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I. 

BEVEZETÉS 

1. A koncepció előzményei, az újraalkotást indokoló körülmények 

 

A koncepció célja Kékkút Község közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának 

megfogalmazása, majd - konkrét helyzetelemzés alapján - a megvalósítandó azonnali, rövid,- 

közép- és hosszú távú célok, illetve prioritások kijelölése, - a lehetőségeket feltárva - a 

végrehajtás módjának meghatározása, a fejlesztés folyamatos biztosításával pedig az 

életminőséget javító közbiztonság megteremtése. 

 

Kékkút Község az elmúlt években önálló bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióval nem 

rendelkezett. A település a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás tagjaként 

rendelkezett a Társulás által elfogadott Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióval 

(2009). 

 

A Koncepció újraalkotása szükséges, tekintettel arra, hogy  

- megváltoztak a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök,  

- lényeges változások mentek végbe a közigazgatásban,  

- módosultak a települések közötti együttműködési keretek,  

- a 2013-ban elfogadott Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia új irányvonalat szabott a 

bűnmegelőzésnek,  

- a bűnügyi helyzet változása miatt a településnek új prioritásai keletkeznek a 

felmerülő problémák kezelésére és megoldására.  

 

2. Jövőkép, a koncepció általános célja 

 

A koncepció általános célja, hogy a település tekintetében figyelemmel legyen minden olyan 

körülményre, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a település a bűnmegelőzés és 

közbiztonság szempontjából élhető és biztonságos települése legyen. Ennek érdekében a 

település helyzetelemzését követően fel kell tárni az ilyen irányú jelenlegi problémákat és fel 

kell készülni a várható, a társadalmi, gazdasági, demográfiai adatokból következő esetleges 

jövőbeni problémákra. 

A koncepció fontos küldtetése, hogy a település által megfogalmazott célok elérését 

tervszerűen, a szükséges anyagi források tervezésével és annak biztosításával tudják elérni. 

 

 

3. A koncepció jogi alapjai: 

  

3.1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

 3.2. a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 

 3.3. a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV.  

 törvény 

 3.4. az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 

 törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. 

 évi CXX. törvény 

 3.5. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.)  

        BM rendelet 

 

 

 



4. A koncepció módszertani alapjai: 

 

 4.1. 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról 

       (2013–2023) 

4.2. 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozat a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási 

       Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2012-2014. évekre szóló kormányzati 

       intézkedési tervéről 

4.2. 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.) 

4.3. 1068/2012. (III. 20.) Korm. határozat a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 

       elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról 

 

 

II. 

TELEPÜLÉSI VISZONYOK 

 
1. A település földrajzi fekvése, bel- és külterületének leírása, természeti adottságai 

 

1.1 A település földrajzi fekvése: 

Kékkút község közigazgatásilag Veszprém megye, Tapolca járáshoz tatozó település. 

Kékkút összterülete 3,68 km2,  lakosságszáma 2014. január 1-i adatok alapján 95 fő. 

Népsűrűsége  25,8 fő/km2.  

Kékkút a Káli-medence észak-nyugati részén fekszik. Egy utcából és a környező dombokon 

levő pincékből áll. A település alapvetően két részre tagolódik. Az alsó nyugati részt 

„Kütyünek” hívják, míg a felső részt, ahol az orvosi rendelő az Önkormányzat, és a Bolt van 

„Központnak” nevezik a helybeliek. 

A Káli-medence délnyugati részén fekvő Balaton-felvidéki Nemzeti Park Kékkútja őrzi 

évezredek óta elszigetelve a páratlan forrását. 

 

A tömegközlekedést a helyközi autóbusz járatok biztosítják, amelyek viszonylag kis 

járatszámban vehetőek igénybe. Ennek pótlását és kiegészítését szolgálhatja a falugondnoki 

szolgálat, a falugondnoki busz igénybevételének lehetőségével, a településen élők számára 

biztosítva jogszabályi keretek között annak használatát. 

