Mezőcsát Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági
Koncepciója - Intézkedési Terve 2011-2015.
I.

Általános feladatok
1. Ügyrendi - Közbiztonsági bizottság a közbiztonság terén elvégzendő feladatai:
a) Figyelemmel kíséri a város közbiztonsági helyzetét. Elemzi-értékeli a folyamatosan
változó közbiztonsági viszonyokat, kidolgozza, illetve véleményezi a közbiztonsági
stratégiákat, aktualizálja a rövidtávú célokat.
b) Folyamatosan figyelemmel kíséri a bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció
végrehajtását és javaslatot tesz a feladatok ellátására.
c) A bizottság havonta illetve szükség szerint ülésezik, melynek során az aktuális helyzet
elemzése alapján dönt a feladatokról, valamint a rendelkezésre álló erők és eszközök
célirányos felhasználásáról.
d) Kapcsolatot tart a rend- és közbiztonság védelmére létrejött, a városban működő civil
szervezetekkel és társulásokkal. A hivatalok- közintézmények iskolák őrzés-védelmét
olyan személyekkel kell megoldani aki erre megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek.
e) A hiteles elemzés értékelés érdekében folyamatosan együttműködik a rendőrséggel,
tűzoltósággal, polgárőrséggel, a katasztrófa védelemmel és a velük megkötött
együttműködési megállapodásokat véleményezi, aktualizálja.
Felelős:
Ügyrendi - Közbiztonsági bizottság elnöke
Határidő: folyamatos
2. Ügyrendi - Közbiztonsági Bizottság pénzügyi keret:
a) Az Önkormányzat költségvetésének készítése során gondoskodni kell bűnmegelőzési és
közbiztonsági célra megfelelő anyagi eszközök juttatásáról.
Felelős: Pénzügyi Bizottság
Határidő: folyamatos
b) A keret felosztását az aktuális feladatoknak megfelelően az Ügyrendi - Közbiztonsági
Bizottság végezze.
c) Felelős: Ügyrendi - Közbiztonsági Bizottság
Határidő: folyamatos

3. Lakosság bevonása és tájékoztatása
a) Biztosítani kell, hogy a lakosság az Ügyrendi - Közbiztonsági Bizottság részére építő
jellegű bejelentést, figyelemfelhívást, illetve javaslatokat tehessen. Javaslat, hogy a
bizottság az Interneten és e-mail útján is legyen megszólítható.
Felelős: Mezőcsát Város Jegyzője
Határidő: folyamatos
b) A bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciót és intézkedési tervet a város honlapján és a
„Mezőcsát” c. helyi lapban közzé kell tenni.
Felelős: Mezőcsát Város Jegyzője
Határidő: Testületi döntést követően
4. A bűnmegelőzés össztársadalmi üggyé tétele
a) Az önkormányzat minden szerve – de különösen az Ügyrendi - Közbiztonsági Bizottság
népszerűsítse a bűnmegelőzést és teremtsen lehetőséget a lakosságnak, valamint az érintett
szervezeteknek a bűnmegelőzésben való aktív részvételre.
Felelős: Önkormányzati intézményvezetők, bizottsági elnökök.
Határidő: folyamatos
b) Helyi önkormányzati rendeletekben érvényesíteni kell a bűnmegelőzési és közbiztonsági
szempontokat.
Felelős: Mezőcsát Város Jegyzője
Határidő: folyamatos
5. Feladatok a bűnokok és bűnalkalmak korlátozása érdekében
a)

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság, és közvetlenül a Mezőcsáti Rendőr Őrs útján el kell
érni a minél jobb rendőri lefedettséget, a preventív és reagáló rendőri erők folyamatos
jelenlétét. Az önkormányzat vállalja ennek érdekében a rendőrkapitányság anyagi,
technikai támogatását és szorgalmazza a város érdekeit szolgáló aktív, hatékony rendőri
működést. Kezdeményezzük a B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője felé, hogy
Mezőcsát városban 24 órás ügyeleti szolgálatot biztosítsanak, illetve a rendőri erő
létszámának emelését főleg a közterületi szolgálat megerősítése érdekében.

b)

A közterületekkel kapcsolatos helyi rendeletek betartatására törekvést előtérbe kell
helyezni.
Felelős: Ügyrendi - Közbiztonsági Bizottság
Mezőcsát Város Jegyzője
Határidő: folyamatos

c)

Az Önkormányzatnak a jövőre vonatkozóan pályázat útján meg kell teremtenie a város
frekventált helyeinek térfigyelő rendszerrel történő megfigyelését. Ezen eszközökön
keletkezett adatok elemzése, értékelése segítséget nyújt a bűnmegelőző, bűnfelderítő
munkához. Megvalósításának lehetséges forrása a kiépítési költség elnyerése a Délborsodi LEADER egyesülettől pályázat útján.
Felelős: Mezőcsát Város Jegyzője
Határidő: folyamatos

d)

