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Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Város Képviselő-testülete a 265/2003. (XII. 18.) határozatával elfogadta Békés Város Bűnmegelőzési Koncepcióját. A Bűnmegelőzési koncepció ad keretet az éves programok
legfontosabb célkitűzéseinek, feladatainak. A koncepció által meghatározott főbb területek sorrendisége egyben prioritási sorrendet is jelöl. A programpontokkal kapcsolatos részletes feladatmeghatározásokat az adott év Bűnmegelőzési Programja tartalmazza.
A koncepcióban foglaltak alapján terjesztjük Tisztelt Képviselő-testület elé a 2013. évi
Bűnmegelőzési Programot. A bűnmegelőzés területén végzett feladatokat főleg önként vállalt
tevékenységként végzi önkormányzatunk. Tekintettel a terület jellemző tendenciáira, illetve az
önkormányzat rendelkezésére álló anyagi forrásokra, a konkrét feladatok meghatározásánál a
preventív, megelőző tevékenységre fektetünk nagyobb hangsúlyt. A Békési Rendőrkapitánysággal, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatalával, civil szervezetekkel közösen megfogalmazott javaslatok megvalósításával eleget
tudunk tenni a Bűnmegelőzési Koncepció elvárásainak, ezért kérjük a Program támogatását.
Kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására.
Határozati javaslatok:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Békés Város 2013. évi Bűnmegelőzési programját.
2. Felkéri polgármesterét, hogy a 2013. évi költségvetésben a program végrehajtásához
szükséges forrásokat a lehetőségekhez mérten biztosítsa.
Határidő:

értelem szerint

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

Békés, 2013. március 19.
Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző
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BÉKÉS VÁROS 2013. ÉVI
BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAMJA
1., Gyermek és ifjúságvédelem:
a) A gyermekvédelmi jelzőrendszer működése során tekintettel kell lenni arra, hogy ez egy szűk
kört érint, a rendszer tevékenységéről szóló információkat nem használhatjuk fel jelen program
esetében. Ennek ellenére szükséges az érintettek további szoros kapcsolattartása. A jelzőrendszer
keretein belül a rendőrség jelzi a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti
Szolgálata felé, ha valamely családban a gyermek veszélyeztetett helyzetbe kerül. A programban
részt vesznek a nevelési, oktatási intézmények, a védőnői hálózat, a gyermekorvosok, egyházak,
illetve a polgárőrség. A rendszer működése szempontjából fontos, hogy egyszerre működjön egy
formális és egy informális rendszer, amelynek lényege, hogy minél előbb jelezzenek az illetékeseknek a gyermekek veszélyeztetettségéről, és utána kerüljenek leírásra az információk.
A programpont megvalósulásának feltétele, hogy az érintettek a továbbiakban is szorosan tartsák
egymással a kapcsolatot.
Fenti feladatok ellátásának
 határideje: folyamatos,
 felelőse: Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal Járási Gyámhivatala,
városi nevelési és szociális intézmények,
 együttműködő partner: Békési Rendőrkapitányság
b) A gyermek- és ifjúságvédelem területén továbbra is nagy figyelmet igénylő terület a tankötelezettség elmulasztásának kezelése. Ez az oktatási intézmények részéről jelzési kötelezettséget jelent a járási gyámhivatal felé, amely a védelembe vételi eljárás lefolytatását követően meghozza a
szükséges intézkedést.
Az általános- és középiskola első évfolyamára be nem íratott gyermek törvényes képviselőjét a
Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal Járási Gyámhivatala felszólítja kötelezettségének teljesítésére.
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 28. § (6)
bekezdésével beiktatott, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
34/A. §-a értelmében „a rendőr azt a 14. életévét be nem töltött tanulót, aki nagykorú kísérete
nélkül, valamint aki nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy a tanítási napon a tanítási órától
vagy az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól engedéllyel maradt távol, vagy arról engedéllyel távozott el - a nevelési-oktatási intézménnyel történt előzetes egyeztetést követően - a
nevelési-oktatási intézmény vezetőjéhez kísérheti.”
