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BEVEZETÉS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
A Stratégia alapvető célja és szükségessége 
 
A magas szintű közbiztonság megteremtése és fenntartása, a bűnözés visszaszorítása, a bűnözést kiváltó 
jelenségek feltárása érdekében az 1087/2011. (IV.12.) Korm. határozattal létrehozott Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács a legújabb tudományos eredményekre figyelemmel kidolgozta a társadalmi 
bűnmegelőzés új nemzeti stratégiáját, amelyet a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 
1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: NBS) 2013. október 18. napján léptetett hatályba. Az 
NBS kiemelt beavatkozási területei között első helyen szerepelnek a településbiztonság fokozása érdekében 
megvalósítandó célok.  
 
A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X. 28.) OGY határozat (a továbbiakban: 
TBNS) volt Magyarország első bűnmegelőzési stratégiája, amely a bűnmegelőzést a társadalompolitika 
részeként értelmezve egy olyan koncepciót próbált érvényre juttatni, amely a büntető igazságszolgáltatáshoz 
kapcsolódva ugyan, de annál jóval szélesebb hatósugárban célozza meg a bűncselekmények számának 
csökkenését, a közbiztonság és a lakosság biztonságérzetének javítását. 

 
A koncepció alapvető célja „A közbiztonság a társadalom életminőségének a része, olyan kollektív, értékkel bíró 
termék, amelynek kialakítása és megőrzése közös ügy.” – állapítja meg az NBS 2.2 pontjának első mondata.  
 
A közbiztonság a társadalmi együttélés rendjének – az adott időszakban és helyen – jogilag szabályozott olyan 
tényleges helyzete, amelyben az emberek élete, személye, javai és jogai biztosítottak az illetéktelen 
támadástól.  

 
Gyál Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) egyetért azzal, hogy szükség van a hatályos 
jogszabályokon alapuló, a megváltozott társadalmi környezet hatásait figyelembe vevő, a bűnmegelőzés 
szempontjait és a bűnmegelőzés érdekében szükséges intézkedéseket tartalmazó koncepció kidolgozására. A 
koncepció jogi- és intézményi külső környezete, valamint az Önkormányzat szabályozási mozgástere az 
alábbiak szerint vázolható. 
 
 
A Stratégia jogszabályi és módszertani háttere 
 
A település objektív közbiztonsági állapota, valamint a lakosság szubjektív biztonságérzete számos körülmény 
együttes hatásától függ. A közbiztonság fokozása, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása, a 
bűnözést eredményező folyamatok kontrollálása, valamint a bűnözés mennyiségi csökkentése csak átfogó 

célkitűzések meghatározásával valósítható meg, amelyet a helyi közösség is átérez.  

 
Az egyik legfontosabb befolyásoló tényező a jogszabályi környezet, a bűnmegelőzési és a bűnüldözési célokat 
szolgáló, az általános és speciális prevenciót elősegítő, valamint a közbiztonság megvalósítása érdekében 
közreműködő szervezetek hatásköreit, együttműködését szabályozó jogszabályok összhangja, s az azokban 
foglaltak hatékony megvalósítása.  

 
Önmagában a szigorú büntető és szabálysértési jog természetesen nem előzi meg a bűnözést, de a 
következetes törvényi szabályozás, és megfelelő szankció kilátásba helyezése nélkül nem beszélhetünk 
bűnmegelőzésről sem.  

 
A büntető jogalkalmazás szempontjából kiemelkedő szerepe van a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. 
törvénynek (a továbbiakban: Btk.), amelynek elmúlt évekbeli módosításai szigorították a visszaesőkkel 
kapcsolatos szabályokat, kiszélesedett ugyanakkor a jogos védelem kerete, a büntethetőség korhatára a 
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legsúlyosabb, a társadalom számára legveszélyesebb erőszakos bűncselekmények esetében 12 éves korra 
csökkent, s a fiatalkorú bűnelkövetőkkel szemben is szigorúbb szabályok alkalmazandóak. 
 
A jogalkotó a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) megalkotásával a társadalomra kisebb fokban veszélyes 
cselekmények tekintetében is szigorúbb szabályozást hozott létre, különös tekintettel a tulajdon elleni 
szabálysértések elkövetőivel szemben kiszabható büntetésekre. A Szabstv. hatálybalépése ugyanakkor 
csökkentette a települési önkormányzatok bűnmegelőzéssel kapcsolatos céljainak megvalósítását szolgáló 
eszközök tárházát. Az önkormányzatok 2012. május 31. napjáig kötelesek voltak hatályon kívül helyezni az 
önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket, amellyel egyidejűleg megszűnt 
az önkormányzatok képviselő-testületeinek lehetősége arra, hogy önkormányzati rendeletben 
szabálysértéssé nyilváníthassanak egyes, a település sajátosságainak megfelelő, speciális közösségellenes 
magatartásokat. Miután a Szabstv. a korábban döntően jegyzői hatáskörbe tartozó szabálysértések 
elbírálását a járási hivatalok, majd 2020. március 1. napjától a rendőrség hatáskörébe utalta, egyúttal 
egészen kis számban maradhatott meg a kisebb súlyú, társadalomra veszélyes magatartások elkövetőinek 
felelősségre vonása kapcsán kialakítható, a bűnmegelőzés céljait szolgáló helyi gyakorlat kialakításának 
lehetősége.  
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bekezdés 17. pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek, a helyben biztosítható közfeladatok 
körében közreműködik a település közbiztonságának biztosításában. Az Önkormányzatnak tehát – e törvényi 
felhatalmazás alapján – jogában áll saját közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiáját megalkotni és 
megvalósításáról gondoskodni.  
 
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) III. fejezete a települési önkormányzat és 
a rendőrség kapcsolatát, együttműködését határozza meg. Felhívja többek között a rendőri és az 
önkormányzati vezetőket a közbiztonsággal kapcsolatos feladatok közös ellátására, a település 
bűnmegelőzési- és közbiztonsági stratégiája kimunkálására.  
 
A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Pötv. a 
közbiztonság megszilárdításában fontos szerepet betöltő, önkéntes társadalmi szerveződés hatékony 
működésének biztosítása, valamint e szerveződéseknek a rendőrséggel, az önkormányzatokkal, a rendészeti 
szervekkel és a lakossággal való együttműködése kereteit fogalmazza meg.  
 
A szervezeti szabályozás köréből a már hivatkozott Mötv.-n kívül kiemelendő a közterület-felügyeletről szóló 
1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 
2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Rftv.). 

 
A Kftv. 1. § (2a) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzatnak a közterület-felügyelet működtetéséhez 
az Rftv.-ben meghatározott együttműködési megállapodást kell kötnie a rendőrséggel. Az Rftv. 24. § (1) 
bekezdése szerint a közterület-felügyelő munkáltatója a működési területén illetékes megyei 
rendőrfőkapitánysággal - a rendészeti feladatokat ellátó személyek ellenőrzése és törvényben meghatározott 
tevékenységük felügyelete, valamint a feladatellátás összehangolása érdekében - írásbeli együttműködési 
megállapodást köt. Az együttműködési megállapodást Gyál Város Polgármesteri Hivatala megkötötte a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitánysággal, melyben szerződött cél a felek között a településen a bűnelkövetések és 
szabálysértések visszaszorítása, a hatékony rendészeti fellépés és megelőzés.  
 
A Stratégia módszertani alapja a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X.17.) 
Kormányhatározat (NBS). 
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A fentiekre tekintettel jelen stratégia elkészítésének célja egyrészt az Önkormányzat közbiztonsági és 
bűnmegelőzési filozófiájának megfogalmazása, a megvalósítandó rövid-, közép-, és hosszú távú célok és 
prioritások kijelölése, valamint a rendelkezésre álló eszközök és lehetőségek feltárásával a végrehajtás 
módjának meghatározása, az életminőséget javító közbiztonság megteremtése, másrészt hogy a városban az 
életminőséget javító közbiztonság megteremtése érdekében a közrend megóvásában, a bűnmegelőzésben 
és a bűnüldözésben résztvevők közötti célirányos párbeszédet elősegítse, és megfelelő keretet biztosítson a 
közös feladatok eredményes ellátásához.  

 
 

A KÖZBIZTONSÁG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
A közbiztonság fogalma, tartalma 
 
A stratégiakészítés elvi alapja az, hogy mit tekintünk közbiztonságnak, milyen tartalommal bíró fogalomból 
vezetjük le tennivalóinkat. A legáltalánosabb kategória a biztonság, ami nem más, mint háborítatlan, 
mindenféle bántódástól mentes állapot. A közbiztonság a biztonságnak az egyik szelete, csakúgy, mint a 
jogbiztonság, a létbiztonság, a katonai biztonság. Az egyértelmű definiálás segít abban, hogy elhatároljuk a 
közbiztonságot a biztonság többi szegmensétől, és kijelöljük a bűnmegelőzés helyét a közbiztonságon belül.  
 
Közbiztonság alatt fogalmilag a belső rendet, a közrend, valamint az élet- és vagyonbiztonság megvalósulását 
értjük. A fogalom tágabb értelmezésben belső stabilitást jelent, melyhez sorolják – fentieken kívül – az állam 
működésének sértetlenségét, a szociálpolitikai és közegészségügyi biztonságot, a szolgáltatásokkal való 
ellátás biztonságát, a társadalom erkölcsi normáihoz és elvárásaihoz való alkalmazkodást, valamint a 
hazavédelmét, az idegen hatalmak illegális adatszerzésének megakadályozását. Utóbbiak azonban a 
biztonság olyan szegmensei, amelyekre a jelen koncepció nem kíván kitérni, ezért a továbbiakban az első, 
szűkebb fogalmat alkalmazzuk.  
 