Határozott intézkedés kell azon szórakozóhelyekkel szemben, amelyek működése
jogszabályba ütközik illetve a lakók nyugalmát zavarja. Vissza kell szorítani a
közterületen történő rendzavaró magatartás, a közvagyon, utcabútorok rongálását, a
szemetelést.
Felelős:

Ügyrendi - Közbiztonsági Bizottság
Mezőcsát Város Jegyzője
Határidő: folyamatos
e)

A településőrök a rendőrséggel, a polgárőrséggel minél nagyobb számban hajtsanak
végre közös akciókat, járőrözéseket és rendszeresen végezzenek területbejárást. Fokozni
szükséges a közterületen, a város frekventált intézményeinél a jelenlétet és az
ellenőrzéseket.
Felelős: Ügyrendi - Közbiztonsági Bizottság
Határidő: folyamatos

6. Feladatok a sértetté válás kockázatának csökkentésére
a) Az önkormányzat információs csatornái felhasználásával népszerűsíti és ösztönzi a
bűnmegelőzési oktatást és képzést, a bűnmegelőzéssel kapcsolatos tapasztalatait és
ismereteit átadja.
Felelős:

Mezőcsát Város Jegyzője
Humán Erőforrás Bizottság
Településfejlesztési Bizottság

Ügyrendi - Közbiztonsági Bizottság
Határidő: folyamatos
b) A rendőrség biztosítson fokozott járőri jelenlétet a közoktatási intézmények a
szórakozóhelyek, az üdülőövezet, és egyéb olyan közterületeken, ahol erre a beszerzett
adatok alapján szükség van.
d) Felelős: Ügyrendi - Közbiztonsági Bizottság
Határidő: folyamatos
7. Szociális környezet preventív alakítása
a) Biztosítani kell, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű rétegekhez tartozók
(alkoholista, önsértő magatartást tanúsító, szuicid (öngyilkos) hajlamú egyének,
munkanélküliek,) az önkormányzat által szervezett rendszeres közhasznú és közcélú
programokon vehessenek részt.

Felelős: Mezőcsát Város polgármestere
Határidő: folyamatos
b) A szenvedélybetegek és krónikus pszichiátriai betegségben szenvedő, saját otthonukba
történő megtartása érdekében fejleszteni kell a közösségi szolgáltatásokat a város
területén, amelyek a háziorvosi szolgálatokkal együttműködve biztonságot nyújtanak a
beteg emberek és a lakóközösségek számára.
Felelős:
Humán Erőforrás Bizottság
Határidő: folyamatos
c) A közművelődési intézmények értelmes és hasznos programjaikkal jelentsenek
alternatívát a szórakoztató ipar veszélyeket rejtő gyakorlatával szemben.
Felelős:
Humán Erőforrás Bizottság
Határidő: folyamatos
d) A veszélyeztetett rétegekhez speciális családsegítő szolgálat és szociális munkások
hatékony alkalmazása.
Felelős:

Humán Erőforrás Bizottság

Mezőcsát Város Jegyzője
Határidő: folyamatos
8. Bűnismétlés megelőzése
a) A Cigány Kisebbségi Önkormányzattal együttműködés keretében roma fiatalok, aktivisták
részvételével felvilágosító munka végzése a fiatalkori bűnelkövetések számának
csökkentéséért, és a magyar lakosság körében kialakult negatív vélemény, hátrányos
megkülönböztetések csökkentése céljából. A roma és nem roma fiatalkorúak tekintetében
a bűnismétlés megakadályozására felvilágosító propagandamunka végzése, életvezetési
tanácsok adása.
b) Fel kell venni a kapcsolatot az Igazságügyi Minisztérium által működtetett Pártfogó
Felügyelői Szolgálattal és ki kell dolgozni az önkormányzat szervezeteivel és
intézményeivel való együttműködés formáit, valamint tartalmi követelményeit.
Felelős:

Humán Erőforrás Bizottság
Ügyrendi – Közbiztonsági bizottság
Határidő: folyamatos
9. Közrend fenntartásával kapcsolatos feladatok
a) Figyelemmel kell kísérni a településőrök személyi állományának és technikai
felszerelésének fejlesztési lehetőségeit.
Felelős: Mezőcsát Város Jegyzője
Határidő: folyamatos
b) Forgalomszervezési és forgalomtechnikai megoldásokkal meg kell szüntetni a közlekedés
biztonságát és zavartalanságát veszélyeztető okokat, körülményeket.
Felelős:

Mezőcsát Város polgármestere

Ügyrendi - Közbiztonsági Bizottság
Határidő: folyamatos
c) Elemezni kell az állampolgári bejelentések, képviselői észrevételek és egyéb információk
alapján a város közbiztonsági szempontból legveszélyeztetettebb területeit, a kialakuló
tendenciákat, és erről tájékoztatni kell a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság - Mezőcsáti
Rendőr Őrs, és a helyi Polgárőrség vezetőjét az intézkedési stratégia kialakítása
érdekében.
Felelős: Ügyrendi - Közbiztonsági Bizottság
Határidő: folyamatos
d) A helyi Polgárőrség a lehetőségek szerint törekedjen az állampolgárok szubjektív
biztonságérzetének javítása érdekében a belvárosban gyalogos, a külterületeken
gépjárművel járőrszolgálat teljesítésére. A közterületi szolgálaton túl a polgárőrök és
településőreink rendszeresen vegyenek részt különböző akciókban és razziákban a város
területén, a rendezvények és sportesemények biztosításában, a környezetvédelmi feladatok
ellátásában. Nyújtsanak segítséget ezen feladatcsoporthoz kapcsolódó minden más
tevékenységben is.
e) Forrást kell biztosítani a polgárőrség technikai felszerelésének fejlesztési lehetőségeire, Pl.
LEADER egyesület pályázat útján. A munkájuk hatékonyságát fokozó egyéb támogatások
részükre történő biztosítása.
Felelős: Mezőcsát Város polgármestere
Ügyrendi - Közbiztonsági Bizottság
Határidő: folyamatos

II.

Speciális feladatok
1. Gyermek és fiatalkorú bűnözés megelőzése és csökkentése:
a) Az önkormányzat támogassa azokat a pályázati lehetőségeket, amelyeknek célja a
bűnmegelőzés, valamint a gyermek és ifjúság áldozattá, bűnelkövetővé válásának
megelőzése.
Felelős:

Mezőcsát Város polgármestere

Határidő: folyamatos

b) A gyermek – és fiatalkori bűnözés megelőzése és csökkentése érdekében, az
önkormányzat továbbra is támogassa a rendőrség által már szervezett SULIZSARU és
D.A.D.A. programot.
Felelős:

Mezőcsát Város polgármestere
Ügyrendi - Közbiztonsági Bizottság
Humán Erőforrás bizottság

Rendőrkapitányság - Rendőr Őrs
Határidő:

folyamatos

c) Az önkormányzatnak javítania kell a helyi sportolási, a szabadidő hasznos eltöltésnek
lehetőségekhez való hozzájutást és a sportlétesítmények elérhetőségét az egyének anyagi
helyzetétől függetlenül. Lehetőség szerint biztosítani kell pl. a nyitott tornatermek
igénybevételének ingyenes lehetőségét, és egyéb hasonló kikapcsolódási lehetőségeket.
A gyermekek és fiatalkorúak számára szervezett tevékenységet kell biztosítani az iskolai
tanórák után, a közösség különböző erőforrásai, szakmai és önkéntes szereplői
segítségével.
Felelős:

Humán Erőforrás Bizottság

Határidő: folyamatos
2. Családon belüli erőszak megelőzése:
a) Törekedni kell a családon belüli erőszak korai felismerésére és felszámolására. Olyan
rendszert kell kialakítani, amely képes a problémák észlelésére, azonosítására,
értékelésére, és a megfelelő, lehetőleg korai beavatkozásra, valamint az utógondozásra.
Szükség szerint felvilágosító munka, szoros együttműködés a Rendőr Őrs parancsnokával,
aki relevánsa adatokkal rendelkezik a távoltartási ügyekben.
b) A családon belül történt erőszak, bántalmazás sértettjei számára – esetenként a
bántalmazó számára - lehetőség szerint létre kell hozni olyan ideiglenes szálláshelyet,
amely biztosítja a távoltartást. A távoltartásban részt vevő személyek védelme érdekében
adataik, elhelyezésük titokban tartásával történő végrehajtása.
Felelős:

Ügyrendi- Közbiztonsági Bizottság
Humán Erőforrás bizottság
Mezőcsát Város Jegyzője
Határidő: folyamatos
3. Tűz és katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok:
a) A tűz- és katasztrófa védelemmel kapcsolatos feladatok terén:
-

az önkormányzat a lehetőségekhez mérten támogassa a Mezőcsáti Önkéntes Tűzoltó
Egyesületet. Nyújtson segítséget a tűzoltási eszközök javításában, illetőleg pótlásában,
valamint a szervezetek működéséhez szükséges dologi kiadások fedezetében.
-

az önkormányzat anyagi eszközökkel is támogassa a tűzoltási és tűzmegelőzési
propaganda tevékenységet.