 

1.2. A település bel- és külterületei a statisztikai adatok tükrében 

 

Földrészlet statisztika fekvésenként 

fekvés 
földrészletek 

száma 

egyéb önálló 

épületek 

száma 

egyéb 

önálló 

lakások 

száma 

összes 

terület 

(m2) 

legkisebb 

földrészlet 

terület (m2) 

legnagyobb 

földrészlet 

terület (m2) 

átlagos 

földrészlet 

terület (m2) 

belterület 145 0 0 195046 15 5985 1345 

külterület 260 0 0 3163473 12 279437 12167 

zártkert 164 0 0 325649 33 15538 1986 

ÖSSZESEN  569 0 0 3684168  

 

 

Földrészlet statisztika művelési áganként 

művelési ág 
földrészletek 

száma 

alrészletek 

száma 

összes alrészlet 

terület (m2) 

legkisebb 

alrészlet terület 

(m2) 

legnagyobb 

alrészlet terület 

(m2) 

átlagos alrészlet 

terület (m2) 
 

erdő 44 44 453784 313 139115 10313  



fásított 

terület 
4 4 3932 133 1428 983  

gyep 

(legelő) 
22 22 150404 276 64352 6837  

gyep (rét) 69 95 1019358 168 68048 10730  

gyümölcsös 12 12 48796 309 31287 4066  

kert 29 29 28153 440 1475 971  

kivett 221 221 447998 15 70886 2027  

szántó 146 173 1418004 12 113269 8197  

szőlő 76 77 113739 398 4963 1477  

Forrás: www.takarnet.hu 

 

2. A település szociometriai és demográfiai leírása 

 

A település első írásos említése 1333-1334-ből való. Az elmúlt századok során a népesség 

többször cserélődött, a békesség a törökök kiűzésével köszöntött be. Egy 1829-as összeírás 

szerint a településen 242 lakos volt, ők elsősorban földműveléssel, állattartással és kézműves 

mesterségekkel foglalkoztak. 1950-es évektől fejlődés jellemzi a települést. Ebben az 

időszakban indult a volánbusz járat, megépült a Művelődési ház, amiben könyvtár is 

működött. Bevezetik a telefont és megkapja a település az első nyilvános telefonfülkét, 

kialakul a villanyhálózat. 1990-es népszámlálás szerint Kékkúton 82 fő lakott.  

 

Állandó lakosság száma  

 

Év Fő 

2010 99 

2011 98 

2012 100 

2013 96 

2014 95 

                 Forrás:saját szerkesztés, 2015. 

          Kormányhivatal által közölt adatok alapján 
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Kékkút településen az állandó lakosok adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az  1990-es 

népszámlálás adataihoz képest a vizsgált öt éves időszakban nőtt az állandó lakosok száma, a 

2010-2014-es adatokat vizsgálva azonban csökkenés tapasztalható. 

 

Kékkút település korcsoportos adatai 

2014. január 1. 

 

Korcsoportok 0-14 0-18 19-62 63-x összesen 

Állandó 

lakosság (fő) 

10 12 57 26 95 



 

 

A 2014. évi adatokból számolt %-os megoszlás a korcsoportok között a következők szerint 

alakul az állandó lakosság viszonylatában : a 0-14 éves korcsoport 10,5 %-a, 0-18 éves 

korcsoport 12,6 %-a, a 19-62 éves korcsoport 60 %-a, 63 év és a feletti korcsoport 27,4%-a. 

 

A korcsoportos összetételt vizsgálva jól látszik, hogy a 14 év alattiak aránya nagyon alacsony 

a lakosságon belül. Az idősebb korosztályok aránya a település népességén belül pedig 

nagyon magas. Ezek az adatok jól mutatják, hogy Kékkút lakosságát elöregedés jellemzi. A 

lakosság elöregedése természetesen országos jelenség, de az adatok azt mutatják, hogy 

Kékkút települést fokozottan érinti ez a folyamat. 

Kékkút társadalmi helyzetét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az állandó lakosság 

folyamatosan csökken, az állandó lakosságon belül a korcsoportok megoszlása a település 

elöregedési folyamatát vetítik elő. 

