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Tárgy:  2010. évi Bőnmegelızési Program Sorszám: II/1. 

Elıkészítette: Kálmán Tibor sportreferens Döntéshozatal módja: 
Egyszerő szótöbbség 

Véleményezı 
bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi 
Bizottság,  
Pénzügyi Bizottság 
Kulturális és Sport Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Jelentés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2009. december 17-i ülésére 
Tisztelt Képviselı-testület! 

A Képviselı-testület 504/2008. (XII. 18.) határozatával döntött arról, hogy a 2010. évi 
részletes bőnmegelızési programot a 2009. decemberi testületi ülésre kell beterjeszteni. A Prog-
ram elkészült, az elıterjesztéshez mellékelve terjesztjük a T. Képviselı-testület elé. 

Békés Város Képviselı-testülete 265/2003. (XII. 18.) határozatával elfogadta Békés Vá-
ros Bőnmegelızési Koncepcióját. A Bőnmegelızési koncepció ad keretet az éves programok 
legfontosabb célkitőzéseinek, feladatainak. Az éves program elfogadásával együtt kell elkészíteni 
az adott idıszakhoz rendelhetı forrásigényt, amit az éves városi költségvetésben biztosít a 
Képviselı-testület. A koncepció által meghatározott fıbb területek sorrendisége egyben prioritási 
sorrendet is jelöl. A programpontokkal kapcsolatos részletes feladat-meghatározásokat az adott 
év Bőnmegelızési Programja tartalmazza, amit Békés Város Képviselı-testülete az adott idısza-
kot megelızı év decemberében határoz meg.  

A koncepcióban foglaltak alapján terjesztjük a Tisztelt Képviselı-testület elé a 2010. évi 
Bőnmegelızési Programot. A program fı prioritásnak tekinti a kerékpárosok baleset-
megelızését, valamint a családon belüli erıszak elleni küzdelmet. A bőnmegelızés területén vég-
zett feladatokat fıleg önként vállalt tevékenységként végzi önkormányzatunk. Tekintettel a terü-
let jellemzı tendenciáira, illetve az önkormányzat rendelkezésére álló anyagi forrásokra, a konk-
rét feladatok meghatározásánál a preventív, megelızı tevékenységre fektetünk nagyobb hang-
súlyt. A Békési Rendırkapitánysággal közösen megfogalmazott javaslatok megvalósításával ele-
get tudunk tenni a Bőnmegelızési Koncepció elvárásainak, ezért kérjük a Program támogatását.  

 Kérem a T. Képviselı-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja Békés Város 2010. évi Bőn-
megelızési programját.  
2. Felkéri polgármesterét, hogy a 2010. évi költségvetésben a program végrehajtásához 
szükséges forrásokat a lehetıségekhez mérten biztosítsa, illetve a 2011. évi részletes Bőn-
megelızési programot terjessze elı a Képviselı-testület 2010. decemberi ülésére. 

Határid ı:          értelem szerint 

Felelıs:             Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2009. december 7. 

Izsó Gábor 
polgármester 

Jogi ellenjegyzı 

 
Pénzügyi ellenjegyzı 
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BÉKÉS VÁROS 2010. ÉVI 
BŐNMEGELİZÉSI PROGRAMJA 

 
1., Gyermek és ifjúságvédelem: 
 
a) A gyermekvédelmi jelzırendszer mőködése során tekintettel kell lenni arra, hogy ez egy szők 
kört érint, a rendszer tevékenységérıl szóló információkat nem használhatjuk fel jelen program 
esetében. Ennek ellenére szükséges az érintettek további szoros kapcsolattartása. A jelzırendszer 
keretein belül a rendırség jelzi a gyámhivatal felé, ha valamely családban a gyermek veszélyezte-
tett helyzetbe kerül. A programban részt vesznek a nevelési, oktatási intézmények, a védınıi 
hálózat, a gyermekorvosok, egyházak, illetve a polgárırség. A rendszer mőködése szempontjából 
fontos, hogy egyszerre mőködjön egy formális és egy informális rendszer, amelynek lényege, 
hogy minél elıbb jelezzenek az illetékeseknek a gyermekek veszélyeztetettségérıl, és utána ke-
rüljenek leírásra az információk. 
A programpont megvalósulásának feltétele, hogy az érintettek a továbbiakban is szorosan tartsák 
egymással a kapcsolatot. 
 
