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Tisztelt Képviselő-testület!
Eplény község a korábbiakban nem rendelkezett önálló közbiztonsági és
bűnmegelőzési koncepcióval.
A Veszprémi Rendőrkapitányság szakemberei 2009-ben elkészítették a Zirci
kistérség Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját.
A koncepció készítését akkor azért vállalta fel a Rendőrkapitányság, hogy a megye
területén lévő kistérségek és településeik sikerrel pályázhassanak a bűnmegelőzés,
közbiztonság javítását célzó, kiírásra kerülő pályázatokon.
Az Eplényre is kiterjedő Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciót, a Zirc
Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa az 53/2009. (V. 29.) számú ZKTT.
határozatával fogadta el.
A településre vonatkozó önálló koncepció szükségességét megalapozó okok:
 Megváltozott a közös koncepcióban hivatkozott jogszabályok és közjogi
szervezetszabályozó eszközök többsége.
 Lényeges változások mentek végbe a közigazgatásban és módosultak a
települések közötti együttműködési keretek is.
 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2013-ban történt elfogadása új
irányvonalat szabott a bűnmegelőzésnek, mellyel a korábban készült
koncepció nem konzisztens.
 Időközben maga a település is és a bűnügyi helyzet is változott, ezért a
településen új prioritásokat kell felállítani.
A fentiek mellett figyelembe kell még vennünk, hogy a jövőben kiírásra kerülő
pályázatok feltételei között várhatóan szerepelni fog, mint követelmény, a
településre szóló önálló koncepció megléte.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat
elfogadására.
Eplény, 2015. április 29.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015. (IV. 29.) határozata
Eplény község közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának az
elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény község
közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának az elfogadása” című előterjesztést
és az alábbi döntést hozta:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete
szerinti tartalommal elfogadja a 2015-2020. évekre vonatkozóan Eplény község
közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: folyamatosan
Eplény, 2015. április 29.
Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015.
(IV. 29.) határozatához

Eplény Községi Önkormányzat
Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója
2015-2020
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I.

BEVEZETÉS

1. A koncepció előzményei, a megalkotást indokoló körülmények
Eplény község a korábbiakban nem rendelkezett önálló közbiztonsági és
bűnmegelőzési koncepcióval.
Az Eplényre is kiterjedő Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciót, a Zirc
Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa az 53/2009. (V. 29.) számú ZKTT.
határozatával fogadta el.
A településre vonatkozó önálló koncepció szükségességét megalapozó okok:
 Megváltozott a közös koncepcióban hivatkozott jogszabályok és közjogi
szervezetszabályozó eszközök többsége.
 Lényeges változások mentek végbe a közigazgatásban és módosultak a
települések közötti együttműködési keretek is.
 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2013-ban történt elfogadása új
irányvonalat szabott a bűnmegelőzésnek, mellyel a korábban készült
koncepció nem konzisztens.
 Időközben maga a település is és a bűnügyi helyzet is változott, ezért a
településen új prioritásokat kell felállítani.
2.

Jövőkép, a koncepció általános célja

A koncepció célja az önkormányzat közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának
megfogalmazása, konkrét helyzetelemzés alapján a megvalósítandó azonnali, rövid,közép- és hosszú távú célok, illetve prioritások kijelölése, – a lehetőségeket feltárva
– a végrehajtás módjának meghatározása, a fejlesztés folyamatos biztosításával
pedig az életminőséget javító közbiztonság megteremtése.
Az elmúlt években jelentős előrelépés történt a bűnmegelőzés területén, sikerült
megtörni azt a korábbi felfogást, amely szerint a bűnmegelőzés kizárólag a
bűnüldözés és a büntető igazságszolgáltatás hagyományos rendszerében képzelhető
el. Valljuk, hogy az életminőséget javító közbiztonság megteremtése, a bűnözés
csökkentése csak a társadalom önvédelmi képességeit fokozó államilag vezérelt,
illetve támogatott szakmai és civil mozgalom beindításával érhető el, amelynek a
helyi társadalompolitika részeként, a települési önkormányzás révén kell
megvalósulnia. Bűnmegelőzési intézkedéseink, beavatkozásaink minimális célja,
hogy a jelenlegi helyzet legalább fenntartsuk, de célunk a bűnözés további
mennyiségi csökkenése és az állampolgárok biztonságérzetének javítása, a
bűnalkalmak csökkentésével, a bűnözést gerjesztő okok hatásának mérséklésével,
illetve az áldozattá válás megelőzésével. Alapvető célunk a koncepció révén az
önkormányzat közbiztonság védelmét szolgáló alapfeladatának színvonalasabb
ellátása.
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3. A koncepció jogi alapjai
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
 a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi
CLXV. törvény
 az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint
egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
szóló 2012. évi CXX. törvény
 a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013.
(V. 2.) BM rendelet
4.

A koncepció módszertani alapjai
 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról
(2013–2023)
 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozat a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási
Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2012-2014. évekre szóló kormányzati
intézkedési tervéről
 1351/2013. (VI. 19.) Korm. határozat az Emberkereskedelem Elleni
Küzdelemről szóló 2013-2016 közötti Nemzeti Stratégiáról (B.1.3. - B.2.3.,
D.1.2.)
 1068/2012. (III. 20.) Korm. határozat a Nemzeti Önkéntes Stratégia 20122020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról
II.