Iskolalátogatások figyelemmel kísérése
 határideje: folyamatos,
 felelős: Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala Járási Gyámhivatala
mint I. fokú gyámhatóság, városi nevelési intézmények.
 együttműködő partner: Békési Rendőrkapitányság
d) A város iskoláiban a Békési Rendőrkapitányság folytatta a DADA (Drog, Alkohol, Dohányzás, Aids) oktatást. A program iránt nagy az érdeklődés, és fontos a fiatalokat érintő veszélyforrásokkal kapcsolatos felvilágosító munkában. Az oktatásokat csak rendőrök tarthatják. A programba bekapcsolódott a helyi Polgárőrség, amely szervezet segítséget nyújt a Békési Rendőrkapitányságnak az előadások lebonyolításában. A DADA program népszerűsítése továbbra is fontos
prioritást kell, hogy élvezzen a különböző iskolai, városi eseményeken, rendezvényeken.
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DADA program folytatásának
 határideje: folyamatos,
 felelősök: városi oktatási-, nevelési intézmények,
 együttműködő partnerek: Békési Rendőrkapitányság, helyi Polgárőrség.
e) Nyári napközis tábor az általános iskolás fiatalok nyári „csellengésének” megelőzésére. Évek
óta futó program, melynek során a nyári szünetben otthon egyedül maradó fiatalok felügyelete,
„lekötése”, idejük hasznos programokkal való kitöltése a cél. Így elkerülhető, hogy az utcán töltsék el a szabadidejüket, megelőzve ezzel az esetleges eltévelyedést, közlekedési baleseteket.
 határideje: 2013. augusztus 20-ig,
 felelősök: Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, Polgármesteri Hivatal.
f) 2009-ben újjászerveződött a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF), melynek munkáját a
Mentálhigiéniás Egyesület koordinálja, szervezi kiválóan. A KEF Hálózatának tagjai között vannak a városban működő iskolák, a BVSZSZK, a védőnők, a rendőrség, gyermekvédelmi szakellátás, egyház. A hálózat célja egy helyi szintű drogstratégia kialakítása mentén olyan hálózati tevékenység, mely szakmai ismeretek átadásával lehetővé teszi a kábítószer probléma felismerését,
hozzájárul annak visszaszorításához.
Az elmúlt évben már több hasznos program is lebonyolításra került, célszerű a KEF további
munkáját is támogatni.
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2011. óta szakmai továbbképzéseket szervez pályázati programok keretében a fiatalokkal kapcsolatban lévő szakemberek számára. A továbbképzések célja:
drogproblémára való érzékenyítés, probléma felismerés fejlesztése, továbblépési lehetőségek,
ismeret átadás a probléma felismeréséhez, információnyújtás
Meghívott előadók az addiktológiai ellátásokban dolgozó szakemberek (Gyula, Szeged, Békéscsaba- helyi és megyei KEF-ek tagszervezeteitől és koordinációs szervezeteitől).
2013-ban folytatja továbbképzési tevékenységét, melynek meghívott oktatója Arany Zoltán, a
szegedi KEF elnöke és a Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum vezetője.
2013. tavaszára Dr. Zacher Gábor meghívását tervezi egy közösségi programra, melynek előkészületei folyamatban vannak.
A Kábítószerügy Egyeztető Fórum első sorban pályázati forrásból működik, valamint a tagszervezetek által vállalt önkéntes közösségi feladatokból.
Fontos, hogy minden tagszervezet és főként a delegált tag érezze magáénak a problémát, hiszen
mindenki kapcsolatba kerül, ha nem is elsősorban a kábítószerrel, de valamilyen szenvedélybetegséggel, függőséggel, melynek megoldásához szakmai segítséget tud nyújtani a fórum. Lehetőséget kínál esetmegbeszélésekre, ezáltal a közös problémamegoldásra.
A Fórumokon meghívottként a Békési Rendőrkapitányság megelőzési előadója rövid beszámolót
tart az oktatási intézményekben történt előadásokról, az ott tapasztaltakról.
