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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Halimba Község Önkormányzata 2009. évben elkészítette és a 95/2009. (IX.29.) Ö.számú 
határozatával elfogadta  Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját. 
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. novemberében felülvizsgálta a Veszprém 
megyében található települések közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióit. 
Az elvégzett vizsgálat során megállapították, hogy azok megújítása, aktualizálása feltétlenül 
szükséges. 
Emiatt a Rendőrkapitányság felkérte Halimba Község Önkormányzatát, hogy a koncepció 
felülvizsgálatát végezze el és a felülvizsgált, képviselő-testület által elfogadott anyagot 
részükre küldjék meg. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék! 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Halimba Község Önkormányzatának Közbiztonsági és 
Bűnmegelőzési Koncepcióját a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az 
Ajkai Rendőrkapitányságot tájékoztassa, részükre az elfogadott 
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciót küldje meg.  
Határidő:   azonnal 
Felelős:       polgármester 

   
 
Halimba, 2015. december 3.  
 
        Tóbel János 
        polgármester 
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I. Bevezetés 
 

1. A koncepció előzményei 
 
„A közbiztonság nem más, mint amit a szó jelent: a „köz” biztonsága, vagyis az 
állampolgárok mindenkori közbiztonsági-érzete, amely általában szubjektív, ugyanakkor ezt a 
szubjektivitást jellemzően a különböző-a közbiztonságérzetet befolyásoló-objektív események 
és állapotok határozzák meg” 
 
A közbiztonság önkormányzati szemmel egy kicsit más képen fogalmazódik meg. Egy 
településen belül nem csak attól érezzük biztonságban magunkat, ha naponta többször látunk 
rendőrt a köztereinken, persze ez is fontos. 
 
Biztonságot és megnyugvást ad az embereknek, ha településen jól működik a háziorvosi 
szolgálat, a betegápolás, ha működik falugondnoki szolgálat, elérhetőek a közszolgáltatások, 
jól működik a családsegítő szolgálat megoldott az idős felügyelet. A házi gondozó 
közreműködésével mindenkihez időben eljutnak a gyógyszerek, hatékony a védőnői szolgálat, 
közterületeink ápoltak és mentessek az allergén gyomoktól, megoldott a csapadékvíz 
elvezetés. Az óvodába járó gyermekek olyan alapokat sajátíthatnak el amelyek az egészséges 
életmódra a kölcsönös tiszteletre nevelés mellet alkalmasak lesznek megállni a helyüket a 
nagybetűs életben. 

 
Halimba Község Önkormányzata Bűnmegelőzési és Közbiztonsági koncepcióval már 
korábban is rendelkezett. 
 
2. 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 
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3. 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 2012-2020 
elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról 

 

II. TELEPÜLÉSI VISZONYOK 
A település földrajzi fekvése, bel- és külterületének leírása, természeti adottságai 
 
1. Földrajzi elhelyezkedés 
 
Halimba a Közép-dunántúli Régióban, Veszprém megyében található, az Ajkai járáshoz 
tartozik. a Kisalföld és a Déli-Bakony lábánál fekszik. Halimba község Ajka, Öcs, Szőc, 
Taliándörögd településekkel határos, a megyeszékhelytől 39 km-es távolságra van, Ajkától 13 
km-re, Tapolcától 25 km-re terül el. A Balatontól való távolsága 32 km. Közelében található a 
Somló-hegy (35km) és az Agár-tető (8km), ahonnan tiszta időben a Balaton is látható.  
A települést a 7315. számú, Ajka-Padragkút-Nyirád út szeli át. Az út végighalad a 
belterületen és keresztezi a 7317 számú, Devecsert Tapolcával összekötő utat. A településen 
kijelölt gyalogátkelőhely nincs, az útburkolat állapota megfelelő, 100 %-a szilárd burkolattal 
van ellátva.  
A menetrend szerint közlekedő autóbuszjáratok a községen keresztül haladnak Sümeg, 
Tapolca és Ajka irányába. A busz közlekedés szempontjából településünkön kizárólag 
távolsági és helyközi járatok haladnak át, a távolsági buszok végállomása: Ajka, Budapest, 
Keszthely, Zalaegerszeg. 
A legközelebbi vasútállomás Tapolcán (24 km), Sümegen (22 km), és Ajkán (11 km) 
található. 
A helyi közlekedésben a személygépkocsi mellett jellemző eszköz a motorkerékpár és a 
kerékpár. 

 
2. Település szociometriai leírása 
 
A község területének nagysága: 1262 ha. A belterülete 66 ha, külterülete 1196 ha. 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 lakosság nem jelentős része a külterületi ingatlanokban él, ahol a 
közművesítettség ellátottsága nem azonos a belterületen lévőn élőkével. 
 A településen 443 lakóház található. Az épített lakások túlnyomó része összkomfortos, illetve 
komfortos. A házak többsége a hatvanas-hetvenes évek után épült, illetve átépített, de jelentős 
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számban vannak régi kis családi házak, melyek az 1900-as évek elején épültek. 
Közművesítettségük jó.  
Belterületen villany-, és vízvezeték hálózattal az ellátottsági szint 100%-os. Vezetékes gáz, 
szennyvízelvezetés is bevezetésre került az utcák 100%-ban. A közvilágítás korszerű, 
túlnyomó része energiatakarékos. 
A lámpatestek sűrűsége megfelel a közbiztonságnak. A mobiltelefonok vételi lehetősége jó. A 
településen csillagpontos kábeltévé rendszer, szélessávú Internet szolgáltatással működik. 
A kommunális hulladék gyűjtése a belterületen kisedényes megoldással történik, a hulladékot 
hetente szállítják, évente lomtalanítást szervez a szolgáltató. 

