PÁPA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
B NMEGEL ZÉSI ÉS
KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA
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I.
Bevezetés
1. A stratégia célja
A korszer társadalmi b nmegel zés szellemében megfelel keretet biztosítson Pápa Város
Önkormányzatának az alapvet emberi jogok érvényesítése, az életmin séget javító
közbiztonság megteremtése, a jogsértéseket el idéz okok és a sértetté válás veszélyének
csökkentése, a b ncselekmények eredményes megel zése, a lakosság és az anyagi javak
védelme érdekében tevékenyked k közötti célirányos párbeszéd megteremtése érdekében
kifejtett tevékenységhez.
1.1. Alapelvek
-

A lakosság biztonságérzetének és életmin ségének javítása a várospolitika meghatározó
eleme.

-

Az önkormányzat arra törekszik, hogy felel s döntéseivel kiszámítható és biztonságos
környezetet teremtsen a városban él k, dolgozók, tanulók és az ide látogatók számára.

-

A b nmegel zés a problémák felismerésére és átfogó, az egyes szakterületek
tapasztalatainak összegzésére és egységes szemlélet kialakítására épül.

-

A közbiztonság fokozása és a b nmegel zés érdekében bevezetett intézkedések
tiszteletben tartják az emberi méltóságot és az alapvet emberi jogokat.

2. A stratégia jogi alapjai
-

A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdése szerint a települési önkormányzat feladata a közbiztonság helyi feladatairól
való gondoskodás. Az önkormányzatnak – az említett törvényi felhatalmazás alapján –
jogában áll a saját b nmegel zési és közbiztonsági stratégiáját megalkotni és
megvalósításáról gondoskodni.

-

A rend rségr l szóló 1994. évi XXXIV. törvény III. fejezete határozza meg a települési
önkormányzat és a rend rség kapcsolatát.

-

A társadalmi b nmegel zés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X.28.) OGY.
határozat 5.5. pontja kimondja, hogy a helyi b nmegel zés helyi közügy, a b nözés
területileg eltér kihívásaira csak helyi közügyként megfogalmazott b nmegel zési
stratégiával lehet hatékonyan reagálni.
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2.1. A stratégia módszertani alapjai
-

A 115/2003. (X.28.) OGY. határozat a társadalmi b nmegel zés nemzeti stratégiájáról,

-

az 1009/2004. (II.26.) Korm. határozat a társadalmi b nmegel zés nemzeti stratégiája
rövid-, közép- és hosszútávú céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati
feladatokról.
II.
Alapgondolatok

3.1. Az önkormányzás lényege
Az önkormányzás a népszuverenitás alkotmányos alapelvére épül. Lényege, hogy a
választópolgárok közvetlenül, illetve választott képvisel ik útján kerülnek bevonásra a helyi
közügyek megoldásába, amelyek intézésére az önkormányzatokat törvény hatalmazza fel,
különösen az alábbiak tekintetében:
-

a lakosság közszolgáltatással való ellátása,
a közhatalom önkormányzat típusú helyi gyakorlása,
a fentiekhez kapcsolódó szervezeti, személyi és anyagi feltételek biztosítása.

A b nmegel zést és közbiztonságot érint kiemelt feladatok:
-

a b nokok feltárása, megállapítása,
a sértetté válást befolyásoló tényez k feltárása,
a b nalkalmak számát redukáló intézkedések megfogalmazása,
a b nmegel zés célrendszerének meghatározása,
az els bbséget élvez célok és a nagy jelent ség feladatok meghatározása,
a döntések el készítése, döntés, majd megrendelés a megfelel szakmai szervezetek felé,
a feladatok közös végrehajtására szoros együttm ködés az önkormányzat, a szakmai
szervezetek, a helyi intézmények, a helyi társadalom tagjai között, és a végrehajtásra való
ösztönzés,
a b nmegel zésben együttm köd k között folyamatos partnerségi viszony fenntartása,
a társadalmi megel zési program és az ezzel kapcsolatos információk hatékony
továbbítása, folyamatos közzététele.

3.2. A közbiztonság
A közbiztonság a társadalmi együttélés rendjének – adott id szakban és helyen – jogilag
szabályozott olyan tényleges helyzete, amelyben az emberek élete, személye, javai és jogai
biztosítottak az illetéktelen támadástól.
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A közbiztonság infrastrukturális tényez is, amely befolyásolja a beruházási szándékot, az
idegenforgalmat, az állampolgárok mindennapjait, hangulatát, a letelepedési kedvet.
A település közbiztonsági állapotát a helyi problémák összessége határozza meg, melyek
kezelése és a b ncselekmények megel zése is csak helyi összefogással lehetséges. A b nözés
mérséklése a lakosság és a rend rség közös feladata, az igazságügyi szervekkel (bíróság,
ügyészség) összhangban.
3.3. A megel zési felfogás
A b nözés okai és feltételei között meg kell említeni az ún. „nagy környezetbe” (makromili )
tartozó szociális ellátottságot, az egészségügyi és közigazgatási fejlettséget, a m veltségi
szintet, az igazságszolgáltatás pontosságát, gyorsaságát, a munkanélküliség mértékét és az
általa érintett rétegeket, az általános gazdasági helyzetet, a létminimum szintje alatt és annak
közelében él k számát, a lakáshelyzetet és a szociális ellátottsághoz szervesen kapcsolódó
további tényez ket.
A személyiség kialakulását is közvetlenül befolyásoló „kis környezet” (mikromili ) – a
család, az iskola, a munkahely, a baráti kapcsolatok, szórakozási lehet ségek és szokások – is
befolyásolják a b nözés mértékét és min ségét.
A megel zésr l els dlegesen a makro- és mikrokörnyezetben lév okokat figyelembe véve
kell gondoskodni.
Másodlagos jelent ség , de rendkívül fontos a megel zés szempontjából a b ncselekmények
felderítése, a büntet jogi felel sségrevonás és a prevenció. A megel z munka állami,
önkormányzati és társadalmi feladat.
A társadalmi b nmegel zés helyi szint megvalósulásában minden olyan személy és
szervezet közrem ködésére szükség van, akik a b nalkalmak számának, hatásának, az
áldozattá válás kockázatának csökkentésére készek összefogni. Mindezekre tekintettel a
városban a társadalmi b nmegel zés megvalósítása érdekében szükséges egy átfogó és
hosszabb távra érvényes b nmegel zési, közbiztonsági stratégia megalkotása.

