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/ B^nmegel^zési és közbiztonsági stratégia elfogadása. /
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BEVEZET ^
A b^nözés Magyarországon az elmúlt 25 évben alapvet ^en átalakult. Ennek okai sokrét^ek,
visszavezethet^ k a társadalmi- gazdasági és politikai környezet változásaira, a határok nyitottságára és a szabadságjogok kiteljesedésére. Miközben Magyarországon megn ^vekedett az
ismertté vált büncselekmények száma, községünket a kiegyensúlyozott biztonság jellemzi,
amely a lakosság, a polgár ^rség és az együttm ^köd^ hatóságok, így különösen a rend ^rség
együttes er^feszítéseinek eredménye.
A b^nmegel ^zés 1995. óta m^köd^ — többször módosított — hazai rendszerét az Európai Unió
tagállamaira vonatkozó követelményeknek és az ENSZ, valamint az Európa Tanács ajánlásainak megfelel^ en úgy kell átalakítani, hogy az integrálódjon a magyar társadalom védelmi
mechanizmusaiba.
A koncepciókészítés jogi alapja a helyi önkormányzatokról szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény, amelynek 13. § (17) bekezdése a települési önkormányzatok feladatai közé sorolja a
közbiztonság helyi feladatairól, valamint a t ^zvédelemr^ l való gondoskodást.
A Rend^ rségr^ l szóló 1994. évi XXXIV. törvény III. fejezete a települési önkormányzatok
és a rend ^ rség kapcsolatát határozza meg. Felhívja a figyelmet az önkormányzati és rend ^ri
vezet^k közbiztonsággal kapcsolatos közös feladataira.
A társadalmi b^nmegel^ zés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X.28.) OGY határozat, kimondja, hogy az önkormányzatok joga, egyben kötelessége a helyi közösségek életmin^ségének javítása érdekében a helyi b^nmegel^ zési stratégia kialakítása és realizálása.
Fentiekre tekintettel döntött úgy a Képvisel ^ Testület, hogy elkészíti és jóváhagyja a település
b^nmegel ^ zési és közbiztonsági koncepcióját, amely a közbiztonság javítása, a b ^nözés elleni
összefogás érdekében figyelemmel kíséri a közrend- közbiztonság alakulását, valamint intézkedéseket tesz annak meg^ rzésére. A biztonság alkotás folyamatában a f^ hangsúlyt a civil
közösséggel és a felel ^s állami szervekkel történ ^ együttm^ködésre helyezzük.
A koncepció célia: Bér Község Önkormányzata b ^nmegel^zési és közbiztonsági filozófiájának megfogalmazása, a stratégiai célok és prioritások - konkrét helyzetelemzés alapján történ^ — kijelölése. A koncepció megfelel ^ keretet kell, hogy nyújtson a széleskör^ összefogásra,
a közös feladatok eredményes ellátására.
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1. fejezet
HELYZETÉRTÉKELÉS

A célok és feladatok meghatározásának alapja a problémák feltárása, a helyzet pontos elemzése és adekvát megítélése, hiszen megfelel^ terápia csak helyes diagnózis alapján alkalmazható. Megel^ zni is csak azt a jelenséget vagyunk képesek, amelyet ismerünk.
Elemzésünk kiindulópontja ezért a környezeti elemek olyan szempontú számbavétele, hogy
melyek a földrajzi, gazdasági, közigazgatási és társadalmi feltételek kockázatai, közbiztonságra gyakorolt hatásai. Ezen feltételrendszer ismeretében értékeljük a b ^nügyi helyzetet, a közrendi és közlekedési állapotokat, és megállapítjuk a súlyponti kérdéseket, a város megoldandó
közbiztonsági problémáit.

1.1. TÖRTÉNELMI, FÖLDRAJZI, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI ELEMEK

A község történelmi gyökerei a XIII századig nyúlnak vissza, ahol napjainkban magyar, szlovák és cigány közösségek élnek együtt, békében. A valamikori római katolikus település a
török hódóltság idején elnéptelenedett, majd pedig azt követ ^en szlovákok települtek be,
amelynek eredményeként az evangélikus közösség vált meghatározóvá egészen napjainkig.
Tradicionálisan a mezeg ^zdaság jelentette a f^ megélhetési forrást egészen az 198ö-as évek
végéig. A rendszerváltóztatást követ^en a mez^gazdasági termel ^szövetkezetek megsz^nésévet gyakorlatilag megsz^nt a mez^ gazdasági gazdálkodás és az napjainkban nem játszik meghatározó szerepet a lakosság életében.
Bér az ország hátrányos helyzet^ gazdasági régiójában helyezkedik el, ahol nincsen ipari- és
nagykereskedelmi tevékenység. A mintegy 360 lakosú falu az ország egyik legkevésbé fejl ^d^ települése, ahol az utóbbi évtizedekben tendenciává vált a lakosság fogyatkozása, jelent ^s
magéner^s t^kebefektetés nem történt. Az itt él^ emberek kisebb része mez^gazdasági vállalkozó, ingázó, jelent^ s részben nyugdíjas. A lakosság mintegy 10%-a közmunkás, amely tény
jelzi a munkaer^ piaci helyzetet és egyfajta visszajelzést ad a munkaer ^ képzettségér^l is. A
munkavégzési lehet^ségek besz^ kültek, a kvalifikált, magasabb iskolai végzettság ^ek
sz^m^ra limitáltak.
A település infrasrukturáját tekintve a környez^ településekhez viszonyítva is fejletlen, nem
rendelkezik szennyvíz elvezet^ csatorna rendszerrel, az önkormányzati és állami fenntartású
közutak min^ sége messze elmarad a kívánalmaktól.
A gyermekek részére óvóda és alsó tagozatos összevont képzés lehet ^sége adott, amely optimálisnak nem nevezhet ^.
A lehet^ ségeket tekintve a palóc - tót - roma hagyományokon-, a természeti- és épített környezet szépségén alapuló falusi vendéglátás színvonalas kialakítása említhet ^, amelyet Budapest és a nemzetközi repül ^ tér közelsége segíthet. A vállalkozás ösztönzés, letelepedési kedvezmények segíthetnék a falu lakosságmegtartó képességének növelését, vonzóvá tételét.