Fenti feladatok ellátásának   

• határideje: folyamatos, 
• felelıse: Városi Gyámhivatal, városi nevelési intézmények, 
• együttmőködı partner: Békési Rendırkapitányság. 

 
b) A gyermek- és ifjúságvédelem területén továbbra is nagy figyelmet igénylı terület a tankötele-
zettség elmulasztásának kezelése. Ez az oktatási intézmények részérıl jelzési kötelezettséget je-
lent a helyi gyámhatóság felé, amely a védelembe vételi eljárás lefolytatását követıen meghozza 
a szükséges intézkedést.  
Az általános- és középiskola elsı évfolyamára be nem íratott gyermek törvényes képviselıjét 
Békés Város Jegyzıje felszólítja kötelezettségének teljesítésére. 
 
Iskolalátogatások figyelemmel kísérése 

• határideje: folyamatos, 
• felelıs: Városi Gyámhivatal, városi nevelési intézmények. 

 
c) A Bőnmegelızési program keretein belül, az országban elıször és egyedüliként önkormányza-
tunk hirdette meg a helyi szórakozóhelyek között a  „Drogmentes hely” akciót. A rendırség a 
továbbiakban is felvállalja a szóba jöhetı szórakozóhelyek elızetes felmérését, folyamatos ellen-
ırzését, az eddigi résztvevık további ellenırzésével együtt.  
 
Fenti feladatok ellátásának   

• határideje: folyamatos, 
• felelıs: Polgármesteri Hivatal, 
• együttmőködı partner: Békési Rendırkapitányság. 

 
d) A város iskoláiban a Békési Rendırkapitányság folytatta a DADA (Drog, Alkohol, Dohány-
zás, Aids) oktatást. A program iránt nagy az érdeklıdés, és fontos a fiatalokat érintı veszélyfor-
rásokkal kapcsolatos felvilágosító munkában. Az oktatásokat csak rendırök tarthatják, a prog-
ramhoz szükséges munkafüzetet eddig ingyenesen biztosította a rendırség. A 2010-es évben az 
ingyenes munkafüzet biztosítása még nem teljesen biztos, de az oktatás mindenképpen folytatód-
ni fog. A programba folyamatosan bekapcsolódik a helyi Polgárırség, amely szervezet segítséget 
nyújt a Békési Rendırkapitányságnak az elıadások lebonyolításában. 
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A DADA program népszerősítése továbbra is fontos prioritást kell, hogy élvezzen a különbözı 
iskolai, városi eseményeken, rendezvényeken. Továbbra is szükséges bıvíteni a résztvevık körét, 
legfıképpen a legveszélyeztetettebb korosztály bevonásával. Ez megvalósítható más felvilágosí-
tó, illetve egyéb, fiatalok által nagy számban látogatott programok keretein belül. Javasoljuk, 
hogy ez a program 2010-ben is a Madzagfalvi Napok során valósuljon meg. 
 
DADA program folytatásának 

• határideje: folyamatos, 
• felelısök: városi oktatási-, nevelési intézmények, 
• együttmőködı partnerek: Békési Rendırkapitányság, helyi Polgárırség. 

 
Felvilágosító program megrendezésének 

• határideje: XII. Madzagfalvi Napok, 
• felelıs: Polgármesteri Hivatal, 
• együttmőködı partner: Békési Rendırkapitányság. 

 
Városban mőködı kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységeknek figyelemfelkeltı levél ki-
küldése arról, hogy 18 éven aluliakat nem lehet kiszolgálni dohányáruval 

• határideje: 2010. március 31-ig, 
• felelıs: Polgármesteri Hivatal, 
• együttmőködı partner: Békési Rendırkapitányság. 

 
e) Nyári napközis tábor az általános iskolás fiatalok nyári „csellengésének” megelızésére. Évek 
óta futó program, melynek során a nyári szünetben otthon egyedül maradó fiatalok felügyelete, 
„lekötése”, idejük hasznos programokkal való kitöltése a cél. Így elkerülhetı, hogy az utcán tölt-
sék el a szabadidejüket, megelızve ezzel az esetleges eltévelyedést, közlekedési baleseteket. 