III.
Állapotfelmérés, helyzetelemzés
4. A közbiztonság helyzetét, min ségét meghatározó elemek
4.1. A település jellemz i
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Pápa városa a Bakony és a Kisalföld találkozásánál, 150 m tengerszint feletti magasságban
fekszik. Országunk egyik legszebb barokk kisvárosa, a „Dunántúl Athénjaként” szokták
emlegetni.
Pápa és kistérsége területe mintegy 1000 km2, a hozzá tartozó 49 településsel 63.366 f t
számlál. Területét és a települések számát tekintve a megye legnagyobb kistérsége. Jelent s
az ügyintézés céljából a városba érkez k, a környez településekr l itt dolgozók és tanulók
száma. Iskolai id szakban (szeptember-június) több ezer diák tanul a város iskoláiban, él és
szórakozik városunkban. Jelent s a Pápa és környéke turisztikai látványosságait, kulturális és
sportrendezvényeit felkeres k száma is.
Pápa lakóinak száma 32.750 f .

(2004. 01. 01-i állapot szerint.)

Az állandó népesség megoszlása nemek szerint:

15819

16986

Férfi
N

életkor szerint:

6484

1179

935
3022
1626

0-3 éves
4-6 éves
7-14 éves
15-18 éves
19-59 éves

19559

60 év feletti

A vállalkozói aktivitás és a beruházási hajlandóság a városban az országos átlag körül mozog.
Pápán sok külföldi beruházás valósult meg az elmúlt években, a fejl dést el segítette a
létrehozott Ipari Park is, amelynek 116 hektáros, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkez
területén több mint 60 cég m ködik, mintegy 1.500 embernek biztosítva munkalehet séget.
Ugyanakkor a városban a munkahelyteremtésben korábbiakban meghatározó szerepet játszó
egyes cégeket végleg felszámoltak, másoknál leépítéseket, átszervezéseket hajtottak végre,
mely hatások kedvez tlenül befolyásolják a lakosság biztonságérzetét, a hatóságokkal
szemben megnyilvánuló bizalmatlanságot, türelmetlenséget eredményeznek.
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A munkanélküliség a városban 8-9 % közötti, a vonzáskörzetben valamivel magasabb.
A regisztrált munkanélküliek száma Pápa városban és térségében: (2004. 12. 31-i állapot szerint.)
2.651 f :

Férfi

1312

1339

N

A munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint:

161

8 általánosnál
kevesebb
általános iskola

18
56 214

87

szakmunkásképz

277

szakiskola

64

866

szakközépiskola
technikum
gimnázium

908

f iskola
egyetem

A munkanélküliek száma életkor szerint:

7
19 év alatti

32
177

77

312

20-24 éves
25-29 éves
30-34 éves

340

353
341

400

318
301

35-39 éves
40-44 éves
45-49 éves
50-54 éves
55-59 éves
59 év feletti

Pápa közúton az M1-es autópályáról, Gy r fel l a 83-as számú f úton, Veszprém fel l a 8-as
és a 83-as f úton közelíthet meg, elkészült a várost tehermentesít elkerül út.
A város jó min ség bels közúthálózattal, fejlett autóbuszos tömegközlekedéssel
rendelkezik. A közelmúltban felújított vasútállomás a Gy r-Szombathely, valamint a
Szombathely-Tatabánya f vonalhoz kapcsolódik.
Az energiaellátó rendszerek jól kiépítettek, a gázvezeték-hálózat az egész várost lefedi. A
vízellátás kiváló min ség karsztvízbázisról biztosított. Folyamatosan b vül a közcsatornahálózat, kiépítettsége 2006-ra 100 %-os lesz.
A vezetékes és mikrohullámú telefonrendszer az egész városban elérhet .
4.2. A település közbiztonsági jellemz i
A település közbiztonságát els sorban a lakosság anyagi helyzete, m veltségi szintje és
morális állapota határozza meg.
A b nözés jellegét és nagyságrendjét az országos tendenciák, a gazdasági környezet és a
társadalmi problémák indukálják.
Országos viszonylatban – így területünkön is – az elmúlt években a b nözés min ségileg új
formái jelentek meg (pl. visszaélés kábítószerrel b ncselekmény).
A megélhetéshez szükséges anyagi javak korlátozottsága magában hordozza a
b ncselekmények elkövetését.
A b ncselekmények túlnyomó részét az anyagi haszonszerzés motiválja.
A társadalomban található jelent s feszültségekre utal a vélt probléma megoldásként
jelentkez élethelyzetek által motivált b ncselekmények elkövetése. Ennek egyik jellemz je
az élet, a testi épség elértéktelenedése, a konfliktusok er szakos megoldására való törekvés.
Kriminológiai kutatások támasztják alá, hogy az er szak általános kísér jévé vált a
b nözésnek. A brutalitás egyformán jellemz a személy elleni, a család, az ifjúság és a nemi
erkölcs elleni, illetve a vagyon elleni b ncselekmények körében is.

5. B nügyi helyzet
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5.1. Ismertté vált b ncselekmények száma
A Pápai Rend rkapitányság területén 2003-ban 1.545, 2004-ben 1.852 b ncselekmény vált
ismertté, ami az el z évihez képest 19,8 %-os növekedést jelent. A város területén (1.0841.329) 22,6 %-kal, vidéken (461-523)13,4 %-kal n tt az ismertté vált b ncselekmények
száma.
A nyomozási eredményesség az elmúlt évihez képest változatlan, jó szint (60,8-58,9 %),
ugyancsak jó szint a felderítési eredményesség is (48,8-46,9 %). Mindkét mutató meghaladja
a megyei átlagot.
Ismertté vált b ncselekmények száma
1999
17028
2177
1430

Megye
Pápa
Pápa város

2000
13316
1750
1120

2001
15357
1971
1403

2002
12602
1667
1156

2003
12854
1545
1084

2004
12191
1852
1329

5.2. B ncselekmények f csoportonkénti megoszlása
1999
PÁPA
Ismertté
vált bcs.
Személy
elleni
ami az
össz.%-a
Közlek.bcs.
ami az
össz.%-a

2000

2001

2002

2003

2004

PÁPA
PÁPA
PÁPA
PÁPA
PÁPA PÁPA
PÁPA
PÁPA
PÁPA
PÁPA
VÁROS
VÁROS
VÁROS
VÁROS
VÁROS

PÁPA
VÁROS

2177

1430

1750

1120

1971

1403

1667

1156

1545

1084

1852

1329

82

48

71

43

79

36

56

28

53

35

85

54

3,8
137

3,4
95

4,1
104

3,8
75

4
122

2,6
77

3,3
141

2,4
87

3,4
114

3,2
70

4,6
133

4,0
91

6,3

6,6

5,9

6,7

6,2

5,5

8,4

7,5

7,4

6,5

7,1

6,8
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ittas
vezetés
ami a
közl.%-a
Gazdasági
bcs.
ami az
össz.%-a
Vagyon
elleni bcs.
ami az
össz.%-a
Er szakosgarázda
ami az
össz.%-a