1.2. A LAKOSSÁG SZUBJEKTÍV BIZTONSÁGÉRZETE
A község lakosságának biztonságérzetét a következ ^ tényez^k határozzák meg:
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1. A településen 2014-ben és 2015-ben nem vált ismertté büncselekmény.
2. A polgár^r egyesület mintegy 40 taggal rendelkezik, akik rendszeres közterületi
jár^rözéssel hatékony megel ^z^ tevékenységet végeznek.
3. Közterületi kamerákat telepítettünk a községbe vezet ^ utakra és a falu központjába.
4. Kiváló együttm^ködés jellemzi az önkormányzat, polgár ^rság és a rend^rség
együttm^ködését.
1.3. BÉR B ^NÜGYI HELYZETE
Bér községben a b^nmentes települési státuszt céloztuk meg 2014-ben és ennek megfelel ^en szerveztük újjá önmegvéd ^ képességünket, együttmüködésünket. Ambiciózus célunkat
ezideig tudtuk teljesíteni, 2014-ben és 2015-ben nem vált ismertté b ^ncselekmény.
POTENCIÁLIS SÉRTETTI KÖR
A falu lakossági összetételét tekintve kett^ korcsoportba tartozó kört ítélünk veszélyeztetettnek: a hatvan éven felüli egyedül él^ ket, valamint a gyermek- és fiatalkorúakat.
Az utóbbi években Csobánka pusztára települt SUN Fesztivál külföldi résztvev^i között jelent^s számban vannak kábítószer fogyasztók. A bevezetett rend^ri intézkedések, a kábítószer fogyasztók eljárás alá vonása tényszer^en bizonyítja egy új, veszélyforrás megjelenését.
A vagyon elleni b^ncselekmények vonatkozósában a hagyományos elkövetési kategóriák,
besurranásos lopások, betörések illetve kisebb vagyoni kárt okozó lopásoknak realitása.

2. fejezet
ALAPELVEK
2.1. AKÖZBIZTONSÁG FOGALMA, TARTALMA
Az elmúlt évtizedekben felértékel ^dött a biztonság, mint generálisan elvárt kategória: a munkahelyek biztonsága, a szociális ellátás biztonsága, a vagyon- és
életbiztonság mind olyan fontos alkategóriák, amelyek egyenként is jelent ^sen
befolyásolják a helyi közösség k ^zérzetét.
Közbiztonság alatt fogalmilag a bels ^ rendet, a közrend, valamint az élet- és
vagyonbiztonság megvalósulását értjük.
A közbiztonság egy állapot, amelyben az embereknek nem kell bántódásra,
veszélyekre számítaniuk, ha pedig ilyenek bekövetkeznek, segítségre lelnek az
állam erre hivatott szerveinél. Ez egy ideális állapot, ami össztársadalmi méretekben nem kivitelezhet^ . Tökéletes biztonság nincs, legfeljebb egy optimális
biztonsági szint érhet^ el. A közbiztonságról — hasonlóan mint az egészségr^ l —
általában akkor beszélünk, amikor annak hiányát érzékeljük. A közbiztonság
állapotát mint adott helyre és id ^pontra érvényes helyzetet szokás meghatározni.
A közbiztonság összetev ^i az alábbiak:
az emberek békés, jogsérelemt ^l, háborítástól mentes léte, az élet, a testi
épség, a becsület, a szabadság, a vagyon bántódásmentessége, valamint az
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állampolgári jogok és kötelezettségek érvényesítésének biztonsága, mint
igény;
• a b^nözés, a terrorizmus, az illegális migráció, az egyéb devianciák, a t ^z
és a katasztrófák elleni védekezés, valamint a b ^nmegel^zés és a b^nözés
elleni harc állami, társadalmi eszközrendszere;
• a közterületek és a közlekedés biztonságát, zavarmentessége, mint igény,
illetve a közállapotok rendjének jogi, rendészeti és intézményi eszközökkel való biztosítása,
A közbiztonság ugyanakkor rendszer, amely alatt mindazoknak a jogszabályoknak, állami és társadalmi szervezeteknek, vállalkozásoknak, továbbá feladatoknak és funkcióknak az összességét értjük, amelyek rendeltetése a társadalom
egészének, a közösségeknek és az egyeseknek a védelme a jogellenes emberi
magatartásokkal szemben. A közbiztonság helyzetét számtalan — jogi, intézményi, szervezési, magatartási — tényez^ alakítja, amelyek egymásra épülnek,
egymástól függnek, tehát rendszert alkotnak. Az összetev ^k egyikének vagy
másikának elhanyagolása megbontja az egyensúlyt, és biztonsághiány lép fel.
A sok elemb ^ l álló biztonságteremtés része kell legyen az ország, a település, a
szervezet, az egyén életének, tevékenységének. A közbiztonság ezért csak atársadalmi és környezeti folyamatokba ágyazottan, rendszerszemlélettel kezelhet ^ .
2.2. AB^NMEGELÖZÉS FOGALOM- ÉS ESZKÖZERENDSZERE
A b^nözés növekedése bebizonyította, hogy túlnyomóan büntet ^jogi eszközökkel a probléma nem kezelhet^ . Cesare Beccaria jogtudós már 1764-ben kifejtette: "A b^ ncselekményeket jobb megel ^zni, mint büntetni." A büntet^jog szerepe másodlagos, mert represszív jelleg ^, a megtörtént b^ncselekmények elkövet^ ire, azok felel^ sségre vonására koncentrál.
A b^nmegel^ zés (kriminálprevenció) fogalmilag a jöv^ben elkövetend ^ b^ncselekmények elleni fellépést, azaz olyan hatások kifejtését jelenti, amelyek korlátozzák a b^nelkövetési okokat és gátolják a b ^nözés feltételeit. A 115/2003.
számú országgy^lési határozat szerint „b^nmegel^zés minden olyan intézkedés
és beavatkozás, amelynek célja vagy eredménye a b ^nözés mennyiségi csökkentése, az állampolgárok biztonságérzetének min^ ségi javítása, történjék az a b ^nalkalmak csökkentésével, a b ^nözést el ^idéz^ okok hatásának mérséklésével,
vagy a sértetté válás megel^zésével.” A b^nmegel^zés a közbiztonság alakításának — a rész és egész viszonyát mutató — szerves része.
A b ^ nmegel^zésnek három f^ iránya, dimenziója, van: a b^nokok csökkentését célzó (általános), az egyes b ^ncselekmények és devianciák lehet^ségét korlá6