A közbiztonság egy állapot, amelyben az embereknek nem kell bántódásra, veszélyekre számítaniuk, ha pedig 
ilyenek bekövetkeznek, segítségre lelnek az állam erre hivatott szerveinél. Ez egy ideális állapot, ami 
össztársadalmi méretekben nem kivitelezhető. Tökéletes biztonság nincs, legfeljebb egy optimális biztonsági 
szint érhető el. A közbiztonságról – hasonlóan, mint az egészségről – általában akkor beszélünk, amikor 
annak hiányát érzékeljük. A közbiztonság állapotát, mint adott helyre és időpontra érvényes helyzetet szokás 
meghatározni.  
 
A közbiztonság összetevői – a fogalom egyes oldalai – jellemzik az adott térség helyzetét, illetve azt, hogy 
milyen hiányok mutatkoznak a közbiztonság ideális állapotán.  
Eszerint a közbiztonság alkotóelemei – egyben követelményei – az alábbiak:  

- az emberek békés, jogsérelemtől, háborítástól mentes léte, az élet, a testi épség, a becsület, a 
szabadság, a vagyon bántódásmentessége, valamint az állampolgári jogok és kötelezettségek 
érvényesítésének biztonsága, mint igény; 

- a bűnözés, a terrorizmus, az illegális migráció, az egyéb devianciák, a tűz és a katasztrófák elleni 
védekezés, valamint a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni harcállami, társadalmi eszközrendszere; 

- a közterületek és a közlekedés biztonságát, zavarmentessége, mint igény, illetve a közállapotok 
rendjének jogi, rendészeti és intézményi eszközökkel való biztosítása.  

 
A közbiztonság ugyanakkor rendszer, amely alatt mindazoknak a jogszabályoknak, állami és társadalmi 
szervezeteknek, vállalkozásoknak, továbbá feladatoknak és funkcióknak az összességét értjük, amelyek 
rendeltetése a társadalom egészének, a közösségeknek és az egyeseknek a védelme a jogellenes emberi 
magatartásokkal szemben. A közbiztonság helyzetét számtalan – jogi, intézményi, szervezési, magatartási – 
tényező alakítja, amelyek egymásra épülnek, egymástól függnek, tehát rendszert alkotnak. Az összetevők 
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egyikének vagy másikának elhanyagolása megbontja az egyensúlyt, és biztonsághiány lép fel. A sok elemből 
álló biztonságteremtés része kell legyen az ország, a település, a szervezet, az egyén életének, 
tevékenységének. A közbiztonság ezért csak a társadalmi és környezeti folyamatokba ágyazottan, 
rendszerszemlélettel kezelhető.  
 
A közbiztonság termék, a biztonságteremtés pedig egy szolgáltatás. A háborítatlan, sérelmektől mentes lét 
nem jellemző állapota a társadalomnak, az magától nem jön létre. A közbiztonságot elő kell állítani, az 
ennélfogva egy produktum, ami közgazdasági jellemzőkkel megragadható. A közbiztonság ebből a 
nézőpontból piaci kategória, mert van értéke, ára és piaca.  
A közbiztonság csak sokrétű és összehangolt tevékenységgel állítható elő, azt kevés számú vagy elszigetelt 
„termelő” nem képes szolgáltatni. A jó közbiztonság nem valósítható meg kizárólag a bűnüldözés és 
igazságszolgáltatás hagyományos rendszerében. A biztonságteremtés folyamata egy sokszereplős láncolat, 
amelynek elemei (az előállítók) szükségképpen egymásba kapcsolódnak.  
 
A biztonsági láncolatban előállítók:  

 a bűnüldözés és igazságszolgáltatás szervezetei (rendőrség, vám- és pénzügyőrség, határrendészet, 
ügyészség, bíróság, büntetés-végrehajtás);  

 az állam meghatározott intézményei, ágazati szervei (egyes minisztériumok és országos hatáskörű 
szervek, katasztrófavédelem, dekoncentrált közigazgatási szervek és felügyeletek, állami közútkezelő 
társaságok); 

 az önkormányzatok és önkormányzati intézmények (polgármesteri hivatal, városüzemeltetési és 
vagyonkezelő társaság, tűzoltóság, stb.); 

 egyes társadalmi szervezetek (közbiztonsági és bűnmegelőzési alapítványok, személy-és 
vagyonvédelmi kamarák, ügyvédi kamarák, polgárőr egyesületek, egyházak, karitatív szervezetek, 
stb.); 

 a gazdasági versenyszféra egyes elemei (vállalatok, gazdasági társaságok, személy- és vagyonvédelmi 
vállalkozások, biztosító intézetek, stb.); 

 az egyének, emberi közösségek (védekező magatartás tanúsítása, önvédelmi reflexek kialakulása, 
szomszédsági mozgalom). 

 
Ténykérdés, hogy az állampolgárok, szervezetek az államtól, a rendőrségtől várják a közbiztonság 
garantálását, ugyanakkor az állam nem képes biztosítani a teljes körű háborítatlanságot. Az előállítók között a 
rendőrség a legnagyobb termelő, de nem az egyetlen. A rendőrség kitüntető szerepet visz annak 
függvényében, hogy az állam mit vár el tőle, és mihez biztosít feltételrendszert.  
 
A közbiztonság tehát olyan kollektív társadalmi termék, amely az egyének és közösségek tevékenységéből, az 
állami szervek intézkedéseiből, a polgárok önvédelmi képességeinek és a vállalkozói piac nyújtotta 
szolgáltatásoknak az együtteséből alakul ki. Sajátos szerepet játszik a sajtó és a média. Ugyan nem 
nevezhetjük előállítónak, de közhangulatot befolyásoló, cselekvést orientáló szerepe felér egyik-másik 
előállító szerepével.  
 
A vázolt fogalom-meghatározás a közbiztonság objektív oldalát, tárgyi tartalmát takarja. A közbiztonság a 
jogsértő magatartások (bűncselekmények, szabálysértések) számával és súlyosságával, a bűnügyi 
fertőzöttség fokával, a közrendi állapotok (veszélyeztetett területek, helyek és személyek) milyenségével, 
valamint a közbiztonság megvalósítására irányuló intézkedések, tevékenységek hatásával (rendvédelmi 
szervek munkája, önkormányzatok, egyéb szervezetek és a lakosság védekező mechanizmusa) objektíve 
jellemezhető.  
 
A közbiztonság szubjektív oldalról nem egyéb, mint az emberek biztonságérzete, az a tudati visszatükröződés, 
ahogy az egyén a makro- és mikrokörnyezet közbiztonsági helyzetét megéli, értékeli. A lényeg az, hogy az 
emberek miként érzik: a társadalmi, közéleti viszonyok rendezettek-e, biológiai létük, vagyonuk, szabadságuk 
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biztonságban van-e, vagy azokat sértik, veszélyeztetik. A közbiztonság az emberek tudati szűrőjén keresztül 
csapódik le, a szubjektív biztonság mérésének ezért nincsenek egzakt mutatói. Jól ismert tény ugyanis, hogy a 
biztonságérzet alakulását – a bűnözés számadatai mellett – olyan tényezők is befolyásolják, mint a romló 
életkörülmények, a növekvő munkanélküliség, vagy a jövőkép hiánya. 
 
 

A BŰNMEGELŐZÉS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. számú OGY határozat szerint: 
„bűnmegelőzés minden olyan intézkedés, és beavatkozás, melyek célja, vagy eredménye a bűnözés mennyiségi 
csökkentése, az állampolgárok biztonságérzetének minőségi javítása, történjék az a bűnalkalmak 
csökkentésével, a bűnözést előidéző okok hatásainak mérséklésével, vagy a sértetté válás megelőzésével”.  

 
A bűnmegelőzés három fő iránya:  
1. a bűnelkövetést kiváltó, vagy azt elősegítő okok csökkentését célzó (általános),  
2. az egyes bűncselekmények és devianciák lehetőségét korlátozó (különös), valamint 
3. az egyén védettségét, a sértetté válás elkerülését befolyásoló (speciális) preventív tevékenység.  
 
Ezeket az EU Tanácsának dokumentumai a bűnmegelőzés pilléreinek is nevezik, hangsúlyozva, hogy a 
háromféle cselekvési módot minden közösségben egyidejűleg kell alkalmazni, tartós eredmény csak a 
komplex alkalmazástól várható.  
 
A bűnelkövetést kiváltó, vagy azt elősegítő okok csökkentésére irányuló általános prevenció az elsődleges. A 
társadalompolitika integrált része, ami akkor valósul meg, ha a társadalom alakítását célzó állami, 
önkormányzati döntésekben érvényesülnek a megelőzési szempontok, és ha a társadalmi viszonyok a 
kriminogén hatásokat nem gerjesztik.  
 
A bűnelkövetési lehetőségek szűkítésére vonatkozó különös megelőzés feladata a bűnelkövetésre lehetőséget 
nyújtó alkalmak számának redukálása, az egyes bűncselekmények valószínűségének minimalizálása, valamint 
a veszélyforrásokkal és biztonsági kockázatokkal való törődés. A bűnmegelőzésnek ez a szintje a társadalmat 
ösztönző, mozgósító olyan programok és technikák intézményesítésére törekszik, amelyek a nagy és 
kisközösségek, az intézmények, a gazdasági szereplők és az állampolgárok önvédelmi képességét, bűnözéssel 
szembeni védettségét fokozzák. A bűnözés mennyiségi és minőségi visszaszorítása érdekében foglalkozik a 
veszélyeztetett területek és objektumok biztonságával, a környezeti és természeti értékek védelmével.  
 