 
A településen található intézmények 
  

 Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr Szalai Miklós Tagintézménye 
 Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsödre 
 Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
 Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltsége 
 Házi orvosi rendelő és Körzeti Védőnői Szolgálat 
 Integrált Közösségi Szolgáltató Tér – Művelődési Ház 
 Posta 

 
Munkanélküliség aránya: 
Év Munkaképes 

korúak 
15-64 év 
közöttiek 

Foglalkoztatottak Munkanélküliek 
(nyilvántartott 
álláskeresők) 

Támogatásban 
részesül 
(rendszeres 
szociális segély, 
FHT) 

2008 863 805 44 14 
2009 854 738 92 24 
2010 851 767 65 19 
2011 860 788 50 22 
2012 879 797 66 16 
2013 864 804 42 18 
2014 857 807 37 13 
 
 
3.  Település gazdasági élete 
 
A községben 2008-as évtől nőtt a regisztrált vállalkozások száma. A vendéglátóhelyek száma 
nem növekedett 2008 és 2010 között 2 vendéglátóhely, 2011-2012 között pedig 1 található a 
településen. Az adatok alapján elmondható, hogy a helyi munkalehetőségek 2012-re 
kedvezően alakultak. A helyi önkormányzat, iskola és óvoda vagyis a helyi intézmények 
közel 50 főnek adnak munkalehetőséget. Mindezek mellett közel 10 vállalkozás található a 
településen, amelyek közül több munkahelyet főként az Üveggyár nyújt az itt élők számára. A 
községben 2 élelmiszerüzlet és 1 vendéglátó-ipari egység működik. Ezen kívül a településen 
található még gyógyszertár, posta. 
A helyi adatgyűjtés alapján az aktív korú lakosság elenyésző része helyezkedik el a helyi munkaerő-
piacon. A község aktív korú lakosságának nagy része a 15 km-re található Ajkán talál 
munkalehetőséget, amely ipari szempontból fejlett város.  
A térségen belül a foglalkoztatási mutatók átlagosnak mondhatóak. A munkanélküliek aránya 
a relatív mutatók tükrében 3,94 %. A nyilvántartott álláskeresők száma 2014. decemberében 
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34 fő, ebből járadékban részesül 2 fő, önkormányzatnál FHT illetve rendszeres szociális 
segélyben részesül 11 fő. (Forrás: AFSZ Statisztikája). 
A munkanélküliek között jelentős 12 fő tartós munkanélküli. 
 
A lakosság egy jelentős része reggel 5-7 óra között hagyja el otthonát és délután 4-6 óra 
között tér haza. E dolgozó, munkahellyel rendelkező réteg egy része ingázó, tehát napközben 
nemcsak saját portáját, hanem még a település határait is elhagyja. A lakosság túlnyomó része 
Ajkára jár dolgozni. 
 

 
4. Idegenforgalom, turizmus 
 
Turisztikai szempontból jelentős a Dr. Szalai Miklós Emlékház és Helytörténeti Gyűjtemény, 
a Falumúzeum és Oktatókert ; a Bauxitbányászati Gyűjtemény; a Hagyásfás terület - védett 
növények; Kövületek; Felhagyott bányagödrök; Horgásztavak; Boltoskő-szikla; Malom-
völgy; Láp-terület;  és a Szent-Vendel-kápolna. 
A településen működik az Ezüstfenyő Szálló, ahol a tavalyi azaz a 2014-es évben 2000 
vendégéjszakát töltöttek el, elsősorban diákok. A halimbai Emlékház és Múzeum 
látogatottsága a 2013-as évhez képest jelentősen lecsökkent.  2014-ben a látogatók száma a 
korábbi 2000-hez képest  400-500 fő körül mozgott.  
 
5. Közbiztonság 

 
 A helyi társadalom közbiztonság szempontjából releváns jellemzői 

 
Bűncselekmények 2011 2012 2013 2014 
Lopás 12 16 7 4 
Garázdaság - 4 - 1 
Okirattal visszaélés - 6 - - 
Közbiztonság elleni bűncselekmény 4 - - - 
Súlyos testi sértés 3 - - - 
Könnyű testi sértés - 1 - 1 
Hivatalos személy elleni erőszak - - - - 
Rongálás 1 - - - 
Orgazdaság 2 - - - 
Összesen: 22 27 7 6 

 

 A körzeti megbízott tevékenysége 
 

A területén elkövetett bűncselekmények esetében a nyomozást részben a kapitányság ajkai 
bűnügyi állománya, részben a körzeti megbízott végzi.   
A területéhez tartozó három településen több személy rendelkezik vadászati célból 
lőfegyverrel, így azok időszakos ellenőrzését is ellátja.  
Szükség esetén közös szolgálatot lát el szomszédos körzeti megbízottakkal, járőrökkel, 
melynek során nem csak a területén kell intézkedéseket foganatosítania, hanem a 
Rendőrkapitányság egész területén. 
A közterületi jelenlét az elmúlt években jól alakult, a kmb-s lehetőségeihez mérten igyekezett 
minél többször megjelenni a településen és gyalogosan is szolgálatot teljesíteni. A 
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belterületeken illetve a külterületeken művelés alatt lévő erdőkre, és szántóföldi területekre 
fokozott figyelmet fordított a lopások megelőzése céljából. 
Az idős házaspárok és egyedülálló személyek figyelmét felhívta a trükkös lopásokat elkövető 
személyek módszereire, melyek igen csak változatosak. Az idős személyek jobban ki vannak 
téve az átutazó bűnözőknek, csalóknak.  
 
