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l.
BEVEZETES

6let;min6s6get javftd, kiizbiztonsdg megteremtdse.

A helyi cinkorm6nyzatokrol sz6l6 1990. 6vi L.KV. tii
s zerint a tel epiil 6 si o nko rm6ny zatok a ko zbiztons ri g gal
hatirozz:,itk meg. Az onkorm6nyzatnak teh6t - az emli
jogilban 6ll saj6t bunmegeloz6si- 6s kozbiztons6f
megval6sit6s6r6l gondoskodni.

A rend6rs6gr6l sz6lo 1994.6vi XXXIV. tiirv6ny III. fq
a rend6rs6g kapcsolat6t hathrozza meg, tribhek kcizcitt fb
vezet6ket a kdzbiztons6ggal kapcsolatos tfeladatok
brinme gel6 z6si - 6s kcizbiz tons6gi koncepciirj a kimunk6J

A'z Qrszitggyrilds 115/2003. (X, 28.) OGY hathrozata n

Korm. hatirozrta a

t6vri c6ljainak vd

A Biztonspgos Magyarorszdglrl Kdzalapitvhny 6ltal k
brinrnegel 6p6si 6 s kcjzbiztonsdgi koncepci6j 6nak rne gal

strat6gi6j{161.
A Kormliny 100912004. (II. 26.)
stratdgi6ja ,rdvid, ki\zdp- 6s hosszri

nmegel6z6si filoz6fi6jdnak
al6sitand6 azornall rcivid.-

a lehet6sdgeket felt6rva - a

biztosit6srlval pedig 
^z

melynek 8. $ (1) bekezd6se
feladataikat saj 6t maguk

i felhatalmazhs alapjhn -
ncepci6j6t megalkotni, 6s

a telepiil6si onkormdnyzat es

a rend6ri 6s az dnkorminyzati
elliltdsdra, a telepiil6s

lmi btinmegel6z6s nemzeti

mi brinmesel6zds nemzeti
val kaocsolatos korminvzati

a teleptil6si rinkorm6nyzatok
aj6nlott szinopszis.



1" Az cinkorm6nyzf

Az onkorm itnyz,6s ldnyege
kimondja: "A kcizsdg, a

kozdss6g6t megilleti a
kcizoss6gdt 6rinto helyi
lakoss6s drdek6ben val6
viil as ztott o nkorm6ny',zatuk
er6, ami saj6t sorsuk intd
hatdskdriikbe tartoz6 helyi

t a lakoss6g kdzszolgill
t akozhatalom onkorm
t a fentiekhez

Az onkormftnyzat
Ebbe az 6rdek csopo
biinmegeldz6s 6s

feladatok:

a brirr okok {blt6rdsa,
a sdrtett6 v6list befol
a btirralkalmakszdmdt
a btinmegel6zds cdl
az elsobbs6getelvezo
a dorrtdsek el6k6szit6se
a feladatok kdziis
szewezetek, a helyi r

osztdnz6s,
a btirrmegel6zdsben
A trirsadalmi megel6
folyamatos kommuni

2. A kbzbiztonsiig

A kdzbiztonsiis a

szabilyozott olyan teny

t
t
t
I
t
t
t

t
+

biztositottak az illetdktelen
'yzete, amelyben az emberek 6lete, szemdlye, javai 6si joglai

ll.
I".APGONDOLATOK

nyeEe

ps:zuverenitiis alkotm6nyos alapelvdre dpiil. Az Alkotm6n;i 42. $

, a fl6vdr,os 6s keriiletei, valamint a rnegye v6laszt6polgtyrainak
rmhnyzls joga.. A helyi onkorminyzds a villasztopcllg6r,rk
on6.[6, demokratikus int6z6se, a helyi :kOzhatalonfnak a

orl6sa." l-6nyege, hogy a v6laszt6polg6rok ktizvetleniil, illetve
n keriilnek bevoniisra probl6m6ik megold6s6ba, trgy haszn<isul az
ben rejlik. A torvdny a helyi dnkonn6nyzatokat a felac[at- 6s