A speciális prevenció az egyénről szól. A bűnmegelőzésnek ez a szintje a veszélyeztetett személyekkel, 
célcsoportokkal foglalkozik, azok védelmével, akik objektív helyzetük, személyes tulajdonságaik révén 
fokozottan vannak az áldozattá, sértetté válás veszélyének kitéve. A megelőzés eme dimenziójának feladata 
az egyén biztonságra törekvésének erősítése, tudatosítása, azaz, hogy a potenciális sértettek mindent 
megtegyenek áldozattá válásuk elkerülése érdekében. A konkrét védekezés elmulasztását állami intézkedés 
nem pótolhatja. A speciális prevenció azok visszatartására, reszocializációjára koncentrál, akik adottságaik 
vagy környezetük hatására könnyen bűnelkövetővé válhatnak. A bűnelkövetéstől való visszatartás egyik útja 
a törvények tiszteletére nevelés. E célt szolgálják a büntetőjogi és szabálysértési büntetések, melyektől az 
állam azt várja, hogy az elkövető tartózkodjék a büntetendő cselekmények jövőbeni elkövetésétől. A 
bűnismétlés megelőzése ellenőrzési intézkedéseket, ugyanakkor a visszaeső elkövetők társadalmi 
beilleszkedésének támogatását igényli.  
 
A megelőzés tekintetében a legfontosabbakat emeljük most ki, mint például a nevelés, ismerettanítás, 
ismeretszerzés, baráti kör, munkahelyi-, családi- és társadalmi viszonyok. Fontos tényező még a gazdasági 
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helyzet, a felelősségre vonási rendszer, amely szintén hatással van a bűnmegelőzésre. Ezekből következik, 
hogy a bűnmegelőzés nem „egyszereplős” feladat, hanem a társadalom valamennyi rétegének, 
szervezetének együttműködését igénylő tevékenység. Az Önkormányzat bűnmegelőzésben betöltött 
szerepének egyik legfontosabb eleme a koordináció és az együttműködés, hiszen a társadalmi 
bűnmegelőzést alapvetően az Önkormányzat képes összefogni és koordinálni. Az Önkormányzatnak kell 
kialakítani a partnerséget saját szervezete és a társadalmi bűnmegelőzés egyéb szereplői között. Az 
Önkormányzat - saját közigazgatási területén - szervezeténél és hivatalánál fogva is alkalmas erre a feladatra. 
Fontos feladat tehát - azon kívül, hogy továbbra is támogatni kell a rendvédelmi szervek, polgárőr 
egyesületek ez irányú tevékenységét -, a Gyálon működő intézmények, civil szervezetek tudatos felvilágosító 
munkájának segítése, ösztönzésük az ezzel kapcsolatos speciális feladataik végrehajtására, együttműködésük 
elősegítése, koordinálása.  
 
A bűnmegelőzés módszerei:  
A szakirodalomban foglalt módszerek igen sokrétűek, átszövik a megelőzés mindhárom dimenzióját. A 
módszerek az alábbiak szerint csoportosíthatóak.  
 

 A bűnelkövetési alkalmak korlátozása, mely átfogó módszertant jelent.  
Elemei:  

- A preventív jelenlét. Kiemelt jelentőséggel bír a közterületek, nyilvános helyek és bűnügyileg 
veszélyeztetett objektumok gyakori ellenőrzése. A rendőr, a biztonsági őr vagy polgárőr a 
jelenlétével is eltántoríthat lehetséges tetteseket a jogsértő magatartástól.  

- A rendszeres ellenőrzés, és felügyeleti tevékenység. A szakszerű és következetes ellenőrzés 
képes felfedni a szabálytalanságokat, s ezzel elejét venni, hogy a kisebb jogszerűtlenségek 
bűncselekménybe torkolljanak. Az ellenőrzöttség tudata szükségképpen az előírások 
betartására késztet.  

- További bűncselekmények, illetve a bűnismétlés megakadályozása a bűncselekmény okainak, 
elősegítő körülményeinek a felderítése és megszüntetése útján.  

 
 Megfelelő védekezés alkalmazása. Négyféle védekezési mód ajánlott.  

Elemei:  
- A helyes magatartási szabályok, más szóval taktikai szabályok betartása. Itt az 

elővigyázatosságról, a kellő körültekintés tanúsításáról van szó, ami még pénzbe sem kerül. A 
lényeg, hogy az emberek figyelmetlenségükkel ne adjanak esélyt a bűnözőknek.  

- A fizikai védekezés, a mechanikai védelem adta lehetőségek felhasználása.  
- A jelző- és riasztóberendezésekkel operáló elektronikai védelem igénybevétele.  
- A személyi védelem, azaz élő erős őrzés alkalmazása.  

 
 A „bűnmegelőzési propaganda” kifejtése.  

Aktív tudatformáló munkával kell erősíteni a társadalom tagjainak önvédelmi reflexeit. Ismertetni 
szükséges a védekezés hatékony, de jogszerű módjait és technikáit, valamint az ezt szolgáló 
lehetőségeket és eszközöket. Meg kell győzni a lakosságot, hogy a bűnmegelőzés össztársadalmi 
érdek, amiben mindenkinek megvan a maga feladata és felelőssége.  

 
 Hatékony „bűnüldözési és igazságszolgáltatási munka”.  

A bűncselekmények és elkövetőik minél teljesebb körű felderítése, majd következetes és gyors 
elítélése optimális eszköz. Beccaria szavaival: „a megelőzés legjobb módszere a büntetések 
elmaradhatatlansága”1. A bűnelkövetők többsége kalkulál, hogy van-e kockázata a cselekményének.  

Fentiek alapján jól látható, hogy a bűnmegelőzési feladatok a helyi települési szinten keletkeznek, mégis az 
önkormányzatnak nem áll rendelkezésre minden módszer és eszköz, amiket a feladat hatékony ellátása 

                                                 
1 Cesare Beccaria: Bűntett és büntetés (1976), olasz jogtudós, a bűnmegelőzés jogirodalmának megteremtője 
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igényelne. A jelen koncepció ezért kiemelt hangsúlyt fektet az együttműködésre és a feladatokban érintett 
szereplők, és szervezetek megszólítására, bevonására. Az önkormányzati feladatcsoportba elsősorban a 
tájékoztatás és propaganda és a bűnelkövetésre lehetőséget nyújtó alkalmak korlátozása, a megfelelő 
védekezés alkalmazása sorolható be. 
 
 

A bűnmegelőzési és közbiztonsági stratégia helyi általános céljai 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Gyál Város Önkormányzata nagy hangsúlyt helyez a város bűnmegelőzési és közbiztonsági szegmensére, 
ezért igazodva az országos NBS-hoz – kiegészítve a helyi viszonyokhoz alkalmazható intézkedésekkel 
megfogalmazta a városi bűnmegelőzési és közbiztonsági stratégiáját, melyet a 40/2015.(II.26.) számú 
határozatával a Képviselő-testület elfogadott.  
A 2015-2017. időszakra vonatkozó koncepció 2017. októberében értékelésre, majd a 2018-2020. évi 
Koncepció kidolgozásra került, melyet a Képviselő-testület a 181/2018.(X.25.) számú határozatával fogadott 
el.  
 
A NBS által megfogalmazott általános célok – mint 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.  
El kívánjuk érni, hogy a NBS dokumentumában megfogalmazott prioritások, beavatkozási területek és 
intézkedések alapján nyíljon lehetőség arra, hogy Gyálon: 

 javuljon a közbiztonság;  
 csökkenjen a közterületen elkövetett bűncselekmények, szabálysértések és a társadalmi 

együttélést megzavaró, nemkívánatos cselekmények száma;  
 ezzel együtt lépéseket tegyünk a gyermek és fiatalkorúak veszélyeztetettségének 

visszaszorítása;  
 illetve csökkenjen az áldozattá válás veszélye; 
 további együttműködési lehetőségeket tárjunk fel az áldozattá vált személyek segítése és a 

bűnözés okozta károk kezelésére az áldozatvédelmi szervekkel. Mindezeket az országos és helyi 
társadalompolitikával összhangban kell értelmezni, kialakítani. 

A stratégia kiemelt beavatkozási területei 
 A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése. 
 A településbiztonság fokozása. 
 Az áldozattá válás megelőzése. 
 A családon belüli erőszak csökkentése. 
 A bűnismétlés megelőzése.  
 Az időskorúak védelme, aktivizálása. 

A bűnmegelőzési és közbiztonsági stratégia szereplői 
 rendőrség  
 önkormányzatok (közterület-felügyelet) 
 köznevelési intézmények 
 gyermekvédelmi intézményrendszer  
 családsegítő szolgálatok  
 egészségügyi ellátórendszer  
 Igazságügyi Szolgálatok, Pártfogó Felügyelői Szolgálat  
 egyházak és vallási közösségek  
 civil szervezetek  
 polgárőr egyesületek  
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 kulturális és közművelődési intézmények  
 sportegyesületek  
 családok, és az egyén 

 
Az Önkormányzat és a rendvédelmi szervek, egyesületek mellett jelentős bűnmegelőzési szerep hárul:  

 a Kertváros Szociális Központra, 
 az alap- és szakellátást biztosító egészségügyi intézményekre (az Önkormányzat által biztosított 

alapellátásban a házi-, és házi gyermekorvosokra, védőnőkre), 
 a köznevelési intézményekre, az óvodában dolgozó szakemberekre, valamint a városban működő 

általános- és középiskolák pedagógusaira, 
 az Önkormányzat fenntartásában működő közművelődési intézményre, azaz az Arany János 

Közösségi Ház és Városi Könyvtárra,  
 az egyházakra,  
 a civil szervezetekre: egyesületekre, alapítványokra, klubokra.  