 

 Halimba Község Polgárőr Egyesülete 
 

A községben Polgárőrség működik. A körzeti megbízottak tartják a kapcsolatot a 
polgárőrséggel, a csoport kapcsolata kifejezetten jónak mondható. 
Halimba Község Polgárőr Egyesülete 1995-ben alakult. Az Egyesület azért jött létre, hogy 
faluban bűnmegelőzés céljából segítsék a rendőrség munkáját és a rendezvények alkalmával 
biztosítsák a helyszíneket, útlezárásokat. A Polgárőr Egyesület tagjai nyugdíjasok és aktív női 
illetve férfi dolgozók. Hetente éjszakánként, 2 alkalommal, 2-3 fővel 5 órát járőröznek a 
településen. 
 
Halimba községben átlagosnak ítélhető a bűnügyi fertőzöttség, nincsenek erősebben fertőzött 
gócok, területek. A lopás bűncselekmény a legjellemzőbb a településen.  Kiugrás 2011 és 
2012 –es években tapasztalható.  
 

 A település közbiztonsági helyzete 

A közbiztonsági helyzet nem mindig jelenti azt, hogy egy adott tárgyévben mennyi 
bűncselekmény történt, de azért némi támpontot jelent. A lakosság köznyugalmát súlyosan 
megzavaró rablás, vagy ennél egyéb súlyosabb bűncselekmény az elmúlt időszakban nem 
valósult meg. A községben történt bűncselekmények szinte mindegyike felderítésre került 
vagy már az elkövetéskor megállapítható volt az elkövető kiléte. A községben nem alakult ki 
elkövetői kör. 
 
 

 Igazgatásrendészeti tevékenység 

A községben 6 személy rendelkezik fegyvertartási engedéllyel, a tartási körülmények éves 
ellenőrzése folyamatosan, időarányosan kerül végrehajtásra, mely során hiányosság nem 
került megállapításra. A községben nem működik vadásztársaság. 
 
 

 Összegzés 

A község fő célja a közbiztonság és a közterület rendjének fenntartása, javítása.  
A községben a rendőri jelenlét és szolgálat ellátásnak szervezésénél figyelembe vették és 
továbbra is figyelembe veszik a területen elkövetésre kerülő bűncselekményeket, ezek 
jellemzőit.  
 
A beszerzett információk szerint törekednek az elkövetések szempontjából jelentős időszak, 
az éjszakai szolgálat idejének növelésére, a bűncselekmények megelőzésének 
megakadályozásának érdekében. A szolgálatok ellátása során figyelmet fordítanak a községet 
körülvevő mezőgazdasági, erdő és egyéb külterületek fokozottabb ellenőrzésére is. A 
közlekedés biztonsági helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérik, a jogellenes 
cselekményeket elkövető személyek lehetséges kiszűrése érdekében.  
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A község közbiztonsági helyzete kifejezetten jónak mondható. Az rendőrség, valamint az 
önkormányzat közötti kapcsolat kiváló.  

 Ismertté vált bűncselekmények alakulása az Ajkai Rendőrkapitányság illetékességi 
területének egészén, valamint Halimba község közigazgatási területén 2011, 2012, 
2013. és 2014. évben: 

 
 2011 2012 2013 2014 
Bűncselekmények Halimba községben 22 27 7 6 
Bűncselekmények Ajkai RK illetékességi területén: 1150 1341 1170 653 

 
 

 Közlekedési balesetek számaránya az Ajkai Rendőrkapitányság illetékességi 
területének és Halimba község közigazgatási területének viszonylatában 2011, 2012, 
2013 és 2014 évben: 

 
 Halimba területe Ajka RK területe 
 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
Balesetek száma 1 1 0 0 82 77 80 79 

 ebből halálos - - - - 11 4 5 6 
 súlyos - 1 - - 24 25 19 25 
 könnyű 1 - - - 47 48 56 48 
 anyagi káros - - - - - - - - 

 
 

 Az elzárással is sújtható szabálysértések alakulása az Ajkai Rendőrkapitányság 
Illetékességi területén 2014. évben: 

 Ajka RK 
2014 

Halimba 
2014 Szabálysértések 

lopás 221 4 
sikkasztás 8 - 
jogtalan elsajátítás 9 - 
orgazdaság 1 - 
készpénz helyettesítő eszk. visszaélés 1 - 
csalás 69 - 
szándékos rongálás 72 - 
idegen, nem gépi j. elvétele - - 
magánlaksértés 3 - 
önkényes beköltözés 1 - 
rendzavarás 11 - 
garázdaság 44 - 
közbiztonsági tevékenység jogosulatlan 
végzése 

- - 

tiltott kéjelgés - - 
veszélyes fenyegetés - - 
feloszlatott társadalmi szervezet - - 
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tevékenységében való részvétel 
valótlan bejelentés 10  
járművezetés az eltiltás tartalma alatt 14 - 
jogosulatlan vadászat - - 
távoltartó határozat szabályainak 
megszegése 

1 - 

Összesen: 465 4 
 
 

III. A koncepció elemei 
1. Az önkormányzat részletekre lebontott jövőképe a település közbiztonságáról 

Általános, hosszú távú cél: az objektív biztonság és a szubjektív biztonságérzet közelítése és 
javítása, az életminőséget javító közbiztonság megteremtése, a bűnözés csökkentése. 
 