A településen egyre jellemzőbb a megüresedett ingatlanok nyaraló ingatlannak történő 

megvásárlása, mely nem az állandó letelepedést szolgálja. 

 

3. A település gazdasági helyzete, intézményei, kulturális értékei 

 

A településen található Káli-medence legnagyobb ipari termelő üzeme a Kékkúti Ásványvíz 

Zrt., mely egyike Magyarország legrégebbi és legnagyobb ásványvíz palackozó és forgalmazó 

cégének. Az elmúlt években jelentős befektetéssekkel új üzemet és palackozó technológiát 

fejlesztett ki. Ezen újítások hozzájárulnak előkelő piaci pozíciójának megtartásához és 

megerősítéséhez.  

A település adottságaira való tekintettel az idegenforgalom bír jelentőséggel. A mezőgazdaság 

tekintetében az állattartás és a szőlőtermesztés. Az ezzel foglalkozó lakosság mára már 

kiöregedett, a fiatalabb generáció, akik tovább művelik a földeket, elköltöztek. A településen 

10 fő egyéni vállalkozóból 2 főfoglalkozású, 4 mellékfoglalkozású, 4 pedig nyugdíjas. A 

településen 4 regisztrált őstermelőt tartanak nyilván. Egyéb szálláshely szolgáltatással 3-an 

foglalkoznak. 

 

A települési hulladék kezelése az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 

Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulásban való részvétellel történik. A feladatot, 

mint közszolgáltató az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium látja el. A település 

belterülete csatornázott. 

 

Kékkút önállóan intézményt nem tart fenn. A településgazdálkodási feladatokat az 

önkormányzat saját alkalmazottaival, valamint a közfoglalkoztatás rendszerén keresztül látja 

el. Fontos feladatokat lát el a szintén önkormányzat által fenntartott falugondnoki szolgálat.  

Az önkormányzat épületében a Közös Hivatal hetente kihelyezett ügyfélfogadást tart a 

település lakosainak önkormányzati és államigazgatási ügyeinek intézésére.  

 

Az önkormányzat mint a Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító  

Intézményfenntartó Társulás tagja óvodát tart fenn Kővágóörs településen. Az általános iskolás 

korú gyermekek a településről Révfülöpre járnak iskolába, amely a településnek a kötelező felvételt 

biztosító alapfokú intézménye. 
Az egészségügyi alapellátás keretében a háziorvosi ellátást a Kővágóörsi háziorvosi szolgálat, 

a fogorvosi ellátást a Révfülöpi székhellyel működő fogorvosi szolgálat látja el ellátási 

szerződés keretében. A védőnői feladatok a Köveskáli székhellyel működő védőnői szolgálat 

által szintén ellátási szerződés keretében kerülnek ellátásra. 

 

Kékkút a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Tagjaként a családsegítő és 

gyermekjóléti feladatokat a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekvédelmi Szolgálat útján 

látja el.  



 

 

4. Idegenforgalom, turizmus, átutazók 

 

A település ásványvizéről lett híres. A Kékkúti Ásványvíz nemcsak nálunk, de külföldön is 

híres, közkedvelt víz. A településen lassan kihal az őslakosság, s szinte csak betelepült ház és 

nyaralótulajdonosok élnek a faluban. Nagyon rendezett, tiszta falu, középületeit szépen 

felújították. A turizmust szolgálja a szépen kiépített Theodora kút és az onnan induló 

tanösvény környéke. Kedvelt kirándulóhelye kicsiknek és nagyoknak. 

Csak két utcája van a községnek, itt nagy az átmenő forgalom, mert Tapolca és Badacsony 

irányába is lehet erre közlekedni.  

 

5. Közbiztonság 

 

A közbiztonság a társadalmi együttélés rendjének – adott időszakban és helyen – jogilag 

szabályozott olyan tényleges helyzete, amelyben az emberek élete, személye, javai és jogai 

biztosítottak az illetéktelen támadástól. 

 

A közbiztonság infrastrukturális tényező is a gazdaság működésének üzemen kívüli feltétele, 

amely befolyásolja a beruházási szándékot, az idegenforgalmat, a termékek előállítási 

költségét, az állampolgárok mindennapjait, hangulatát, a letelepedési kedvet. 