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által végzett munka további folytatása, támogatása
 határideje: folyamatos,
 felelősök: Polgármesteri Hivatal, KEF,
 együttműködő partner:Mentálhigiénés Egyesület.
g) Sportnyár program szintén a városi fiatalok nyári szabadidejének hasznos eltöltésére szolgál,
melynek célja egy egész nyáron át futó sportolási lehetőség biztosítása úgy, hogy az érdeklődőknek ne kerüljön plusz költségébe. Az Önkormányzat és a sportszervezetek szűkös anyagi lehetőségei korlátozzák a program megvalósítását, de a lehetőségek szerint ezt folytatni kell.
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A Sportnyár program folytatása.
 határideje: 2013. június 30-tól augusztus 20-ig,
 felelősök: Polgármesteri Hivatal, városi sportszervezetek.
2. Családon belüli erőszak:
A Békés Város Jegyzője és a Békési Rendőrkapitányság által 2008 áprilisában aláírt együttműködési megállapodás a családon belüli erőszakkal kapcsolatban jött létre. Fontos eleme az
együttműködésnek, hogy a családon belüli erőszakkal kapcsolatos információkat mindkét intézmény a lehető leghamarabb eljuttassa a másiknak a megfelelő lépések megtétele érdekében és a
lehető leggyorsabb beavatkozás végett. A Békési Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről
szóló beszámolójában értékelő kimutatást nyújt a családon belüli erőszak helyzetéről.
A 2013. évtől a Rendőrség jelzéssel él a BVSZSZK-nak, és a Békés Megyei Kormányhivatal
Békési Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának is.
Többoldalú kapcsolattartás
 határideje: folyamatos,
 felelősök: Békési Rendőrkapitányság
 együttműködő partner: Polgármesteri Hivatal, Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal Járási Gyámhivatala, Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ
3. Áldozatvédelmi szociálpolitika:
Ezen a területen az információk átadására, és a tájékoztatásra célszerű minél nagyobb hangsúlyt
fektetni. Egy, a családon belüli erőszakkal kapcsolatos tájékoztató megjelentetése segítheti a
probléma megoldását.
Ha az anyagi lehetőségek engedik, akkor egy családon belüli erőszakkal kapcsolatos megelőző kiadvány megjelentetése, preventív tevékenység
 határideje: 2013. június,
 felelőse: Polgármesteri Hivatal,
 együttműködő partnerek: Békési Rendőrkapitányság.
4. Kábítószer és alkoholfogyasztás megelőzése, visszaszorítása:
a) Ezzel a területtel függ össze az a megfigyelhető tendencia, hogy a drogfogyasztással kapcsolatban nő a bűnelkövetővé válás valószínűsége is. Az országos tendenciáknak megfelelően Békésen is megfigyelhetőek az olyan esetek, amikor tanulók személyes tárgyai tűnnek el – még ha
nem is bizonyítható minden esetben, hogy bűncselekmény történt, hisz e területen igen magas a
látencia. Komoly kihívást jelent a fiatalok körében a drogok megjelenése. Sajnálatos módon, a
családon belüli erőszak tekintetében sem kivétel városunk.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a terület felvilágosító munkájában folyamatosan van mit
tenni. A droggal kapcsolatban veszélyeztetettebb korosztálynak a középiskolások tekinthetők. Az
alkoholfogyasztás esetében a kor előrehaladtával lineárisan növekszik azoknak a száma, akik
alkoholt fogyasztanak. Az adatok indokolják, hogy eme két területtel külön foglalkozzunk, a
DADA programon kívül. Ezért fontos az ezzel kapcsolatos felvilágosító munkát is megjelentetni
rendezvényeken, ismertetőkön.
Felvilágosító programok megrendezése céljából pályázati kiírások figyelése
 határideje: értelem szerint,
 felelős: Polgármesteri Hivatal,
 együttműködő partnerek: Békési Rendőrkapitányság.
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b) Elterelő (Megelőző –felvilágosító) szolgáltatás
A Mentálhigiénés Egyesület 2007. szeptember 1-től a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
engedélyével (KAB-ELT-09-46.sz.). és támogatásával megelőző felvilágosító tevékenységet
(elterelést) végez. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban:
Btk.) 2003. évi II. törvénnyel történt módosítása óta lehetőség van a „visszaélés kábítószerrel”
bűncselekmény bizonyos, törvényben meghatározott elkövetői számára a büntetés elkerülésére. A
Btk. 238. §-a határozza meg azokat az eseteket, amikor nem büntető eljárás alá vont személy,
feltéve, ha vállalja, hogy egy legalább 6 hónapig tartó folyamatos, a kábítószer-függőséget
gyógyító kezelésben, kábítószer használatot kezelő más ellátásban, vagy megelőzőfelvilágosító szolgáltatásban vesz részt, és ezt okirattal igazolja.