Középtávú cél: A közösségi bűnmegelőzés rendszerének kiépítése a településen. Partnerségi 
viszony megteremtése az önkormányzat, az illetékes rendészeti szervek, helyi intézményi 
struktúra, gazdasági élet helyi szereplői, lakossági- civil szerveződések és a lakosság minél 
szélesebb rétege között. 
 
Rövidtávú célok: Az önkormányzat bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciójának 
elfogadása, bűnmegelőzésért felelős személy kijelölése. Akut problémák, krízisek gyors 
kezelése, szubjektív biztonságérzet javítása technikai eszközökkel, és humán erőforrások 
útján. A településen található polgárőr egyesület fejlesztése. A leírtakhoz források 
megszerzése pályázat útján. Önrész vállalása, elkülönített pénzkeret biztosítása. 
 

2. A stratégia megvalósítását szolgáló rövid távú célok 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia kiemelt beavatkozási területei a következők:  

 a településbiztonság fokozása érdekében megvalósítandó célok,  
 a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzésével kapcsolatos célok,  
 az áldozattá válás megelőzésével és az áldozatok segítésével kapcsolatos célok és  
 a bűnismétlés megelőzéséhez szükséges célok elérésére fókuszál.  

Halimba Község Bűnmegelőzési Koncepciójában megfogalmazott célok és prioritások 
egyértelműen illeszkednek és kapcsolódnak a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában 
megfogalmazott beavatkozási területekhez.  

Emellett elmondható, hogy az időskorúak életkori, fizikai, mentális sajátosságaikból és a 
társadalomban betöltött szerepüknél fogva az átlagnál sérülékenyebbek, kiszolgáltatottabbak. 
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia valamennyi prioritásában előtérbe helyezi az idősek 
védelmét, segítését, lehetséges bevonásukat a bűnmegelőzési programokba. Halimba Község 
Bűnmegelőzési Koncepciója is kiemelten foglalkozik ezzel a társadalmi réteggel. Az áldozattá 
válás megelőzésének elsődleges célcsoportja a nyugdíjas, idős korosztály akárcsak a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Stratégiában. 
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3. Prioritások a bűnmegelőzésben 

A településen felmerült problémák prioritása: 

 A közterület rendjének fenntartása, közterületi rongálások megszüntetése 
 A közterületen történő bűncselekmények a lakosság közvetlenül érzékeli és védekezési 
lehetőségei is korlátozottak. Ezért egyik legfontosabb feladat a közterület és a nyilvános 
helyek rendjének biztosítása. Elkötelezett szándék annak érdekében, hogy a –bárki által 
igénybe vehető- közterületeken az emberek biztonságában érezzék magukat akár éjszaka 
is. 
A faluközpont, különösen nyáron és szünetek alatt a fiatalok gyülekező helye. Sok esetben 
az itt összegyűlt tinédzserek rongálják az utcai bútorzatokat, a zöld növényzetet. Ezen 
esetek megszüntetése érdekében szükséges egy megelőző tevékenység, tájékoztatók 
formájában akár az iskolában, akár a fiatalok otthoni környezetében.  
 

 A gyermek és fiatalkori bűnözés csökkentése. Az említett korosztály célirányos 
preventív nevelésével a bűnözés utánpótlási bázisának csökkentése. 
 

 A droghasználat és kábítószer-bűnözés kezelése, megelőzése érdekében a fokozott 
hatósági tevékenység mellett, széleskörű intézményi és társadalmi összefogás szükséges. 
 

 A családon belüli erőszak megelőzése, megtörtént esetek megfelelő kezelése. 
Erőszakos családban felnövekvő gyermekben az erőszakra való hajlam átöröklődik. 
Kiemelten fontos a problémás családok segítése, mert ezzel az előző pontban 
megfogalmazott célokért is tudunk egyben tenni. 
 

 Az idős, egyedül élők fokozott védelme, biztonságuk növelése. Az aktuális ügyektől 
elvonatkoztatva is szükséges az idősekről való gondoskodás, ennek részét kell, hogy 
képezze otthonunk védelme is. 
 

 Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés, az áldozat kompenzációja. A 
leghatározottabb törekvéseink mellett is előfordulhat, hogy a település lakói közül 
áldozattá válnak. Segíteni kell az állami és civil áldozatvédelmi lehetőségek elérését, s 
koordinálni a veszélyekkel kapcsolatos korrekt és folyamatos tájékoztatást. 
 

 Utcai árusítás szigorítása 
Az utóbbi időszakban az utcai árusítók jelenléte lecsökkent a településen, azonban még 
mindig problémát jelent legfőképpen az idősebb korosztály számára. Az utcai árusítók 
több esetben erőszakosan próbálják vásárlásra bírni a lakosokat már már zaklatásszerűen. 
Az elkövetők trükkösen gyakran célozzák meg az időseket, kihasználva 
jóhiszeműségüket. Szükség a polgárőrség, rendőrség, önkormányzat, lakosság 
együttműködése az utcai árusítók kiszorítása érdekében. 
 

 7315 számú, Halimba belterületét érintő útszakaszon sebességkorlátozás bevezetése, 
figyelmeztető-, sebességjelző tábla elhelyezése. 
A faluba érkező gépjárművek sok esetben lassítás nélkül haladnak át a településen, amely 
nagyon balesetveszélyes. Javasolt lenne sebességjelző, figyelmeztető táblák kihelyezése. 
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 Polgárőrség erősítése 
 
A Polgárőr Egyesület alacsony taglétszámmal működik. A közbiztonság megteremtésében és 
a bűnmegelőzésben a rendőrség mellett a legfontosabb szereplő a polgárőrség kell, hogy 
legyen. Tevékenységük, helyi lakosként a településért érzett fokozott felelősségük és 
elfogadottságuk jelentősen javíthatja a település lakóinak biztonságérzetét. Feladataikat csak 
akkor tudják hatékonyan ellátni, ha minél több, a közbiztonság fontosságát átérző lakost 
tudnak bevonni tevékenységükbe. 
 