tozó (különös), valamint az egyén védettségét, a sértetté válás elkerülését befolyásoló (speciális) preventív tevékenység. Ezeket az Európa Tanács dokumentumai a b^nmegel^zés pilléreinek is nevezi, hangsúlyozva, hogy a háromféle
cselekvési módot minden közösségben egyidej ^leg kell alkalmazni, tartós eredmény csak a komplex alkalmazástól várható.
1. A b^ nokok csökkentésére irányuló általános prevenció az els ^dleges. A társadalompolitika integrált része, ami akkor valósul meg, ha a társadalom alakítását célzó állami, önkormányzati döntésekben érvényesülnek a megel ^zési
szempontok, és ha a társadalmi viszonyok a kriminogén hatásokat nem gerjesztik.
2. A b^ nelkövetési lehet^ségek sz ^ kítésére vonatkozó különös megel ^zés feladata a b^nalkalmak számának redukálása, az egyes b ^ncselekmények valószín^ségének minimalizálása, valamint a veszélyforrásokkal és biztonsági kockázatokkal való tör^dés.
3. A speciális prevenció az egyénr ^l szól. A b^nmegel^zésnek ez a szintje a
veszélyeztetett személyekkel, célcsoportokkal foglalkozik, azok védelmével,
akik objektív helyzetük, személyes tulajdonságaik révén fokozottan vannak az
áldozattá, sértetté válás veszélyének kitéve (gyermek- és fiatalkorúak, id ^ sek,
elesettek, pénzkezeléssel foglalkozók, alkoholisták). A megel ^zés eme dimenziójának feladata az egyén biztonságra nevelése, az, hogy a potenciális sértettek
mindent megtegyenek áldozattá válásuk elkerülése érdekében. A konkrét védekezés elmulasztását állami intézkedés nem pótolhatja.
A speciális prevenció más oldalról azok visszatartására, reszocializációjára koncentrál, akik adottságaik vagy környezetük hatására könnyen b^nelkövet^vé
válhatnak (börtönb^l szabadultak, kábítószer-élvez^k, alkoholisták, deviáns
személyek, mentális problémákkal küszköd ^k). A b^nelkövetést ^l való visszatartás egyik útja a törvények tiszteletére nevelés. E célt szolgálják a büntet ^jogi
és szabálysértési büntetések, melyekt ^ l az állam azt várja, hogy az elkövet^ tartózkodjék hasonló cselekmények jöv^beni elkövetését^l. A b^nismétlés megel ^zése ellen^rzési intézkedéseket, ugyanakkor a visszaes ^ elkövet^k társadalmi
beilleszkedésének támogatását igényli.
A b^ nmegel^zés a társadalom közügye. Differenciált rendszer, ami azt jelenti,
hogy a társadalmi, közösségi jelleg ^ megel^zést a lakosság biztonságérzetét
közvetlenül befolyásoló hagyományos b ^nözéssel szemben kell alkalmazni, míg
a b^nözés magasabb megjelenési formáival (nemzetközi és szervezett b^nözés,
terrorizmus, illegális migráció) szemben a b ^nüldöz^ szervek szakmai fejlesztése, nemzetközi kooperációja biztosíthat hatékony védelmet.
A b^ nmegel^zés módszerei sokrét^ek, átszövik a megel ^zés mindhárom dimenzióját. Els^sorban a b^nalkalmak korlátozása, a megfelel ^ védekezés alkal7

mazása, a tájékoztatás és propaganda, valamint a hatékony büntet ^politika emelend^ ki.
1.) A b ^ nalkalmak korlátozása alatt átfogó módszertant értünk. Elemei:
➢ a preventív jelenlét. Kiemelt jelent ^séggel bír a közterületek, nyilvános helyek és b^nügyileg veszélyeztetett objektumok gyakori ellen ^rzése. A rend^r, a biztonsági ^r vagy polgár^r a jelenlétével is eltántoríthat lehetséges tetteseket a jogsért^ magatartástól.
➢ a rendszeres ellen^rzés, illet^leg felügyeleti tevékenység. A szakszer^ és következetes ellen^rzés képes felfedni a szabálytalanságokat, s ezzel elejét
venni, hogy a kisebb jogszer ^tlenségek b ^ncselekménybe torkolljanak. Az
ellen^rzöttség tudata szükségképpen az el ^írások betartására késztet.
➢ további b^ncselekmények, illetve a b ^nismétlés megakadályozása a b ^ncselekmény okainak, el^ segít^ körülményeinek a felderítése és megszüntetése
(közömbösítése) útján.
2.) Megfelel^ védekezés alkalmazása. Négyféle védekezési mód ajánlott.
Ezek:
➢ a helyes magatartási szabályok, más szóval taktikai szabályok betartása. Itt
az el ^vigyázatosságról, a kell ^ körültekintés tanúsításáról van szó, ami még
pénzbe sem kerül. A lényeg, hogy az emberek figyelmetlenségükkel ne adjanak esélyt a b ^nöz^knek.
➢ a fizikai védekezés, a mechanikai védelem. adta lehet ^ségek felhasználása
➢ a jelz^- és riasztóberendezésekkel operáló elektronikai védelem igénybevétele,
➢ a személyi védelem, azaz él ^ er^s ^rzés alkalmazása.
3.) B ^ nmegel^zési tudatosság fejlesztése. Aktív tudatformáló munkával kell
er^síteni a társadalom tagjainak önvédelmi reflexeit. Ismertetni szükséges a védekezés hatékony, de jogszer^ módjait és technikáit, valamint az ezt szolgáló
lehet^ségeket és eszközöket. Meg kell gy^zni a lakosságot, hogy a b^nmegel^ zés össztársadalmi érdek, amiben mindenkinek megvan a maga feladata és felel^ssége.
4.) Hatékony b ^ nüldözési és igazságszolgáltatási munka. A b ^ncselekmények
és elkövet^ik minél teljesebb kör^ felderítése, majd következetes elítélése optimális eszköz. Beccaria szavaival "a megel ^zés legjobb módszere a büntetések
elmaradhatatlansága". A b ^nelkövet^k többsége kalkulál, hogy van-e kockázata
cselekményének.