79

56

66

48

71

42

83

60

81

51

93

63

57,7

58,9

63,5

64

58,2

54,5

58,9

69,0

71,1

72,9

69,9

69,2

45

32

32

28

23

19

40

37

47

33

60

58

2,1

2,2

1,8

2,5

1,2

1,4

2,4

3,2

3,0

3,0

3,2

4,3

1646

1047

1289

787

1398

994

1140

772

1034

706

1226

880

75,6

73,2

75,6

70,3

70,9

70,8

68,3

66,8

66,9

65,1

66,1

66,2

159

105

130

78

167

91

150

94

143

105

146

90

7,3

7,3

7,4

7

8,5

6,5

9

8,1

9

9,7

7,6

6,7

A b ncselekményi kategóriák elemzésénél észrevehet , hogy az el z évek tendenciáitól
eltér en n tt a személy elleni (53-85), a vagyon elleni (1.034-1.226), a közrend elleni (211226), a közlekedési (114-133), az államigazgatás és közélet tisztasága elleni (14-26)
b ncselekmények, a gazdasági (47-60), a házasság, család és ifjúság, nemi erkölcs elleni (7095) b ncselekmények száma.
A vagyon elleni b ncselekmények közül a lopások száma 2004. évben 24 %-kal emelkedett
(472-585).
5.3. Vagyon elleni b ncselekmények alakulása

Megye
Pápa
Pápa város

1999
12802
1646
1047

2000
9128
1289
787

2001
10073
1398
994

2002
8454
1140
772

2003
8779
1034
706

2004
7629
1226
880
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A lopásokon belül súlyozott betöréses lopás csökkenése jelent s (257-203). A csökkenés
els sorban a lakásbetöréseknél – családi ház és társasházi lakások – tapasztalható. Egyre
nagyobb hangsúlyt kap a tulajdonosok vagyonvédelme. A betöréses lopások esetében
továbbra is jellemz a vendéglátó-ipari egységek, élelmiszerboltok sérelmére történ
elkövetés, valamint emelkedett a melléképületek, raktárak, egyéb nem lakott építmények
sérelmére elkövetett cselekmények száma. A rablások tekintetében (15-6) csökkenés
tapasztalható.
A gépkocsi lopások és járm önkényes elvétele b ncselekmények nem voltak jellemz ek, a
kerékpárlopásokat tekintve csökkenés volt tapasztalható (79-71).
A csalások (75-50) száma jelent s mértékben csökkent, a sikkasztások száma stagnál (11-12).
Pápa városban jellemz ek voltak pl. az áruvásárlással, a jövedéki termék ÁFAvisszaigénylésével elkövetett módszerek. A hitelezési csalások száma évr l évre emelkedik.
A gazdasági b ncselekmények száma emelkedett (47-60), jellemz en a pénzhamisítás és a
bankkártyával visszaélés b ncselekmények valósultak meg.
5.4. Gazdasági b ncselekmények alakulása

Megye
Pápa
Pápa város

1999
286
45
32

2000
259
32
28

2001
326
23
19

2002
368
40
37

2003
437
47
33

2004
390
60
58

11
Az er szakos jelleg b ncselekmények száma lényegében nem változott (143-142), ezen
belül leginkább a testi sértések száma (34-53) n tt. A testi sértések zömében családi és baráti
körben kialakult konfliktusok eredményeképpen következtek be. Emberölés nem történt 2004.
évben.
A zsarolások (5-3), a kifosztások (1-3), és az önbíráskodások (5-4) száma szinte változatlan,
emelkedett viszont a személyi szabadság megsértése b ncselekmény (3-7) el fordulása.
5.5. A házasság, a család, az ifjúság, és a nemi erkölcs elleni b ncselekmények alakulása

Megye
Pápa
Pápa város

1999
226
36
27

2000
178
33
23

2001
298
50
42

2002
220
53
43

2003
291
70
60

2004
315
95
48

A házasság, a család, az ifjúság, és a nemi erkölcs elleni b ncselekmények száma jelent sen
emelkedett (70-95).
N tt az er szakos közösülés (2-4), csökkent a szemérem elleni er szak (4-3) száma.
Tartás elmulasztása b ncselekmény 40 esetben történt, elkövetésének oka els sorban a
munkakerül életmód, fegyelmezetlenség, önz szemlélet. Kiskorú veszélyeztetése 38 esetben
történt, az esetek nagy részében a gyermekek, illetve emellett az anya bántalmazása fordult
el a gyermekek jelenlétében. Amennyiben nem a gyámhivatal teszi a feljelentést, a
családsegít
és gyermekjóléti szolgálatot minden esetben értesítik a gyermek
veszélyeztetettségér l.
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5.6. Közrend elleni b ncselekmények alakulása

Pápa város
Pápa
Megye

1999
151
197
1827

2000
148
195
2104

2001
220
281
3019

2002
173
219
1860

2003
164
214
1962

2004
182
226
2227

A közrend elleni b ncselekmények száma emelkedett (214-226), ezen belül csökkent a
köznyugalmat súlyosan megzavaró garázdaságok (71-40) száma.
A rongálások száma továbbra is jelent s (58-100), ezen belül a lakótelepeken parkoló
gépkocsik sérelmére elkövetett rongálások száma n tt.
Új b ncselekményként jelent meg a visszaélés kábítószerrel b ncselekmény (10).
5.7. Közlekedési b ncselekmények alakulása

Pápa város
Pápa
Megye

1999
95
137
1026

2000
75
104
944

2001
77
122
907

2002
87
141
991

2003
70
114
942

2004
91
133
853
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Emelkedett a közlekedési b ncselekmények száma (114-133). E kategórián belül
meghatározó az ittas vezetések száma (81-93).
Az elkövet k életkor szerinti megoszlásánál tapasztalható, hogy n tt a fiatal és gyermekkorú
elkövet k (54-106), és a visszaes k száma (72-120).
6. A társadalmi b nmegel zés igénye
A b nözés Magyarországon – és így Pápa városban is – a rendszerváltást követ en
növekedett. Az ismertté vált b ncselekmények többsége a lakosság vagyon- és személyi
biztonságát közvetlenül sérti, az életmin séget kedvez tlenül befolyásolja. A nemzetközi és
ma már a hazai tapasztalatok is azt igazolják, hogy a b nözés csökkentése, a jó közbiztonság
megteremtése nem valósítható meg kizárólag a b nüldözés és a büntet igazságszolgáltatás
intézményrendszerében.
Szükség van egy, a társadalom önvédelmi képességeit fokozó, államilag vezérelt és
támogatott szakmai és civil mozgalomra, melynek célja a b nalkalmak számának, a b nokok
hatásának, a sértetté-áldozattá válás kockázatának csökkentése, a b nözés okozta erkölcsi és
anyagi károk mérséklése.
Ezen társadalmi igény öltött testet a kormány programjában, amikor is a partnerségre
alapozott, össztársadalmi b nmegel zés kialakítását, továbbfejlesztését t zte ki célul, kiemelt
szerepet szánva és biztosítva a helyi önkormányzatoknak.
IV.
Célok, prioritások
7.1.
-

Általános, hosszú távú cél: az objektív biztonság és a szubjektív biztonságérzet közelítése
és javítása, az életmin séget javító közbiztonság megteremtése, a b nözés csökkentése.