• határideje: 2010. augusztus 31-ig, 
• felelısök: Békési Szociális Szolgáltató Központ, Polgármesteri Hivatal. 

 
f) 2009-ben újjászervezıdött a Kábítószer Egyeztetı Fórum (KEF), melyben óriási segítséget 
nyújtott a Mentálhigiéniás Egyesület. Az újjászervezıdött KEF-nek máris sikerült egy nyertes 
pályázat segítségével hasznos programokat futtatni, illetve több program az elkövetkezı idıszak-
ban kerül lebonyolításra. 
 
A Kábítószer Egyeztetı Fórum által végzett munka további folytatása, támogatása. 

• határideje: folyamatos, 
• felelısök: Polgármesteri Hivatal, KEF. 

 
g) Sportnyár program szintén a városi fiatalok nyári szabadidejének hasznos eltöltésére szolgál, 
melynek célja egy egész nyáron át futó sportolási lehetıség biztosítása úgy, hogy az érdeklıdık-
nek ne kerüljön plusz költségbe, és minél több fajta sportágat próbálhassanak ki, és váljanak el-
kötelezett hívekké esetleg valamelyiknél. 
 

• határideje: 2010. június 21-tıl augusztus 27-ig, 
• felelısök: Polgármesteri Hivatal, városi sportszervezetek. 

 
2. Családon belüli erıszak:  
A Békés Város Jegyzıje és a Békési Rendırkapitányság által 2008 áprilisában aláírt együttmő-
ködési megállapodás a családon belüli erıszakkal kapcsolatban jött létre. Fontos eleme az 
együttmőködésnek, hogy a családon belüli erıszakkal kapcsolatos információkat mindkét intéz-
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mény a lehetı leghamarabb eljuttassa a másiknak a megfelelı lépések megtétele érdekében és a 
lehetı leggyorsabb beavatkozás végett. 
 
Kétoldalú kapcsolattartás 

• határideje: folyamatos, 
• felelısök: Polgármesteri Hivatal, Városi Gyámhivatal, 
• együttmőködı partner: Békési Rendırkapitányság. 

 
3. Áldozatvédelmi szociálpolitika: 
Már több éve egyre hangsúlyosabban jelenik meg programunkban az áldozatvédelem. Ezen terü-
leten az információk átadására, a tájékoztatásra célszerő még nagyobb hangsúlyt fektetni. Egy, a 
családon belüli erıszakkal kapcsolatos tájékoztató megjelentetése segítheti a probléma megoldá-
sát. 
 
Családon belüli erıszakkal kapcsolatos megelızı kiadvány megjelentetése, preventív tevé-
kenység 

• határideje: 2010. június, 
• felelıse: Polgármesteri Hivatal, 
• együttmőködı partnerek: Békési Rendırkapitányság. 

 
4. Kábítószer és alkoholfogyasztás megelızése, visszaszorítása: 
Ezzel a területtel függ össze az a megfigyelhetı tendencia, hogy a drogfogyasztással kapcsolat-
ban nı a bőnelkövetıvé válás valószínősége is. Az országos tendenciáknak megfelelıen Békésen 
is megfigyelhetıek az olyan esetek, amikor tanulók személyes tárgyai tőnnek el – még ha nem is 
bizonyítható minden esetben, hogy bőncselekmény történt, hisz e területen igen magas a látencia. 
Komoly kihívást jelent a fiatalok körében a drogok megjelenése. Sajnálatos módon a családon 
belüli erıszak tekintetében sem kivétel városunk.  
 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a terület felvilágosító munkájában folyamatosan van mit 
tenni. A droggal kapcsolatban veszélyeztetettebb korosztálynak a középiskolások tekinthetık. Az 
alkoholfogyasztás esetében a kor elırehaladtával 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, ismertetıkön. 
 