 Környezeti bűnmegelőzési programok megvalósítása 
A környezeti (építészeti) bűnmegelőzés olyan építészeti, településfejlesztési, táj- és 
kertépítészeti, forgalomtechnikai, fénytechnikai, pszichológiai és kommunikációs módszerek 
összessége és együttes alkalmazása, amelyek az épített környezet utólagos átalakításával, 
valamint az építendő tudatos tervezésével és megvalósításával a bűnelkövetés lehetőségeit 
csökkentik, illetve megszüntetik.  
 
 Társadalmi bűnmegelőzési programok megvalósítása 
A társadalmi bűnmegelőzés célja olyan intézkedés, beavatkozás, amely közvetlenül 
(célzottan), valamint közvetetten (hatásaiban) szolgálja a közösség biztonságának 
fenntartását. Az életminőséget javító közbiztonság megteremtését, a bűnözés csökkentését, 
partnerség megteremtése a bűnmegelőzésben résztvevő szereplők között 
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4. A prioritásokhoz és a SWOT elemzés eredményeihez igazodó, időtávokra tagolt 
cselekvési terv 

1. Intézkedés címe: A közterület rendjének fenntartása, közterületi 
rongálások megszüntetése 

 
Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Településünkön ritkán, de előfordulnak rongálások. A 
közterületeken lévő berendezések, útjelző táblák, virágos ládák, 
buszmegállók rongálásának eredményei ritkán 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 fokozottan fertőzött, veszélyeztetett területek éjszakai 
világításának megoldása 
2. a legfertőzöttebb területeken térfigyelő rendszer kiépítése 
3. folyamatos információs csatorna működtetése a vandalizmus 
megelőzése érdekében 
4. Intézmények bevonása. Prevenciós tájékoztató programok 
lebonyolítása 

Felelős Polgármester, Polgárőrség 

Résztvevők/partnerek Polgárőr Egyesület 
Intézkedés típusa, 
megvalósításának határideje 

hosszú távú 
folyamatos 
 

Eredményességet mérő 
indikátorok 

Rongálás miatti bejelentések száma, fertőzött területek 
megszűnése 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

Humán, pénzügyi 
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2.Intézkedés címe: A gyermek és fiatalkori bűnözés csökkentése. 
Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Ahol a szülő nem fordít elég figyelmet a gyermekre, nem ismeri 
baráti társaságát, szabadidejének eltöltésének módját, esetlegesen 
rossz példát szolgál gyermeke számára  vagy a nevelési 
módszereik nem hatékonyak előfordulhat, hogy a gyermekek 
bűncselekményt követnek el. Ez általában garázdaság, 
vandalizmus, lopás lehet. Emellett jellemző a fiatalságra a 
szóváltást követő bántalmazás. 

Intézkedéssel elérni kívánt cél Gyermekek és fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények 
számának csökkentése 

Tevékenységek (a 
beavatkozás tartalma) 

Preventív nevelés, tájékoztató fórumok 

Felelős Rendőrség, Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Résztvevők/partnerek Polgárőrség, Rendőrség 
Intézkedés típusa, 
megvalósításának határideje 

folyamatos 

Eredményességet mérő 
indikátorok 

Bűnelkövetések számának csökkenése 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

Humán 
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3. Intézkedés címe: A droghasználat és kábítószer-bűnözés kezelése, megelőzése 
Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen nem jellemző a drogfogyasztás és vele 
párhuzamosan a drogok árusítása is. Mindezektől eltekintve 
fontos a megelőzés. Az a tapasztalat, hogy a szülők 
tájékozatlanok azzal kapcsolatban, hogy milyen jelei vannak a 
drog fogyasztásának. 
Nem csak a közbiztonság és a bűnmegelőzés érdekében, hanem 
gyermekeink biztonsága, egészsége és jövője érdekében meg kell 
előzni a droghasználatot. Ehhez szoros együttműködésre van 
szükség a rendőrség, a szülők és az iskola között. 

Intézkedéssel elérni kívánt cél Droghasználat megjelenésének megelőzése 

Tevékenységek (a 
beavatkozás tartalma) 

1. Bevonni a szülői munkaközösséget a közbiztonsági, 
bűnmegelőzési tevékenységbe, a koncepció végrehajtásába. 
Delegáljanak egy személyt erre a feladatra. 
2. Felhívni a szülők figyelmét a problémára, tájékoztatni őket, 
hogy milyen jelekre figyeljenek gyermekeiknél 

Felelős Rendőrség, iskola 
Résztvevők/partnerek - 
Intézkedés típusa, 
megvalósításának határideje 

folyamatos 

Eredményességet mérő 
indikátorok 

drogfogyasztással kapcsolatos bejelentések száma 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

humán, pénzügyi 

 



Halimba Község Önkormányzata   Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 
 

16 
 

 
4. Intézkedés címe: A családon belüli erőszak megelőzése 
Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Halimbán a családon belüli erőszak nem jellemző. Megelőzés 
jelleggel azonban kiemelten fontos a problémás családok 
segítése, mert ezzel a többi intézkedésben megfogalmazott 
célokért is tudunk egyben tenni. 
 