Ha a tettes számára érzékelhet ^en nagy a leleplez ^dés és felel ^ sségre vonás rizikója, az visszatart, míg az alacsony felderítési vagy igazságszolgáltatási hatásé

fok szinte sugallja, hogy bátran lehet b ^nözni. A megel ^zést az szolgálja igazán,
ha röviddel az elkövetést követ ^en megfelel^ büntetés kerül alkalmazásra.
Az Európa Tanács határozatot fogadott el az Európai B ^nmegel^zési Hálózat
felállításáról, és meghatározta az EU célkit ^zéseit, valamint a prevenciós politika prioritásait. Ebben célkit^zésként fogalmazódik meg, hogy
• növelni kell az emberek biztonságérzetét, és csökkenteni az áldozattá válás
kockázatát;
• el ^ kell mozdítani a „jó kormányzást”, különös tekintettel a korrupció megel ^zésére;
• csökkenteni kell a b^nalkalmakat, és növelni annak valószín ^ségét, hogy a
b^nelkövet^t megbüntetik;
• csökkenteni kell azoknak a környezeti tényez ^knek a hatását, amelyek következtében valaki a b^nözés vagy b^nismétlés világába kerülhet;
• el^ kell mozdítani és terjeszteni a jogkövet^ magatartás kultúráját és a konfliktusok er^ szakmentes elhárításának módszereit;
2.3. AHELYZETELEMZÉSB^L LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK
1. Bér község közbiztonsági helyzete jobb az országos átlagnál, az emberek
élet- és testi épsége a vagyon biztonsága nincsen fokokozottan
veszélyeztett helyzetben. Nincs szükség a b ^nözés visszaszorításának tervezésére, operatív beavatkozásra. A heyli er ^feszítéseknek a b ^n- és
balesetmegel ^zésre kell fokuszálni és az elmúlt években megteremtett biztonság meg^rzését kell célul t^zni.
2. Az objektív helyzet és a polgárok szubjektív biztonságérzete szinkronban van egymással. A közbiztonság valós állapota közel azonos, a polgárok
err^l való vélekedésével.
3. Er^södik a helyi társadalom védekez^ mechanizmusa, mert a közbiztonságot a súlyának megfelel ^en kezelik, ugyanakkor a biztonságkezelés tudati
szintjét tovább lehet fejleszteni. A település lakóinak a közbiztonsággal kapcsolatos ismereteit, a védekezés lehet^ségeit célirányos komunikáció alkalmazásával lehet fejleszteni.
4. A polgár^rség újjászervezése, a tagok aktív szolgálat ellátása alapvet^en járul
hozzá a kifejezetten jó biztosági szint kialakításához és fenntartásához. Ezt a
helyzetet lehet konszolidálni a Szomszédok Egymásért Mozgalom /SZEM/
bevezetésével, a fiatalok felel ^ s bebevonásával, a civil mozgalom er^ sítésével.
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5. Az önkormányzat kell ^ felel^sségvállalást tanúsít a közbiztonságért és a
jelen koncepció elfogadásával meger ^ síti elkötelezettségét a biztonság alkotás folyamatában.
6. A családon belüli er^szak, a gyermekek a n ^k, az öregek bántalmazása a
családban nemválhat az életmód részévé. A gyermek- és szül^ bántalmazás
megel^zésének hatékonyságát biztosítani kell. A helyi társadalmi érzékenységet és empátiát magas szinten kell tartani, annak érdekében, hogy ne történhessenek tragikus események.
7. Az áldozattá válás megel ^zése nem kell^en tudatos, azt felvilágosító tevékenységekkel lehetséges fejleszteni.
8. Áldozatok segítése. Annak ellenére, hogy a településen nem történnek b ^ncselekmények, fel kell arra is készülni, hogyan nyújtsunk támogatást ajöv ^beni sértetteknek, áldozatoknak illetve azok hozzátartozóinak.
9. A településen m ^ köd ^ kisebbségi önkormányzatok kiváló lehet^séget
biztosítanak arra, hogy ne alakuljon ki etnikai konfliktus, hogy az itt
él^k békében éljenek egymással. A meglév^ kereteket kihasználva kell a
gyermekek és fiatalkorúak szocializációját támogatni, társadalmi integrációját biztosítani. A nevelés a leghatékonyabb b ^nmegel^zési módszer.
3. fejezet
CÉLOK, PRIORITÁSOK
Az Európai Unió Tanácsának 2001. május 28.-i határozata a kriminalitás hagyományos területein belül három prioritást állit fel: a városi b ^nözés, a gyermek- és fiatalkori b^nözés, valamint a kábítószerrel kapcsolatos b ^nözés csökkentését.
Az Európai Városi Charta szerint az európai állampolgároknak „joguk van biztonságos és lehet^ség szerint b^nözést^l, er^szakos cselekményekt^l és agreszsziótól mentes településeken élni.” A biztonságos lakóhelyhez való jog megvalósítása, az életmin^séget javító közbiztonság megteremtése tehát a f^ prioritás,
ami akkor érhet^ el, ha a b^nmegel^zés a társadalompolitika integrált részéve
válik, és további célul t ^zzük ki, hogy:
1. továbbfejlesztjük a közösségi biztonságkezelés szemléletét és módszertanát;
2. er^feszítéseket teszünk a b ^nmentes települési státusz meg^rzésére;
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3. rendet tartunk a közterületeken és a közutakon;
4. megfelelünk a lakosság biztonsági elvárásainak;
3.1