 

A település közbiztonsági állapota a helyi problémák összességéből tevődik össze, ezért 

kezelése és a bűncselekmények megelőzése is csak helyi összefogással lehetséges. A bűnözés 

mérséklése a lakosság és a rendőrség közös feladata, az igazságügyi szervekkel (bíróság, 

ügyészség) összhangban. 

 

A felvázoltak alapján, a helyi lakosokat és azok érdekeit meg kell védeni a bűnözőktől, a 

közlekedési és együttélési szabályokat súlyosan sértőktől, ezért a közbiztonság fontosságából 

és az önkormányzás lényegéből fakadóan önkormányzatunknak rendelkeznie kell 

bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióval. Gondolkodásunk és cselekvésünk 

középpontjába a bűnmegelőzési szemléletet helyezzük, hogy azon keresztül elérjük a lakosság 

szubjektív biztonságérzetének optimumát, illetve az objektív biztonság kívánatos fokát, mely 

a közbiztonság stabilitásában, a jóléti közbiztonság megvalósulásában realizálódik. 

 

5.1. A helyi társadalom közbiztonság szempontjából releváns jellemzői 

 

Kékkút település egy kistelepülés, jellemzően magas az időskorú lakosság aránya, valamint 

kiemelendő a nyaraló ingatlan tulajdonosok magas száma, a turizmus és az átutazók jelenléte, 

amely a közbiztonság szempontjából fontos tényező, kiemelt figyelmet igényel a 

közbiztonság biztosítása szempontjából. 

 

5.2. Bűncselekmény főcsoportok adatai öt évre visszamenően, a rendőrségi 

statisztikáinak tükrében 

Bűncselekmények főcsoportonkénti megoszlása 

 

Bűncselekmények megnevezése  2010 2011 2012 2013 2014 

Az állam és emberiség elleni bcs-k 0 0 0 0 0 

Személy elleni bcs-k 2 0 0 0 0 

A közlekedési bcs-k 1 0 0 0 1 

A házasság, család, ifjúság és a nemi erkölcs 

elleni bcs-k  

0 0 0 0 1 

Államigazgatás, igazságszolgáltatás és a közélet 

tisztasága elleni bcs-k 

0 0 0 0 0 



A közrend elleni bcs-k 0 0 0 0 0 

A gazdasági bcs-k 1 0 0 1 0 

Vagyon elleni bcs-k  1 0 2 2 3 

Összesen:   5 0 2 3 5 

 

 

5.3. A vagyonelleni bűncselekmények adatai öt évre visszamenően a rendőrség 

statisztikáinak tükrében  

 

Vagyonelleni bűncselekmények 

 

Kékkút 2010 2011 2012 2013 2014 

Vagyonelleni bűncselekmények      

Lopás 1 0 2 1 2 

Ebből: - betöréses lopás  0 0 0 0 0 

Sikkasztás 0 0 0 0 0 

Csalás 0 0 0 0 1 

Hűtlen kezelés 0 0 0 0 0 

Hanyag kezelés 0 0 0 0 0 

Rablás 0 0 0 0 0 

Kifosztás 0 0 0 0 0 

Zsarolás 0 0 0 0 0 

Rongálás 0 0 0 1 0 

Jogtalan elsajátítás 0 0 0 0 0 

Orgazdaság 0 0 0 0 0 

Jármű önkényes elvétele 0 0 0 0 0 

 

 

5.4. Elkövetők és sértettek jellemzői  

Az elkövetők vonatkozásában jellemző, hogy a bűncselekményeket nem helyi személyek, 

hanem átutazó bűnözők követik el, idegenforgalmi szezonban az itt nyaraló turisták 

figyelmetlenségét kihasználva, szezonon kívül pedig a nem megfelelő vagyonvédelemmel 

ellátott üresen álló ingatlanok kínálkoznak célpontul. 

A sértettek vonatkozásában jellemző, hogy a pihenni vágyó, szabadságukat töltő nyaralók, 

turisták esnek áldozatul, azok  figyelmetlenségét kihasználva célponttá vállnak.  