Intézkedéssel elérni kívánt cél Családon belüli erőszakos esetek megelőzése 

Tevékenységek (a 
beavatkozás tartalma) 

A családban helyes normák felállításával kell a gyermek 
magatartásformáit kialakítani, melyet mintakövetéssel tesz 
magáévá. Viselkedését is szabályozni kell, meg kell tanítani arra, 
hogy egyes helyzetekben hogyan, miképpen reagáljon. 

Felelős Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 
Résztvevők/partnerek Iskola, Önkormányzat, Rendőrség 
Intézkedés típusa, 
megvalósításának határideje 

folyamatos 

Eredményességet mérő 
indikátorok 

Bejelentések száma 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

humán, pénzügyi 
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5. Intézkedés címe: Az idős, egyedül élők fokozott védelme, biztonságuk növelése. 
Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az elkövetők trükkösen gyakran célozzák meg az időseket, 
kihasználva jóhiszeműségüket. Velük szemben leggyakrabban 
vagyon elleni bűncselekményeket követnek el. 
 

Intézkedéssel elérni kívánt cél Idősek biztonságérzetének növelése 

Tevékenységek (a 
beavatkozás tartalma) 

Településen élő idős emberek feltérképezése 
Tájékoztató anyagok célcsoporthoz történő eljuttatása, 
tájékoztató előadások megtartása 

Felelős Rendőrség 
Résztvevők/partnerek Nyugdíjas Klub, Polgárőrség, Önkormányzat, Térségi 

Családsegítő Szolgálat 
Intézkedés típusa, 
megvalósításának határideje 

folyamatos 

Eredményességet mérő 
indikátorok 

Bűncselekmények számának csökkenése 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

humán, pénzügyi 
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6. Intézkedés címe: Utcai árusítás szigorítása 

 
Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az utóbbi időszakban az utcai árusítók jelenléte lecsökkent a 
településen, azonban még mindig problémát jelent legfőképpen 
az idősebb korosztály számára. Az utcai árusítók több esetben 
erőszakosan próbálják vásárlásra bírni a lakosokat már már 
zaklatásszerűen. Az elkövetők trükkösen gyakran célozzák meg 
az időseket, kihasználva jóhiszeműségüket. 

Intézkedéssel elérni kívánt cél Utcai árusítók tevékenységének korlátozása 

Tevékenységek (a 
beavatkozás tartalma) 

Utcai árusítók nyomon követése, megfigyelési hálózat létesítése 

Felelős Önkormányzat 
Résztvevők/partnerek Polgárőrség 
Intézkedés típusa, 
megvalósításának határideje 

folyamatos 

Eredményességet mérő 
indikátorok 

utcai árusítás visszaszorulása 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

humán 
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7. Intézkedés címe: Közlekedés biztonságának 
Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az elmúlt évtizedekben jelentősen megváltozott a közúti 
közlekedés, lényegesen több az utakon a gépjármű, az utak 
zsúfoltabbak, fokozottabb a balesetveszély. 
Településünk elhelyezkedése, a rajta átmenő főútvonal miatt 
több veszélyforrást is jelent a lakosság számára. A közlekedési 
morál javítása és a közlekedési szokások átalakítása 
kulcsfontosságú ezen a területen.  

Intézkedéssel elérni kívánt cél 7315. számú útvonal biztonságosabbá tétele 

Tevékenységek (a 
beavatkozás tartalma) 

Közúti korlátozások bevezetése 

Felelős Önkormányzat 
Résztvevők/partnerek Polgárőrség, rendőrség 
Intézkedés típusa, 
megvalósításának határideje 

folyamatos 

Eredményességet mérő 
indikátorok 

Közúti balesetek számának csökkenése 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

pénzügyi 
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8. Intézkedés címe: Polgárőrség erősítése 
Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A Polgárőr Egyesület alacsony taglétszámmal működik. 
A közbiztonság megteremtésében és a bűnmegelőzésben a 
rendőrség mellett a legfontosabb szereplő a polgárőrség kell, 
hogy legyen. Tevékenységük, helyi lakosként a településért 
érzett fokozott felelősségük és elfogadottságuk jelentősen 
javíthatja a település lakóinak biztonságérzetét. Feladataikat 
csak akkor tudják hatékonyan ellátni, ha minél több, a 
közbiztonság fontosságát átérző lakost tudnak bevonni 
tevékenységükbe. 

Intézkedéssel elérni kívánt cél A Polgárőrség taglétszámának növekedése. 
Tevékenységek (a 
beavatkozás tartalma) 

1. A Polgárőr Egyesület tagságának növelése, elérhetőségeik 
minél szélesebb körhöz való eljuttatása (pl. intézményekben, 
Halimbai Hírek, honlap, hirdetőtáblák) 
 

Felelős Polgárőrség 
Résztvevők/partnerek Önkormányzat 
Intézkedés típusa, 
megvalósításának határideje 

1. folyamatos 
 

Eredményességet mérő 
indikátorok 

Polgárőrség taglétszáma 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

humán, pénzügyi 
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9. Intézkedés címe: Környezeti bűnmegelőzési programok megvalósítása 
Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Leginkább a településközpontban fordulnak elő a nagyobb 
forgalomból, a viszonylagos változatosságból adódóan az 
„unaloműző” kihágások (pl. rongálások , garázdaság). Emellett 
a laza beépítésű területeken nem jellemzően, de előfordulhatnak 
a felügyelet hiányából adódó lakásbetörések. 