 
A településen működő intézmények azok, amelyek valamely szegmensen keresztül mindenképpen 
kapcsolatba kerülnek egy-egy meghatározott társadalmi réteggel és rálátással bírnak az őket érintő 
problémákra, a szükséges beavatkozási pontokra. Az itt dolgozó szakemberek felelőssége, hogy nyomon 
kövessék, adott esetben feltárják és jelezzék a megfelelő szervek felé a helyi társadalmi problémákat, azokat 
a neuralgikus pontokat, amelyek generálhatják a bűnelkövetést vagy az áldozattá válást. A civil szervezetek 
tagjai a társadalom különböző rétegeihez tartoznak, ezért a megelőző tevékenységben való részvételük 
elengedhetetlen. Az állampolgárok önkéntes szerveződései garanciát jelenthetnek arra, hogy a városban 
jelentkező társadalmi problémák ne maradjanak rejtve. Az Önkormányzat közös fórumok, előadások, 
bemutatók szervezésével tudatosíthatja az intézmények és a helyi társadalmi szervezetek valamennyi tagja 
számára, hogy saját lehetőségeit figyelembe véve mit tehet a közbiztonság javítása és a bűnmegelőzés 
érdekében. Az Önkormányzatnak ki kell használnia a rendelkezésre álló kommunikációs csatornákat, a helyi 
sajtó (Gyáli Mi Újság), az internetes felületek (Gyál város hivatalos honlapja, közösségi oldalai), a különböző 
fórumok, a közmeghallgatások, sajtótájékoztatók adta lehetőségeket. Ezek az intézkedések elősegíthetik, 
hogy a bűnmegelőzés területén tovább működhessen a lakossági jelzőrendszer.  
 
Gyál város lakóinak életminőségét nem csak a bűncselekmények alakulása, hanem egyéb olyan, a 
közterületeken tapasztalható jogsértések, zavaró körülmények is befolyásolják, mint az illegális árusítás, 
köztisztasággal kapcsolatos szabálysértések, koldulás, hajléktalanok utcai megjelenése, közúti közlekedési 
szabályok kisebb fokú megsértése. A lakosság többsége a szomszéd tevékenységeivel és a közlekedési 
szabálytalanságokkal kapcsolatos jogsértéseket tartja a mindennapi élet leginkább zavaró tényezőinek.  
 
A komplex bűnmegelőzési megközelítésnek egyszerre kell rövid, közép- és hosszú távon eredményt elérnie, 
hiszen például a Gyálon már bevezetett, az általános iskolákban jellemzően egymásra épülő bűnmegelőzéssel 
és társadalmi kérdésekkel foglalkozó külső oktatók, közjogi szereplők, bűnügyi szakemberek által eszközölt 
oktatások hatásai csak hosszabb távon jelentkeznek. Ezen feladatok eltérő megközelítést, más-más eszközök 
igénybevételét követelik meg.  
 
A közbiztonság fenntartása és a bűnmegelőzési tevékenység területén komplex szemléletet alakítottunk ki, 
ami folyamatos, magas színvonalú és összehangolt együttműködésben ölt testet a rendőrség, a polgárőrség 
és a közterület-felügyelet között. A Közterület-felügyelet működtetésével megteremtjük az Önkormányzat 
helyi rendészeti szervezetét, amely a jogszabályokban meghatározott feladatkörében a közrend 
fenntartásában, és a bűnmegelőzési tevékenységben meghatározó szerepet tölt be. A közterület-felügyelők 
munkájuk során szoros együttműködésben látják el feladataikat a rendőrség közrendvédelmi osztályának 
járőreivel, polgárőrökkel. 
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A közterület-felügyelet fő feladata a közterületi rendezettség, tisztaság, élhető környezeti rend védelme, a 
lakosságszolgálat és település–kiszolgálás, rendezvények biztosítása. Mindez a közösségi élettér, a város 
fejlődése érdekében történik. 
 
A közterület-felügyelet szerepvállalása a helyi közösség biztonságának erősítésében javítja az emberek 
életminőségét. A lakosság pozitívan reagál a közös szolgálatokra, azonnali segítséget kapnak a járőrpárostól. 
A közterület-felügyelet intézkedései eredményesnek bizonyulnak, azonban érezhető azon jelenség is, hogy 
visszatartó ereje csak addig van, amíg a hatóság a helyszínen tartózkodik, ugyanis távozás után a 
jogsértésekre vonatkozó bejelentések megszaporodnak, viszont létszám hiányában a folyamatos jelenlét 
nem biztosítható. A videokamerás térfelügyeleti rendszer működtetése, folyamatos bővítése pótolhatja, 
pótolja ezen hiányosságot. A térfigyelő rendszer megléte a kriminalitásra legérzékenyebb közterületek 
állandó ellenőrzését biztosítja, a bűnesetek, szabálysértések száma visszaszorításra került.  
 
A térfigyelő kamerák legnagyobb jelentősége a lakosság biztonságérzetének javításában mutatkozik, egyfajta 
bűnmegelőző szerepet tulajdonítanak nekik. A térfigyelő kamera megnevezés elsősorban a városokban és 
más településeken a térfigyelő rendszer részeként felszerelt biztonságtechnikai kamerát jelenti. A 
közterületek megfigyelése az adott területen található közterületi értékek, a magántulajdon és a 
közbiztonság védelmét szolgálja. A térfigyelő kamerák a rendőri jelenlétet nem pótolják, de a 
bűncselekmények megelőzésében és felderítésében meghatározó szerepet töltenek be.  
 
Térfigyelő rendszert kizárólag a rendőrség és az önkormányzati közterület-felügyelet üzemeltethet. A 
felvételek kezelése szigorú törvényi szabályozás szerint történik. A kamerarendszerek által rögzített 
felvételek kizárólag a törvényben felsorolt eljárásokban (pl.: büntető- vagy szabálysértési eljárás) 
használhatóak fel. A térfelügyeleti rendszer célja a közbiztonság erősítése, a bűnmegelőzés és a bűnüldözés. E 
célokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy a térfelügyeleti rendszer telepítése és fejlesztése 
jelentősen befolyásolja a lakosság szubjektív biztonságérzetét. A jogszabálysértő cselekményeket az 
üzemeltető észleli, ezzel visszatartó hatás érhető el. Ezen cselekmények észlelése azonban önmagában nem 
elégséges, sem a bűnmegelőzési, sem a bűnüldözési cél megvalósításához, ahhoz az észlelést követő 
legrövidebb időn belül foganatosított jogszerű intézkedés szükséges mind a szabálysértések mind a 
bűncselekmények vonatkozásában. Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy a térfelügyeleti 
rendszer működése csak a közterületi szolgálat működésével együtt hatékony. Gyál város területén jelenleg 
34 kamerából álló térfigyelő rendszer van kiépítve. Megfigyelő operatív pont kiépítésre került a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal épületében, a Dabasi Rendőrkapitányság épületében továbbá a Gyáli Rendőrőrs 
épületében. Mindhárom helyszínen biztosított a felvételek élőerős megtekintése. A megfelelő teljesítményt 
és üzembiztonságot nagy méretű monitorok és nagy kapacitású szerverek biztosítják. A rendszer biztonságos, 
zavar- és akadálymentes működtetését az ezzel megbízott cég általános és teljes körű távfelügyelete 
biztosítja.  
 
A biztonságos városműködés kapcsán kiemelendő még a közlekedés. A közlekedésbiztonság is közbiztonság 
része. Szoros kapcsolatban van a közbiztonsággal a közúti közlekedés zavartalansága.  
 
A biztonságos infrastruktúra megteremtése, a megfelelő forgalomszabályozás hozzájárul a balesetek 
számának csökkenéséhez. Az út, az ember és a jármű hármas kapcsolatrendszerében a biztonságos mobilitás 
az összekötő kapocs. Fontos a biztonságos infrastruktúra szerepe, a közlekedési kultúra és a közlekedési 
morál, valamint a járművek műszaki biztonsága. A magyar közlekedés szakmai irányítását is évek óta ez a 
szemlélet határozza meg. A közlekedésben résztvevő járművezetők vezetési stílusát, valamint a járművek 
műszaki állapotát kizárólag a közúti ellenőrzésekkel és a kötelezően előírt műszaki vizsgáztatással, valamint a 
szankciók kilátásba helyezésével lehet szabályozni. Az agresszív vezetési stílus, az alkoholfogyasztás, a 
követési távolság be nem tartása, valamint az elsőbbség meg nem adása a legtöbb baleset forrása, amely 
növeli a kockázatot, vagy súlyosbíthatja egy-egy baleset kimenetelét. Mindezek mellett a közúthálózat teljes 
infrastruktúrája, a közutak állapota, kiépítettsége, vonalvezetése, útbaigazító rendszere és a 
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forgalomirányítás módja mind befolyásolja a forgalmi folyamatokat és az ezekben rejlő kockázatokat. A 
helyesen kialakított és üzemeltetett infrastruktúra hozzájárul az emberi tényezők kiküszöböléséhez. Az egyik 
alapvető forgalomszabályozási feladat az, hogy a közlekedésben résztvevők könnyen, átlátható és 
egyértelmű jelzések mellett dinamikusan tudjanak haladni, és ne alakuljanak ki olyan közlekedési szituációk, 
amelyek balesthez vezethetnek. A közlekedés pszichológiai hatásait már sokan tanulmányozták. Többen 
jutottak arra a következtetésre, hogy a hasznosnak vélt műszaki megoldások több esetben váratlan 
reakciókat váltanak ki az egyénekből, ezért a közlekedésbiztonság eredményei sokkal inkább a megfontolt 
mérnöki munkának köszönhetőek és kisebb mértékben a jogi szabályozásoknak. 
 