Felelős: Mezőcsát Város polgármestere
Határidő: folyamatos
c) Az önkormányzat kísérje figyelemmel és lehetőségéhez képest támogassa a katasztrófa
védelmi tevékenységet.
Felelős: Mezőcsát Város polgármestere
Határidő: folyamatos

4. Idős, egyedül élők , fogyatékosok,fokozott védelme, biztonságuk növelése:
a) A Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ által végzett munka még hatékonyabb
igénybevétele, mely már működésével eddig is komplex segítséget nyújtott a szociális
munka egyes célcsoportjainak számára életkörülményeik javítására (családsegítés,
gyermekjóléti szolgáltatás, támogató szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
fogyatékkal élők nappali ellátása).
b) Javasoljuk a 60 évesnél idősebb, az egyedül élők, a magukról gondoskodni nem képes
személyek felmérését. A pályázati lehetőségek kutatása mellett felvilágosító előadások,
figyelemfelkeltő kiadványok, és a személyesen adott tanácsok nyújtására kell törekedni.
Felelős:

Ügyrendi - Közbiztonsági Bizottság
Humán Erőforrás Bizottság
Határidő: folyamatos
5. Áldozattá válás megelőzése, az áldozatok segítése, kompenzációja
a) Minden lehetséges kommunikációs eszközt meg kell ragadni a veszélyeztetett rétegek
tájékoztatására. Különös hangsúllyal az idősek folyamatos tájékoztatására, mert ők azok,
akik könnyen áldozattá válhatnak, ezért fontos szociális helyzetük figyelemmel való
kísérése, biztonságuk növelésére technikai megoldások kivitelezése. A hatékony fellépés
érdekében a nyugdíjas egyesületben lévők aktív bevonása, részükre tájékoztató,
figyelemfelkeltő, preventív célú előadások tartása.
b) Gyermek- és fiatalkorúak elkövetővé és áldozattá válásának megelőzése az iskolában,
lakókörnyezetében. Meg kell tanítani őket a biztonságos internethasználatra, az idegen
személyekkel történő magatartási szabályokra, módszerekre. Bűnmegelőzési előadások
tartása.
c) Áldozatsegítő szolgálat segítségének bevonása a szükséges etetekben (szakjogászi
segítség, pénzügyi segélyezés, kárenyhítés).
Felelős:
Határidő:

Ügyrendi - Közbiztonsági Bizottság
Humán Erőforrás Bizottság
folyamatos

Az intézkedési terv végrehajtásában feladatkörének megfelelően együttműködik:
-

a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság és a Mezőcsáti Rendőr Őrs állományával,
a foglalkoztatáspolitikához kapcsolódó helyi struktúrába tartozó intézményekkel, azok
képviselőivel,
Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulásával,
a város, valamint a környező települések polgárőr egyesületei vezetőivel, a Katasztrófa
védelemmel, az Önkéntes tűzoltó egyesülettel, kistérségi településőrökkel.
az önkormányzati vagy egyéb szociális ellátó rendszerhez tartozókkal,
a gyermekvédelmi, gyermekjóléti, az oktatási és ifjúságvédelmi szféra helyi
intézményeivel, felelőseivel,

-

a település területén pozícióval rendelkező vagyonvédelmi vállalkozásokkal,
a helyi kisebbség képviseleteivel, a gazdasági élet helyi meghatározó szereplőivel (ipari,
kereskedelmi objektumok, mezőgazdasági szövetkezetek, vállalkozók)
a kulturális és szórakozási célt szolgáló objektumokkal,
az egyházak helyi képviselőivel, vezetőivel.

43/2011.( II. 28.) KT. számú határozat

Tárgy:

Mezőcsát Város Önkormányzat bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója

Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő – testülete megtárgyalta a határozat
mellékletét képező , 2011-2015.évekre vonatkozó bűnmegelőzési és
közbiztonsági koncepciót és azt jóváhagyta.
A koncepcióban foglalt feladatok koordinálásával megbízza Bartók Józsefet az
Ügyrendi - Közbiztonsági bizottság
külső tagját.
A koncepcióban
meghatározott feladatok végrehajtásáról a szakbizottság felé félévente, a
Képviselő – Testület felé évente egy alkalommal tájékoztatást kell nyújtani.

Felelősök: koncepcióban meghatározottak szerint
Határidő: folyamatos, illetve határozatban foglaltak szerint.

Bartók József elérhetősége: 30/449-2352
email:jozsefbartok@t-online.hu