 

5.5. Rendőri jelenlét a településen, polgárőr szervezetek, önkormányzati alkalmazásban 

álló rendészeti feladatokat ellátó személyek 

 

 

III.  

A koncepció elemei 
 

1. Az önkormányzat részletekre lebontott jövőképe a település közbiztonságáról  

 

Általános célok: A település közbiztonságának megőrzése, javítása. A lakosság 

biztonságérzetének, a település élhetőségének fenntartása. 

 

Rövid távú célok: A településen a rendőri szervekkel és a polgárőrséggel történő kapcsolatok 

folyamatos ápolása. A lakosság biztonságérzetének javítása, technikai eszközök felújítása, 

bővítése útján. A település térfigyelő kamera rendszerének felújítása és kibővítése a 



külterületek irányába. A tervekhez szükséges források biztosítása, a pályázati lehetőségek 

felkutatása, annak kihasználása. 

 

2. Kapcsolódás a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiához 

 

A Kormány a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát a 2013-2023-ig terjedő időszakra állapította 

meg. A Stratégiában megfogalmazott bűnmegelőzési alapelvek, általános célok alapján 

Magyarország kriminálpolitikai törekvése a közrend erősítése, a közterületek biztonságának 

fokozása, a bűnözés mennyiségi visszaszorítása és csökkentése, a bűnözéssel okozott károk és 

negatív hatások enyhítése, megfelelő védelem biztosítása a családok és egyének számára, 

végső soron az állampolgárok biztonságérzetének javítása.  

   

2.1. A településbiztonság fokozása tekintetében a tervezett kamera rendszer kiépítése 

szolgál.  

 

2.2. Az áldozattá válás megelőzése és az áldozatok segítése, valamint a bűnismétlés 

megelőzése érdekében az önkormányzat folyamatos tájékoztatással kívánja elérni e cél 

megvalósulását.  

 

 

3. Prioritások a bűnmegelőzésben  
 

A településen kis számban, de megjelenő, esetleg visszatérően jellemző bűncselekmények 

személy elleni, közlekedési,  házasság, család, ifjúság és a nemi erkölcs elleni, gazdasági, 

vagyon elleni, ezen belül lopás, csalás, rongálás bűncselekmények.  

 

Legfontosabb prioritások a bűnmegelőzésben a település vonatkozásában: 

A közterületek rendjének fenntartása, biztosítása. 

A településen élő idősek fokozott védelme, tájékoztatása. 

A nagy számban megjelenő turisták vonzásaként megjelenő kedvezőtlen jelenségek 

megelőzés: mint lopások, gépjármű feltörések, besurranások, rongálások, 

 

 

4. A prioritásokhoz igazodó, időtávokra tagolt cselekvési terv  
 

A közterületek rendjének fenntartását, biztosítását a kamera rendszer felújításával, 

kibővítésével, valamint továbbra is a rendőri szervek, valamint a polgárőrség jelenlétével 

kívánjuk elérni. 

A kamera rendszer visszatartó erőt képvisel a bűnelkövetők körében. A rendszer felújítására, 

bővítésére fontos megtalálni a megfelelő pályázati forrásokat. 

A rendőri szervek jelenléte a körzeti megbízott által biztosított, akinek munkáját össze lehet 

hangolni a polgárőrség munkájával. Kiemelt feladata az önkormányzatnak, hogy anyagilag 

tudja támogatni az Egyesület munkáját.  

 

A településen élő idősek fokozott védelmét, tájékoztatását az önkormányzat kiemelt 

célként kezeli. A besurranó lopások elleni felkészítés fontos feladat. Az önkormányzat a 

rendelkezésére álló eszközök segítségével, a rendezvényein, közmeghallgatás és egyéb  

testületi ülés keretében nyújt tájékoztatást a lakosok irányába. A rendőri szervek bevonásával 

közrendvédelmi beszámoló és lakossági fórum kerül megrendezésre, mely keretében a 

lakosságot minden esetben felhívják a veszélyekre, és ezek megelőzésének lehetőségeiről 

tájékoztatnak.   