13yek dn6ll6 rntezesere jogositja fel, melyek:

I val6 elliltdsa"
i tipusri hLelyi gyakorldsa,

i, s;zemdlyi 6s anyagi felt6telek biLztosit6sa.

l.:-hfrt, a helyi n6pakarat 6s 6rdek legitim k6pvi]selerte.

v6laszt6k 6letmin6s6g6t jekrnt6sen befolyrlsoldi helyi
biinmegel6z6st 6s a k1zbiztonsfgot 6rf,nt6 kiemelt

feladata
ka

is. A

lirpit6sa,
t.6nyez6kfeItfuilsa,
6lo irfilzlked6sek me gfo galm azhsa,
inek meghathrozdsa,
,5s a nagy jelent6sdgri feladatok meghatftrozhsa,

, majd megrendelds a megfelelS szakmai szelvezetek fel6,
szoros egyiittmrikod6s az i\nkormhrryzat, a sziakrnai

tlnyek, a helyi t6rsadalom tagtrai kozott, 6s a vigretrajt6srla va.l6

[k.cj drjk kdzott folyamato s partners 6 gi vi szony f bnntarliis a.

6s az ezzel kapcsolatos inform6ci6k hatdkony toviibibit6sia,

rgyiitt6l6s rendjdnek - adott id6szal<ban 6s rhelye-n - jiogilag



A f',6zbizlonsi6g infrastn"ukturflis tenyezl is a gazdas6g m
arn(dy befolydsolja a bemh6z6si szitndekot, az idegenforgal

6s {L brincselelctndnyek rnegelozdse is csak helyi osszefog;6ssa1

a llakoss6g dis a rendiirs6g koz<is feladata, az rgztzshgldrgy:i

6ss]zhangban.

A lfelv6zoltal< alapjin a. helyi lakosokat 6s a:zok rirdekeit

r6t(rgeket, az A.ltalttnos gazdashgi helyzetet, a l6tminimum sz)

szi\mht, a lakAsihelyzetet 6s a szocidlis ell6totts6ghoz szerveserl

Milnden szewezet a sajht feladatkrir6ben meghatdrozatt m
kcii:bizton s 69 jl av itilshhct z. Az lillam bunme gelo zdsi feladat6na

Milndezek.6rt ergydrtelmrien kinyilv6nitjuk, hogv iinlkormfn
eg;'tittmiiktidve aktfv 6s vezetil szerepet kell jr{tszania a hr

tervek elk6szft6s6ben. K,ezdemdnyezo szerepi.ink van a helyi

ehptsdges. A brinoz6s mdrsdkl6se
szdrveklcel (bir6s6g, iigy6szsdg)

iztonsdg stabilitr[sriban, a

mdrt6k6t 6s az illtala 6rintett

nek iizemen kiviili
termdkek eloillit6si

felt6tele,
kolts6gdt,

az lllampolgrirok mindernnapjait, hangulat6t, a letelepeddsi kecl

A ti:lepiil4s ko:zbiztonsAgi illlapota a helyi problem6k osszessd ibfll tevodik ossze, ez5rtkezellse

kell v6deni a binozoktol. a

ko! leked6si dis egyiittdlesi szabitlyokat srilyosan s6rttrkt6l, e:z

az ()nkonn 6n,yzfs l6nyegdb6l fakad6an cinkormdnyzatunknak
ns6g fontoss6g6b6l 6s

keznie kell brinmegel6z6si 6s

kdlbiztons6gi koncepci6'va1. Gondolkod6sunk 4s cselekv6s zeppontjdba a brinme gel6zesi
szeiml6letet lrcIyezzik, hogy azon keresztiil eldrjiik a lakos bj ektiv biztonsdg6rzetdnek
oplimumdt, illetve az objektiv biztons6g kiv6natos fok6t, mellr
j6\'ti kiizbiztonsdg megval6sulisr{trarr realizfl6dik.