FEJLESZTJÜK A KÖZÖSSÉGI BIZTONSÁGALKOTÁST

SZEMLÉLETVALTFORMÁLÁS A KÖZBIZTONSÁGGAL KAPCSOLATBAN

A f^ célkit^zés elérésének els ^dleges feltétele, hogy a biztonsági láncolat valamennyi eleme, tagja aktívan és tudatosan viszonyuljon a közbiztonság kérdéseihez. Mindenkiben tudatosítani kell, hogy a közbiztonság nem rend ^rségi, de
még csak nem is állami monopólium. Ez a helyi közösség tagjaitól a képességeiknek megfelel^ aktív közrem^ködést igényel.
A közösségi biztonságalkotás elveire, tartalmára nincs egységes receptura vagy
jogszabály. Ezen új gondolkodás- és szemléletmód meghonosításához azt kell
elérni, hogy a közbiztonság megteremtésében érintett minden érdekelt:
1. ismerje saját feladatait és lehet ^ségeit, felismerje felel ^sségét és a többi érdekelttel való egymásrautaltságát, ugyanakkor fontosnak is tartsa ezeket;
2. folytasson biztonságtudatos életvitelt, az odafigyelés váljon tudatossá, s ^t
ösztönössé, a biztonsággal való tör ^dés épüljön be a motivációs rendszerébe;
3. keresse, hogy ^ maga mit tehet a közbiztonság érdekében — a másra, másokra
való várás, illetve mutogatás helyett —, és hogyan tud hatékonyan, célirányosan együttm^ ködni a többi szerepl ^vel;
4. magáévá tegye a közbiztonságról való közösségi gondoskodás szemléletét, és
elfogadja azt, hogy a biztonságteremtésben mindenkinek részt kell vennie. A
tudati viszonyulásban azt kell megcélozni, hogy a szerepl ^k ne csak azt tegyék, ami elkerülhetetlen vagy kötelez^, hanem vállaljanak önként is szükségesnek látszó feladatokat;
5. abból induljon ki, hogy a köz biztonságának érdeke megel^zi az egyén érdekeit következésképpen cselekedeteinél, intézkedéseinél azt az elvet érvényesíti, hogy a közbiztonságnak prioritása van az egyéni igényekkel és jogokkal
szemben.
A közösségi szemléletnek els ^ sorban az önkormányzatnál kell megjelenni. Az
elengedhetetlen, hogy a képvisel^testület a közbiztonságot, a b ^nmegel^zést
stratégiai kérdésként kezelje, és a problémákkal érdemben foglalkozzon. Cél,
hogy az önkormányzat jelent^ ségének, súlyának megfelel ^ figyelmet fordítson a
közbiztonságra és b^nmegel ^zésre.
Az önkormányzatnak — beleértve a Polgármesteri Hivatal apparátusát — fel kell
ismernie a saját magában, illetve szervezetében rejl ^ lehet^ségeket, és azt a felel^sséget, hogy a közbiztonság megteremtésében kulcsszerepe van. Nemcsak
azért, mert közvetlenül érzékeli az állampolgárok napi gondjait, félelmeit, az
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^ ket ért sérelmeket, hanem amiatt is, mert joga és kötelessége a helyi adottságoknak legmegfelel^bb stratégia, együttm^ ködési és cselekvési program kialakítása, a közbiztonsági láncolat szerepl ^inek bevonása. A b^nözés megel^zésében
való érdemi szerepvállalás mind erkölcsi, mind anyagi szempontból megtérül ^
befektetés.
Célul kell t^ zni, hogy a vázolt gondolkodásmód a biztonságalkotás egyéb szerepl^it is jellemezze. A falu biztonságoságának meg ^rzése összetett folyamat,
melyhez nélkülözhetetlen az érdekeltek közös szándéka és együttes fellépése.
Amennyiben az állami és gazdálkodó szervezetek, civil szervez ^dések tudatosan
és integráltan (együttes er^ vel, összefogottan) jelennek meg a biztonsági térben,
úgy eredményesen vehetnek részt a közbiztonságnak, mint terméknek a megteremtésében. Tudatosság és elkötelezettség nélkül nincs hatékony összefogás.

FEJLESZTENI KELL A KÖZÖSSÉGI BIZTONSÁGALKOTÁST

Az integrált biztonság nemcsak pozitív gondolkodásmódot, hanem sajátos módszert is jelent, a biztonság közösségi gondozását. Ezt helyileg, az adott településen fennálló feltételeknek és elvárásoknak megfelel ^en lehet alakítani. A
szemlélet — mint elméleti tétel — mellett annak gyakorlatát is indokolt célul t^zni, mivel a kett^ együttesen jelenthet paradigmaváltást. A módszer az összefogás, az együttm ^ ködés elvére épül. Közösségi biztonságkezelés hatékonyan
csak akkor végezhet^ , ha a biztonsági láncolat valamennyi szerepl^jénél kialakul és gyakorlattá válik a problémaorientált megközelítés, a kezdeményezésen
alapuló kreatív megoldáskeresés, a partnerekkel való párbeszéd és önkéntes
együttm^ködési készség, valamint az ügy érdekében való feladatvállalás, az effektív cselekvési hajlandóság.
A módszer lényege, hogy a közbiztonságot „el ^állítók”:
1. végezzenek folyamatos b ^nelemzést és helyzetértékelést, melynek alapján
állapítsák meg a közbiztonsági helyzetet befolyásoló valós tényez ^ket, deviáns magatartásokat.
2. a problémafeltárással, a gondok konstatálásával ne elégedjenek meg, hanem
keressék és mutassák ki a nevesített problémák, jelenségcsoportok kiváltó
okait, a bekövetkezést vagy elkövetést lehet ^vé tev^ , illetve azt segít^ körülményeket.
3. kreatív módon keressék és találják meg a probléma, illetve az okok, el ^ segítd
körülmények felszámolásának lehetséges és célravezet^ megoldásait, a megoldáshoz elvezet^ feladatokat;
4. konstruktív módon tisztázzák azt, hogy kik, mivel, hogyan járulhatnak hozzá
a probléma kezeléséhez.
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5. meghatározott rendszerességgel üljenek össze és a folyamatos helyzetelemzésb^l származó információk alapján állapítsák meg, hogy a megtett intézkedések hatékonyak, célravezet ^k-e.
3.2. BÉR MARADJON B ^ NMENTES TELEPÜLÉS
Kiemelt cél, hogy a lakosság egyetlen rétegének se legyen meghatározó élménye
a b^nözést^ l való félelem. Ennek ELÉRÉSE közös felel ^sség, jóllehet a fó szerep a rend ^rségre és az igazságszolgáltatásra hárul. Az önkormányzat mindent
megtesz a b^nmegel^ zési szempontok érvényre juttatása, a b ^nalkalmak korlátozása és a lakosság tudatformálása érdekében.
1. Altalános — országosan is megfogalmazott — cél, hogy a b ^nmegel^zés állami
monopóliumát váltsa fel a társadalmi b ^ nmegel^zés, és minden területen,
illetve szerepl ^nél kapjon hangsúlyt a b^nmegel^zés eszmerendszere és gyakorlata. Ez egy összetett, hosszantartó folyamat, amit az általunk megcélzott
szemléletváltás el ^segíthet. Meg kell érteni, hogy közösségünk biztonságáért
mi magunk tehetünk a legtöbbet..
2. Átfogó törekvés, hogy az önkormányzat felel ^s döntéseivel kiszámítható és
biztonságos környezetet teremtsen az itt él ^k, az ide látogatók számára, és
csökkentse a b^nalkalmakat. Ez magában foglalja azt a követelményt, hogy
kerülje — úgy a normaalkotás, mint a hatósági jogalkalmazás során — a biztonsági kockázatot eredményez ^, továbbá a visszaélésre, kijátszásra okot
vagy alkalmat adó döntéseket.
3. A sértetté válás kockázatának csökkentése érdekében az önkormányzatnak
támogatnia kell a lakosság biztonságra nevelését, illetve részben fel kell vállalnia az abban való részvételt. E munkában támaszkodjon a polgár^rség és a
rend^rség szakértelmére, aktv részvételére.
4. A b ^ nözés utánpótlási bázisának akadályozásában rejl^ önkormányzati
lehet^ségeket fel kell tárni és kihasználni. Ajogkövet ^ magatartás propagálásán túl kutatni kell a helyi megoldásokat a kriminalitás által érintett gyermekek, és hátrányos helyzet ^ rétegek b^nözést^l való visszatartására, csakúgy
mint a potenciális visszaes ^k rehabilitációjára.
3.3. LEGYEN REND A KÖZTERÜLETEKEN ÉS A KÖZUTAKON
Elemi szükséglet, hogy közterületeink a rendezettség és nyugalom állapotát mutassák. A közterületek rendjének fenntartása, a község biztonságossá tétele elképzelhetetlen preventív, határozott rend ^ ri jelenlét aktív és hatékony polgár^ rség nélkül, továbbá a jogellenes, zavaró eseményekre való gyors és hatékony reagálás nélkül. Az önkormányzat abban érdekelt, hogy minél rendszere13

