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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzat bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióját a képviselő-testület a 

29/2015. (IV. 22.) számú határozatával fogadta el, majd 2016. év májusában sor került annak 

felülvizsgálatára.  

 

A koncepció 2017. évi felülvizsgálata időszerűvé vált, melynek során értékelni kell a 

meghatározott feladatok végrehajtását és a rendőrkapitányság éves beszámolója alapján 

javaslatot kell/lehet tenni a módosításra.  

 

1.Intézkedés elnevezése: Egymás iránti felelősség 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A településen élők egymás iránti felelősségvállalásának hiánya. 

Egy közösség erejét mutatja az egymás iránti szolidaritás, a 

felelősség vállalása, a közösség boldogulásáért való közös 

cselekvés. Egy stabil település létrehozása érdekében meg kell 

erősíteni a település közösségét. Az önkormányzat lehetőségeit 

fokozni szükséges ezen cél elérése érdekében. 

Intézkedéssel elérni kívánt cél Összetartó közösség létrehozása és megtartása 

Tevékenységek (a 

beavatkozás tartalma) 

Mentális hozzáállás megváltoztatása, egymás iránti 

felelősségvállalás, kölcsönös figyelem és tisztelet kialakítása, a 

közösség és egymás tulajdonának megbecsülése, védelme. 

Felelős polgármester, képviselő-testület, helyi civil szervezetek, 

egyház, a település lakosai 

Résztvevők/partnerek - 

Intézkedés típusa, 

megvalósításának határideje 

hosszútávú, folyamatos 

Eredményességet mérő 

indikátorok 

közös értékek 

Az intézkedés 

megvalósításához szükséges 

erőforrások (humán, 

pénzügyi, technikai) 

a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 

 

 

2.Intézkedés elnevezése: A helyi társadalomi szervezetek aktivitásának  

további növelése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A településen működő civil szervezetek fokozott bevonása a 

település egészét érintő, koncepcionális jellegű anyagok 

megalkotásába. A kiindulópont az, hogy egy koncepciót csak 

akkor tud egy település a magáénak vallani és a végrehajtásában 

részt venni, ha a településen működő, lakossági támogatással és 

elfogadottsággal rendelkező, a település egy-egy csoportját 

képviselő szervezet részt vesz annak kimunkálásában és 

végrehajtásában. 

Intézkedéssel elérni kívánt cél A településen működő civil szervezetek aktívan vegyenek részt a 

település életét meghatározó koncepciók kidolgozásában, 

végrehajtásában. 



Tevékenységek (a 

beavatkozás tartalma) 

1. naprakész civil szervezet lista vezetése 

2. kapcsolat ápolása a civil szervezetekkel, a kontakt személyek 

meghatározása, elérhetőségek aktualizálása 

3. egyeztetés lefolytatása az együttműködés lehetőségeiről, 

formáiról 

Felelős polgármester, képviselő-testület, jegyző 

Résztvevők/partnerek helyi civil szervezetek 

Intézkedés típusa, 

megvalósításának határideje 

rövidtávú, folyamatos 

 

Eredményességet mérő 

indikátorok 

naprakész és folyamatosan karbantartott civil szervezet lista 

megléte, működő kommunikációs csatornák 

Az intézkedés 

megvalósításához szükséges 

erőforrások (humán, 

pénzügyi, technikai) 

a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 

 

 

3.Intézkedés elnevezése: Pályázati lehetőségek kihasználása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Minél több pályázati lehetőséggel kell élnie az 

önkormányzatnak, hogy a csökkenő önkormányzati bevételek 

mellett annak érdekében, hogy település infrastruktúrája 

fejlődjön, térségi szerepe erősödjön. A kormány és az EU által 

kiírt pályázatok elnyerése révén olyan projektek valósíthatók 

meg, amelyekre önerőből a település nem lenne képes. 

Intézkedéssel elérni kívánt cél A pályázati lehetőségek megismerése, kihasználása, minél több 

pályázat megnyerése. 

Tevékenységek (a 

beavatkozás tartalma) 

pályázatfigyelés, pályázatírás 

Felelős polgármester 

Résztvevők/partnerek - 

Intézkedés típusa, 

megvalósításának határideje 

rövidtávú, folyamatos 

Eredményességet mérő 

indikátorok 

megismert pályázati lehetőségek és benyújtott pályázatok 

száma 

Az intézkedés 

megvalósításához szükséges 

erőforrások (humán, 

pénzügyi, technikai) 

a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 

 

 

4.Intézkedés elnevezése: Illegális szemétlerakások megakadályozása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A település határán, külterületek, az erdős részeken növekszik 

az illegális szemétlerakások száma. 

Településünk kulturált és higiénikus állapotának fenntartása 

közös érdekünk. A köztisztaság romlása nem csak esztétikai 

szempontból fontos, hiszen az illegális hulladéklerakások újabb 

lerakásokat eredményeznek. Megjelennek pl. a patkányok, a 

kisragadozók, melyek fertőzésveszélyt jelentenek, továbbá a 

lakosság komfortérzetét jelentősen rontják. 