Intézkedéssel elérni kívánt cél A bűncselekmények végrehajtásának megnehezítése; a 
felderítési és lelepleződési kockázat megnövelése; 
bűncselekménynek az elkövető szempontjából vizsgált 
„jövedelmezőségének” csökkentése, illetve a későbbi 
„önigazolás” megnehezítése. 
 

Tevékenységek (a 
beavatkozás tartalma) 

Közösségi kontroll - A közösségi kontroll a (lakó)környezet 
természetes felügyelete az adott terület felett, amely arra 
hivatott, hogy az egyének ott tartózkodásának jogosságát 
ellenőrizze, így azonosítva az idegeneket. 
Utcák, terek megfelelő kialakítása. 
Megfelelő megvilágítás biztosítása. 
Tájékozódás - Új megközelítést jelent az épített környezet, az 
épületek és a színek kapcsolata, harmóniája. A homlokzatok és 
épületszerkezetek színekkel történő kiemelése hatással van az 
ott élő, vagy arra elhaladó emberek hangulatára, emellett a 
megfelelő színdinamikai jellemzőkkel megvalósított épített 
környezet nagyban segíti a térbeli tájékozódást és a közösség 
azonosítását. 
Növényzet – A növényzet semmilyen módon nem takarhatja a 
közösségi kontroll alá vont térrészeket. A fák koronája e 
területen nem nyúlhat le 180 cm alá, illetve a cserjeszint ne 
emelkedhet 90 cm fölé. 

Felelős Önkormányzat 
Résztvevők/partnerek Polgárőrség, civil szervezetek, lakosság 
Intézkedés típusa, 
megvalósításának határideje 

1. folyamatos 
 

Eredményességet mérő 
indikátorok 

Bűncselekmények számának csökkenése 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

humán, pénzügyi 
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10. Intézkedés címe:  

Társadalmi bűnmegelőzési programok megvalósítása 
 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A nők és az idősebbek jobban tartanak az áldozattá válástól, 
mint a férfiak, illetve a fiatalabbak. Nemcsak a bűnelkövetők 
megbüntetése, megváltoztatása lehet alkalmas tényező a 
bűnözés visszaszorításában, hanem például az is, hogy az 
embereket, különösen a bűnelkövetők támadásának fokozottan 
kitett személyeket, felkészítjük a helyes védekezésre. 

Intézkedéssel elérni kívánt cél A társadalmi bűnmegelőzés célja olyan intézkedés, 
beavatkozás, amely közvetlenül (célzottan), valamint 
közvetetten (hatásaiban) szolgálja a közösség biztonságának 
fenntartását. Az életminőséget javító közbiztonság 
megteremtését, a bűnözés csökkentését, partnerség 
megteremtése a bűnmegelőzésben résztvevő szereplők között. 
 

Tevékenységek (a 
beavatkozás tartalma) 

Bűnmegelőzési, áldozatvédelmi kiadványok, szóróanyag 
kampány lefolytatása. 
Bűnmegelőzési, áldozatvédelmi előadássorozatok megtartása 
idősek és fiatalok részére. 
Bűnmegelőzési és áldozatvédelmi tájékoztatás, információs 
napok szervezése a lakosság részére. 

 
Felelős Rendőrség 
Résztvevők/partnerek Önkormányzat, polgárőrség, civil szervezetek, iskola 
Intézkedés típusa, 
megvalósításának határideje 

1. folyamatos 
 

Eredményességet mérő 
indikátorok 

Bűncselekmények számának csökkentése 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

humán, pénzügyi 
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IV. A koncepció megvalósítása 
 
1. Anyagi erőforrások 
 
Mivel az önkormányzat kiemelt feladata a közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás, 
ehhez a szükséges forrást elő kell teremteni. Az önkormányzat támogatja a rendőrség, a 
polgárőrség, a polgári védelmi szövetség szervezetét és a helyi civil szerveződéseket. A 
költségvetés tervezésénél erre forrásokat különít el az önkormányzat. 
Ezen túlmenően pályázatok benyújtásával, külső szponzorok, vállalkozások bevonásával kell 
feltárni az újabb forráslehetőségeket. 

 
2. Rendelkezésre álló infrastruktúra 
 
Az önkormányzat a Polgárőr szervezet számára egy ingatlan biztosít, ahol gyülekezhetnek, 
eszközeiket tarthatják. Az ingatlan rezsijét az önkormányzat finanszírozza, emellett éves 
szinten a Polgárőrséget anyagilag is támogatja. Az önkormányzat anyagi támogatással 
hozzájárul a Polgárőrség munkájához. 
 
3. A megvalósítás alanyai 

 
 Humánerőforrás 
Az önkormányzatnál külön a bűnmegelőzéssel foglalkozó munkatárs a település méretére, a 
lakosságszámra tekintettel nincsen.  
 
4.  Együttműködés a rendőrséggel 
Az önkormányzat és a rendőrség kapcsolatának négy módja van  
 

 Véleményezés 
 

A képviselő-testületeket a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény III. fejezetében 
meghatározott esetekben véleményezési jogosultság illeti meg.  
A rendőrség is véleményez hatósági tevékenysége során (útlezárások, működési engedélyek 
kiadása). 
 

 Kezdeményezés  
 

A vélemény kifejtése legtöbbször kezdeményezést is jelent. Az önkormányzat pl. 
kezdeményezheti egy adott terület sűrűbb járőrözését. A kezdeményezések során mind az 
önkormányzatnak, mind a rendőrségnek figyelemmel kell lenni, adottak-e a végrehajtás 
feltételei, illetve kinek kell azokat biztosítani.  
 

