerint – kiemelten és célirányosan támogatja a
Polgárőrség helyi egyesületét, annak tevékenységét.
A közbiztonság helyzete, legfőbb jellemzői, a megteremtésére, megőrzésére irányuló
erőfeszítések eredményei és kudarcai képezzék a községi nyilvánosság szerves részét, s
váljanak ismertté a lakosság számára.
Az Önkormányzat megfelelő tényezői felelősek a közbiztonság helyzetének, objektív
és szubjektív feltételrendszerének folyamatos figyelemmel kiséréséért, minősítéséért,
ellenőrzéséért. Ezeket rendszeres időközönként megvitatják, a biztosításukra irányuló
feladatokat rögzítik, elvégzésüket számon kérik.
Az Önkormányzat folyamatosan fejleszti együttműködését a helyi üzleti, vállalkozói
szféra tagjaival, annak érdekében, hogy megnyerje támogatásukat a közbiztonság
eszközrendszerének erősítése céljából.
Az Önkormányzat folyamatosan keresi és megteremti a lehetőségeket a közbiztonság
területén is a kistérségi társ- önkormányzatokkal történő együttműködésre, s lehetőség szerint
intézményesíti a tapasztalatok folyamatos értékelését és cseréjét.
Az Önkormányzat folyamatos közbiztonsági egyeztetést tart a testvértelepülésével, s
ezek tapasztalatait adaptálja a helyi viszonyokra.
III. A bűnmegelőzés középtávú önkormányzati feladatai
A bűnmegelőzésre irányuló tevékenység szervezése, végrehajtásának elősegítése és
rendszeres értékelő ellenőrzése az Önkormányzat fontos feladatai közé tartozik.
Részleteiben:
Az Önkormányzat folyamatosan községi bűnmegelőzési stratégiát alakít ki és
érvényesít.
Az Önkormányzat a bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása érdekében
folyamatosan produktív együttműködést alakít ki a lakossággal, amelyben megfelelő szerepet
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kell biztosítani a következő tényezőknek: lakossági fórumok (lehetőség szerint településrészenkénti) szervezése; a civil szervezetekkel megfelelő együttműködést kell kialakítani a
bűnmegelőzés érdekében is stb.
Az Önkormányzat és megfelelő szervezetei folyamatos nyilvánosságot teremtenek a
bűnmegelőzés fontosságának, aktuális és állandó feladatainak lakossági megismertetése és
elfogadtatása érdekében.
A Képviselő - testület évente megtárgyalja és értékeli a község közbiztonsági
helyzetét, a közbiztonság javítását és erősítését célzó törekvések érvényesülését, valamint a
bűnmegelőzés községi sajátosságait és feladatait.

Örménykút, 2008. május 13.
Szakács Jánosné
polgármester

Miskó Bence
körjegyző

3