Szenvedélybetegek közösségi és nappali ellátásának működése
A Mentálhigiénés Egyesület már 16 éves kortól tudja fogadni a szenvedélybetegséggel küzdő
fiatalokat, felnőtteket és azok hozzátartozóit, akik a szenvedélybetegség problémájával küzdenek.
A szenvedélybetegek nappali ellátását a kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18 év
közötti szenvedélybetegek is igényelhetik.
A kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18 év közötti személynek a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátással és nappali ellátással összefüggésben tett jognyilatkozatához nem szükséges a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása
(1993. III. tv. /a továbbiakban: Szt./ 93. § (4) bekezdés.
Amennyiben a kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18 év közötti személy az Szt.
93. § (4) bekezdése szerint a törvényes képviselő beleegyezése vagy jóváhagyása nélkül tesz jognyilatkozatot, a szenvedélybetegek közösségi alapellátását és nappali ellátását nyújtó szolgáltató
a családdal való kapcsolatfelvétel eredménytelensége esetén felveszi a kapcsolatot az illetékes gyermekjóléti szolgálattal. A szakmai kapcsolatfelvételt követően a szolgáltatók az igénybe
vevő ellátása érdekében együttműködnek és kölcsönösen tájékoztatják egymást (1/2000. (I.7.)
SzCsM rendelet 8/B. §).
Az alapszolgáltatás lehetőséget kínál a lakókörnyezetben és intézményi keretek között megvalósuló egyéni és csoportos segítségnyújtásra, életmódváltozás ösztönzésére és a visszaesés megelőzésre. Ismeri a szenvedélybetegekkel foglalkozó egészségügyi ellátások rendszerét, szükség szerint felveszi a kapcsolatot és továbbirányítja a hozzájuk forduló és egészségügyi ellátást igénylő
betegeket.
Feladat: Tájékoztatás - mivel egyre több fiatalt érint az Elterelő, ezen belül a Megelőző –
felvilágosító szolgáltatásban való részvétel,
határideje: folyamatos
felelős: Polgármesteri Hivatal, Mentálhigiénés Egyesület
5. Vagyon elleni bűnözés megelőzése:
a) A vagyonvédelem területén az önkormányzat továbbra is fontos feladatnak tartja a mezőőri
szolgálat működtetését.
Mezőőri szolgálat működtetése
határideje: folyamatos
felelős: Polgármesteri Hivatal.
b) Hosszú évek óta kiváló az együttműködés a városban működő Polgárőrséggel is. Nagy segítséget nyújtanak a vagyonvédelem, közterületek biztonsága, rendezvények lebonyolítása, közlekedésbiztonság és még sok más egyéb téren is. A Polgárőrséggel és a Békési Rendőrkapitánysággal közösen már pályázott együtt a Polgármesteri Hivatal, célszerűnek tűnik továbbra is keresni a
közös pályázásra a lehetőségeket. Emellett további feladat a Polgármesteri Hivatal és a Békési
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Rendőrkapitányság koordinálásával közös megbeszélések, egyeztetések tartása rendezvények,
más egyéb események kapcsán.
Fenti feladatok ellátásának
 határideje: folyamatos,
 felelős: Polgármesteri Hivatal,
 együttműködő partner: Békési Rendőrkapitányság, Polgárőrség.
6. Közterületek biztonsága:
Már több éve közös szándéka az önkormányzatnak és a rendőrségnek egy jól működő, korszerű
térfigyelő rendszer kiépítése. A rendszert kivitelezéskor célszerű úgy kialakítani, hogy összeköthető legyen egy esetleges vagyonvédelmi rendszerrel. A technikai felszerelés magas költsége
miatt ezt a városi önkormányzat csak pályázati pénzeszközök segítségével tudja megoldani. Ezért
folyamatosan figyelemmel kell kísérni az aktuális pályázati kiírásokat, és ezeket kell kihasználni
a rendszer kiépítésének finanszírozásában. Az önkormányzat a szükséges önerő mértékét a pályázat benyújtásakor határozza meg.