TELEPÜLÉSI VISZONYOK

1. A település földrajzi fekvése, bel- és külterületének leírása, természeti
adottságai
Eplény a Közép-dunántúli régióban, Veszprém megyében a zirci medence és a
veszprémi fennsík vízválasztóján, 828 hektáron fekvő település. Eplény a veszprémi
járáshoz tartozó település, Veszprémtől 14 km-re, Zirctől pedig 8 km-re fekszik a
82-es főút mentém. A település Hajmáskérrel, Lókúttal, Olaszfaluval és
Veszprémmel határos.
Átszeli a falut a Veszprém-Győr közötti 82-es főközlekedési út és a két
megyeszékhelyet összekötő vasútvonal is. A településen kijelölt gyalogátkelőhely
nincs, az útburkolat állapota még megfelelő, 75%-a szilárd burkolattal van ellátva. A
menetrend szerint közlekedő autóbuszjáratok a községen keresztül haladnak
Veszprém - Zirc - Győr és fordított irányába. Helyi járatú közlekedés nincs,
vasútállomás a településen belül nem található. A helyi közlekedésben a
személygépkocsi mellett jellemző eszköz a motorkerékpár és a kerékpár.
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A település szerkezete hagyományos hálós, nem szabályos utcarendszerű, a
lakóterületek családi házas beépítésűek. A lakosság jelentős része a belterületi
ingatlanokban él, ahol a közművesítettség megoldott. A településen 266 telek van,
amelyen 202 db lakóház vagy épület található. Az épített lakások túlnyomó része
összkomfortos, illetve komfortos. A házak döntő többsége a 1990-es évek után
épült, illetve átépített, de jelentős számban vannak még régi családi házak is. A
település közvilágítása korszerű, túlnyomó része energiatakarékos. A lámpatestek
sűrűsége megfelel a közbiztonságnak. A mobiltelefonok vételi lehetősége jó. A
kommunális hulladék gyűjtése egyéni gyűjtőedényzettel, heti ürítéssel, megoldott,
évente lomtalanítást szervez a szolgáltató.
A külterületének jelentős része – döntően állami tulajdonban lévő – erdővel
borított terület.
Eplény községnek kedvező természeti adottságai, értékes történelmi múltja,
építészeti, és fejlődő turisztikai kultúrája van. Az őslakosok és az elmúlt 20 évben
letelepült lakosok egymás mellett élésén alapuló faluközösség megteremti azt az
összetartó és vonzóerőt, ami biztosítja a település továbbélését, fejlődését.
A településen a Győrt – Veszprémen át – a Balatonnal összekötő 82-es főút
forgalma különösen májustól szeptemberig nagyon intenzív. Ennek köszönhetően
jelentős átutazó forgalommal kell számolni. Azonban a 82-es főút rossz állapotából
és a növekvő forgalmából adódó környezeti terhelés problémát jelent, amelyet csak
az elkerülő, mentesítő út megvalósítása segíthet.
A vasútállomás távol esik a belterülettől és megközelítése is körülményes. Az új
belterületi megálló kiépítése jelentősen javítana a helyzeten.
2. A település szociometriai leírása, kulturális értékei
Az 544 fős állandó lakosságból 125 fő a 60 év feletti, ebből 100 fő a 65 év feletti. A
18 év alattiak száma 83 fő.
A képviselő-testület hosszú távon 750-800 fős lakosságszám elérését tűzi ki célul,
amely várhatóan ismét kedvező irányba fordítja majd az elmúlt 5 évben emelkedő
tendenciát mutató öregedési indexet.
A lakosságszám növekedés feltételeit a már kialakult új lakóterületek beépítése
garantálja. Ennek helyszínei a Kiserdő, a Búzavirág és Veszprémi utcai építési
területek.
Ezt a növekedést úgy kell megvalósítani, hogy a község ne veszítse el egyéni
vonzerejét. Ez már az infrastruktúra minimális továbbfejlesztésével elérhető. A
fejlődés ütemét figyelembe véve az intézmények tudják kezelni a lakosságszám
növekedéséből adódó elvárásokat úgy, hogy az ellátási színvonal nem csökken.
A lakosság túlnyomó része Veszprémbe jár dolgozni. A munkanélküliek aránya a
munkaképes korúakra vetítve, az elmúlt években 5% alatt volt.
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Munkanélküliség aránya:
Év