A balesetmegelőzés területén kiemelendő a közterület-felügyelet által napi rendszereséggel ellátott 
„zebrajárat”, amikor a legforgalmasabb iskoláink környékén a közterület-felügyelők irányításával megvalósul 
az iskolába érkező gyermekek biztonságos átkelése az úttesten, továbbá a gépjárművel érkezők gyors, 
rugalmas továbbhaladása.  
 
2020. évben az Önkormányzat megvalósította a „Vigyázz Ránk” táblaprojektet, melynek keretében modern 
figyelem-felhívó táblákat épített ki az óvodák közelében, amely felhívja a figyelmet a közelben játszó, 
közlekedő gyermekekre. Az emberméretű figyelemfelkeltő táblákon a gyáli óvodás gyermekek kérik a 
gépjárművezetőket, hogy lassítsák, mérsékeljék sebességüket. 
 
 
 

GYÁL VÁROS BŰNELKÖVETÉSI MUTATÓI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Gyál város bűnelkövetési adatai, azok elemzései és következtetései a vonatkozó éves beszámolókból 
ismerhetőek meg.  
 
A Dabasi Rendőrkapitányság éves beszámolóit, a Közterület-felügyelet éves beszámolóit, melyet a 
Polgármesteri Hivatal éves beszámolói tartalmaznak, továbbá a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület éves 
Tájékoztatóit az alábbi határozatokkal fogadta el a Képviselő-testület.  
 
Dabasi Rendőrkapitányság   

- 2018. évi Beszámolója a Képviselő-testület 68/2019.(IV.25.) számú határozatával került elfogadásra, 
  - 2019. évi Beszámolója a Képviselő-testület 90/2020.(V.28.) számú határozatával került elfogadásra.
  
FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 

- 2018. évi Tájékoztatóját a Képviselő-testület az 50/2019.(III.28.) számú határozatával tudomásul 
vette, 

- 2019. évi Tájékoztatóját a Képviselő-testület az 63/2020.(III.26.) számú határozatával tudomásul 
vette. 
 

Polgármesteri Hivatal vonatkozó éves beszámolói, melynek része a Közterület-felügyelet  
- 2018. évi Beszámolója a Képviselő-testület 7/2019.(I.31.) számú határozatával került elfogadásra, 
- 2019. évi Beszámolója a Képviselő-testület 16/2020.(I.30.) számú határozatával került elfogadásra, 
- 2020. évi Beszámolója a Képviselő-testület 26/2021.(I.28.) számú határozatával került elfogadásra. 
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INTÉZKEDÉSI TERV 2018-2020. ÉRTÉKELÉSE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK, INTÉZKEDÉSEK   

 
2018. évben Gyálon olyan helyi körülményekhez igazodó 2018-2020. évi Stratégiát fogadott el a Képviselő-
testület, amely konkrét célokat fogalmazott meg a helyi sajátosságok figyelembevétele mellett. Ehhez az NBS  
adta a keretet, ami pontosan körülhatárolható cselekvési alternatívákat fogalmazott meg a Stratégiát 
megvalósító szereplők részére. 
Bebizonyosodott azonban, hogy bármilyen gondosan tervezünk előre, a megvalósítást, sőt a célokat is a 
mindennapok váratlan történései felül tudják írni. Bár meghatároztuk, hogy a stratégia tíz éves időtávja alatt 
háromévente az egyes beavatkozási területeken új megvalósítandó intézkedések határozhatóak meg, a már 
meglévők módosíthatók, alapvetően megváltoztathatók, vagy törölhetők, arra nem számíthattunk, hogy az 
az alap, amelyre minden részlet fel lett építve – a közösség és annak formáló ereje – egy kívülről jövő 
támadás, egy pandémia által súlyosan sérül. Ez a nem várt esemény az egész népességet, s így minden eddigi 
programot érinti. 
 
A 2018-ban elfogadott stratégia az egyes beavatkozási területeket követően tartalmazta a 2018-2020. évekre 
vonatkozó intézkedési tervet, vagyis mindazon intézkedést, amelyeket ebben az időintervallumban kellett 
végrehajtani, vagy végrehajtásuk előkészítését ekkor kellett megkezdeni.  
 
A 2020. év elején bekövetkezett világjárvány, a SARS-COV-2 vírus okozta COVID-19 megbetegedések 
következtében elrendelt veszélyhelyzet, majd az azt követően elrendelt járványügyi intézkedések és 
korlátozások miatt jelentősen átalakult a hétköznapi élet minden szegmense. Ahogy a munkavégzést, az 
oktatást, az egészségügyet, a szabadidős tevékenységeket és általában véve az összes tevékenységünket és a 
minket érő hatásokat megváltoztatott, úgy hatással volt a kitűzött bűnmegelőzési tevékenységek 
megvalósítására a 2020. év vonatkozásában.  
 
Gyál Város 2018-2020. évi Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégiában foglalt célkitűzések tekintetében a 
résztvevő, megvalósító szervek egyéni beszámolóiból megállapítható, hogy az értékelt időszak 
eredményesnek, a kitűzött célok nagyrészt megvalósultnak bizonyultak. A programban résztvevők rendszeres, 
aktív kapcsolatot tartanak fenn egymással, az együttműködés jól szervezett és kölcsönös, a jelzőrendszer jól 
működtetett, eredményes.  
 
Jelen értékelés és következő hároméves intézkedési terv készítésekor veszélyhelyzet elrendelése van 
érvényben, így a kitűzött célok megvalósításának eredményét a járványügyi korlátozások időszaka jelentősen 
befolyásolta a 2020. év tekintetében. A bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok, a kitűzött célok 
megvalósítása azonban nem szakadhat meg. Folyamatosan meg kell találni a digitális technika és az online 
kapcsolattartás szintjén is a célok megvalósításának lehetséges eszközeit, felületeit.   
 
 
Gyál Város Önkormányzata, a Képviselő-testület és a Közterület-felügyelet a koncepcióban foglaltak 
tekintetében megvalósította:  

- az eredményes végrehajtás tekintetében a szereplők közötti kommunikáció fejlesztését, 
- a megelőzésre fektetett lépések előtérbe helyezését, 
- iskolai, óvodai programokba beépített bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági programok, 

személyiségfejlesztő és felvilágosító előadások támogatását, 
- környezeti és természeti értékek fejlesztését,  
- az együttműködések kimutatható eredményeségét, 
- a közterületek fokozott ellenőrzését, 
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- a térfigyelő-kamerarendszer fejlesztését, bővítését, megfigyelő állomások bővítését, 
- lakosság önszerveződő képességének erősítését, 
- családi és iskolai kontroll erősítését, 
- gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékony működésének elősegítését, 
- sokszínű kulturális, sport, környezet- és természetvédelmi politika támogatását, szabadidő 

hasznos eltöltését biztosító rendezvények szervezését. Ifjúsági programok, kirándulások 
szervezésének támogatását, 

- elősegítette a biztonságos közlekedésre törekvést (pl: „Vigyázz Ránk!” táblaprojekt, 
„zebrajárat”) 

- elősegítette a bűnmegelőzési szemlélet köztudatba való beépülését. 
 
 
Dabasi Rendőrkapitányság 
Gyáli Rendőrőrs álláspontja a 2018-2020. évi stratégiában foglaltakkal kapcsolatban:  

- A kitűzött célok általánosságban megvalósultak. 
- A visszajelzések alapján is megállapítható, hogy a közbiztonság javult, a bűncselekmények száma 

csökkent. 
- A bűnmegelőzés szereplőivel az együttműködés kiválónak mondható. 
- A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzés területén a helyi körzeti megbízott, szolgálatot ellátó 

kolléga, illetve a bűnmegelőzési előadó szoros kapcsolatot ápol a helyi iskolákkal és rendszeres 
bűnmegelőzési, felvilágosító tevékenységet folytatnak, melyeknek a visszajelzése is pozitív. 
Rendezvényeken is folyamatosan kérik az intézmények a rendőrség támogató, felvilágosító 
megjelenését.  

- A fiatalkori bűnelkövetőkről minden esetben jelzéssel élünk a gyermekvédelmi jelzőrendszer 
irányába a további megelőzés céljából. Csellengő gyermekekről nincs tudomásunk. Fiatalkori 
bűnelkövetők által elkövetett helyi cselekmények kapcsán elmondható, hogy azok egy jó részét nem 
helyi, hanem budapesti lakosok követik el.  

- A bűncselekmények számának folyamatos csökkenése figyelhető meg, ezen belül is az elkövetett 
bűncselekmények struktúrája is változott. A vagyon elleni bűncselekmények száma csökkent, ezen 
belül is a lakásbetörések száma csökkent jelentősen. A település biztonságát növeli az új térfigyelő 
rendszer, melynek 2020. év végétől a rendőrőrs is megfigyelési pontja.  

- A településbiztonság érdekében felhívásokat, jelzéseket teszünk közzé mind betörések, lopások, 
mind az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények tekintetében.  

- A közlekedési helyzet változatlan, a balesetek száma stagnál, a közlekedési bűncselekmények száma 
is évről évre hasonló.  

- Kapcsolattartás a gyámhivatallal, családsegítő szolgálattal közvetlen és jónak mondható. 
Felkéréseikre reagálunk, kéréseikre segítjük munkájukat akár a helyszínen is.  

- A családon belüli erőszak, ezen belül is a távolságtartás intézménye fejlődni látszik. Egyre többen 
élnek ezen intézménnyel. E kérdésben is ellátjuk feladatainkat.  

- Közterület-felügyelettel, polgárőrséggel is jó a kapcsolat, kényes, vagy nagyobb erőt igénylő 
ügyekben jellemző a közös fellépés.  