3. lA megelSz6si felfog6s

A trunoz6s ok.eri 6s feltdtelei kozott meg ketl emliteni azun,, kiirnyezetb e" (makrornillio)
tafi o z5 s z o c i ril i s el I 6tott s 69o t, az e g6szs 6 gii gyi 6 s kd i;igazgaxils
az lt,gazsagszctlgilltaths p o nto s s 6gdt, gyo rs as 6 g 6t, a munkan6 lki j

letts6get, a mrivelts6gi szintet,

alatt 6s annak kdzel6ben 6lok
l6do tov6bbi t6nyezoket.

A qzemdlvisd,g kialakul6sdt is kozvetleniil befoly6sol,6 ,,his kii
az iskola, a munkahely, a ltarhti kapcsolatok, s:z6rako:zhs

" (mikromilli6) - a csal6d,

J) T

befoly6solj 6k. abindz6s rn6rt6kdt 6s minosdg6t.
5sek 6s szok6sok - rs

A (negel6z6st els6dlegesen a makro- 6s mikrokdmye:retben okra tekintettel kell vdsezm!

Mdsodlagos .ielent6s6gii, de rendkiviil fontos a megel(rz6r; r I a brincselekm6nyek
amely felt6telek krire,fel(lerit6se, a bi.intetdjogi feleloss6gre von6s 6s a helyzeti jell

a bunalkalmak korl6tozitsilt, az ilIdozatth v6l6s elkertil6s6t j

jelfemz6 elc,fordul6si hely6nek ellen6rz6s616l, ktirnyeze:tdr
i. Ekkor a brincselekm6nyek
6taldk:ithsdr6l. az elkovet6st

lehietov6 t6v6 szitu6ci6k cs<ikkent6sdrol, az elfogris kocld nrjvel6s6r6l (l?1,: ttugyak
me; gero sit6se, lL ako s s 6 gi szerv ezoddsek, tdrfr gyelo rendszerek. , stb.) van sz6.

A fbladatokalnem lehet, de nem is szabad egym6st6l 6tv6llakLi egyes teri.iletek nem moshat6k
a negeloz6 munka 61lami,osqze! Az okok 6s felt6telel( 6ttekintdsdb6l kdvetkezik.

cinlrormdnyzatt es t6rsadalmi feladat.



egyiittmrikod6si formrlk
v6grehajt6s6ban, fol
ktizoss6g szakmai 6s civil

Kozigazgatdsi
biinmegel6z6si strat6gi
Onkormfnyzatunk a he
vez6rli, motivflja, 6s koo
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Al-LAPorFEluEnEs. H ErL

A o6lok helyes meghatdroz6s6nak, majd azok el6r6s6hez
a jdlenlegi 6llapot pontos felm6rdse, az okok 6s kririilm6nyek el

A t(:lepiild s kr5 zbiztons 6gi. hely zet6nek fo elemei :

kozigazgeftilsr
f6ldrajzi
gazda.shgr

briniigyi
rez s irn el r:rnek, me lyek fo lyamato s an v ilto znak.

1. tA teleprlil6s szociometriai leir6sa, telepi,il
salietossSgai

Naf;yv6zsony a Veszprtim-Tapolca,77 -es f6rit mellett hel
k<i!;epdn, a V6:zsonyi-Seid ment6n. Eszakon a 600 mdterre
felyid6k dombjai hathrcijSk. Helyktizi 6s t6vols6gi busz.j

Veiizprdm illetve Ajka is hozzdvetolegesen 25 km-re tal6lhat6,
legl<<izelebbi vasriti meg6ll6hely Aj k6n, illetve Veszpr6naben

Tefjes n6pess6ge 1870 10, n6psrirtisdg 23,06 f6lkrr:2, 'Iertilete 7
falrrsias jelleg a je11emz6, csal6di hfnakkal, sok zoldteri.ilettel, tr

A tr{agyvizsonyi Onkormdnyzat k6pvisel6testtilete
Poll,gdrmester
F6bry Szabolcs
Afu'olgdrmester
Helrn J6nos

Kdpvisel6k
Hr.rrsvethne Bocskay Eva
Stefanovitsnd: Sipos Mdria
Szautner Antalnd Erika