Munkaképes
korúak

Foglalkoztatottak Munkanélküliek

Támogatásban
részesülők

2008

316

265

9

0

2009

328

277

34

3

2010

334

283

14

5

2011

346

295

26

6

2012

350

297

15

6

2013

348

296

14

7

2014

347*

295*

10

6

* becsült adat

A településen az élet, a lakhatás, a gyermek, az időskorú, a bántalmazott nő
veszélyeztetéséből, vagy a fogyatékkal élő személy ellátatlanságából eredő, azonnali
beavatkozást igénylő, esélyegyenlőtlenségi probléma nincs. Ez természetesen nem
jelentheti azt, hogy az önhibájukon kívül, vagy akár önhibájuk okán is szerény vagy
szegényes körülmények között élőkre, elesettekre, bármi okból hátrányos
helyzetben élőkre, az önkormányzat a kötelező, illetve önként vállalt feladatainak
ellátása során fokozottan ne figyelne. A településen a szó klasszikus értelmében vett
mélyszegénységben-nyomorban élők jelenleg nincsenek. Azonban az időnkénti
munkahelyek hiánya, az elhelyezkedési esélyek romlása a szerény körülmények
között élő emberek, családok megélhetési körülményeit rontja.
A településen kisebbséghez tartozó nemzetiségi lakosok nem élnek, így ezzel a
témával az esélyegyenlőségi programban sem kellett kitérni.
Az alacsony jövedelműek bevételeinek egy része a szociális pénzbeli juttatásokból
származik, amely a településen belül, a munkalehetőségektől függően, 6-10 család
között változik.
A helyi lakosok szerény és átlagosnak mondható, de összességében elfogadható
körülmények között élnek. Az otthonok fenntartása azonban ma már egyre
nehezebb, a jövedelemhez mérten aránytalanul magas rezsi, és sokaknál, a
megemelkedett törlesztő részletek miatt.
Az inaktív lakosságra vagy nagyon alacsony jövedelemmel rendelkezőkre, az
alacsonyabb iskolai végzettség a jellemző.
A szakmával rendelkezőkre kevésbé jellemző a tartós munkanélküliség. A
jövedelem kiegészítése érdekében, aki teheti mellékfoglalkozást vagy alkalmi
munkavállalást is végez.
Az önkormányzat is részt vesz közfoglalkoztatási programban, hogy keresőképes
személyek részére foglalkoztatást és így jövedelemszerzési lehetőséget tudjon
biztosítani.
Alapellátást biztosít az Eplényi Napköziotthonos Óvoda, az általános iskola
viszont nem helyben van.
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A településen egészségügyi szolgálat és szociális ellátó hálózat működik. A
közigazgatási feladatokat a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
mint közös önkormányzati hivatal látja el.
A falugondnoki szolgálat bevezetését tervezzük, a program már elfogadásra került,
a szállítóeszköz pályázati forrásból történő beszerzéstől függ a tényleges indítása..
Az óvodával közös épületben lévő házi orvosi egészségügyi szolgálat megfelelő
körülmények között működik, azonban energetika és esélyegyenlőségi szempontból
fejlesztendő.
A szociális ellátó hálózat önálló intézménnyel nem rendelkezünk. A feladatokat a
VKTT Egyesített Szociális Intézmény és a Családsegítő és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás útján látjuk el.
A helyi közigazgatási feladatokat a Közösségi Házon belül látjuk el, a működési
körülmények megfelelőek. Az építésigazgatási hatásköröket a veszprémi építési
hatóság gyakorolja önkormányzatunk területén.
Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) az egyik legfontosabb közösségi
tér. Ez ad helyet a könyvtárnak, az ifjúsági klubnak, az idősek „klubjának” és a civil
szervezeteknek (az Eplényi Sportegyesületnek, a Fortuna Színjátszó Egyesületnek,
az Eplényi Komédiás Egyletnek, Eplényi Gyermekekért Alapítványnak).
3. Gazdasági élet, a település életében jelentősebb szerepet játszó
vállalkozások
A sí centrumot leszámítva, a kereskedelem és vendéglátás alacsony szintű. Ennek fő
oka, hogy a helyi lakosság nagyobb része nem helyben, hanem ott ahol dolgozik,
veszi igénybe ezeket a szolgáltatásokat. Természetesen megfelelő vállalkozói
hozzáállás esetén ez a helyzet jelentősen változhatna.
A községben nincsenek nagy termelő üzemek. Ez előny a környezetterhelés
területén és hátrány a község önfenntartó képesség hiánya miatt. Lehetőség szerint
támogatni kell állandó vállalkozások letelepedését úgy, hogy a település jelenlegi
képét, természeti, környezetvédelmi helyzetét ne rontsák.
A településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások nagyobb része
egyéni, illetve kisvállalkozó. A legnagyobb foglalkoztatást szezonálisan a sí
centrumot üzemeltető Nordica Skiarena Kft. biztosítja. A céges vállalkozásokban
foglalkoztatottak száma általában 10 fő alatti.
Az ivóvíz-, szennyvízcsatorna-, telefon- és energiaszolgáltatás alapvetően az egész
község belterületi részén biztosított. A külterületek szennyvízcsatorna hálózatba
csatlakozási lehetőségét viszont még meg kell oldani pályázati, magán- és
önkormányzati források együtteséből.
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Jelenleg egyéni vállalkozások biztosítják az alapvető kereskedelmi, szolgáltató
egységek működését. Ezek fejlődése mind a lakosság, mind pedig a település
fejlődése, munkahelyteremtése szempontjából fontos lenne.
4. Idegenforgalom, turizmus, átutazók
A településen a 82-es főút forgalmából adódóan jelentős az átutazó forgalom.
Ennek idegenforgalmi és turisztikai szempontból generáló hatása volt különösen az
elmúlt 15 évben. Jelentősen megnőtt a szálláshelyek száma, ma már 14 szállásadó
működik a településen.
Télen, a síelés szempontjából kedvező szezonban több tízezren fordulnak meg az
Eplényi Nordica Síarénában, és természetesen ilyenkor a szálláshelyek is
kihasználtak.
Hasonlóan fontos mind idegenforgalmi, mind pedig turisztikai szempontból az
Ámos-hegyi Pihenőerdő területét behálózó Eplényi Bringaréna terepkerékpáros
pályák felfutó ágban lévő kishasználtsága.
Számos országos és néhány nemzetközi versenynek is helyet biztosított már ez a –
folyamatos fejlesztések révén országos hírnévre szert tett – szabadidős
sportkomplexum.
Nem elhanyagolható ma már a csak a természeti környezet tisztaságáért
idelátogatók érdeklődése sem. Ezekben az esetekben, azért még mindig inkább csak
az egynapos turizmus a jellemző.
5. Közbiztonság
o A helyi társadalom közbiztonság szempontjából releváns jellemzői
EPLÉNY
2012.év 2013.év 2014.év
Személy elleni bűncselekmények
1
1
2
Közlekedési bűncselekmények
2
2
2
Házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncs.
0
0
0
Az államigazgatás, a közélet tisztasága elleni bűncselekmények
0
0
0
Közrend elleni bűncselekmények
1
0
0
Gazdasági bűncselekmények
1
0
0
Vagyon elleni bűncselekmények
8
10
3
ÖSSZESEN
13
13
7
Tulajdon elleni szabálysértések
0
5
2