sebb legyen a preventív jelleg^ rend^ri jelenlét, ezért igényli és támogatja a körzeti megbízotti szolgálatot. Emellett határozott törekvése, hogy a polgár ^rséget
hatékonyan támogassa.
Az önkormányzatnak célja, hogy kisz ^rje és meggátolja a közterületen el ^ forduló jogellenes cselekmények kialakulási feltételeit.
Az önkormányzat célja a közlekedés zavartalanságának biztosítása, és a balesetek megel ^zése. Közútkezel^ként arra kell törekednie, hogy legyenek biztonságosak a béri közutak. Az utak min ^sége azonban nem csak biztonsági kérdés,
az azonos jelent ^ ség^ az idegenforgalom fejlesztését és a település lakosságmegtartó képességét tekintve is.
3.4. FELELJÜNK MEG A LAKOSSÁG ELVÁRÁSAINAK

Az önkormányzatiság lényegéhez tartozik a lakosság szolgáltatásokkal, ezen
belül közbiztonsági szolgáltatásokkal való ellátása. Az emberek azt várják,
hogy a faluban nyugodtan és békésen lehessen élni. Feladatának kell tekintse
olyan programok, projektek elindítását és menedzselését, amelyek a polgárok
szubjektív biztonságérzetét pozitív irányban befolyásolják.
A lakosságnak érzékelnie kell a mindennapok során, hogy az önkormányzat
elkötelezett a közbiztonság ügye mellett. Láttatni szükséges az önkormányzati
példamutatást és szerepvállalást, azt a hatást, amit az önkormányzat az integrált
biztonságkezelés összehangolásával elér. Az aktivitás és a propaganda kifejtésével arról kell az embereket meggy^zni, hogy a közbiztonság közösségi gondozása, a b^nmegel^zési szempontok érvényesítése mindannyiunk érdeke és közös
feladata.

4. fejezet

A CÉLMEGVALÓSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELADATAI
4.1. AZ ÖNKORMÁNYZAT: A KÉPVISEL ^ TESTÜLET, POLGÁRMESTER, ÉS
JEGYZO FELADATAI

A jegyz^, a polgármester és a képvisel ^ testület feladata, hogy folyamatosan
kísérje figyelemmel a változó közbiztonsági viszonyokat, kidolgozza, a rövidtávú célokat, el^készítse a testületi el ^terjesztéseket, javaslatokat tegyen az önkormányzat és az együttm^köd^k részére. A testületnek az is feladata, hogy támogassa az integrált biztonságkezelés módszereinek elterjesztését, programokat,
és segítse a lakossággal folytatott szisztematikus párbeszédet.
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A közbiztonság helyzetét, a rend^ri tevékenységek alakulását és a polgár ^rség
tevékenységét legalább évente egy alkalommal áttekinti, a területileg illetékes
körzeti megbízottat nyilvános ülésen meghallgatja és értékeli munkáját. Az éves
értékelés alapján dönt az aktuális feladatokról, valamint a rendelkezésre álló forrás célirányos felhasználásáról.
4.2.KÖZBIZTONSÁGI, B ^ NMEGEL^ZÉSI CÉLKERET
A közbiztonság helyzete arányos a ráfordítások nagyságával. Biztonságot pénz
nélkül nem lehet teremteni, azzal együtt, hogy a közbiztonság önkormányzati
szinten nem els ^ sorban pénzkérdés. Ki kell azonban alakítani a tervezett saját
tevékenység költségvetési fedezetét, mely a község éves költségvetésében, mint
el ^re tervezhet^ keretösszeg megjelenik. A költségvetés készítése során gondoskodni kell arról, hogy közbiztonsági és b ^nmegel^zési célra történjen anyagi
eszközök juttatása.
A célkeret felosztását a képvisel ^ testület hatáskörébe kell utalni. A keret kialakítására irányuló döntéshozási folyamat során szem el ^tt kell tartani azt, hogy a
közbiztonság növelésére kiadott minden forint hosszabb távon többszörösen
megtérül^ befektetés. Az anyagi eszközök felhasználásának mikéntjét átláthatóvá kell tenni és hatékonyan szükséges ellen ^rizni.
4.3.