W{'genhoffer K6rolyn6 A.gnes

Zeliftny Zsolt
Roima Nemzetis6gi Onkorm hnyzzt
Ehtok
Rqpa Eva. Borb6la
Kd)cviselcik
Korcz M6nil.a
Orii6s Tibor
N6imet Nemzetis6gi Testiilet
Ellpok
Cspbi Pog6ng P6ter

ELEMZES

feladatok kij el<ildsdnek alapj a

ezet6nek

el. a r:6la elnevezeJt medence
Kab-hegy, d6len a Balaton-

kdnnyen el6rhet6. Tapolca 6s

ft6llom6ssal nem rendelkezik,

Epit6szeti strukfiirAj Ara a



Kdpvisel6k
Haruck Adrienn
Taubertnd K6nis Gabriella

Nagyvdzsonyi l(iiziis On
dr. B6nis Csilla jegyz6
A l{ivatalhoz az Sltalilnos i
anyakonw, ndpessdg, p6n

A telepiil6s int6zm6nyei:
Kinizsi P6l Altal6nos Iskdla
Bcillcsode, Integr6lt Krozosp6l
fogorvosi rendelovel, V6dop6i
Szent Ltszl6 Gy6gyszerl{r
teleptil6stinkdn"
Az:,F,gyhfnak a R6ma.i Katdli

T6rsult Eivang6l ikus Egyhrilki
kdpviseltetik magukat.
Allatorvosi rendel6 6s

A telepiil6sen mrikod6 v6llfl
munkaero foslalkoztat6sriho
Mezogazdas6gi Kft., Vafa Vri

siitoipari termdkek, NOv
Mg.Feldolgoz6 6s Ker. Kft.
Magasi J6zsef f6mipari v6llal
nagyv ilzsonyi telephellyel rq

Civil egyesiiletek:
Fekete Sereg Ifiris6gi
Egyesiilet, Mazsol6dd
Polgar6rs69

Kulturflis turisztikai 6s

telepiil6siinkiin:
A telepi.il6s tcirtenelmi bemqtat
Nagyv6zsony neve a V6so4
udvarbirr5ja volt). A V6son c
Salamon "elfelejtette" teU

h6boniba...). Nagyvdzsony( a

az )lgmdrdy-csa16d vds 6rlo lj a
leszdrmazottjai). A M6tyd$ i
meghal, igy a v6r ds a
aj ttndeko zza N a gyv6z s onyt,
majd n6rnet 6s rnagyar csal{do
m6r ok a falu urai).

A falu kdzep6n 6116 -- f61 dV

sz. m6sodik fel6ben az erddi
(ma evangdlikus templom)
kolostor is, hiszen a der6k]
Ugyancsak Kinizsi dpittettQ d

temLplomot. 1651-berr mhr vd

iinyzati Hivatal, Pula, Mencshely

, szoci6lis-, gyermekvddelmi, kereskedelmi tigyek, ad6[igy,
.', munkaiigyi teriilet tartozik

(is Alapfokri
Szolg6ltat6

fiz;olgdlattal,
s mtikcidik.

t, Pontes Alapitv6ny,
Lovas Egyestilet, Nemesle6nyfalu [civ6je
Tenisz lCub, Oszir6zsa l{yugdijas Klub,

Muvdszetoktat6si Intdzrndny, Mei;ev6r Ov<)da 6s
'Tdr kriryvtfmal, Eg6szs6gh6z orvosi rendrDlovel,

CsalddsegitS Szolg6lattal. Az int6zmdnyek mtElletl a

rgo -- Malom szes:zfozde, p6linkahin, Fa-Do Bt, Fatelep,

kezo v iilalko z6s tal 6 I h at6 te I ep ii I 6 siink<in.