Az ismertté vált bűncselekmények számának alakulására vonatkozó hivatalos
adatokból nehéz lenne megalapozott következtetést, prognózist alkotnunk a
következő évekre nézve. Az adatok ismét felvetik azt a kérdést, mennyire lehet
a bűnügyi helyzet elemzésekor kizárólag a statisztikai mutatókra támaszkodni. A
bűncselekmények számának növekedése, vagy csökkenése mögött a reális kép
kialakításához vizsgálni kell a társadalmi háttér alakulását, a jogi környezet
változásaiban, a jogalkalmazásban tapasztalható, sajátos vonásokat.
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Lehetőségeink ezen a területen korlátozottak, a szöveges értékelés mellett
tekintsük át a rendelkezésünkre álló számadatokat.
o Bűncselekmény főcsoportok, tulajdon elleni szabálysértések
A számadatok tükrében megállapítható, hogy a település területén az elmúlt 3
év tekintetében az ismertté vált bűncselekmények száma 2014. évben csökkent,
előtte összességében stagnált.
A személy elleni és a közlekedési bűncselekmények szintén stagnáltak, a számuk
nem mondható magasnak, a súlyuk viszont nem ismert az önkormányzat
számára. A legnagyobb változás a vagyon elleni bűncselekmények számánál
tapasztalható csökkenés, azonban a 3 év adatai alapján szignifikáns
következtetést nem lehet még levonni.
A tulajdon elleni szabálysértések száma statisztikai szempontból kedvező képet
mutat, itt viszont nem lehet elmenni amellett, hogy a valós, de a hatóság
látókörében nem került esetek száma, ennek akár a többszöröse is lehet.
o A vagyon elleni deliktumok kriminalisztikai jellemzői
A vagyon elleni bűncselekmények teszik ki az összbűncselekmények nagyobb
részét. Ezek a településen leginkább a lopás, betöréses lopás és rongálás
formájában jelentek meg. A településen tömegbűnözésről szerencsére nem
beszélhetünk. Az önkormányzattól két alkalommal is nagy értékű eszközöket
(fűkaszákat) tulajdonítottak el a betörők, jelentős vagyoni kárt okozva, amely
átmeneti településüzemeltetési problémát is okozott, de egyik esetben sem lett
meg a kilétük. Ezen utóbbi szezonálisan jelentkező, több környező települést is
érintő sorozatbetörések, visszatérő jelenségek.
Az idősekkel szemben inkább az érzelmekre ható, hiszékenységre játszó
trükkös csalók, házalók, ügyeskedők jelentenek veszélyt, különösen a miatt,
mert legtöbbször csak a cselekmény után csak jóval később tudódik ki az eset,
mert gyakran sértettek el sem merik mondani senkinek, hogy átverték őket.
A kiskorúak sérelmére lekövetett ismert bűncselekmények száma alacsony, de
itt is, sajnos számolni kell látens esetekkel, mint pl. a gyermekbántalmazással
vagy lopással.
Az elkövetések leggyakrabban vagyonszerzés céljából történnek. Viszont az
esetek többségében az okozott kár nem vagy csak részben térül meg, egyrészt
mert az elkövetők nem kerülnek felderítésre, illetve a biztosító sem fizet.
A község nem nevezhető bűnügyi értelemben fertőzöttnek. Az elmúlt, nem
csak 3 év alapján, leginkább a sí centrum, a játszóterek, önkormányzati
intézmények és buszmegállók környékén történtek bűncselekmények,
szabálysértések.
A látens bűnözés leginkább a tulajdon elleni szabálysértésekre jellemző, mert
legtöbb esetben ismeretlen az elkövető és ezek felderítésére csekély az esély, így
az állampolgárok inkább nem tesznek bejelentést. Nem szívesen vállalják fel az
ügy kapcsán az arcukat. A számuk valószínűsíthetően jóval több, mint az
ismertté vált esetek száma.
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A lakosságot leginkább a csalások egyre kifinomultabb térhódítása, továbbá a
82-es főút mellett élők esetében a közlekedési balesetek, szabálysértésekből,
gyorshajtásból eredően okozott vagyoni károk, és annak a veszélye, hogy az
útmentén élők, egy jelentős kockázattal járó, szerencsétlen baleset
következtében, vétlenül személyi sérülést is elszenvedhetnek, különösen
aggasztja.
A kábítószerrel kapcsolatos bűnelkövetés konkrétan nem ismertek, de az új
pszichoaktív anyagok, illetve a dizájner drogok jelenléte a fiatalok egy részénél
nem zárható ki, amelyre időnkénti megmagyarázhatatlan viselkedésükből is
következtetni lehet. Ezek elterjedésének a megakadályozása miatt, folyamatosan
oda kell figyelnünk a veszélynek leginkább kitett fiatalokra.
o Elkövetők jellemzői
A bűncselekmények elkövetői, a néhány ismertté vált esetben nem helyi lakos
volt. A köztéri rongálásokat leggyakrabban fiatalok követik el, ezek között már
vannak visszaeső helyi lakosok is, akik már a rendőrség látókörében vannak.
o Sértettek jellemzői
A sértettekre vonatkozóan, az ismert bűnesetek tekintetében, különösebb
következtetés nem vonható le.
o Rendőri jelenlét a településen, polgárőr szervezetek, önkormányzati

alkalmazásban álló rendészeti feladatokat ellátó személyek

A települési önkormányzat polgármestere heti rendszerességgel tart,
legtöbbször személyes megbeszélést a körzeti megbízottal. A rendőrség pedig
havonta összefoglaló jelentést küld elektronikusan az ismertté vált, a
közbiztonságot negatívan érintő jogsértésekről. A lakosság szubjektív
biztonságérzetét javító intézkedési program végrehajtásaként valamivel sűrűbb
lett a gépjárműves rendőri jelenlét a településen.
Polgárőr szervezet és rendészeti feladatokat ellátó személy nincsen a
településen.
o SWOT elemzés a közbiztonságot érintően a településre vonatkozóan
Erősségek
A bűnmegelőzés
jelenlegi rendszerének
rendelkezésére álló
források, erők és
eszközök, beleértve a
költségvetési
forrásokat