 

A nagy számban megjelenő turisták vonzásaként megjelenő kedvezőtlen jelenségek 

megelőzése tekintetében (besurranó lopások, gépjármű feltörések, rongálások) a különféle 



fórumokon a település lakosainak a figyelem felhívása arra, hogy ne legyenek közömbösek, 

„nyitott szemmel” járjanak a településen és adott esetben segítsék a polgárőrség és a 

rendőrség munkáját. A kedvezőtlen jelenségek megelőzését szolgálja továbbá a kamera 

rendszer működtetése, felújítása, bővítése, mely visszatartó erőt képvisel a bűncselekmények 

elkövetésére. 

 

IV. 

 A koncepció megvalósítása 
 

1. A megvalósítás eszközei 

 

1.1. Anyagi erőforrások  
A céljaink megvalósítására szolgáló anyagi erőforrás a saját erő, a pályázati forrás 

kihasználása. 

 

1.2. Rendelkezésre álló infrastruktúra  

A településen rendelkezésre álló közösségi színtér a Kultúrház, a könyvtár, az önkormányzat 

hivatali helyisége. 

 

2. A megvalósítás alanyai 

 

2.1. Humánerőforrás  
A településen a bűnmegelőzési és közbiztonsági célok megvalósításának tevékeny részesei a 

képviselő-testület tagjai, az önkormányzat alkalmazásában álló falugondnok, a rendészeti 

szerv munkatársai, az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület tagjai, valamint a településen 

feladatot ellátó közfoglalkoztatottak. Nem elhanyagolható a település lakossága, aki 

odafigyeléssel, hozzájárulhat a kitűzött célok megvalósításához. 

 

 

 

 

2.2. Együttműködő partnerek  
  Tapolcai Rendőrkapitányság 

  Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület 

  Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

  Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 

  Tapolcai Járási Hivatal 

  Veszprém Megyei Kormányhivatal 

  továbbá magánszemélyek, önkéntesek 

 

 

3. Az együttműködés szervezeti keretei, fórumai  

 

Az együttműködés a különféle szervezetekkel a fórumokon, közmeghallgatáson, 

taggyűléseken, kétoldalú megbeszéléseken zajlik. Az együttműködés keretében az 

önkormányzat költségvetésének lehetőségeit mérlegelve anyagi támogatásokkal is hozzájárul 

a feladatok ellátásához. 

 

 

4. A bűnmegelőzés kommunikációja 

 

A rendelkezésre álló kommunikáció csatornák az önkormányzat kezelésében lévő honlap, a 

településen elhelyezett hirdetőtáblák, valamint a képviselő-testületi ülések, közmeghallgatás, 



fórumok és egyéb rendezvények. A potenciális sértettek elérésének alternatív módszerei 

közvetlenül a falugondnokon, a szociális gondozón, esetlegesen a háziorvoson, védőnőn, 

családsegítőn, gyermekjóléti munkatárson, körzeti megbízotton, polgárőr egyesületi tagon, 

keresztül valósulhat meg. 

Az önkormányzat közvetlenül és közvetten használja fel kommunikációs csatornáit. 

Közvetlenül személyesen, egy-egy személyt felkeresve, vagy általánosságban közvetetten 

figyelemfelhívó fórumokon, hirdetőn, tájékoztatások közreadásával. 

 

 

V.  

A koncepcióban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése és 

az értékelés rendje 
 

A bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció értékelését, annak eredményeit a képviselő-

testületi ülés keretében a testület értékeli. A valódi értékelést azonban a településen élő 

lakosság fogja megtenni jelzéseivel, esetlegesen e témában felmerülő problémák, vagy 

eredmények jelzésével. 

 

 

VI.  

Záradék 

 
Kékkút Község Önkormányzatának 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 Kékkút Község Képviselő testülete, a 

záradékban foglaltaknak megfelelően, a ….………../2015. (…………) számú határozatával 

elfogadta. 

 

Kékkút, 2015. 
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                              aláírás                                                                                               
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