E Nemesle6nyfalui

rror nungary r\rr. aurolpan vaffasoK, r alooll-Agrar
Malom szes:zfbzde, pillirkahaz. Fa-Do Bt, Fatelep,' l;jzdp,

Hunique nyereg k6szit6s, Ibusz Kastdlyszlillo. Jelenleg t9

Nagyv6zsonyi fi6kkal tizemel a K-inizsi Bank

<tgyhhzkozsdg,Mencshely-Nagyv6zsony-Szenlarrtalfa-Zfibkai
g, 6s a N agyvdz s onyi Reform 6tus E gyhazkri zs 6 g ge I

drllatorvos is mrikddik a telepiil6sen.
z6sok hozztj6rulnak a foglalkoztatol:tsiilg n<iveldsdhez, 6s r[ helyi
, Tobbek kcizott jelent6s v6llalkozSsaink: Nagyv6[sonyi

i Ajt6, Fatermdk, ds Kereskedelmi Kft., V6radi ds T6nNa Kft.
lnterior Hungary Kft. aut6ipari varr6sok, T6lodirAgr6r

EgyQsii

rakozfsi lehetds6gek, szabadid6 elttilt6s6nek altertlativdi

SA:

ild.d nev6b61 ered (els6 ismert tagSa a XIII. sz. elej6n a kir6lyn6
t6l II. Endre idejdn a Calcus-okhoz kertil a falu (1dv6n, V6son

:ni a kir6lynak tett igdret6t: neln ment el egy keriesztes
6s6bb helyben "uralkod6" Calcus Andr6s vtteztll 100 mrlrk6(irt
:g, tSltik azt6n a Vesen csalfdd lesz fjra a birtok (ok a V6son-ok
l6n (1462-ben) kcivetkdnt R6m6ba kiildott Vezsenyi .l6szl5

visszasz6ll a koronfra. I{unyadi M6ty6s Kinizsi ll6lnak
iL ekkor mdr mezo'vdros. A telepril6s ra tcirok korban kipulsztult,
kal teleptilt ds 6ledt tljd a Zichy-csa)adnak koszcinhet6en fekkor

is idosebb - vdr leghiresebb gazdfija - Kinizsi P6l - a X.y'.
!tt1t ktilsotornyos v6dofalakk al, palotaszhrnny aI 6s k6potln6val

tte ki. Nevdhez frizodik a falu iatitrilban tal6lhat6 ro6los-
kat a Fekete Sereg hires vez6re telepitette Nagvv6zsrpnyba.

u.jittatta fel a falu 6szaki hatlrdn 6116, firpdd-kori Szent Istvan
6nt emlitett6k Nagyv6zsonyt, holott jog6llisa nem drtp el a



Kolnaromba i I - a szlltts is innen ered.

A ti5rdk g ut6ni betelepit6s esfelvirdgz6s - ahogy arra
ner,]6hez lrtzod
LfA,vdnyos afa
("Sichumachel.

k, akik 1945-rg (62 6v sziinettel) 6ltel< a V6zson
u gazdagshg6r6l tanriskod6 I825-ben 6piilt S

)", arnelynek udvar6ban tobbek ktizritt azluto
eszlkdzei iak. A m.essze korny6ken egyediildlld
A jnfsodik vi megelozlen 6l6nk iparos 6s

jelllemezte a get.I\6r a lakoss6gszftm 1890 6ta. fol
SyTt;i a tdrs6gi kozponl szerepet. 1956-ban 616nk a kozsr6g;

meJr6v6rosok
R6!r6czi
A kozs6g hirer
179'8-bann6la
Csdrkonai itt d

a lQgenda szer

feli'onul6st
feld;z6mol6sa

felt6rdsa, a va
6vekben dli vi
egdszs6gkdzpc

Telepiildsiink.
m

A tdrdkok m6g egyszer megt6madthk a

tgharc vtdn a v6r elvesztette jelent6s6g6t.

reform6tus lelkdsze volt a kolto Edes Gergely.
Itott tobb h6napot, melynek em16k6t t6bla 6tzr

estl arr61, hogy szerelme, Lilla f6rjhe:z ment
t Edes Gergellyel tort6nt borozgatds ut6n a pin

B udapestre sz|llitanak 6lelmiszer
a falu ktizdssdgi 6letdt 6s fej16d6s6t is.
zmus 6s a kiilftildon is hires lovasi6t6l<

ordt. Ugyanebben az idoben 6piil fel az irj

mellett hfz6dik az orsz6.gos k6k tula 'fir
Jelenleg 18 sz;6ll6shelyen, 185 6$zsz6mmal

6rdtekl6d6ket. eleptil6stink epit az idegenforgalorrLra, a turi
ko!:elsdge mi ts.