 Együttműködés 
 

Az önkormányzati hivatal munkatársai feladataik teljesítése során rugalmasan működjenek 
együtt a rendőrséggel.  
Ez jelenthet adatszolgáltatást, informatikai kapcsolatokat, az eljárások segítését, megnyilvánul 
a fertőző betegségekkel, mérgező anyagokkal kapcsolatos eljárásokban, a katasztrófa 
elhárítási tevékenységben, a közművek és biztonsági berendezések meghibásodásának 
elhárításában, a sérült vagy bűncselekmény miatt gazdátlanná vált állatok elhelyezésében, a 
közös ügyfélszolgálat vagy fogadóórák megszervezésében, közös ellenőrző akciók 
lebonyolításában, közös sajtótájékoztatókban, ünnepségekben, közhasznú munkások 
foglalkoztatásában és az egészségügyi szolgálat igénybevételében.  
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 4. A támogatás lehet erkölcsi vagy anyagi jellegű  

 

A képviselő-testület és az önkormányzati hivatal álljanak ki a közvédelmében határozottan és 
jogszerűen fellépő rendőrség mellett.  
A támogatás megnyilvánulhat anyagi és erkölcsi értelemben is. Az önkormányzat 
lehetőségeihez mérten anyagilag is támogatja a rendőrséget, a közterületi rendőrháló, illetve 
az átlagostól magasabb helyi igények megvalósítása érdekében.  
 
5.  Együttműködés a helyi polgárőr szervezettel 
 
A közbiztonság fokozása érdekében a társadalmi bűnmegelőzés kialakítása és bővítése kell, 
hogy hangsúlyt kapjon. Hathatós támogatást kell nyújtani a már meglévő önvédelmi célú 
közösségi szerveződéseknek – a polgárőrségnek – és aktív szervező tevékenységgel kell 
segíteni minden olyan civil szervezet létrehozását, mozgalom életre hívását, amelyek 
tevékenysége közvetlenül, vagy közvetve erősíti a közbiztonságot, a segíti a bűnmegelőzést, 
és hozzájárulhat a lakosság biztonságérzetének növeléséhez. A megelőzés egyik 
leghatékonyabb módszere a fokozott közterületi jelenlét, amelyet a rendőrség jelenlegi 
anyagi, technikai, személyi feltételei mellett nem tud minden esetben önmaga biztosítani.  
 
6.  Az együttműködés szervezeti keretei 
 
A rendőrség hagyományosan minden évben megtartja beszámolóját a lakosság számára a 
közmeghallgatás alkalmával a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Az önkormányzat a Polgárőrséggel és a 
Rendőrséggel jó kapcsolatot ápol. Ugyanez mondható el a Polgárőr szervezet és a Rendőrség 
viszonyáról. Azonban probléma, hogy kevés a körzeti megbízottal történő egyeztetési 
lehetőség, a megbízott elfoglaltsága miatt. 
 
7.  A bűnmegelőzés kommunikációja 
 
A partneri kapcsolatokra alapozott bűnmegelőzési koncepció nem képzelhető el jól szervezett, 
hatékonyan működő kommunikációs lánc nélkül.  
 
Ki kell alakítani az önkormányzat, az együttműködő szervezetek, hatóságok között a 
kölcsönös információ átadás leghatékonyabb csatornáit. 
 
A lakosság felé reális tájékoztatást, felvilágosítást kell adni, ezzel is biztosítva azokat a 
lehetőségeket, melyek segítik az önvédelmi mechanizmusok kialakulását, támogatják a 
közösségi együttműködés formáit. 
 
 
A bűnmegelőzési kommunikáció egyik feladata lehet a valós bűnügyi helyzet és az arról 
kialakított média-kép ellentmondásainak a feloldása, a helyi médián keresztül a lakókörnyezet 
bűnügyi eseményeiről történő, szenzációs elemeket kerülő, hiteles és a megelőzés érdekeit 
szolgáló, cselekvésre is serkentő tájékoztatás megteremtése.  
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8.  Kommunikációs csatornák 
 
A bűnmegelőzést, tájékoztatást a következő kommunikációs csatornák bevonásával tervezi a 
település: 

- www.halimba.hu honlap 
- Halimbai Hírek 
- hirdetőtáblák 

 
 
9. Kommunikációs terv 

 
Az önkormányzati eseményekhez kapcsolódóan, lakossági fórumok, különböző rendezvények 
során lehetőség nyílik szóróanyagok kijuttatására, valamint tájékoztató előadások 
megtartására. Az előadások, tájékoztatók megtartására a Polgárőrség, Rendőrség tagjai 
kérhetőek fel. Emellett a honlap, a hirdetőtáblák valamint a települési újság lehetőséget 
biztosít a lakosság bűnmegelőzési tárgyú tájékoztatására egyaránt. 
 

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 maga végzi. 
„Összefoglalva az önkormányzat szerepét a közbiztonságban kijelenthetjük, hogy az 
önkormányzat egy kapocs amely összeköti a közös szereplőket, hatóságokat, hiszen egyik 
szervezet sem tud sikeres lenni a másik szervezet együttműködése nélkül.” 

 
Záradék: 

 
Halimba Község Önkormányzati 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 Halimba község Önkormányzati Képviselő-
testülete a záradékban foglaltaknak megfelelően a …/2015. (x.x) számú határozatával 
elfogadta. 

 
 
Halimba, 2015. december 10. 
 
 
……………………………….                                            …………………………… 
 polgármester                                                                           jegyző 