LAKOSSÁG BEVONÁSA ÉS TÁJÉKOZTATÁSA

A hatékony biztonságkezelés az ismeretalapú tervezésre, nevezetesen a b ^nözéssel és az áldozattá válással kapcsolatos hiteles információkra, valamint a
közbiztonsággal kapcsolatos lakossági attit^d ismeretére épül. Az önkormányzatnak ezért ismerni kell az aktuális helyzetet, amelynek pillére lehet egyfel^ l a
körzeti megbízott éves beszámolói, másfel ^l a helyi közösség véleménye.
Biztosítani kell, hogy a lakosság az önkormányzat részére bejelentést, figyelemfelhívást, illetve javaslatokat tegyen. Az önkormányzat az Interneten és e-mail
útján is legyen megszólítható. Az önkormányzat biztosítsa, hogy a problémák
tényszer^ feltárása és közzététele mellett a visszajelzések is eljussanak a lakossághoz.
4.4.A B^ NMEGELÖZÉS KÖZÖSSÉGI ÜGGYÉ TÉTELE
A Képvisel ^ Testület az éves értékelés alapján határozza meg az önkormányzat
b^nmegel^zési feladatait és dolgozzon ki javaslatokat abból kiindulva, hogy a
helyi problémák helyi megoldásokat igényelnek. Ebbe beletartozik annak el^terjesztése is, hogy milyen helyi jogszabályok módosításával vagy új jogszabály
megalkotásával teremthet megfelel ^ hátteret az önkormányzat a b ^nmegel^zés
számára.
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A feladatokat, meg kell osztani a többi érintett szervezettel is, kezdeményezve
az együttm ^ ködést. A Képvisel ^ Testület feladata az „érintettek” együttm^ködésének összehangolása, a partnerség szervezése.
Kiemelten kell kezelni a Polgár ^rség m^ködésének biztosítását és anyagi támogatását.
A Szomszédok Egymásért Mozgalom /SZEM/ az egymásra való odafigyelésen
alapszik, mellyel sokat tehet a közbiztonság megteremtéséért maga a lakosság
is. Indokolt a minél szélesebb körben való beindítása és támogatása A SZEM-et
a lakossággal fórumokon, szóróanyagokon és személyes megkereséseken keresztül ismertetni kell.
4.5. FELADATOK A BÜNOKOK ÉS B ^NALKALMAK KORLÁTOZÁSA ÉRDEKÉBEN

Tovább kell növelni a térfigyel ^ kamerák számát. A térfigyel ^ kamerarendszer egyfel^l visszatartó hatású, másfel^l el^segítheti az esetlegesen bekövetkez^ b^nesetek felderítését .
A Pásztó Rend^ rkapitányság útján el biztosítani kell a preventív rend ^ri er^k
rendszeres jelenlétét. A Rend ^rkapitánysággal való szoros együttm ^ködésnek ki
kell terjednie a b ^ncselekmények és szabálysértések mindazon formáinak megel^zésére, amelyek vonatkozásában a két szerv felel ^ s.
Támogatni kell a Polgár^ rség és azon belül a SZEM mozgalom m^ködését,
amelyek tevékenysége b^nmegel^zésre irányul, és hozzájárul a helyi közbiztonság megörzéséhez. Az önkormányzat els^sorban a helyi polgár^r egyesületet
segítse (helyiségek rendelkezésre bocsátásával és pénzbeni juttatásokkal). Kívánatos, hogy a polgár^rség a rend^rséggel hajtson végre közös jár^rözéseket, tartson fent szoros együttm ^ködést.
A falurendezés terén érvényesíteni kell a megel^zési szempontokat. A közterületek rendje, az igényes és tervezett környezetalakítás, a közvilágítás, valamint
a lakóépületek építési engedélyezése során érvényesíteni szükséges a köz- és
vagyonbiztonsági követelményeket. Az utak min ^ ségének fejlesztése prioritást
élvez^ közlekedésbiztonsági és egyben gazdasági kérdés, amely jelent^sen határozza meg a község lakói és az ide látogatók konfortérzetét. E tekintetben nagy
mérték^ lemaradás figyelhet^ meg mind kistérségi-, mind pedig országos összehasonlításban.
4.6. FELADATOK A SÉRTETTÉ VÁLÁS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

A lakosság biztonságra nevelése érdekében fel kell használni minden lehetséges fórumot és eszközt.
16

A feln^ tt- és id^skorúak esetében f^ként azokra a szituációkra kell b ^nmegel^zési programokat indítani, amelyekben nagy valószín ^séggel prognosztizálható
a sértetté válás. Az id^skorú, és különösen az egyedül él ^ állampolgárok bevonása, a körükben végzett felvilágosító, meggy^ z^ munka különösen fontos feladat. Ebbe a tevékenységbe be kell vonni a falugondnokot, a polgár ^rséget, a
körzeti megbízottat. Mindezeket az er^feszítéseket a SZEM Mozgalommal kiegészítve kell komplexé tenni.
Lakosság önmegvéd^ képessége a polgár ^rségre építve indult és fejl ^dött,
ezért ennek támogatása, az önkéntes vállalások ösztönzése els ^dleges feladat. A
megel^z^ célzatú jár^rözés a lakók óvatosságra, el ^vigyázatosságra intése, tájékoztató anyag terjesztése csökkentheti az áldozattá válás kockázatát.
A helyi sajtót és médiát a helyi sajátosságra figyelemmel eseti jelleggel lehet
tájékoztatni közösségi er^ feszítéseinkr^ l, a b^nmentes település programja
eredményeir^ l.
4.7. ASZOCIÁLIS KÖRNYEZET PREVENTÍV ALAKÍTÁSA
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet ^ rétegekhez tartozók az önkormányzat által szervezett rendszeres közmunka programokon vehetnének
részt. A közösségi életterek alakításában vcállalt közrem^ködésük, valamint a
mez^gazdasági kúltúrák m ^velése segíthet a b ^nmegel ^zési céljaink valóra váltásában, a teljesebb társadalmi integráció kialakításában. Fontos megvizsgálni a
községben m ^köd^ egyházakkal történ^ együttm^ködés helyzetét, a továbbfejlesztés lehet^ségét.
Szükséges továbbá fent tartani az id^sek és hátrányos helyzetben Tév ^k étkeztetését, és a rászorulók részére mentálhigiénés szolgáltatást is biztosítani. A szenvedélybetegek és krónikus pszichiátriai betegségben szenved ^k saját otthonukban történ^ megtartása érdekében biztosítani kell a közösségi szolgáltatásokat,
amelyek a háziorvosi szolgálatokkal együttm ^ködve biztonságot nyújtanak a
beteg emberek és a lakóközösségek számára egyaránt.
4.9.