Az rtt 6lo lal
,,t6lsgyokeres"

sok egym6ssal va16 kapcsolata dtlagosnak
csal6dok, kiikinds hagyomfnyok nem

kihatnak a k
szqci6lis hely

s6g 61et6re. A n6pess6g 6rtdkit6lete,
homogdn.

A telepiilds -

illet6kessdgi t

szervezett forma szerint - Veszpr6m Me
et6n fekszik, helyben Korzeti Megbizott tev(i

j
k
bl

1663-ban fel is glujtott6k. A

a, Csokonai Yrtez MihAly
kutatdsok alapjhn
ban. Az elkeseredett no6ta

"ott hagy csapot s papot" 6s

--m6r aZichy-csalfid
Kast6l1uk ma sz6lloda.
i N6prajzi Mfzeum,

i rdzmrives mester
6s tiz:emel6 V6rcsdrda.
ds kereskedelmi tev6kenys6g
csokken, Nagyv6zsony sok6ig

lnri aktivitdsa" a helyiek
. A tsz-esit6s ds a kisipar
iiletet ielent azonban a vdr

vezdse. amelv a 80-as

az ttj 6ltal6nos iskola es

is, ezzel sok

az:, ide l6togat6
kirrfundul6t

turist6kat,
a Balatonkozpont miatt, 6s

, vannak bev6ndorl6k,
k, amelyek napjainkllan

, szocializilltsdga, 6letvitele,

CS

is

or-fokapit6nys69
k.
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2. A telepiil6s kdzb sdgi jellemzSi

A telepiilds krizbiztonsdgat e
6llapota hatitr o zza me g al

A teleptilds biiniigyi
tiilrr6ben:

azon beltil is a kiseblr

ban a lakoss6g arryagi helyzete. rniivelts6gi

ek adatai az elmrilt 3 esztenrld

hat6 a s6rlettek tulajdonosi felel6ssdg6nek hi
;'ossdga, valamint az emberek kiiztimbilss6ge

6s rpor6lis

rend6

szafita az

negativ

rflt id6szatkban,

yn, 'dz al:lpvet6
fsok tularjdona

a

vonatkozi[s6bim

itt

lDa

A vagyon elleni b 6nyek bekiivetkez6s6nek okait fltakino gban viz;sg6lva
jelent6s ardnyban megfll4pi
vagyonv6delmi eszkilziik hi6
irrint.

Tulajdon elleni szabitly elkovet6se 1op6s szab6lys6rt6s
teleptil6sre.
Ko:zleked6si viszonvok
eleny6sz6"

szab 6lysertds, brincselekrndny

statisztilifinak

km6nyek f6csoportonk6nti megoszlfsa

201.2"

2
)

i erkolcs elleni bcs. 0

tasdga elleni

Nagyviizsony teleptil6s k az illetdkess6gi teriiletrinkcin tal61hat6 telepiil6rbekhez
vis:zonyitva 6tlagosnak mofd
id6szakhoz kdpest 2014. elsd

t6. A telepiildsen regisztrillt brincr;elekm6n

Azonban olyan bri
dv6ben enyhe emelked6st mutat.

, amely a lakoss6g biztons6gerzetl5l:"
befblyisolta volna nern tort
A teleptil6sen polg6r6r csoport

A l;elepiil6sen a vagyon biincselekm6nyek voltak a jellernz6ek az e
olkiivetett lopds.