-

Középtávú cél: a közösségi b nmegel zés rendszerének kiépítése a településen.
Partnerségi viszony megteremtése az önkormányzat, az illetékes rendészeti szervek, a
helyi intézmények, a gazdasági élet helyi szerepl i, a civil szervez dések és a lakosság
minél szélesebb rétege között.

-

Rövidtávú célok: Akut problémák, krízisek gyors kezelése, a rossz szubjektív
biztonságérzet javítása technikai eszközökkel, és humán er források segítségével. A
leírtakhoz források megszerzése pályázat útján, önrész vállalásáról, elkülönített pénzkeret
biztosításáról történ gondoskodás.

7.2. Prioritások
Az országgy lés 115/2003. (X.28.) határozatával elfogadott társadalmi b nmegel zés nemzeti
stratégiájában az alábbi komplex beavatkozási célcsoportokat és területeket jelölte meg
prioritásként:
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-

A gyermek- és fiatalkori b nözés csökkentése
A városok biztonságának fokozása
A családon belüli er szak megel zése
Az áldozattá válás megel zése, az áldozatsegítés, az áldozat kompenzációja
A b nismétlés megel zése

A helyi b nmegel zési és közbiztonsági stratégiában – Pápa diákváros jellegére tekintettel prioritásként kell kezelni a kábítószer-fogyasztás és az ehhez kapcsolódó b nözés
megel zését és visszaszorítását.
V.
Az egyes prioritásoknak és beavatkozási területeknek az egyes ágazatokra, illetve a
b nmegel zés legfontosabb szerepl ire vonatkozó feladatai
8. A gyermek- és fiatalkori b nözés csökkentése
1. Helyzetkép:
Magyarországon az összes ismertté vált b nelkövet 12 %-a, Pápa városban 7,9 %-a
fiatalkorú.
A fiatal- és gyermekkorúak túlnyomó többsége vagyon elleni b ncselekményt követ el.
A fiatalok egy részének szocializációjává vált a passzív vagy aktív kábítószer-tapasztalat.
A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi
XXXI. tv. 7. § (1) bek. szerint a gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló
veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani.
A korosztályhoz tartozó b nelkövet k többségénél jelen van a hátrányos helyzet, a
szegénység, a munkanélküliség, és a napi szociális probléma.
A fiatalkorú b nelkövet k jelent s rétege nem dolgozik és nem is tanul.
2. A b nüldöz rendszer szerepl inek feladatai
Közrem ködés az alkohol és kábítószer ártalmait a fiatalkorúaknak bemutató felvilágosító
munkában, továbbá tájékoztató fórumok megszervezése a rend rség, az önkormányzat, a
gyermekvédelmi hatóságok és intézmények, az iskolák igazgatóinak együttm ködésével.
Lelki telefonos segélyszolgálat kib vítése gyermek- és fiatalkorúak számára.
3. Ágazati együttm ködésben megvalósítandó feladatok
-

Egészségpolitika, szociálpolitika és családpolitika:
Az iskolák gyermek- és ifjúságvédelmi felel sei szervezzenek olyan programokat,
amelyek az utcán cselleng , unatkozó fiatalok számára tartalmas kikapcsolódást
jelentenek.
Az iskolából kimaradt és a munkanélküli fiatalok számára szabadid -eltöltési, képzési,
átképzési programok szervezése.
A gyermek- és fiatalkori alkohol- és kábítószer-fogyasztás helyi jellemz inek feltárása
az érintett szervek együttm ködésével, a helyi megel zést szolgáló cselekvési
program – drogstratégia – céljainak megvalósítása, az abban foglalt rövid-, közép- és
hosszútávú célok végrehajtása, különös figyelemmel az alábbi tevékenységekre:
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-

A drogokhoz való hozzáférés csökkentésének lehet sége.
A drogokkal kapcsolatba kerül és a drogproblémákkal küzd egyének és családok
segítése.
Esélyteremtés arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus
kialakítására és a drogok visszautasítására.

-

Ifjúság-, sport-, oktatás- és kulturális politika:
Törekedni kell minél több rendezvény, verseny, esemény, tehetségkutató program,
kisközösségi, lakóhelyi sportverseny szervezésére, lehet ség szerinti támogatására.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a képesség és tehetség feltáró tevékenységre.
Törekedni kell az iskolán kívüli m vel dést el segít könyvtárak, közgy jtemények,
közm vel dési intézmények programjainak b vítésére.
Kábítószerügyi Egyeztet Fórum m ködtetése a helyi drogstratégia megvalósítása
érdekében.
A rend rség biztonságra nevel D.A.D.A.-programjának népszer sítése, támogatása,
annak érdekében, hogy a gyermekek képesek legyenek a veszélyek felismerésére,
azok elhárítására.

-

Gyermekvédelem:
Alakuljon ki rendszeres és hatékony munkakapcsolat a gyermekvédelmi intézmények,
a hatóságok, az iskolák, a rend rség, a pártfogók és a fiatalkorúak ügyeiben eljáró
igazságszolgáltatási szerepl k között.
A kisebbségi önkormányzatok, a gyermek- és fiatalkori b nözés megel zésében, az
alkohol- és drogprevencióban érintett b nüldözési, egészségügyi, család- és
gyermekvédelmi, oktatási intézmények közötti együttm ködés további fejlesztése.

-

Foglalkoztatáspolitika:
Olyan foglalkoztatási és képzési lehet ségek kínálatának megteremtése, illetve
b vítése, amelyek megfelelnek a helyi munkaer -piaci igényeknek, megteremtik a
hosszú távú foglalkoztatás feltételeit, és segítik a szakképzettség nélküliek, az
alulképzettek, a tovább- és átképzésre szorulók elhelyezkedését.

-

Környezet- és természetvédelmi politika:
A környezeti és természeti értékek védelme érdekében ifjúsági programok, kiállítások
szervezése, környezet- és természetvédelmi céllal létrejöv ifjúsági szervezetek
támogatása.