•

2009-óta rendelkezünk
kistérségi középtávú
bűnmegelőzési koncepcióval

Gyengeségek
•
•

•

Az eszközbővítésre
felhasználható pályázati
lehetőségek korlátozottak.
A térfelügyeleti rendszer
üzemeltetéséhez nincs
lehetőség külső források
bevonására, és pályázatok
sincsenek.
Változatlanul
ellentmondásos és hiányos a
videokamerás térfelügyeleti
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•

A bűnmegelőzés
jelenlegi
rendszerének
szerkezete

•

•

A bűnmegelőzés
jelenlegi
rendszerének értékei

•

•

•

•

A jelenlegi szereplők
tudása és felkészültsége

•

•

A rendőrség, az önkormányzat
és a civil szervezetek aktívan
bekapcsolódtak a
bűnmegelőzési tevékenységbe,
munkacsoportok alakultak.
Erősödött és tartalmasabbá vált
az együttműködés a helyi
szociális- és rendvédelmi
szervezetek és intézmények
között.

•

A családon belüli erőszak
kezelésével és a kiskorúak
védelmével kapcsolatos
intézkedések jogi háttere javult.
Erősödött és sokrétűbbé vált a
bűnalkalmak csökkentését célzó
rendőri, önkormányzati
aktivitás.
Több figyelem jutott a bűnözés
lehetséges utánpótlását jelentő
gyermek- és fiatalkori
bűnbűnözés megelőzésére.
Nőtt a prevenciót előtérbe
helyező rendőri intézkedések
megtétele.

•

A bűnözés elemzésével
kapcsolatos kutatói, elemzői
munka folyik a rendőrségnél:
ennek egyik eredménye a
bűnügyi térkép.
A regisztrált bűnözéssel
kapcsolatos ismeretek
rendelkezésre állnak.

•

•
•

•
•

•
•

tevékenység jogi
szabályozása, amely nem
felel meg a kor
követelményeinek és az élet
kihívásainak.
A közösségi szerepvállalás
még nem általános a
bűnmegelőzés
támogatásában.
Változatlanul gondot okoz a
rendőrségi létszámhiány.
Nincsen helyi polgárőr
szervezet vagy rendészeti
feladatokat ellátó személy.
Egyáltalán nincsen térfigyelő
rendszer.

A bűnözés felderítése még
mindig nem kellő
hatékonyságú.
Erőtlenek a helyi biztonság
problémáival kapcsolatos
közösségi megoldások.
Nem adnak lehetőséget
hatékonyabb fellépésre a
közösségellenes
magatartásformák
visszaszorítása érdekében
alkotott helyi normák.

Nincsenek átfogó
ismereteink a latens
bűnözésről, az áldozattá
válás gyakoriságáról.
A bűnmegelőzés civil
szereplőinek hiányos a
tudása és képzettsége.
Az egyedi bűnmegelőzési
kezdeményezések még nem
kellően hasznosulnak.
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III.
1. Az önkormányzat
közbiztonságáról