Felvilágosító programok megrendezése céljából pályázati kiírások figyelése 

• határideje: értelem szerint, 
• felelıs: Polgármesteri Hivatal, 
• együttmőködı partnerek: Békési Rendırkapitányság. 

 
5. Vagyon elleni bőnözés megelızése: 
a) A vagyonvédelem területén az önkormányzat konkrétan nevesíthetı feladata a mezııri szol-
gálat mőködtetése. A szolgálat tevékenységének áttekintését a bőnmegelızési stratégia is indo-
kolja.  
 
Mezııri szolgálat tevékenységének, valamint a Rendırkapitánysággal történı együttmőkö-
désének áttekintése 
határideje: Közrendvédelmi Bizottság által meghatározott bizottsági ülés, 
felelıs: Közrendvédelmi Bizottság, Polgármesteri Hivatal, 
együttmőködı partner: Békési Rendırkapitányság. 
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b) Békés Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 
Településır programjára. Így 2009. december 1-tıl lehetıség van 2 fı foglalkoztatására telepü-
lésırként. A jelenlegi pályázat egy évre szól. A program folytatásához a jövı évben újra kell pá-
lyázni az IRM-nél. A Településır program mindenképpen segítheti a város közbiztonságának 
erısödését, célszerőnek tőnik hosszú távon kihasználni a pályázati lehetıséget. 
 
Településır program folytatása, következı évben történı újbóli pályázás. 

• határideje: értelem szerint, 
• felelıs: Polgármesteri Hivatal. 

 
c) Hosszú évek óta kiváló az együttmőködés a városban mőködı Polgárırséggel és a Nemzetır-
séggel. Nagy segítséget nyújtanak a vagyonvédelem, a közterületi biztonság, a rendezvények 
lebonyolítása és a közlekedésbiztonság területén, illetve sok egyéb területen is. A Polgármesteri 
Hivatal a Polgárırséggel és a Békési Rendırkapitánysággal közösen már pályázott együtt, célsze-
rőnek tőnik tehát továbbra is keresni a közös pályázásra a lehetıségeket. Emellett további feladat 
a Polgármesteri Hivatal és a Békési Rendırkapitányság koordinálásával közös megbeszélések, 
egyeztetések tartása rendezvények, illetve egyéb események kapcsán. 
 
Fenti feladatok ellátásának   

• határideje: folyamatos, 
• felelıs: Polgármesteri Hivatal, 
• együttmőködı partner: Békési Rendırkapitányság, Polgárırség, Nemzetırség. 

 
 
6. Közterületek biztonsága: 
Már több éve közös szándéka az önkormányzatnak és a rendırségnek egy jól mőködı, korszerő 
térfigyelı rendszer kiépítése. A rendszert kivitelezéskor célszerő úgy kialakítani, hogy összeköt-
hetı 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 önerı mértékét a pályá-
zat benyújtásakor határozza meg.  
 
Pályázatfigyelés 
határideje: folyamatos, 
felelıs: Polgármesteri Hivatal, 
együttmőködı partner: Békési Rendırkapitányság. 
 
7. Közlekedésbiztonság, baleset-megelızés: 
a) A városi önkormányzat a Városi Baleset-megelızési Bizottsággal közösen, éves munkaprog-
ramban összehangolhatja terveit, elképzeléseit, és az együttmőködést. A baleset-megelızési 
programok megvalósíthatóak a helyi oktatási, nevelési intézetekben, illetve a megvalósítás egyéb 
rendezvényeken továbbra is indokolt. 2010-ben is célszerő tovább foglalkozni az idısebb közle-
kedık, leginkább a kerékpárosok baleset-megelızési felvilágosításával. A felvilágosítást javasolt 
kiadványok révén, illetve, elıadások, beszélgetések megtartásával elvégezni a nyugdíjas szerve-
zeteknél, Idısek Klubjaiban, Nyugdíjasok Házában. 
 