 
 
FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tevékenysége a stratégiai célok megvalósításában:  

- 2018-2020 években a településbiztonságban vette ki a legnagyobb, legfajsúlyosabb feladatot 
- az egyesület járőrözési feladatkörét mindennapossá tette a Covid-19 járvánnyal összefüggésben 

elrendelt kijárási korlátozás idejére is,  
- kérésre házhoz ment és segítséget nyújtott, élelmiszert, gyógyszert szállított, 
- elhagyatott épületek sűrűn ellenőrzésre kerültek,  
- játszótereket és közintézményeket intenzív felügyelet alatt tartottuk,  
- riasztó rendszerünket népszerűsítettük 
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- tűzvédelmi szolgáltatás kibővítésre került.  
- Új kitűzött cél, a tűzvédelmi rendszer további bővítése, SZ.E.M. mozgalom népszerűsítése az idősek 

körében, továbbá az egyesület új székházának felújítása és beindítása, mint egyben oktató központ 
is.  

 
 
Kertváros Szociális Központ Család- és Gyermekjóléti Központja a kitűzött célok keretében megvalósította és 
működteti:  

- az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet, melynek keretében széles körű szakmai 
támogatottsággal foglalkozik az alkohol, a dohányzás, a kábítószer prevencióval, az iskolai és cyber-
bántalmazással, iskolai konfliktuskezeléssel mediációs módszerekkel, az erőszakmentes 
konfliktuskezeléssel.  

 
 
Érdi SZC Eötvös József Technikuma a stratégiai célok megvalósításában az alábbiakban tevékenykedett: 

- dohányzás visszaszorítása, alkohol és drog prevenció, 
- egészséges táplálkozási szokások kialakítása, élelmiszerbiztonság fejlesztése, aktív napi testmozgás 

kialakítása, közösség és járványügyi biztonság fokozása, 
- internetes bűncselekményekkel kapcsolatos előadások, 
- 9-10. évfolyam részére önvédelmi tanfolyam szervezése, különösen az áldozattá válás megelőzése 

céljából, 
- nyári összefüggő szakmai gyakorlat keretében a Rendőrséggel, a Katasztrófavédelemmel és a 

Polgárőrséggel közvetlen szakmai kontakt kialakítása, 
- új technikusi képzésben kiemelt figyelemmel és újításokkal még alaposabb feldolgozása a 

bűnmegelőzés támájához kapcsolódó témaköröknek, 
- a nem rendészeti képzésben résztvevő tanulók részére külön programokat szervezett, melyek 

palettájának szélesítése továbbra is szerepel a kitűzött célok között 
- közbiztonság és bűnmegelőzés tekintetében kialakított jó munkakapcsolatok további bővítése (Pest 

Megyei Rendőr-főkapitányság, Honvédelmi Minisztérium kadétképzéssel foglalkozó munkacsoportja, 
Nemzeti Pedagógusi Kar Országos Rendészet-honvédelem-közszolgálat munkacsoport) 
 
 

Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola tevékenysége a megvalósítás tekintetében:  
- Emelkedett a veszélyeztetett tanulók száma, a lemorzsolódási adatok, valamit a társadalmi 

változások miatt fellépő egyre több társas bántalmazás, agresszivitás, magatartási problémák, 
konfliktusok csökkentése okán a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács közreműködésével és segítségével 5 
éves intézkedési terv és FER (magatartás javítását célzó) programok kidolgozása és működtetése.  

- A megvalósuló programok, képzések államilag támogatottak, ellenőrzése állandó és folyamatos.  
- RE-Akció Program, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Pályaorientációs napja, Börtönlátogatás a 

pedagógus kar részére. 30 órás pedagógus képzés az internet veszélyei, a bántalmazás, a bűntettek 
mértéke és veszélyei, tematikus egységek alkalmazása, mely a gyermekek ismereteit bővíti, 
helyzetfelismerésüket segíti, a beilleszkedés, egymáshoz való alkalmazkodás tanulása 
személyiségtesztek segítségével, közlekedési szabályok, esetek, megelőzés lehetőségei, hátrányos 
helyzet kezelése – gyerekszemmel, szoros együttműködés a rendőrséggel, helyi szervekkel.  

- Veszélyhelyzet miatt elmaradt, de a jövőben tervezett program: Zrínyi Nap, Szülői Fórum, melyet a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács tart a szülőknek, BringaAkadémia és az Önkormányzat 
szervezésében közlekedésbiztonsági képzés, mely beépítésre került a testnevelés órákba.  

- Veszélyhelyzetet követő további cél a szülői fórum kiterjesztése városi szintre.  
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Gyáli Ady Endre Általános Iskola tevékenysége a megvalósítás tekintetében:  
- rendszeres rendőrségi, tűzoltósági programok szervezése, melynek keretében széles körű ismeretek 

átadása a gyermekek részére, 
- gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése érdekében ismeretbővítés a vagyon elleni 

bűncselekmények és erőszakos jellegű bűncselekmények felismerése és megelőzése témában, 
- polgármesteri óra keretében előadás a város közbiztonságáról, 
- bűnmegelőzési, drog prevenciós előadások, 
- interaktív előadások a mobiltelefonok, az internet, a közösségi oldalak és az internetes zaklatás 

témakörben, 
- interaktív előadás a szülőknek Erőszakmentes kommunikáció címmel, 
- bűnmegelőzési bemutató a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskolával közösen, 
- Gyáli Fogyasztóvédelmi Egyesület előadása az egészséges táplálkozás és tudatos vásárlás témájában, 
- iskolai védőnő felvilágosító tevékenysége osztályfőnöki óra keretében, 
- Pedagógiai Programba beépített személyiségfejlesztés, egészségvédelem, környezeti és természeti 

értékek megbecsülése, 
- sokszínű programokkal, széleskörű sporttevékenységekkel és a szabadidő hasznos eltöltésére 

irányuló változatos kirándulásaival befolyásolja a tanulók értékes szabadidős tevékenységeit, 
- 5-8. évfolyamon osztályfőnöki óra keretében kiemelt téma: a személyes vagyontárgyak védelme, A 

biztonságos közlekedés; A biztonság a közterületen; A biztonság otthon; A „jó hecc” a felelősség; A 
szabályok, törvények, házirend, A média felelőssége; Magántulajdon védelme; Konfliktuskezelés-
felelősségvállalás; Barátságválasztás, bandák nyomása; Szabályok, normák, hagyományok, 
törvényszerűségek,  

- testnevelés órák és szakköri foglalkozások keretében önvédelmi technikák ismertetése, 
- Monori Tankerületi Központ szervezésében a gyermekek közlekedési kultúrájának, ismeretének 

fejlesztése céljából részvétel a Közlekedési Kisokos programon.  
 
 
Gyáli Liliom Óvoda tevékenysége a stratégiában vállaltak megvalósításában: 

- 2020. évben pályázat benyújtása a Biztonságos Óvoda címre, cél a gyermekeket érintő legfontosabb 
közlekedésbiztonsági ismeret átadása, valamint a Pedagógiai Programba integrálható közúti 
közlekedés biztonsági módszertan és oktatás segédletek alkalmazása.  

- Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, figyelemmel kísérése 
- „Tűzoltó nap” az óvodában, tűzvédelmi előadással, bemutatóval, tűzoltási gyakorlattal. 
- „Liliom Nap”-on rendőrség, tűzoltóság, mentők részvételével érdekes ismeretbővítő programok.  
- „Lassíts! Vigyázz ránk!”  közlekedési táblaprogramban való részvétel. 
- Környezettudatos gondolkodás fejlesztése. „Zöld közlekedés” programunkra az óvodás gyerekek 

kerékpárral érkeztek, majd a piactéren kialakított akadálypályán gyakorolhatták a közlekedési 
szabályokat. A megvalósításban a Gyáli Rendőrőrs munkatársai voltak segítségünkre.  
 
 

Gyáli Tátika Óvoda tevékenysége a stratégiában vállalt célok kapcsán: 
- különböző, sokrétű prevenciós projektek megvalósítása, dohányzás, egészségvédelem, környezeti és 

természeti értékek megbecsülése, egészséges életmódra nevelés, szelektív hulladékgyűjtés, 
újrahasznosítás témákban, 

- óvodapszichológus, fejlesztőpedagógusok, gyermekvédelmi felelősök alkalmazása, 
- OVI-SPORT pályázat benyújtása, 
- KRESZ-pálya biztosítja a gyerekeknek a biztonságos közlekedéssel való játékos ismerkedést, 
- FCC Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. bemutatója a gyermekeknek, 
- sportolási és kirándulási lehetőségek szervezése, 
- dolgozók és gyermekek részvétele tűzvédelmi oktatáson, gyakorlaton,  
- rendszeres védőnői látogatás az intézményben, 
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- jó kapcsolat a családsegítő szolgálattal, a helyi polgárőrséggel, 
- áldozattá válás megelőzés tekintetében gyermekvédelmi felelősi rendszer működtetése az 

óvodában, kapcsolattartás a gyámhivatallal, családsegítőkkel, rendőrökkel, a többi nevelési, oktatási 
intézménnyel, 

- autista csoportban nevelkedő gyermekek fokozatos integrálása, integrált nevelés elősegítése, 
támogatása, a kirekesztés megelőzése, 

- konfliktuskezelési technikák ismertetése játékos módon, 
- kapcsolattartás az egyházakkal, hittan foglalkozások biztosítása. 