A KONCEPCIÓ ELEMEI
részletekre

lebontott

jövőképe

a

település

Az önkormányzat 2015-2020. évi közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának
megfogalmazásakor az előző időszakban elért eredmények megtartására és
fejlesztésére, a település közrendjének, közbiztonsági helyzetének elemzésére, a
lakosság biztonságérzetét befolyásoló tendenciák tanulmányozása során levont
következtetésekre, a Nemzeti Bűnmegelőzési Programban (2013-2023.) foglalt
célkitűzésekre helyeztük a hangsúlyt.
A közbiztonság az életminőség meghatározó része, olyan kollektív, értékkel bíró
társadalmi termék, amelynek kialakítása és megőrzése közös ügy. A komplex
bűnmegelőzési megközelítésnek egyszerre kell rövid-, közép-, és hosszú távon
eredményt elérnie, ezért a feladatok tervezésénél – az eltérő eszközök által
megkívánt eltérő módszerek alkalmazásánál – fontos a célok összhangjának
biztosítása. A stratégia tekintettel van azokra a szakpolitikákra is, amelyekkel a
bűnmegelőzésnek közös kapcsolódási pontjai vannak.
Ezek a szakpolitikák: az egészségpolitika, a családpolitika, az ifjúságpolitika és a
gyermekvédelem, a sportpolitika, a kulturális politika, a drog és alkohol elleni
fellépés, a szociálpolitika, a foglalkoztatáspolitika, a természetvédelmi politika, az
építésügyi politika és a társadalmi felzárkóztatás célzó programok, valamint az
információbiztonság.
A megjelölt szakpolitikák elválaszthatatlanok az önkormányzat általános
tevékenységétől, az eredményesség záloga a minden elem figyelembevételére
kiterjedő tervezés és a koordinált végrehajtás. Azokkal a kriminális jelenségekkel,
amelyek megelőzése, kezelése az állami szervek speciális felkészültségét és
jogosultságait igényli (mint például a terrorizmus, a korrupciós jellegű
bűncselekmények megelőzése) az önkormányzat stratégiai programja nem
foglalkozik.
Az önkormányzat 2015-2020. évi közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiájának
általános, hosszú távú stratégiai célja az objektív biztonság és a szubjektív
biztonságérzet javítása.
Középtávú cél a közösségi bűnmegelőzés rendszerének kiépítése a településen.
Partnerségi viszony fokozása az önkormányzat, az illetékes rendészeti szervek, helyi
intézményi struktúra, gazdasági élet helyi szereplői, lakossági- civil szerveződések és
a lakosság minél szélesebb rétege között. A településen polgárőr egyesület
felállítása, fejlesztése.
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A stratégia megvalósítását szolgáló rövidtávú célok:
 Az önkormányzat bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciójának elfogadása
 A lakosság élet- és vagyonbiztonságának megőrzése, az egymásért érzett
felelősség és szolidaritás erősítése.
 A közterületek élhetőbbé tétele, biztonságuk fokozása.
 Az önkormányzati tulajdon, az épített és a természeti környezet védelme.
 A bűnmegelőzés, mint az önkormányzati politika integráns részének
következetes fejlesztése, a bűnelkövetővé és áldozattá válás kockázati
tényezőinek visszaszorítás a legveszélyeztetettebb társadalmi rétegeknél és
csoportoknál (munkanélküliek, gyermek-, és fiatalkorúak, idős emberek).
 A közrend-, a közbiztonság és a bűnmegelőzés területén az elmúlt években
elért eredmények, az együttműködő önkormányzati, katasztrófavédelmi,
rendészeti, civil, lakossági, egyházi és gazdálkodó szerveződések között
kialakított partneri viszony megőrzése, a kiépített eszközrendszer és a bevált
módszerek további fejlesztése.
A megjelölt célkitűzések elérése érdekében megkülönböztetett figyelmet fordítunk a
szociálpolitika bűnmegelőzési vonatkozásaira, jelentőségére. A hátrányos helyzetűek
támogatása, a kirekesztettség leküzdése, az esélyegyenlőség megteremtése, amelyet
az önkormányzat szociális, egészségügyi és szolgáltató intézményeinek
szakembereivel valósítunk meg.
2. Kapcsolódás a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiához
 A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése
 A településbiztonság fokozása
 Az áldozattá válás megelőzése és az áldozatok segítése
 A bűnismétlés megelőzése
3. Prioritások a bűnmegelőzésben
A településen felmerült problémák prioritása:
 fiatalok által elkövetett esetenként ismétlődő köztéri rongálások,
időnkénti rendzavarások (éjszakai hangoskodás, randalírozás), –
Időszakos
 fiatalkori túlzott alkohol fogyasztás és tudatmódosító szerek megjelenése,
– Folyamatos
 idősek esetenkénti áldozattá válása trükkös csalók által – Folyamatos
 a bűnmegelőzés egyik eszközének a térfigyelő rendszernek a hiánya –
Folyamatos
 vagyonelleni bűncselekmények (magán-, üzleti és önkormányzati vagyon
ellen egyaránt), amelyek többsége eddig felderítetlen maradt – Visszatérő
 a 82-es főút mentén lakók biztonságérzetét jelentősen befolyásoló
közlekedési szabálysértések (balesetek), gyorshajtás – Folyamatos
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4. A prioritásokhoz és a SWOT elemzés eredményeihez igazodó, időtávokra
tagolt cselekvési terv
1. Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Egymás iránti szolidaritás és felelősség
A településen élők egymás iránti szolidaritás és felelősségvállalás
kellő hiánya.

Intézkedéssel elérni kívánt cél

szolidáris, felelősségtudatos összetartó, egymásra odafigyelő
közösség
Mentális
hozzáállás
megváltoztatása,
egymás
iránti
felelősségvállalás, kölcsönös figyelem és tisztelet kialakítása, a
közösség és egymás tulajdonának megbecsülése, védelme
polgármester, képviselő-testület, civil szervezetek, egyház,
intézményvezetők

Tevékenységek (a beavatkozás
tartalma)
Felelős
Résztvevők/partnerek
Intézkedés típusa,
megvalósításának határideje

a település lakói
folyamatos

Eredményességet mérő
indikátorok
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások (humán, pénzügyi,
technikai)

közös értékek

2. Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Rongálások, vandalizmus megakadályozása
Településünkön időszakonként ismétlődnek a rongálások. A
közterületeken lévő berendezések, útjelző táblák, játszótéri
eszközök, buszmegállók rongálásának eredményei tapasztalhatók.

Intézkedéssel elérni kívánt cél

A településkép javítása, helyreállítása, a lakosság komfortérzetének
növelése, biztonságos, tiszta és rendezett közterületek fenntartása.

Tevékenységek (a beavatkozás
tartalma)

1. a fertőzöttebb területeken térfigyelő rendszer kiépítése
2. folyamatos információs csatorna működtetése a vandalizmus
megelőzése érdekében

Felelős

Polgármester,
Közös
Önkormányzati
Településüzemeltetési Iroda
óvoda vezetője, civil szervezetek vezetői, rendőrség
1. rövidtávú
2. folyamatos

Résztvevők/partnerek
Intézkedés típusa,
megvalósításának határideje
Eredményességet mérő
indikátorok
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások (humán, pénzügyi,
technikai)

a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak

Hivatal

Rongálás miatti bejelentések száma, fertőzött területek
megszűnése
1. a pályázati forrás, saját erő
2. a humánerőforrás kijelölését követően a szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak
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3. Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Pályázati lehetőségek kihasználása
A szűkülő önkormányzati bevételek mellett a településnek nincsen
szabad forrása a bűnmegelőzési infrastruktúra kiépítésére.