3. A közösségi b nmegel zés színtereinek feladata:
-

Önkormányzat:
A gyermek- és fiatalkori b nözés megel zésében, az alkohol- és drogprevencióban
érintett valamennyi szervezet és intézmény közötti együttm ködésre lehet séget
teremt koordinációs fórum – a KEF – m ködtetése.
Szociális ellátórendszere révén csökkentse az id skorúaknál, az egyedülállóknál,
valamint a fogyatékkal él személyeknél a személyes biztonsággal kapcsolatos
aggodalmakat.
Évente – a rend rség beszámolója alapján – értékelje a település közbiztonságának
helyzetét, melynek tapasztalatai alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Törekedjen folyamatos kapcsolat kialakítására minden olyan állami, gazdasági és civil
szervezettel, amely a település biztonságának növelésében szerepet játszhat.
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Lehet ség szerint kiemelten támogassa a helyi polgár r szervezet m ködését. A
közterület-felügyelet segítse az önkormányzat rendeleteinek betartását, a közterületek
rendjének fenntartását.
Kezelje kiemelt figyelemmel a térfigyel kamera-rendszer m ködtetését, b vítésének
lehet ségét.
Biztosítsa a közbiztonsággal és b nmegel zéssel kapcsolatos információk terjesztését
(helyi újság, szórólap, lakossági fórumok stb.).
-

Civil szféra, egyházak:
Lehet ség szerint m ködjenek közre a b nmegel zési, alkohol- és drogprevenciós
programokban.
Az érintett szervezetek szorgalmazzák a „Szomszédok Egymásért Mozgalom”
elterjedését, tegyenek meg mindent a lakóközösség ezzel kapcsolatos tájékoztatása
érdekében.

-

Vállalkozói szféra:
A gyermek- és fiatalkori b nözés megel zését, a drogprevenciót szolgáló programok
szervezése és anyagi támogatása. Az els munkavállalók és a fiatal munkanélküliek
szakképzési lehet ségei b vítésének támogatása.

-

Média, nyilvánosság:
Valósuljon meg egy széles kör , rendszeres tájékoztatás a stratégia céljairól, az
együttm köd partnerekr l, a tervezett intézkedésekr l és az eredményekr l.
A helyi médián keresztül a lakókörnyezet b nügyi eseményeir l történ , hiteles és a
megel zés érdekeit szolgáló, cselekvésre is serkent tájékoztatás megteremtése.

9. A város biztonságának fokozása
l. Helyzetkép:
A b nözés els sorban a városokhoz köt d jelenség. A városi emberek életmin ségét nem
csak a b ncselekmények alakulása, hanem egyéb, a közterületeken tapasztalható
jogsértések, zavaró körülmények is befolyásolják, mint pl. a tiltott v. engedély nélküli
kereskedés, a köztisztasággal kapcsolatos szabálysértés, a közlekedés rendjének
fellazulása.
2. A b nüldöz rendszer szerepl inek feladatai:
A rend rségi jelenlétet fokozni kell azokon a közterületeken, ahol gyakran fordul el
er szak, rablás, garázdaság és vagyon elleni b ncselekmény.
A rend rség szolgáltató funkciójának er sítése, kapcsolattartás a polgárokkal és azok
közösségeivel.
A rend rség lakossági kapcsolatainak er sítése az etnikai diszkriminációra, a városon
belül el forduló konfliktusokra visszavezethet cselekmények megel zése érdekében.
Az üzleti szféra szerepl inek rendszeres tájékoztatása a vagyon elleni b ncselekmények új
formáiról, a vagyonvédelemr l.
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3. Ágazati együttm ködésben megvalósítandó feladatok:
-

Egészségpolitika:
Kiemelt figyelmet kell fordítani a városi fiatalok alkohol- és drogmentes, valamint
dohányfüst nélküli szórakozási lehet ségeinek b vítésére.
A Kábítószerügyi Egyeztet Fórum a b nmegel zési és közbiztonsági stratégiában
megfogalmazottakkal összhangban végezze tevékenységét.
A fiatalkori drogfogyasztás kialakulásának megel zése érdekében az iskolai prevenció
hatékonyságának növelése, a rend rséggel együtt célzott programok kialakítása.

-

Gyermekvédelem, nevelés- és oktatáspolitika:
A gyermek- és ifjúságvédelemben érintett intézmények, hatóságok, a rend rség, a
pártfogók és az igazságszolgáltatás szerepl i között érdemi együttm ködés és
információs rendszer kialakítása, m ködtetése.
A nehezen kezelhet , deviáns, de még nem b nelkövet fiatalok, gyermekek részére
speciális nevelési, foglalkoztatási program kidolgozása, megvalósítása.
A jogkövetés és a kötelezettség-teljesítés kultúrájának terjesztése a fiatalok körében. A
gyermekek oktatása a közlekedési szabályokra, a tömegközlekedési eszközök
igénybevételének szabályaira.

-

Ifjúság- és sportpolitika:
A rekreációs programok a b nelkövetés és/vagy a sértetté válás szempontjából
veszélyeztetett gyermekek, fiatalok és családjaik számára is váljanak elérhet vé,
ennek érdekében szükséges a szabadid s és sportfoglalkozások kiemelt támogatása.
A sportegyesületek ösztönzése arra vonatkozóan, hogy a veszélyeztetett fiatalokat
vonják be a rendszeres sporttevékenységbe, körükben végezzenek képességfeltáró
tevékenységet.

-

Kulturális politika:
Az információk szabad hozzáférhet ségét lehet vé tev , iskolán kívüli m vel dést
el segít közm vel dési intézmények programjainak gazdagítása.

-

Foglalkoztatáspolitika:
Az olyan foglalkoztatási és képzési lehet ségek kínálatának szélesítése, amelyek a
hosszú távú foglalkoztatás feltételeit teremtik meg a szakképzettség nélküliek, az
alulképzettek, a tovább- és átképzésben életkoruknál, vagy sajátos élethelyzetüknél
fogva hátrányos helyzetben lév k számára. A kiskorú gyermeket nevel munkanélküli
családfenntartók számára foglalkoztatást el segít
képzési programok és
munkaalkalmak szervezése, továbbá speciális foglalkoztatási lehet ségek kialakítása a
csökkent munkaképesség ek számára.

4. A közösségi b nmegel zés színtereinek feladata:
-

Önkormányzat:
A képvisel testület 95/1997. (V.20.) határozatával döntött a B nmegel zési és
Közbiztonsági Tanács létrehozásáról. A tanács célja a közbiztonsággal összefügg
feladatok ellátásának segítése, a b nmegel zési tevékenység eredményességének
el mozdítása, koordinatív feladatok ellátása a közbiztonság helyzetének javítása
céljából.
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Kiemelt figyelmet kell fordítani a b nmegel zésben szerepet játszó hatóságok és
egyéb szervezetek közötti munkakapcsolatok további er sítésére, annak érdekében,
hogy az információk a b nmegel zésben is hasznosíthatóvá váljanak.
A lakosság biztonságát befolyásoló kérdésekben folyamatos felvilágosítás biztosítása.
A b nmegel zésben szerepet játszó hatóságok, szervezetek között munkakapcsolat
er sítése annak érdekében, hogy az információk a b nmegel zésben is
hasznosíthatóvá váljanak.
Térfigyel kamera-rendszer m ködtetése, fejlesztése a közterületek biztonságának
megteremtése érdekében.
Az önkormányzat tegyen lépéseket arra, hogy a helyi sajtó vegyen részt a b nözés
csökkentésére irányuló kezdeményezésekben, biztosítva, hogy a b nmegel zési
programokról a lakosság tudomást szerezzen.
-

A helyi gazdasági élet szerepl i:
A helyi vállalkozók, üzletek, szolgáltatók és a vendéglátóipari egységek
tulajdonosainak ösztönzése vagyonuk védelmére.