Intézkedéssel elérni kívánt cél Tiszta, rendezett település. A hulladéklerakás és szállítás 

szabályainak betartatása. 

Tevékenységek (a 

beavatkozás tartalma) 

fokozott figyelem a településen  

Felelős polgármester, jegyző 

Résztvevők/partnerek az önkormányzat közterület karbantartója 

Intézkedés típusa, 

megvalósításának határideje 

középtávú, folyamatos 

Eredményességet mérő 

indikátorok 

illegális szemétlerakások, az ezzel kapcsolatos bejelentések 

száma 

Az intézkedés 

megvalósításához szükséges 

erőforrások (humán, 

pénzügyi, technikai) 

a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 

 

 

5.Intézkedés elnevezése: Idős emberek megszólítása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Meg kell szólítani az idős embereket, mivel közbiztonsági 

szempontból ők a legveszélyeztetettebb társadalmi csoport. Az 

idős, egyedülálló emberek vannak leginkább kiszolgáltatva pl. a 

besurranásos betöréseknek. 

A szolidaritás egy közösség fontos jellemzője kell, hogy legyen.  

Intézkedéssel elérni kívánt cél Az idősek biztonságérzetének növelése 

Tevékenységek (a 

beavatkozás tartalma) 

1. A településen élő idős emberek (65 év felettiek) 

feltérképezésének folyamatos aktualizálása 

2. Felvilágosítás, tájékoztatás nyújtása  

Felelős 1. családsegítő  

2. a településen szolgálatot teljesítő körzeti megbízott 

Résztvevők/partnerek - 

Intézkedés típusa, 

megvalósításának határideje 

1. -2. rövidtávú, folyamatos 

 

Eredményességet mérő 

indikátorok 

 informáltság emelkedése 

Az intézkedés 

megvalósításához szükséges 

erőforrások (humán, 

pénzügyi, technikai) 

a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 

 

  



 

6.Intézkedés elnevezése: A közlekedés biztonságának erősítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A „templomkanyar” közlekedésbiztonsági szempontból 

veszélyes. Előfordul a településen a megengedett sebesség 

jelentős túllépése, továbbá komoly gondot jelent a szomszédos 

településen működő vállalkozások miatt a jelentős 

kamionforgalom is.  

Intézkedéssel elérni kívánt cél a balesetveszély csökkentése, a közlekedésbiztonság növelése 

Tevékenységek (a 

beavatkozás tartalma) 

fokozott rendőri jelenlét és sebességmérő berendezés jelenléte a 

településen 

Felelős  polgármester, körzeti megbízott 

 

Résztvevők/partnerek - 

Intézkedés típusa, 

megvalósításának határideje 

1. rövidtávú, folyamatos 

2. -3. középtávú, folyamatos 

 

Eredményességet mérő 

indikátorok 

balesetek és sebességtúllépések csökkenése 

Az intézkedés 

megvalósításához szükséges 

erőforrások (humán, 

pénzügyi, technikai) 

a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 

 

 

 

7.Intézkedés elnevezése: Információáramlás hatékonyságának növelése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A kommunikáció, az információ áramlása hatékonyságának 

növelése fontos feladat az önkormányzat és a lakosság között. 

Bizonyos információk, tájékoztatók csak nehézkesen vagy 

egyáltalán nem jutnak el a célcsoporthoz. 

A képviselő-testület számára fontos, hogy döntéseiket a 

település lakosai minél szélesebb körben megismerhessék, 

hiszen a döntések közvetve vagy közvetlenül befolyásolják 

életüket. A döntések előkészítése, a döntéshozatal és a döntések 

végrehajtásának megismerése segíthet a döntések 

elfogadottságának növelésében. 

Intézkedéssel elérni kívánt cél A lakosság tájékozottságának növelése 

Tevékenységek (a 

beavatkozás tartalma) 

az önkormányzat honlapjának folyamatos frissítése 

Felelős polgármester, jegyző  



Résztvevők/partnerek - 

Intézkedés típusa, 

megvalósításának határideje 

rövidtávú, folyamatos 

Eredményességet mérő 

indikátorok 

lakossági visszajelzések 

Az intézkedés 

megvalósításához szükséges 

erőforrások (humán, 

pénzügyi, technikai) 

a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 

 
 

A bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióban szereplő intézkedési területeken a feladatok 

ellátása folyamatos, újabb intézkedési terület körülírására, vagy a meglévők módosítására 

nincs szükség a rendőrkapitányság 2016. évi beszámolójában foglaltakra is figyelemmel.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 

elfogadására.   

Veszprémfajsz, 2017. április 5  

                                                                                      Fertig József 

                                                                                      polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat:  

 

   /2017. (IV. 12.) számú határozat: 

 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 29/2015. (IV. 22.) számú 

határozatával jóváhagyott bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció felülvizsgálatát 

elvégezte.  

 

Megállapította, hogy a koncepcióban szereplő intézkedési területeket érintő módosításra vagy 

kiegészítésre nincs szükség.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: 2018. április 12. a soron következő felülvizsgálat elvégzésére vonatkozóan 

Felelős: Fertig József polgármester  

 

 

 
 