Pályázatfigyelés
határideje: folyamatos,
felelős: Polgármesteri Hivatal,
együttműködő partner: Békési Rendőrkapitányság.
7. Közlekedésbiztonság, baleset-megelőzés:
a) A település közlekedésbiztonsági helyzetének értékelésével kapcsolatban elmondható, hogy a
Békési Rendőrkapitányság és a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya között már kialakult egy
együttműködés. A városi utak közös bejárása, balesetveszélyes útkereszteződések közös felülvizsgálata és a szükséges módosítások meghatározása évente kétszer – tavasszal és ősszel – esedékes, amikor a Képviselő-testület a forgalmi rendváltozásokról dönt. Ezeken kívül, természetesen az is fontos, hogy azokban az indokolt, közlekedési biztonságot nagymértékben veszélyeztető
helyzetekben, amikor szükséges az azonnali módosítás végrehajtása, a rendőrség és a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya szorosan együttműködjön a mihamarabbi cselekvés érdekében.
A városi utak ellenőrzésének,
határideje: folyamatos,
felelősei: Polgármesteri Hivatal,
együttműködő partner: Békési Rendőrkapitányság.
A városi utak ellenőrzésénél külön figyelmet kell fordítani a mozgáskorlátozottak részére
fenntartott parkolók ténylegesen arra feljogosítottak által történő igénybevételére, az engedéllyel nem rendelkezők kiszűrésére, megközelíthetőségének biztosítására.
Határidő: folyamatos,
felelős: Polgármesteri Hivatal,

együttműködő partner: Békési Rendőrkapitányság.
b) A gyermekek biztonságának elősegítése és növelése érdekében az Országos Rendőrfőkapitányság 2008. szeptember 1. napjától „AZ ISKOLA RENDŐRE” címmel bűn-és balesetmegelőzési programot hirdetett, amely az általános iskolai oktatásra épül, és elősegíti a rendőrség
által a gyermekek felé irányuló bűn-és baleset-megelőzési tevékenységet.
A kijelölt „iskola rendőr” folyamatosan kapcsolatban áll az oktatási intézmények vezetőivel, feladatait az intézmények tanévéhez igazodva végzi.
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Az „iskola rendőr” biztosítása, az oktatási intézményekkel való kapcsolattartás és az
együttműködés értékelése
Határidő: folyamatos,
felelős: Békési Rendőrkapitányság,
együttműködő partner: Oktatási Intézmények vezetői.
8. Lakosság tájékoztatása:
A bűnmegelőzési programban foglalt célok érintettjeit különböző módon, folyamatosan szükséges tájékoztatni. A programokról, akciókról, felvilágosító előadásokról elsősorban a Városházi
Krónikában és a helyi médiában adhatunk hírt. Jelentős eseményekről beszámolhatunk a megyei
írott és elektronikus sajtóban is. A különböző informáló eszközökön kívül fontos a személyes
kapcsolat kialakítása is az érintettek és a szakemberek között, amely lehetőségnek külön teret
tudunk biztosítani.
A helyi viszonyoknak, tapasztalatoknak megfelelő tájékoztatók, ismertetők, szórólapok megjelentetése is indokolt, amely tevékenységnek hatásos és megfelelő módja a Városházi Krónika. Az
aktuális témákat tartalmazó ismertetőt különszámban érdemes megjelentetni.
Közvetett kapcsolat formájában további tájékoztatást nyújt a negyedévente megtartásra kerülő
Békési Kistérségi Egyeztető Fórum, valamint a félévente összehívott Konzultációs Fórum. A
fórumokon a meghívott szervek képviselői a helyi közrend, közbiztonság alakulásáról, a bűnügyi
helyzetről kapnak tájékoztatást.
Lakossági tájékoztatás:
határidő: folyamatos, illetve értelem szerint,
felelős: Polgármesteri Hivatal,
együttműködő partner: Békési Rendőrkapitányság.
Békés, 2013. március 19.
Izsó Gábor
polgármester
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