-

Civil szervezetek:
A polgár r-szervezet törvényesen m köd , a lakosság által életre hívott,
önszervez dés , b nmegel zési, a közrend, a közbiztonság védelmét szolgáló
társadalmi szervezet, amely feladatát az önkormányzat, egyéb állami és társadalmi
szervezetek segítségével, a rend ri szervekkel szorosan együttm ködve a helyi
sajátosságok és követelmények figyelembevételével kidolgozott módszerek alapján
látja el.
Tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a közterületek és nyilvános helyek
rendjének megóvására. Folyamatosan végzett közrendvédelmi, b nmegel zési
tevékenysége során hatékonyan közrem ködik a nagy tömegeket vonzó városi
rendezvények biztosításában, rendszeres jár rszolgálatok szervezésével a közterületek
rendjének és biztonságának fokozásában.
A polgár rség tevékenységének, m ködése hatékonyságának és folyamatosságának
el segítése érdekében az önkormányzat jelent sen hozzájárul a m ködési költségek
finanszírozásához, az egyesület támogatásához.
A közterület-felügyelet kiemelt feladata a közterületek rendjének biztosítása. A
közterületek biztonságának fokozása érdekében az érintett szervezetek
feladatmegosztásra épül szoros együttm ködése szükséges.

-

Sajtó, nyilvánosság:
A közbiztonság javításában nélkülözhetetlen a helyi írott és elektronikus sajtó
szerepvállalása. A helyi nyilvánosságban ösztönözni kell az érintett hatóságok,
intézmények és a civil szféra együttm ködését, nyilvánosságot kell biztosítani a
sikeres kezdeményezéseknek.

10. A családon belüli er szak megel zése
l. Helyzetkép:
A gyermekek, a n k, az öregek, a gyengébbek bántalmazása sok családban az életmód
része.
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A családon belüli er szak különösen sok gyermek és n számára jelent folyamatos
bántalmazást. A kutatások szerint azok a gyermekek, akiket gyakran bántalmaztak, maguk
is hajlamosabbak arra, hogy er szakot alkalmazzanak. Tapasztalatok szerint a családon
belüli er szak áldozatává vált személyek kérnek ugyan segítséget, de gyakran még az
érdemi intézkedés el tt meggondolják magukat és elzárkóznak a további
együttm ködést l. A visszahúzódás okai között szerepel a családon belüli állandó
fenyegetettség és az anyagi kiszolgáltatottság.
2. A b nüldöz rendszer szerepl inek feladatai:
Gyors, hatékony beavatkozás az egyes segélykérésekre.
A gyermekveszélyeztetés miatt indult nyomozásról azonnali jelzés a gyermekvédelemnek.
Kötelez pártfogó felügyel i vélemény és javaslat készítése a büntet eljárás keretében a
családon belüli er szak körülményeinek feltárására.
3. Ágazati együttm ködésben megvalósítandó feladatok:
-

Egészségpolitika:
Az alkoholista életmód miatt veszélyeztetett gyermekek preventív védelme, a korai
beavatkozás, jelzés a védelmi és a szakellátást biztosító szolgálatoknak.
A kórosan agresszív személyek kezelése, gyógyítása, a környezetben él k védelmére
véd -óvó intézkedések megtétele. A véd n i hálózat, az egészségügyi alap- és
szakellátás szerepl inek felkészítése a probléma észlelésére és kezelésére.

-

Szociálpolitika és családpolitika, gyermekvédelem:
Szociális, egészségügyi, bírósági, családsegít i, gyermekvédelmi, oktatási, rend rségi,
pártfogó felügyel i jelz rendszer m ködtetése, továbbfejlesztése.
Azonnali
reagálás
az
iskolában,
kollégiumban
el forduló
er szakos
megnyilvánulásokra. A családon belüli er szak áldozatainak orvosi, jogi és
pszichológiai segítése, családterápia, tanácsadás megszervezése, a családi er szak
kezelésével foglalkozó segít szakemberek ismereteinek növelése, képzése. Az
er szakmentes családi életre nevelés legyen hangsúlyos része a gyermekvédelmi
gondoskodásnak.

-

Ifjúság- és sportpolitika:
A családi er szakkal veszélyeztetett környezetben nevelked
sport- és szabadid s tevékenységek, vakációk szervezése.

gyermekek számára

4. A közösségi b nmegel zés színtereinek feladata:
-

Önkormányzat:
Fejtsen ki koordinációs tevékenységet a települési jelz rendszer hatékony m ködése,
illetve annak szerepl i bevonása, aktivizálása érdekében. Kísérje figyelemmel a
családon belüli er szak és az áldozattá válás megel zése érdekében kiírt pályázatokat.

-

Civil szféra, egyházak:
A válás és más családi krízishelyzetek feloldását felvállaló civil szervezetek
támogatása. A családi konfliktusokkal terhes, alkoholisták környezetében nevelked
fiatalok és a szül k számára szabadid s tevékenység szervezése.
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-

Sajtó, nyilvánosság:
Médiakampányt kell folytatni a családon belüli er szak ellen, melynek keretében
tájékoztatást kell adni a segélykérés lehet ségér l, a szül i felel sségr l, és azokról a
fórumokról, ahová az érintettek - különösen a gyermekek - fordulhatnak.