Baleset-megelızési programok lebonyolításának 
határideje: értelem szerint, 
felelısök: Városi Baleset-megelızési Bizottság, Polgármesteri Hivatal,  
együttmőködı partnerek: Békési Rendırkapitányság, érintett nyugdíjas szervezetek. 
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b) A település közlekedésbiztonsági helyzetének értékelésével kapcsolatban elmondható, hogy a 
Békési Rendırkapitányság és a Polgármesteri Hivatal Mőszaki Osztálya között már kialakult egy 
együttmőködés.  A városi utak közös bejárása, balesetveszélyes útkeresztezıdések közös felül-
vizsgálata és a szükséges módosítások meghatározása évente kétszer – tavasszal és ısszel – ese-
dékes, amikor a Képviselı-testület a forgalmi rendváltozásokról dönt. Ezeken kívül, természete-
sen az is fontos, hogy azokban az indokolt, közlekedési biztonságot nagymértékben veszélyeztetı 
helyzetekben, amikor szükséges az azonnali módosítás végrehajtása, a rendırség és a Polgármes-
teri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya szorosan együttmőködjön a mihamarabbi cselekvés ér-
dekében. 
 
Városi utak ellenırzésének, 
határideje: folyamatos, 
felelısei: Polgármesteri Hivatal, 
együttmőködı partner: Békési Rendırkapitányság. 
 
Városi utak ellenırzésénél külön figyelmet kell fordítani a mozgáskorlátozottak részére fenntartott 
parkolók ténylegesen arra feljogosítottak által történı igénybevételére, az engedéllyel nem rendel-
kezık kiszőrésére, megközelíthetıségének biztosítására. 
 
Határid ı: folyamatos, 
felelıs: Polgármesteri Hivatal, 
együttmőködı partner: Békési Rendırkapitányság. 
 
c) A gyermekek biztonságának elısegítése és növelése érdekében az Országos Rendır-fıkapitányság 
2008. szeptember 1. napjától „AZ ISKOLA REND İRE” címmel bőn-és baleset-megelızési programot 
hirdetett, amely az általános iskolai oktatásra épül, és elısegíti a rendırség által a gyermekek felé irányuló 
bőn-és baleset-megelızési tevékenységet.  
A kijelölt „iskola rendır” folyamatosan kapcsolatban áll az oktatási intézmények vezetıivel, feladatait az 
intézmények tanévéhez igazodva végzi.  
 
Az „iskola rendır” biztosítása, az oktatási intézményekkel való kapcsolattartás és az együttmőködés 
értékelése. 
 
Határid ı: folyamatos, 
felelıs: Békési Rendırkapitányság, Oktatási Intézmények vezetıi. 
 
8. Lakosság tájékoztatása: 
A bőnmegelızési programban foglalt célok érintettjeit különbözı módon, folyamatosan szüksé-
ges tájékoztatni. A programokról, akciókról, felvilágosító elıadásokról elsısorban a Városházi 
Krónikában és a helyi médiában adhatunk hírt. Jelentıs eseményekrıl beszámolhatunk a megyei 
írott és elektronikus sajtóban is. A különbözı informáló eszközökön kívül fontos a személyes 
kapcsolat kialakítása is az érintettek és a szakemberek között, amely lehetıségnek külön teret 
tudunk biztosítani. 
 
A városi Bőnmegelızési program céljairól, eredményeirıl, annak további menetérıl a Békési 
Rendırkapitányság és az önkormányzat által közösen tartott sajtótájékoztató segítségével infor-
málhatjuk a szélesebb közvéleményt. A sajtótájékoztatót évente minimum egyszer célszerő meg-
rendezni.  
 
A helyi viszonyoknak, tapasztalatoknak megfelelı tájékoztatók ismertetık, szórólapok megjelen-
tetése is indokolt, amely tevékenységnek hatásos és megfelelı módja a Városházi Krónika. Az 
aktuális témákat tartalmazó ismertetıt különszámban érdemes megjelentetni. 
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Lakossági tájékoztatás: 
határidı: folyamatos, illetve értelem szerint,, 
felelıs: Polgármesteri Hivatal, 
együttmőködı partner: Békési Rendırkapitányság. 
 
Békés, 2009. december 17. 