 
 
Gyáli Tulipán Óvoda tevékenysége a stratégiában vállalt célok kapcsán: 

- „Ovizsaru” program működtetése 
- Élményszerző séták, kirándulások szervezése, mely során játékosan ismerik meg és tanulják meg a 

gyerekek a közlekedési szabályokat, táblajelzéseket, 
- óvoda udvarán „mini kresz park” felrajzolása, 
- családi napokon a FEGY Polgárőrség tűzoltóautójával játékos feladatokkal bővítjük a gyermekek 

ismereteit, 
- fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus, tehetséggondozó műhelyek alkalmazása, 
- kiemelt figyelem a környezetvédelem, egészségvédelem témaköreire, 
- „Zöld Óvoda” cím elnyerésével különös figyelem és széles körű tevékenységek végzése a 

környezetvédelem, természetvédelem, hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, madárvédelem témaköreit.  
 
 
 
 
A kitűzött célok végrehajtása érdekében a programba bevont intézmények együttműködésével az alábbi 
Intézkedési Terv végrehajtása szükséges 

 

 

INTÉZKEDÉSI TERV 2021-2023. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
A koncepció végrehajtását szolgáló prioritások 
 

- A lakosság élet – és vagyonbiztonságának javítása, az egymásért érzett felelősség és szolidaritás 
erősítése. 

- Közterületek élhetőbbé tétele, biztonságuk fokozása. 
- Épített és a természeti környezet, önkormányzati tulajdon védelme. 
- Bűnelkövetővé és áldozattá válás kockázati tényezőinek visszaszorítása a legveszélyeztetettebb 

társadalmi rétegeknél és csoportoknál. 
- Közrend, közbiztonság és a bűnmegelőzés területén elért eredmények, az együttműködő szervezetek 

között kialakított partneri viszony megőrzése, a bevált módszerek további fejlesztése. 
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SWOT analízis:  

 

 
Belső tényezők 

 
erősségek gyengeségek 

Bűnmegelőzés jelenlegi 
rendszerének 
rendelkezésre álló 
források, eszközök 

- Környezetvédelmi és Közbiztonsági 
Bizottság 

- Közterületi térfigyelő-kamerarendszer 

- Közterület-felügyelet szinte állandó 
létszámhiánya 

Bűnmegelőzés jelenlegi 
rendszerének szerkezete 

- önkormányzatok bűnmegelőzési szerepe 
tovább növekedett, melyben jelentős 
szerepet kapott a közterület-felügyelet  

 

Bűnmegelőzés jelenlegi 
rendszerének értékei 

- erősödött a bűnelkövetések csökkentését 
célzó rendőri, önkormányzati aktivitás 

 

- nem adnak lehetőséget hatékonyabb 
fellépésre a közösségellenes 
magatartásformák visszaszorítása 
érdekében alkotott helyi normák 

Jelenlegi bűnmegelőzési 
rendszer 

- Önkormányzat bűnmegelőzési 
stratégiájának megvalósítása 

- kezeljük a bűnözés valódi oksági 
hátterében álló szociális, foglalkoztatási 
problémák egy részét 

- hatékony együttműködés a résztvevőkkel 
- oktatási- nevelési intézményeink megelőző 

tevékenysége kiemelkedő  
-  

- szándékoktól és elvárásoktól eltér a 
gyakorlati megvalósítás 

- diszfunkcionális hatás (működési zavar) 
 

 
Külső tényezők 

 
lehetőségek veszélyek 

 - FEGY polgárőr szervezet 
- civil szereplők is bekapcsolódtak a 

bűnmegelőzési tevékenységbe 
- több figyelem jut a gyermekek és fiatalkori 

bűnözés megelőzésére 
- szabálysértési törvény módosítása 

erősítheti a prevenciót 

- közösségi szerepvállalás erősödött, de nem 
általános a bűnmegelőzés támogatásában 
eszközbővítésre felhasználható pályázati 
lehetőségek korlátozottak 

- rendvédelem szervezetének átalakulása 
gondot okoz a létszámhiány és a rendőrség 
Covid-19 fertőzöttek karanténjának 
ellenőrzése okozta leterheltség 

- szankciótörvény fokozatosságának elve 
miatt az alkalmazható büntetések adott 
esetben túl enyhék 

- növekszik a megélhetési bűnözés, nő a 
csalások száma 

 
 
1. Feladatok a gyermek-és fiatalkorú bűnözés csökkentése területén 
 
A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése és csökkentése érdekében az Önkormányzat  

 támogassa továbbra is a rendőrség által szervezett biztonságnövelő D.A.D.A (Dohányzás-Alkohol-
Drog-AIDS), az ELLEN-SZER, valamint a „Házhoz megyünk” rendőrségi programot. 

 javasolja a szülői fórumok városi szintű megrendezését a gyermek biztonsága érdekében, akár 
kapcsolati háló kiépítését a szülői munkaközösségek között.  

 saját erőkkel vegyen részt az óvodák és iskolák részére szervezett rendőrségi bűnmegelőzési 
programokban, osztályfőnöki órák keretében megtartott előadások formájában, szorgalmazza az 
elkezdett, az általános iskolák 5., 6., 7., 8. osztályosok részére bevezetett, és tematikusan egymásra 
épülő ún. „rendőrségi órákat”. 
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 támogassa a sokszínű kulturális, sport, környezet- és természetvédelmi tevékenységeket, programok, 
rendezvények szervezését, a szabadidő hasznos eltöltését biztosító tevékenységeket, segítse elő 
ifjúsági szervezetek, közösségek szervezését.  

 támogassa a bűnmegelőzési és környezetvédelmi napok, családi egészségnapok, tűzoltó versenyek, 
közlekedési versenyek stb. megszervezését. Az óvodában valósuljon meg továbbra is a 
személyiségfejlesztésre és az érzelmi biztonság megteremtésére épülő integrált nevelés. 

 javasolja, hogy az egészséges életmódra nevelés, a drog, a dohányzás és alkoholizmus témaköreiben 
kerüljön sor felvilágosító előadások megtartására, a szabadidő hasznos eltöltésére vonatkozó 
propaganda tevékenységre. 

 több figyelmeztető, figyelemfelhívó program megvalósítását javasolja az internet használat 
veszélyeivel, személyes adatvédelemmel kapcsolatban.  

 megkeresi az időskorúak, illetve a nyugdíjas-szervezeteknek az ifjúságvédelembe történő 
bevonásának lehetőségét. 

 

2. Feladatok a településbiztonság javítása, a bűnözés csökkentése területén 
 
Egyes közterületen elkövetett bűncselekmények, a rongálások, a garázdaságok, a testi sértések, a rablások 
egy jelentős részét szórakozóhelyekről indulva, vagy azok környékén követik el. A veszélyhelyzet időszaka 
alatt a vendéglátó-, és szabadidős helyek nyitva tartásának hiánya és a közterületen tartózkodás korlátozása 
következtében ezen szabálysértések, bűncselekmények száma csökkent, azonban várhatóan negatív irányba 
fog módosulni az elkövetői magatartás a kijárási korlátozások feloldását követően.  
  
Az állampolgárok többsége otthonát a nap jelentős részében felügyelet nélkül hagyja, és sokszor védelmére 
még a manapság már elvárható minimális anyagi ráfordítást igénylő biztonságtechnikai eszközöket sem 
alkalmaznak. Az emberek között a kapcsolatok is lazábbak, és gyengül a közösségi kohézió. A veszélyhelyzet 
ezen állapoton tovább rontott. Ugyanakkor a bűnözők azonnal megtalálták a veszélyhelyzet adta újabb 
lehetőséget. Megjelentek az álorvosok, akik az idős, és koruknál fogva kiszolgáltatottabb korosztályt vették 
célpontba. Várható, hogy oltóanyagokkal és hamis vakcinákkal is próbálkozni fognak.  
A közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a 
bűnalkalmak csökkentése. A közrend, a közbiztonság és a köztisztaság megfelelő állapota a lakosság 
biztonságérzetének javítása szempontjából elengedhetetlen. 
 

 A hatékony bűnmegelőzési tevékenység érdekében továbbra is gondoskodni kell a rendőrséggel 
történő együttműködésről és a Polgárőrség megerősítéséről.  

 A Polgárőrség éjszakai szolgálatának biztosításával a legfontosabb feladat a jelzések megtétele, mely 
hatékonyabb intézkedéseket tesz lehetővé. A jól működő Polgárőrség képes a helyi civil 
szervezeteket bevonni, a lakosságot mozgósítani, jó kapcsolatot kialakítani a nyugdíjasokkal, ifjúsági 
szervezetekkel.  

 A közterületek, nyilvános helyek rendjének, biztonságának megőrzése érdekében fokozni kell az 
egyenruhás közterületi jelenlétet.  

 Közterületek, közparkok rendszeres ellenőrzésére továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani. 
 Fokozni kell közbiztonság erősítését, a magántulajdon védelmét. 
 Törekedni kell a minél jobb rendőri lefedettségre, a preventív és gyorsan reagáló rendőri erők 

folyamatos jelenlétére a településen, fokozni kell a bűnözés szempontjából fertőzött helyek 
ellenőrzését illetve felderítését. 

 A lakossági visszajelzések alapján igénylik az állampolgárok „a körzeti rendőr” jelenlétét 
lakókörnyezetükben, mert egyrészt az egyenruhás rendőr megjelenése biztonságérzetet ad, 
másrészt a rendőri szolgáltatás minősége is javítható, mivel az állampolgárok közvetlenül 
fordulhatnak a területén megjelenő vagy éppen fogadóóráját tartó körzeti megbízotthoz.  

 Az önkormányzati beszámolók, lakossági fórumok alapján levonható tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a lakosság szubjektív biztonságérzetét napjainkban erőteljesen befolyásoló körülmény Gyál 
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közlekedésbiztonsági helyzete. A motorizáció növekedésével napjainkra problémák jelentkeznek a 
városban a gépjárműforgalom növekedésével, a parkolóhelyek szűkösségével és az egyes közlekedési 
szabálysértések elszaporodása miatt. Erőteljes igény van a határozott közterület-felügyelői és 
rendőri fellépésre a szabálysértők kiszűrésére.  Szükséges továbbá a közúti rendőri jelenlét fokozása, 
rendszeres közúti sebességmérések végzése a szabálytalanul közlekedők kiszűrésére továbbá a 
visszatartó erő fokozására.  