Intézkedéssel elérni kívánt cél

A pályázati lehetőségek megismerése, kihasználása, minél több
pályázat megnyerése
a pályázati figyelés

Tevékenységek (a beavatkozás
tartalma)
Felelős
Résztvevők/partnerek
Intézkedés típusa,
megvalósításának határideje
Eredményességet mérő
indikátorok
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások (humán, pénzügyi,
technikai)

polgármester
Közös Önkormányzati Hivatal, IKSZT
folyamatos

4. Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Illegális szemétlerakások megakadályozása
A település határán, külterületek, az erdős részeken előfordulnak
az illegális szemétlerakások.

Intézkedéssel elérni kívánt cél

Tiszta, rendezett település. A hulladéklerakás és szállítás
szabályainak betartatása.
1. közterület-felügyelet erősítése
2. településőrség felállítási lehetőségének megvizsgálása

Tevékenységek (a beavatkozás
tartalma)
Felelős
Résztvevők/partnerek
Intézkedés típusa,
megvalósításának határideje
Eredményességet mérő
indikátorok
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások (humán, pénzügyi,
technikai)

eredményes pályázatok száma
a humánerőforrás kijelölését követően a szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak

polgármester, jegyző
Közös Önkormányzati Hivatal, szolgáltató, rendőrség
1. rövidtávú
2. középtávú
illegális szemétlerakások, az ezzel kapcsolatos bejelentések száma,
végül a szemétlerakások megszűnése
a humán erőforrás és az eszközök a rövidtávú intézkedéshez
rendelkezésre állnak
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5. Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Intézkedéssel elérni kívánt cél
Tevékenységek (a beavatkozás
tartalma)

Társadalmi kohézió erősítése
A közterületi rongálásokat jó részben helyi fiatalok követik el.
Hiányzik a helyi társadalmi kohézió.
.
A helyi fiatalok önkéntes jogkövető magatartást tanúsítsanak.
1. Az önkéntes jóvátétel szellemiségének megjelenítése a
rendelkezésünkre álló kommunikációs csatornák (szórólapok,
előadások, iskola és óvoda bevonása) igénybevételével.
2. Településünk bekapcsolása a középiskolásoknak bevezetett
önkéntes munkavégzési lehetőség igénybevételére.
3. A rendőrségi felvilágosító előadások a gyermekeknek, a
fiataloknak és szüleiknek.

Felelős

1. polgármester
2. polgármester
3. Rendőrség kommunikációért felelős

Résztvevők/partnerek
Intézkedés típusa,
megvalósításának határideje

önkormányzat, rendőrség, oktatási intézmények, szülők
1. folyamatos
2. rövidtávú és folyamatos
3. rövidtávú és folymatos

Eredményességet mérő
indikátorok
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások (humán, pénzügyi,
technikai)

a rongálások száma, a fiatalok által végzett közérdekű vagy
önkéntes munkák
a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak

6. Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Idős emberek megszólítása
Leginkább az idős emberek a kifinomult csalók, tolvajok,
szélhámosok célpontja, így közbiztonsági szempontból az egyik
legveszélyeztetettebb társadalmi csoport.

Intézkedéssel elérni kívánt cél
Tevékenységek (a beavatkozás
tartalma)

Az idősek biztonságérzetének növelése
1. A településen élő idős emberek (65 év felettiek) feltérképezése
2. Felvilágosítás, tájékoztatás nyújtása az idősek számára az idősek
klubján keresztül

Felelős

1. polgármester, jegyző
2. rendőrség, családsegítő és házi segítségnyújtó szolgálat
idősek, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
1. rövidtávú, folyamatos
2. rövidtávú, folyamatos
nyilvántartás létrejötte, biztonság érzet növelése, hatósággal
szembeni bizalom erősödése
A szükséges erőforrások rendelkezésre állnak

Résztvevők/partnerek
Intézkedés típusa,
megvalósításának határideje
Eredményességet mérő
indikátorok
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások (humán, pénzügyi,
technikai)
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7. Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A közlekedés biztonságának javítása
A közlekedési szabályokat be nem tartók, elsősorban a gyorshajtók
miatt a 82-es főút mellett élők és a járdán közlekedők biztonsága
fokozott veszélynek van kitéve.

Intézkedéssel elérni kívánt cél

A sebességkorlátok betartása, a balesetveszélyes helyzetek
csökkenése, javuló közlekedésbiztonság és ezáltal a lakosság
biztonságérzete is nő
folyamatos sebességellenőrző berendezés telepítése

Tevékenységek (a beavatkozás
tartalma)
Felelős

rendőrség

Résztvevők/partnerek
Intézkedés típusa,
megvalósításának határideje

rendőrség, közútkezelő
rövidtávú, folyamatos

Eredményességet mérő
indikátorok
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások (humán, pénzügyi,
technikai)

balesetek csökkenése

8. Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Drogfogyasztás veszélye
Az új pszichoaktív anyagok, illetve a dizájner drogok
veszélyeztetik elsősorban a fiatalok egészségét, terjedésük a
bűnözésre való hajlamot fokozzák

Intézkedéssel elérni kívánt cél
Tevékenységek (a beavatkozás
tartalma)

a drogfogyasztás elterjedésének a visszaszorítása, megakadályozása
1. A szülők és fiatalok bevonása a közbiztonsági, bűnmegelőzési
tevékenységbe, a koncepció végrehajtásába.
2. A folyamatos figyelemfelhívás a problémára, annak veszélyeire,
továbbá az esetleges fogyasztás jeleinek időben történő
felismerésére
1. polgármester, jegyző
2. polgármester, jegyző
rendőrség, oktatási intézmények, házi orvos, családsegítő szolgálat
rövidtávú, folyamatos

Felelős
Résztvevők/partnerek
Intézkedés típusa,
megvalósításának határideje
Eredményességet mérő
indikátorok
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások (humán, pénzügyi,
technikai)

a szükséges forrásokat az állam biztosította, a kiviteli tervek
elkészültek

drogfogyasztással kapcsolatos esetek száma
a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
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IV.