11. Az áldozattá válás megel zése, az áldozatsegítés, az áldozat kompenzációja
1. Helyzetkép:
Statisztikai adatok szerint a városban b ncselekmény áldozatává els sorban vagyon elleni
b ncselekmény miatt válnak az emberek. A vagyon elleni b ncselekmények anyagi
következményeinek túlnyomó részét az áldozatok, a megel zési költségeket pedig maguk
az állampolgárok viselik. A kár megtérülésére vonatkozó esély igen alacsony szintje miatt
csökken a feljelentési hajlandóság és a hatóságokkal való együttm ködési szándék.
Az áldozatok – lelki és fizikai – kárának enyhítését ma még nem szabályozza törvény. A
hatályos eljárási szabályok is csak korlátozottan védik, szolgálják a sértettek érdekeit. A
Biztonságos Magyarországért Közalapítvány a létrehozásáról szóló 1070/2001. (VII.10.)
Korm. határozatban a súlyos, er szakos b ncselekmények áldozatainak kárenyhítésére
kapott felhatalmazást.
Magyarországon ma még csak elvétve találunk a rend rségt l függetlenül m köd
áldozatsegít szolgálatot.
2. A b nüldöz rendszer szerepl inek feladatai:
-

Rend rség és más nyomozó hatóságok:
A rend rség feladatainak egyértelm vé tétele, szolgáltató funkciójának és az
állampolgárokkal való kapcsolatának er sítése.
Gyors, hatékony rend rségi beavatkozás az egyes segélykérésekre.
Az áldozat a b nüldöz hatóságokkal való els kapcsolattól kezdve férjen hozzá az
érdekei védelmében minden fontos információhoz, beleértve azoknak az
ügyfélszolgálatoknak és szervezeteknek a megnevezését, amelyekhez segítségért
fordulhat.
Az áldozattá válás konkrét kockázatának jelzése a közösségi típusú rend ri
szolgáltatás keretében az érintett intézményeknek (id sek otthona, iskolák), a civil
szervezeteknek, a lakosság érintett, veszélyeztetett csoportjainak.
Gondoskodni kell az „áldozatbarát” eljárásjogi garanciák, speciális jogok rögzítésér l
és alkalmazásáról, a sértett eljárásjogi helyzetének er sítésér l, a kárának belátható
határid n belüli megítélésér l. Biztosítani kell a b ncselekmények által okozott
erkölcsi és anyagi kár enyhítését, a természetbeni jóvátételt, a közösség kiengesztelése
szempontjainak széles kör alkalmazását.

3. Ágazati együttm ködésben megvalósítandó feladatok:
-

Egészségpolitika:
A büntet igazságszolgáltatás és az egészségügyi szolgálatok együttm ködésének
megteremtése az áldozatvédelem érdekében. Az újszülöttek sérelmére elkövetett
b ncselekmények csökkentése érdekében a nem kívánt terhesség megel zésér l szóló
felvilágosítás az iskolákban. Az alkohol és a kábítószer hatása alatt állók áldozattá
válása nagyobb kockázatának tudatosítása.

21

-

Szociálpolitika és családpolitika:
A büntet igazságszolgáltatás, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgálatok
együttm ködésének megteremtése. A családok, az életkoruk, családi helyzetük,
egészségi állapotuk miatt védelemre szorulók számára áldozat-megel zési programok
kidolgozása, bevezetése.

-

Ifjúság- és sportpolitika:
A szenvedélybetegségek megel zésével kapcsolatos programok további szélesítése,
különös tekintettel a nevelési, oktatási intézményekre, valamint a fokozottan
veszélyeztetett társadalmi csoportokra.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a fokozottan veszélyeztetett fiatalok rendszeres
sportolásba történ bevonására.
A sportszer viselkedés kultúrájának er sítése a fizikailag gyengébbek védelme
érdekében.

-

Nevelés- és oktatáspolitika:
A b nüldözés, a büntet
igazságszolgáltatás és az oktatási intézmények
együttm ködésének megteremtése az áldozatvédelem érdekében, annak elérése
céljából, hogy a reális kockázatok tudatosuljanak a tanulók körében.
Konfliktuskezel programok integrálása az iskolai oktatásba, er szakmentes
problémamegoldó technikák tanítása. Az iskolán belüli kirekesztés elleni hatékony
fellépés. Az iskolai, kollégiumi er szak, zsarolás áldozatainak hatékony védelme.

-

Gyermekvédelem:
A családon belüli er szak szociálisan rászoruló kiskorú áldozatainak védelme attól,
hogy a még megfelel en m köd szül i támaszt ne veszítse el. A gyermekvédelmi
gondoskodásban nevelked k fizikai, anyagi kiszolgáltatottságának megszüntetése.
A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerül fiatalok utógondozásában az áldozattá
válás megel zése érdekében a fokozott felel sség érvényesítése.
A diszkrimináció csökkentése, a cigányság kultúrájának, szokásainak,
hagyományokon alapuló viselkedési módjainak megismertetése a velük kapcsolatba
kerül hatóságokkal, intézményekkel, szolgáltatókkal.

4. A közösségi b nmegel zés színtereinek feladata:
-

Önkormányzat:
A települési jelz rendszer, az ágazati, szakmaközi, civil és egyházi koordináció
szervezése, valamint az áldozattá válást megel z , áldozatvédelmi, valamint
közbiztonság-, ifjúság-, sport-, oktatás- politikák, a gyermekvédelem koordinálása.
A hátrányos helyzetben lév k egyenl bb esélyének megteremtése a fizikai
védettségre, a biztonságra.

-

Üzleti szféra:
Az üzleti élet és a szolgáltatók érdekeltségének fokozása az áldozattá válásuk
megel zésében, vagyonbiztonságuk, az általuk foglalkoztatottak és ügyfeleik
biztonságának javítása.
A szolgáltatók információinak felhasználása a b nmegel zési stratégiák
kialakításában, az önvédelmi készség javítása.
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-

Civil szféra, egyházak:
Az áldozatok segítése, az ismételt áldozattá válás megel zése a kárigény jogi úton
való megtérítésének el segítése érdekében.
A civil szervezetek támogatása az egyes áldozati csoportok megsegítésében.

12. A b nismétlés megel zése
1. Helyzetkép:
Minden olyan egyedi ügyben alkalmazott büntetés, amely tekintettel van a b nismétlés
veszélyének csökkentésére, b nmegel z hatású.
Minden olyan büntetés-végrehajtásban alkalmazott módszer, amely a b nelkövet k
társadalmi integrációja érdekében valósul meg, csökkenti a b nismétlés esélyét, tehát a
b nmegel zés célját szolgálja.
A pártfogó felügyel i szolgálat m ködtetésének célja az, hogy az elkövet
személyiségében, életkörülményeiben rejl , a b nismétlésre vezet kockázatokat feltárja
és ezek hatását csökkentse, ezzel el segítse a társadalmi integrációt és a b nismétlés
megel zését.
2. A b nüldöz rendszer szerepl inek feladatai
-

A b nüldöz , és igazságszolgáltatási rendszer:
A feltételes szabadság hatálya alatt állóknak és a magatartási szabályok megszeg inek
ellen rzése a pártfogó felügyel k kezdeményezésére.
A helyreállító igazságszolgáltatási eszközök elterjesztése (jóvátétel, közösség
kiengesztelése).
A b ncselekményekben megnyilvánuló személyi veszélyességhez igazított
magatartási szabályok el írása.