 Ösztönözni kell a lakosságot, hogy bővítsék a Szomszédok Egymásért Mozgalmat (SZEM), melynek 
célja az egymásra figyelés, szükség esetén egymás segítése, támogatása, jelzések megtétele. 
Különösen fontos lenne ez a tevékenység az egyedül élő idős emberek esetében, mivel egy időben 
megtett jelzés életet menthet, vagy más bűnelkövetést előzhet meg.  

 A 2015. évben megállapított bűnmegelőzés szereplőit továbbra is be kell vonni, illetve a velük való 
kapcsolatokat meg kell újítani a prevenciós tevékenység körében.  

 Összehangolt ellenőrzéseket kell tartani a kereskedelmi, vendéglátóipari és szolgáltató egységeknél, 
az időszakos és telephelyhez kötött árusításoknál (piac). 

 2021. évtől – figyelemmel a veszélyhelyzet következtében beállt változásokra - meg kell találni azon 
eszközöket, amelyekkel ha minimális mértékben is, de kompenzálni lehet a lakosság szubjektív 
biztonságérzeténben bekövetkezett törést. Folytatni kell a közterület-felügyeleti szolgálat 
hatékonyságának növelésére, optimalizálására bevezetett intézkedéseket, mint:  

    - a közterületi jelenléti idő – a láthatóságra és hatékonyságra törekvő – szolgálatszervezése,  
    - a szolgálatot ellátók elméleti és gyakorlati képzése, 
    - a rendőrség és közterület-felügyelet közötti közös szolgálat ellátás összehangolása, 
    - a helyi rendeletek alkotása illetve módosításának lehetőségei a stratégia érdekében. 

 Forgalomszervezési és forgalomtechnikai megoldásokkal meg kell szüntetni a közlekedés biztonságát 
és zavartalanságát veszélyeztető okokat, körülményeket. A 2021. évben felülvizsgálatra kerülő Gyál 
Város Közlekedési Koncepciójában megállapításra kerülő, közlekedésbiztonságot fokozó szakmai 
javaslatokat, módosításokat tárgyalja meg a Képviselő-testület és döntsön a bevezetésükről.  

     

3. Feladatok az áldozattá válás megelőzése területén  
 
Javasolja a Képviselő-testület, hogy  

 a rendőrség biztosítson fokozott járőri jelenlétet a polgárőrökkel és a közterület-felügyelőkkel együtt 
a köznevelési intézmények és az ifjúsági szabadidős helyek környékén, tartson előadásokat az 
alkohol- és drogprevenció, valamint vagyonvédelem és családon belüli erőszak területén. 

 a gyermekek életkoruknak megfelelő közbiztonsági és közlekedési ismeretek oktatásában 
részesüljenek, 

 a polgárőrök és a közterület-felügyelők biztosítsák a rendezvényeket és sporteseményeket, vegyenek 
részt környezet-és természetvédelmi feladatok ellátásában, tűzvédelmi tevékenységek segítésében,  

 a Kertváros Szociális Központ tevékenységével segítse elő, hogy a lakosság, illetve a fiatalok 
bejelentést, észrevételt, figyelemfelhívást tegyenek a közbiztonsági szervek felé, szükséges a társas 
és mentális segítségnyújtás az alkoholizmus és más tudatmódosító szerek elleni küzdelem során. 

 a rendőrséggel történő együttműködés keretén belül az áldozatvédelem és áldozatsegítő fogalmi 
körébe tartozó szociális munkások, védőnők, stb, vegyenek részt a kapcsolódó bűnmegelőzési, 
áldozatvédelmi módszertani tájékoztatásban, képzésben.  
 

4. Feladatok a családon belüli erőszak csökkentése érdekében 
 
Javasolja a Képviselő-testület, hogy  

 az egészségügyi területen dolgozók tevékenységükkel segítsék elő, hogy a depresszióra hajlamos, 
egészségkárosodott személyek, a szenvedélybetegek felvilágosító előadásokon, egészségvédelemmel 
kapcsolatos programokon vegyenek részt, továbbá ismerjék meg a kezelési módokat. 
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 a családon belüli erőszak áldozatainak és elkövetőinek kezelésére irányuló módszertan fejlesztése és 
kapcsolódó programok kerüljenek bevezetése. 

 összhangban  a már elfogadott szociális szolgáltatástervezési koncepcióval, az Önkormányzat által 
működtetett vagy elérhető jelzőrendszer jelzőfunkcióit érvényesíteni kell a családon belüli erőszak 
irányában is. 

 Törekedni kell a családon belüli erőszak korai felismerésére és felszámolására. Olyan rendszert kell 
kialakítani, amely képes a problémák észlelésére, azonosítására, értékelésére, és a megfelelő, 
lehetőleg korai beavatkozásra, valamint az utógondozásra. Ebben a folyamatban az iskolai és 
óvodapedagógusok, valamint a védőnők, szociális munkások és a családorvosok lehetnek a 
kulcsszereplők, akik részére szervezett kereteken belül felvilágosító és továbbképző programokat, 
konferenciákat kell szervezni. 

 

5. Feladatok a bűnismétlés megelőzése területén 
 

 Az Önkormányzat minden intézménye népszerűsíti a bűnmegelőzést, lehetőséget teremt a 
lakosságnak, valamint az érintett szervezeteknek a bűnmegelőzésben való aktív részvételre. 

 Az Önkormányzat együttműködik a rendőrséggel, a civil szervezetekkel, egyházakkal, a 
polgárőrséggel, és mindazon szervezetekkel, személyekkel, akik tudnak és akarnak tenni a település 
érdekében és segítséget nyújthatnak ezen feladatokba, 

 A helyi médiában a szabálysértésekről, bűncselekményekről szóló híradásokat, tényszerűen, 
tanulságokat magában hordozó módon szükséges tálalni. A közbiztonság érdekben tett 
önkormányzati és rendőrségi intézkedésekről történjék híradás csak úgy, mint a szervezett 
bűnmegelőzési és közbiztonsági programokról, 

 Több figyelmeztető, figyelemfelhívó program megvalósítása javasolt az internet használat 
veszélyeivel és a személyes adatvédelemmel kapcsolatban. 

 

6. Feladatok az időskorúak védelme, aktivizálása érdekében 
 
 Az egyházak szerepe az idősebb korosztály védelmében kiemelkedő. Az egyház könnyebben 

megszólítja ezt a korosztályt, ezáltal a felvilágosító munkában nagymértékben számítunk 
segítségükre.  

 Tanácsadással, szóróanyagok terjesztésével fel kell hívni az idősek figyelmét a rájuk leselkedő 
veszélyekre, és ismertetni, hogy hogyan lehet csökkenteni a támadás kockázatát. 

 Nyugdíjas szervezetek bevonásával, induljanak prevenciós programok főként azokra a szituációkra, 
melyekben nagy valószínűséggel prognosztizálható a sértetté válás (pl: házaló „lomisok”, 
vakcinaárusok, telefonos csalók, stb) 

 Az idősek részére kialakított segélyhívó rendszer további fejlesztésre, bővítésre, szélesebb körben 
propagálásra kerüljön. 

 
 
A Stratégiában foglaltak megvalósításához fontos kihasználni a város hivatalos honlapja, közösségi médiában 
megjelenő felületei, a különböző fórumok, a közmeghallgatások, sajtótájékoztatók adta lehetőségeket. Ezek az 
intézkedések elősegíthetik, hogy a bűnmegelőzés területén kiépüljön egy lakosságban egy széleskörű tudás, 
és kiépüljön egy jól funkcionáló jelzőrendszer.  
 
Az önkormányzatiság lényegéhez tartozik a városunkban élő polgáraink szolgáltatásokkal, ezen belül 
közbiztonsági szolgáltatásokkal való ellátása. Az emberek azt várják, hogy nyugodtan, békésen és 
biztonságban lehessen élni. Az Önkormányzat ezért igyekszik megragadni minden lehetőséget, hogy 
döntéseivel, koordinatív szerepével pozitív módon alakítsa a közbiztonság helyzetét. Feladatának tekinti 
olyan programok, projektek elindítását és menedzselését, amelyek a polgárok szubjektív biztonságérzetét 
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pozitív irányban befolyásolják. A lakosságnak érzékelnie kell a mindennapok során, hogy az Önkormányzat 
elkötelezett a közbiztonság ügye mellett. Láttatni szükséges az önkormányzati példamutatást és 
szerepvállalást, azt a hatást, amit az Önkormányzat az integrált biztonságkezelés koordinátoraként elér. Az 
aktivitás és a propaganda kifejtésével arról kell az embereket meggyőzni, hogy a közbiztonság közösségi 
gondozása, a bűnmegelőzési szempontok érvényesítése mindannyiunk érdeke és közös feladata 

 
 
 
 
 

A Stratégia felülvizsgálata 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gyál Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégiáját a Képviselő-testület 3 évente felülvizsgálja. 
 
Gyál, 2021.03.03. 
 
 
 

Készítette 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Berta-Tóth Beáta Igazgatási Iroda, irodavezető 
Bata Ambrus Közterület-felügyelet vezető 

 
 
 
 
 

Elfogadása 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 
a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt 
veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 
70/2021.(III.25.) számú határozatával elfogadta.   
 
Gyál, 2021. március 25. 
 
 
 
 
 
        Pápai Mihály 
        polgármester 
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