A koncepció megvalósítása

A programban meghatározott közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok
végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezet csak pályázati források
igénybevételével biztosíthatók, az önkormányzat költségvetésében legfeljebb 1015% sajáterőt tud biztosítani.
Céljaink megvalósításához továbbra is megkülönböztetett figyelemmel kísérjük a
pályázati lehetőségeket és élni fogunk minden olyan alkalommal, mely
hozzásegítheti az önkormányzatot, a közös céljainkért dolgozó partnereinket a
település bűnmegelőzés feltételeinek javításához, eszközrendszerének bővítéséhez,
korszerűsítéséhez.
Folyamatosan ellenőrizni és értékelni kell a rendelkezésre álló források
hasznosulását, a hatékony felhasználást. A bűnmegelőzés hatékonyságának mérése a
pénzügyi adatok ismerete mellett a bűnözéssel, az áldozattá válással kapcsolatos
információkra és a közbiztonsággal kapcsolatos lakossági vélemény elemzésére
épül. A helyi, speciális programok elkészítésének és végrehajtásának feltétele, hogy
rendelkezésre álljanak a bűnözéssel kapcsolatos hiteles információk, a megbízható
statisztikai adatok és a felhasználható anyagi források.
A lakosság biztonságérzetének javítása az önkormányzati politika meghatározó
eleme, ami a rendvédelmi és az önkormányzati feladatok harmonizálásával
valósulhat meg. A bűnözési helyzet átfogó felmérésére épülő, települési szinten
kidolgozott, a helyi szervezetek – állami, civil, egyházi – együttműködésére
alapozott cselekvési programunk az elkövetkezendő időben a közbiztonságára
meghatározó lesz. Bűnmegelőzési programunkban biztosítanunk kell azoknak a
tényezőknek az érvényesülését és összhangját, amelyek a bűnözési késztetés hatását
csökkentő, az áldozattá válás okait befolyásoló és a bűnalkalmak számát mérséklő
intézkedésekkel növelhetők.
A program ismertetéséhez, képzések, előadások megtartásához, klubszerű
foglalkozásokhoz a közösségi tér rendelkezésre áll a kommunikációs eszközeivel.
Az önkormányzat koncepciója, nem nélkülözheti a rendőrségi szerepvállalást,
közreműködést. A rendőrség az önkormányzat fő partnere a helyi közbiztonság
megteremtésében.
Az együttműködés keretében továbbra is fenntartjuk a heti rendszerességű
személyes kapcsolatot, amelyen értékeljük a megelőző időszak tapasztalatit. A
rendőrség segítséget nyújt kommunikációs anyagok rendelkezésre bocsátásával,
szórólap vagy elektronikus formában eljuttatott anyaggal, a bűnmegelőzési
stratégiák lakosság körében történő ismertetéséhez, amelyet az önkormányzat
eszközeivel minden ingatlanra eljuttat. Továbbá lakossági fórumok keretében adnak
tájékoztatást a településre jellemző problémákról és adnak útmutatást az áldozattá
válás elkerüléséhez.
A kommunikációs eszközök az önkormányzati hírcsatornák mellett bővíthetők a
civil szervezetek segítségével is, azok bevonásával. A helyi egyház és a házi orvos
támogatására is számíthatunk. A családsegítő szolgálat havonta tart fogadónapot,
valamint a házi segítségnyújtó napi rendszerességgel látogatja az időseket, főként az
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egyedül élő 65 év felettieket. Velük, az önkormányzat által átadott névsor alapján, a
rendőrség, a körzeti megbízott útján, időközönkénti személyes kapcsolatot is
fenntart.
Az önkormányzat helyben, az elmúlt időszakban több közösségépítő programot is
szervezett pályázati támogatással, amelyeket a jövőben is folytatni kíván. A már
működő biztonságra nevelő programokat továbbra is támogatjuk, az új
kezdeményezéseket pedig felkaroljuk.
Ismételten megpróbáljuk a helyi polgárőr szervezet vagy település őrszolgálat
felállítását, amely eddig kellő számú jelentkező miatt nem jött létre.
V.

A koncepcióban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése és az értékelés
rendje

A koncepció időszakos felülvizsgálatának legalább 3 évente elvégezzük, illetve,
amennyiben a településen valamilyen jelentős változás áll be, akkor soron kívül
szükséges a felülvizsgálatot végrehajtjuk.
A koncepcióban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében szükséges
indikátorokat, III. fejezet 4. pontjában található intézkedési terv tartalmazza.
Az eredményesség mérésére, különösen a biztonságérzet változásának
értékeléséhez, évente kérdőívet készítünk, amelyet az önkormányzat az IKSZT
munkatársainak a bevonásával végzi.
Záradék:
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja határozott
szándékát a település bűnmegelőzési céljait és feladatait illetően. A koncepcióban
megjelölt bűnmegelőzési intézkedéseket továbbra is meg kívánja valósítani.
A
Bűnmegelőzési és
Közbiztonsági
Koncepciót
Eplény Községi
Önkormányzatának Képviselő-testülete a záradékban foglaltaknak megfelelően,
a .../2015. (IV. 29.) számú határozatával elfogadta.
Eplény, 2015. április ...

.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