A KÖZREND FENNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

A Polgár^ rök az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása és a
b^nmegel^zés érdekében a településen gyalogosan, kerékpárral és gépjárm ^vel
végeznek jár^rszolgálatot. A rend^rséggel közösen a szolgálatvezénylések pontosítása és összehangolása után együttes szolgálatot kell teljesíteni. A polgár ^rök
rendszeresen részt vesznek falu területén, rendezvények biztosításában, azt
önáll^an is ellátják és környezetvédelmi feladatokat is teljesítenek.
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5. A CÉLMEGVALÓSÍTÁS SPECIÁLIS FELADATAI
5.1.

A GYERMEK ÉS FIATALKORI B^ NÖZÉS MEGELÖZÉSE, CSÖKKENTÉSE

Az önkormányzat /kisebbségi onkormányzatok/, oktatási intézmények, a házi
orvosi- véd^n^ i szolgálat, a falugazda és polgár ^ rség valamint rend^rség
együttm^ ködése szükséges a gyermek- és fiatalkorúak védelemben. A b ^nmegel ^zés alapvet^ feladata a kriminogén tényez ^k kisz^ rése és felszámolása, ami
kizárólag a jóléti, szociális és jogalkalmazó szervek harmonikus, koordinált
együttm^ködésével érhet^ el. Hangsúlyt kell fektetni az együttm ^köd^k közötti
jelz^ rendszer és napi kapcsolat kialakítására, illetve fenntartására. Meg kell
szervezni a devianciák kockázati tényez ^ inek jelzését és a korai pszichoszociális
beavatkozásokat. A veszélyeztetett gyermekek és fiatalok számára személyrecsaládra szabott segélyprogramokat kell kidolgozni szegregációjuk megel ^zésére. A gyermekek, fiatalkorúak részére szervezett felvilágosító el ^adások megtartására szakembereket kell felkérni.
A Pásztói Rend^ rkapitányság részér^ l az önkormányzat igényli, hogy az iskolában rendszeresen jelenjen meg a körzeti megbízott és végezzen a gyermekek
életkorának, veszélyeztetettségének megfelel ^ felvilágosító tevékenységet.
A SUN Fesztiválhoz köt^d^ en megjelent az illegális kábítószer forgalmazás- és
fogasztás községünk perifériáján. Veszélyt els ^ sorban azokra a falubeli fiatalokra jelent, akik látogatóként vagy résztvevéként jelennek meg a rendezvényen, és
a drogok elérhet^sége felkelthetik érdekl ^ désüket, kipróbálásra ösztönözheti
^ket. Ennek megfelel ^ en az önkormányzat információkat kér a Pásztói Rend ^rkapitányságtól a SUN Fesztiválon feltárt, a fiatalokra veszélyt jelent ^ jogsértések fajtáiról és annak mennyiségi mutatóiról. A beszerzett hivatalos tájékoztatás
alapján lehet dönteni az intézkedések bevezetésének szükségességér ^l.
Meg kell teremteni a fiatalok díjmentes intemetezési lehet ^ségét és a szabadid^
kulturált eltöltésének feltételeit. Az önkormányzat támogatja az erre irányuló
civil kezdeményezéseket.
Az önkormányzat támogatja az iflú polgár ^r mozgalmat, azt hogy a falu fiataljai
önkéntes felel ^sséget vállaljanak a közrend meg ^rzésében.
5.2. AZ ID^ S EGYEDÜL ÉL ^K VÉDELME
A településen nagy számban élnek egyedül a hatvan éven felüliek, akik esetenként egészségi állapotukat tekintve inkább kiszolgáltatottak és könnyebben
válhatnak büncselekmény sértettjévé, áldozatává. E felismerés jegyében teszünk
18

intézkedéseket védelmükre a polgár^ rséggel karöltve és a SZEM Mozgalom kiterjesztésével.
5.3. A KÖZ- ÉS MAGÁN VAGYON VÉDELME

A b^nmentes telepulés program részeként a prevenciós intézkedések továbbvitele, színesítése a célunk. Keresni kell a közterületi kamerák b ^vítésének lehet^ségeit, pályázatok benyújtásával megteremteni a beszerzések pénzügyi forrását.
A polgár^rség közterületi jár^rözéséhez éves pénzügyi támogatást biztosít az
önkormányzat, amely forrást a költségvetésében tervez.
Igényeljük a körzeti megbízotti jelenlét dinamizálását és a KMB-s aktívabb
részvételét a közösségi biztonságalkotás folyamatában.
A SZEM Mozgalom kiterjesztését támogatja az önkormányzat és lehet ^ségeihez mérten annak népszer ^sítéséhez is hozzájárul. Támámogatja az önkormányzat a SZEM Mozgalom országos kiterjesztését és azt, hogy a mozgalom
gravitációs központja Bér községben legyen.
5.4. A CSALÁDON BELÜLI ER^SZAK MEGEL ^ZÉSE

Különös gondot kell fordítani a családon belüli er^ szak korai felismerésére és
felszámolására. Olyan a bizalmon alapuló hangulatot, együttm ^ködést kell a falu
közössébében kialakítani, amely lehet ^séget ad korai beavatkozásra. Ebben a
folyamatban az iskolai és óvodapedagógusok, valamint a véd ^n^k, és a családorvosok lehetnek a kulcsszerepl ^k.
5.5. A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG MEGTARTÁSA

Alapvet^ közösségi biztonsági érdek f^z^dik mind az önkormányzati, mind pedig az állami fenntartású utak min ^ ségének javításához, biztonságossá tételéhez.
A jelenlegi állapotok nem fogadhatók el, azokon alapvet ^ véltozást kell elérni.
Ennek megfelel ^en az önkormányzat er^feszítéseket tesz az óthálózat min ^ ségének javítására és azokról tájékoztatja a lakosságot.
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