-

Pártfogó Felügyel i Szolgálat:
A kötelez pártfogó felügyel i vélemény és javaslat, mint a helyreállító és a
b nismétlést megel z igazságszolgáltatás eszközének széles kör alkalmazása.
Az igazságszolgáltatási és a szociális szféra folyamatos együttm ködésének
megteremtése a pártfogó szolgálat közvetítésével.
A büntetés-végrehajtási intézményekb l feltételesen szabadulók társadalmi
integrációjában a szubjektív feltételek és az objektív lehet ségek er sítése.

3. Ágazati együttm ködésben megvalósítandó feladatok
-

Egészségpolitika:
Az igazságszolgáltatás folyamatos együttm ködése az egészségügyi szolgálatokkal

-

Szociális és családpolitika:
A b nüldözés és az igazságszolgáltatás folyamatos együttm ködése a szociális és
gyermekvédelmi intézményekkel.
A büntetés-végrehajtási intézményekb l szabadulók társadalmi integrációjának
el segítése.
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A börtönben lév k rászoruló családtagjainak támogatása.
A jogkövet magatartás kialakítása a b nelkövet viselkedés megváltoztatását segít
programokkal a családpolitikában, a családi felel sség er sítése.
-

Ifjúság- és sportpolitika:
Drog- és alkoholmentes alternatív szabadid s programok szervezése büntetés hatálya
alatt állók és az utógondozottak számára.

-

Oktatáspolitika:
A b nüldöz k és a pártfogó felügyel i szolgálat együttm ködése az oktatási
intézményekkel.
A közoktatásban való részvétel, mint magatartási szabály alkalmazása azoknak a 30 év
alatti joger sen elítélteknek a körében, akik a 8. osztályt nem fejezték be.
A jogkövet magatartás kialakítása a b nelkövet viselkedés megváltoztatását segít
programokkal, a joger sen elítéltek szembesítése az elkövetett b ncselekményeik
következményével.

-

Gyermekvédelem:
Iskola utáni és szünidei elfoglaltságok szervezése a büntetés vagy utógondozás hatálya
alatt álló fiatalkorúak számára.
A gyermekvédelmi gondoskodásban lév k számára er szakmentes konfliktusfeloldó
technikák integrálása az erkölcsi nevelésbe, alkohol- és drogmentes környezet és
szabadid s programok biztosítása.
A börtönben lév k rászoruló kiskorú családtagjainak védelme, integrációs esélyeinek
er sítése.

-

Foglalkoztatáspolitika:
A büntetés és utógondozás hatálya alatt állók foglalkoztatási feltételeinek javítása.
A börtönben lév k családtagjai közül a feln tt személyek foglalkoztatásának
el segítése.

4. A közösségi b nmegel zés színtereinek feladata
-

Önkormányzat:
Önkormányzati feladatvállalás a b nelkövet k reintegrációjának megvalósításában,
együttm ködés az állami szervekkel és társadalmi szervezetekkel.

-

Civil szféra, egyházak:
A kortárs csoportok negatív befolyásának csökkentése.
Az alkohol és drog hatása alatt b ncselekményt elkövet ket segít intézmények,
csoportok megalakulásának támogatása.
A helyi közösségi programokba, szervez désekbe be kell vonni a büntetés és
utógondozás hatálya alatt állókat.
A b nözéssel kapcsolatos el ítéletek csökkentése érdekében a lakosság tájékoztatása.
A b nelkövet ket támogató civil kezdeményezések felkarolása.
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VI.
A stratégia végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a megvalósítás eszközei
13.1. Általános feladatok:
-

A stratégiában foglaltak megvalósítása érdekében folyamatos koordináció szükséges a
rendvédelmi és igazságszolgáltatási szervek, az önkormányzat bizottságai, a
B nmegel zési és Közbiztonsági Tanács, a Gyámhivatal, az oktatási és kulturális
intézmények vezet i, a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények vezet i, a pedagógusok,
a szociális és egészségügyi ellátó rendszerben dolgozók, a házi- és szakorvosok, a
véd n k, a családsegít k, a KEF, az oktatási, a közterület-felügyel k, a polgár rök, a
kisebbségi önkormányzatok, a gazdasági élet szerepl i, a munkaügyi szervek és a civil
szervezetek, egyházak között.

-

A b nmegel zési szemlélet kialakítása érdekében az önkormányzati tevékenység
tervezésének, gyakorlatának folyamatába fokozatosan be kell építeni a b nmegel zési
szempontokat a 115/2003. (X.28.) OGY. határozat és a b nmegel zés körében születend
jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével.

-

A stratégiában foglaltak végrehajtását a B nmegel zési és Közbiztonsági Tanács
rendszeresen figyelemmel kíséri, és a b nmegel zés érdekében szükség esetén az
intézkedésre javaslatot tesz.

13.2. Szakmai feladatok:
-

A b nmegel zési stratégiában foglaltak végrehajtásával kapcsolatos, b nmegel zést
szolgáló, el segít kezdeményezések összehangolása.

-

Az oktatási intézményekben a továbbiakban is folytatni kell a D.A.D.A. programot,
szorgalmazni és támogatni kell minden kezdeményezést, amely a fiatalok
b nmegel zéssel kapcsolatos felvilágosító célzatú, és az egészséges életmódra, a
jogkövet magatartásra, a környezet megóvására, a szabadid hasznos és kulturált
eltöltésére nevel.
Ennek érdekében szükséges a Jókai Mór M vel dési Központ ifjúsági és közm vel dési
tevékenységének er sítése, a veszélyekt l mentes szórakozási lehet ségek b vítésére
(filmklub, teaház, alkoholmentes disco stb.)
Kiemelt hangsúlyt kell fektetni a droghasználat megel zését szolgáló szabadid -eltöltési
lehet ségekre, pl. Máltai Szabadid centrum, Gyermekment Szolgálat szabadid s terme,
Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat hátrányos helyzet gyermekeket érint
rendezvényei.
Lehet ség szerint támogatni szükséges a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által
m ködtetett drogprevenciót szolgáló programokat (szabadid -centrum, játszóház).

-

A polgár rség és a közterület-felügyelet munkájának, tevékenységének célirányos
összehangolása, a jelenlegi gyakorlat továbbfejlesztése, közös rend r- polgár rközterület-felügyel jár rszolgálatok, közbiztonsági akciók szervezése.

-

Lehet ség szerint folytatni kell a térfigyel kamerarendszer telepítését a város területén.
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-

A „Szomszédok Egymásért Mozgalom” minél szélesebb körben való beindítása és
támogatása, els sorban az id sebb korosztály körében történ propagálása.

-

Gondoskodni kell a közutak biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban tartásáról,
különös tekintettel a közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes útszakaszokra,
csomópontokra.

-

A helyi sajtó bevonásával a társadalmi b nmegel zés céljait, törekvéseit, módszereit
bemutató kommunikáció el segítése, szervezése.

-

Közbiztonsági,
benyújtása.
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