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--------------------------Előterjesztő

Jogszabállyal nem ellentétes
----------------------------------Dr. Szabó Tímea jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (továbbiakban: NBT) létrejötte, a Nemzeti Bűnmegelőzési
Stratégia cselekvési tervének kidolgozása új korszakot nyitott a hazai bűnmegelőzésben. Az
NBT elnökének tájékoztatása alapján újabb pályázati lehetőségek nyílnak a települések
számára. A pályázatok benyújtásának továbbra is alapfeltétele lesz, hogy a település
rendelkezzen bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióval.
Az elmúlt évek a közigazgatásban, települési társulásokban, a jogszabályok és közjogi
szervezetszabályozó eszközök területén végbement változása alapján valószínűsíthető, hogy a
jelenleg hatályos stratégiák sem formai, sem tartalmi szempontból nem felelnek már meg a
követelményeknek, ezért azok felülvizsgálata és azok eredményétől függő módosításuk vagy
újraalkotásuk indokolt.
Pályázatok révén forrást szerezni elsősorban azoknak a településeknek lesz lehetőségük,
amelyek önálló, más településektől független stratégiával rendelkeznek.
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 2014. év november
hónapban felülvizsgálta a Veszprém megyében található települések közbiztonsági és
bűnmegelőzési koncepcióit.
Az elvégzett vizsgálat során megállapítást nyert, hogy azok megújítása az alábbi indokok
alapján feltétlenül szükséges:
- a koncepció kapcsán megváltozott a hivatkozott jogszabályok és közjogi
szervezetszabályozó eszközök többsége,
- lényeges változások mentek végbe a közigazgatásban és változtak a települések
közötti együttműködési keretek is,
- a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2013-ban történt elfogadása új irányvonalat
szabott a bűnmegelőzésnek, mellyel a korábban készült koncepciók nem
konzisztensek,
- időközben a bűnügyi helyzet is megváltozott, így számos településen új
prioritásokat kell felállítani,
- a rendelkezésre álló információk alapján csak az önálló stratégiával rendelkező
települések lesznek esélyesek a sikeres pályázásba.

Tekintettel a fent leírtakra előkészítésre került Kékkút Község Önkormányzat Bűnmegelőzési
és Közbiztonsági Koncepció tervezete.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági
Koncepciót az előterjesztés szerinti elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadásról a
Rendőrkapitányságot értesítse.
Felelős: Pék László polgármester
Határidő: május 20.

