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Beszámolómat a bűnmegelőzési tevékenység jogi alapjai feltüntetésével kezdeném:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 17. pontja kimondja, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között szerepel a
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában. Tehát az önkormányzat a
feladatellátás körében jogosult saját közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciót
megalkotni és a megvalósításáról gondoskodni.
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény III. fejezete a települési önkormányzat
és a rendőrség kapcsolatát, együttműködését határozza meg. Felhívja a rendőri és az
önkormányzati vezetőket a közbiztonsággal kapcsolatos feladatok közös ellátására. A 10.
§ (4.) bekezdése kimondja, hogy ha a települési önkormányzat képviselő-testülete a saját
szervezetén belül közbiztonsági ügyekkel foglalkozó bizottságot hoz létre, akkor a
rendőrkapitány a bizottság munkáját feladatai ellátásához szükséges tájékoztatás
megadásával köteles elősegíteni.
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X.7.) Korm.
határozatban megfogalmazódik, hogy a közbiztonság a társadalom életminőségének a
része, olyan kollektív, értékekkel bíró termék, amelynek kialakítása és megőrzése közös
ügy. Magyarország kriminálpolitikai törekvése a közrend erősítése, a közterületek
biztonságának fokozása, a bűnözés mennyiségi visszaszorítása, csökkentése, a bűnözéssel
okozott károk és negatív hatások enyhítése, megfelelő védelem biztosítása, az
állampolgárok biztonságérzetének javítása, valamint kiemelten drog-prevenciós
tevékenység a helyi sajátosságok figyelembevételével.
A Polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV.
törvény, mely a közbiztonság megszilárdításában fontos szerepet betöltő önkéntes
társadalmi szerveződés hatékony működésének biztosítása, valamint e szerveződésnek a
rendőrséggel, az önkormányzatokkal, a rendészeti szervekkel és a lakosággal való
együttműködése keretet fogalmazza meg.
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A bűnmegelőzés alapvető célja és szükségessége:
A bűnmegelőzés a rendszerváltás óta központi probléma Magyarországon. A bűnözés
kihívásaira a közbiztonság, a jogbiztonság és a közbizalom javítása érdekében kiemelt
hangsúlyt kap a kormányzat részéről az a gyakorlat, hogy megfeleljünk a nemzetközi
normáknak és elvárásoknak.
A helyi önkormányzatok Európai Chartája kimondja: „A helyi közrend és közbiztonság
védelme elsősorban a helyi önkormányzatok feladata, az állam pedig garanciát vállal a
közbiztonság helyi szintű finanszírozására”. Hosszú távú prevenciós közegre és
szemléletre van szükség, ahol a közös gondolkodás, az önkormányzatiság elve, a
bűnmegelőzés társadalmi kezelésére irányuló szemlélet érvényesül.
A társadalmi bűnmegelőzési stratégia, annak megvalósítását szolgáló kormányzati
cselekvési program, csak az önkormányzatok közreműködésével válhat a helyi
társadalompolitika részévé.
A bűnmegelőzés a közbiztonságot szolgálja, amely azt jelenti, hogy az állampolgárok
jogaikat és kötelezettségeiket biztonságban, félelem nélkül érvényesíthetik.
A közbiztonság a megélhetés, a szociális, az egészségügyi, a kulturális ellátottsághoz való
jogot is jelenti, továbbá a köz- és magánélet harmóniájára való törekvést, a demokratikus
társadalom követelményeihez való alkalmazkodást.
Kiemelt terület a bűnelkövetés visszaszorításának a drogfogyasztás csökkentése, melynek
érdekében 2018. 06. 19-én Nógrád Megye is kapcsolódott az országosan létrejövő
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokhoz. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a
Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatósága azért támogatja a fórumok létrejöttét, mert az
adott településen összefoghatók azok az intézmények, melyek a helyi drogprobléma
kezelésében közvetlenül szerepet vállalhatnak a Nemzeti Drogellenes Stratégia
célkitűzéseinek helyi szinten történő megvalósításával.
A megelőzési koncepció célja a közlekedésbiztonsági, a baleset-megelőzési feladatok
megvalósítása. Az állampolgárok (gyermekek és felnőttek egyaránt) jogkövető,
biztonságos közlekedés felé irányítása.
Pásztó város közigazgatási területén a bűnözés visszaszorítására lokális közügyként
megfogalmazott bűnmegelőzési koncepcióval kívánunk hatékonyan reagálni.
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A leírtakból érzékelhető, hogy milyen fontos és összetett feladatról van szó. A
polgármester úrral ezért döntöttünk úgy, hogy megbízási szerződés alapján egy nagy
gyakorlattal rendelkező nyugdíjas rendőrtisztet alkalmaz az önkormányzat e szerteágazó
tevékenység összehangolására és kiszélesítésére. Erre azért is van szükség, mert bár
minden szervezet végzi a maga területén a bűnmegelőzési tevékenységet, az összkontroll
hiányzik, ami adott esetben jelezheti a felmerülő hiányosságokat, átfedéseket, stb.
Konkrétan megfogalmazva a következő feladatai lesznek az adott munkatársnak:
Megelőzési célú klub létrehozása és működtetése (bűnmegelőzés, balesetmegelőzés,
áldozatvédelem, hagyományőrzés, egészségmegőrzés, környezetvédelem).
Együttműködés kialakítása a segítő szervezetekkel, rendőrséggel, polgárőrséggel,
védőnői szolgálattal, Gyermekjóléti Szolgálattal, a pásztói Margit Kórházzal, a helyi
iskolákkal.
Általános- és középiskolák tanulói részére:
- a jogkövetés és felelősségtudat kultúrájának terjesztése a fiatalok körében,
- közreműködés a függőségekkel (alkohol, kábítószer, internet, játékfüggőség)
kapcsolatos felvilágosító munkában,
- figyelem felhívó tájékoztatások a közlekedési szabályok fontosságának betartására,
a közterületi eszközök, köztéri bútorok rongálásának tilalmára,
- azonnali reakció az iskolákban előforduló erőszakos megnyilvánulásokra. Iskolai
erőszakkal kapcsolatos bűnmegelőzési tájékoztatások szervezése.
Előadások, tájékoztatások:
- internetfüggőség csökkentése,
- drogprevenció,
- családon belüli erőszak megelőzése, tájékoztatás a segítő szervezetekről,
- bűnmegelőzési és büntetőjogi tájékoztatás, fiatalkori bűnözés csökkentése,
bűnismétlés megelőzése,
- vagyonvédelmi tájékoztatás
- áldozattá válás megelőzésére tájékoztatók, áldozatsegítés.
Nyugdíjas klubok, a város szépkorú lakossága vonatkozásában:
- a városban lakó időskorúak rendszeres tájékoztatása, az áldozattá válás
kockázatának ismertetésével, önvédelmi képességük fokozásával,
- tanácsadás a vagyonvédelemmel és vagyonvédelmi eszközökkel kapcsolatban,
- időskorúakat célzó bűncselekmény típusokról tájékoztatások, figyelemfelhívások.
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Az érintett szervek vezetőit megkeresve kértem tájékoztatást az ezirányú munkájukról.
Ezek alapján megállapítható, hogy tevékenységük elsősorban a gyermek és
fiatalkorúakra, valamint az idős korosztályra fókuszál.
Városunkban a gyermekkorúak száma elég magas, 1071 fő, ezen belül a 0-3 évesek
száma 264, a 4-6 évesek száma 207, a 7-14 évesek száma 600.
A fiatalkorúak száma 15-18 éveseké 336 fő.
Az idős korosztály is szép számmal van jelen, hacsak azt vesszük figyelembe, hogy a 80
év felettiek több mint 500-an vannak.
A Család és Gyermekjóléti Szolgálat az alapellátás keretén belül 60 családdal van
kapcsolatban, és ezeknél a családoknál 40 hatósági intézkedésre került sor, elsősorban a
10-17 éves korosztálybelieknél.
A szolgálat dolgozói rendszeresen végeznek bűnmegelőzési tanácsadást az alábbiak
szerint:
- Felhívják a figyelmet a veszélyeztető helyzetekre, szerekre (alkohol, cigaretta,
drog, különböző pszichoaktív szerek használata, internet veszélyei, kortárs
csoportok negatív irányú hatása).
- Az iskolakerülő magatartás hátterében leggyakrabban a deviáns viselkedés
figyelhető meg, melynek veszélyeire hívják fel az érintett korosztály és a szülők
figyelmét. Amennyiben szükséges a szakemberekhez való hozzájutást is segíti a
szolgálat (pszichológus).
- Az idős és elmagányosodott személyekkel, hajléktalanokkal való munka során a
családsegítők felhívják a figyelmet az őket fenyegető veszélyekre és biztonságuk
érdekében tanácsokkal látják el őket, hogy ne váljanak áldozatokká.
A szakemberek a rendőrséggel és polgárőrséggel, pártfogókkal – mint a jelzőrendszer
tagjaival – a kliensek segítése érdekében rendszeres jó kapcsolatot ápolnak.
Az önkormányzat Igazgatási, Szociális és Szervezési Osztályánál felmerülő adatokat,
problémákat, feladatokat szükség szerint továbbítjuk az illetékes szerveknek, illetve ami
saját hatáskörbe tartozik, azt megoldjuk.
Az arra érdemes adatokat a Pásztói Rendőrkapitányság vezetőjével rendszeres
kapcsolattartás során személyesen továbbítom.
A Pásztói Rendőrkapitányság tevékenysége során a pásztói illetékességi területen
távoltartási végzés nem volt.
Szabálysértési eljárás két gyermekkorú ellen indult bolti lopás miatt.
A Családsegítő Szolgálat felé jelzést nem kellett továbbítaniuk.
Kiskorú veszélyeztetése, valamint családon belüli erőszak miatt eljárás nem
kezdeményeződött.
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Droggal kapcsolatos bűncselekmények miatt 7 büntetőeljárás van folyamatban 14 fővel
kapcsolatban.
Bűnmegelőzési jellegű előadásokat folyamatosan tartottak, különös tekintettel a
drogprevenciós területen, az internet biztonsággal kapcsolatban és az idősek felé irányuló
trükkös bűncselekmények (árubemutatós csalások, „unokázós” trükk) megelőzése
érdekében.

Még egyszer visszatérnék arra, hogy a munka összetettségénél fogva nagyobb
munkabefektetést igényel, mint amit ez évben végrehajtottunk.
Beszámolómat azzal fejezném be, ha jól végezzük, akkor a bűnmegelőzés a bűnüldözés
legeredményesebb és legolcsóbb formája.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

Határozati javaslat:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Pásztó
város 2019. évi bűnmegelőzési tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadja.

Pásztó, 2019. december 04.
Bodrogi István
alpolgármester

A határozati javaslat törvényes!

dr. Sándor Balázs
jegyző