Szem6ly elleni hfincselek
Kozleked6si b(ncselekm
Hdzassdg, csaldd, ifj
Az dllamigazgat6s, a kozd

Kcizrend elleni hfincselek
Gazdasdei bfi ncselekm6n

Vagvon elleni b(ncsele

Tulaidonr elleni Szabii

A btincselekm6nyek kttra A san 40 - 5 09/o- o s me st6rii16sri.
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5ri jellegff megelSz6si tevrSkenys3. lNem rert

A rbndoli
szej'vez6se

keziCem6n

mril<6dik.

A jdv6beli
kci!teriileti

A munkandl
hosszabh id

mu]rk5t vdgez,t

k6pz6sre 6ptil

nys6g osak egyik tenyezo
koordindl6sa mellett

lehet a bttndzds el

Veirzpr6mi Jd isi Mulrkarigyi Kirendelts6g6n6l .,'issza

kerpt6ben j letszAmban tudunk fo slalkoztatni an'a alkah

Na{yv6zsony g Onkormdnyzata az Sllami kepzl
meil6l amelyaek knszdnhet6en akkredit6lt fel
tel(piil6sen.
mollult ko

a lakossdg k
szefndly 6s vagyonbiztons6got javit6

nk, hogy SZEM mozgalom bevezet6s6hez
ltigyeleti rendszerek ki6pit6sdt szeretn6nk a

mukodik csalddgondoz6i szolg6lat, rid

i- 6s id6sek v6delm6re szorul6kat.

lis6g visszaszoritishra a Nagyr,'6zsony K
ii kiizf'oglalkoztatis tdmogatdsira a V

komuves- 6s fest6 seg6d illetve a parkgondozil
n 3-4 h6nap gyakorlatra kenil sor, amelyen a

a telepiil6sen. . A tervek szerint a k6pz6sek
konyhakert, hMtAji illlattartds 6s kozteriil

Nairw

2 htip:llnagyva y.h u/felnottkepzes-es-ki siskola-meguj itas/

y ozfsftban. Az onkorm irny zat
m6r elindult - onv6delmi

krjziil a polg6r6rsdg

t6mogatotts6got, esa
kozpontj6ban).

s, felkarolva a csal6d -t

Onkormany zata p 6Iy ino Lt

Megyei Kormdnylaivatal
ltend6 t6mogat6sra. Ilnnek
unkav6llalokat.

) kdtott egytittmukoddsi
pz6sek indultak meg a

keret6ben 2-3 het elm6leti
lsen r6sztvev6k 6rt6kteremt6

is folvtat6dnak illetve a

szepito 6pit6 munka Iesz
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lv.
LOK, PRIORITASOK

objektiv biztons6g 6s a szubjektiv bizt
kozbiztorrs6g megteremt6se, a brin oz6 s cscikk

Kiiz6ptdvf c6l: A k brinmegel6zds rendszer6nek ki6pit6se a tele
viszony megteremtls;e az yzal, az illetekes rend6szeti szervek.
struktrira, gazdashgi elet s:zerepl6i, lakossdgi- civil szervezddesek 6s
szdilesebb rdtege kciz6tt"

biinmegelozdsi 6s kdzbi
lrvisel6 lesti.ilet6n beltil ennek megfelelo

tan6cs) I6tr ehozdsa, a brinme gelozd s 6rt felel6 s

krizir;ek gyors kezel6se, rossz szubjek
javit6sa technikai 5s hum6n erolbrr6sok ifijhn. A telepiilesen pol
fel6llitrisa, fejleszt6se. forr6sok megszerz6s e pillyazat ittjdn.
elktl<initett pdnzkeret

Prrioritrisok:

t A kiizteriilet nntart{sa,, A kciztenileten tortdno brincsele
korzvetleniil 6rz6keli 6s isi lehetosdgei is korlitozottak. EzerJ egyik I
a k.cizteriilet 6s a nyilv6nos rendjdnek biztosit6sa. Elkotelezett sz6nddk
hogy a - b6rki 6ltal igeny lreto - kcizteri.ileteken az emberek biztons6s
aklir ejszaka is. A k nk l<cizp,rntjdban kamera rendszer telepi
buszp6lyaudvar, bank, bol
tervezzik.

6s vernd6glit6helyek is. A megval6sit6s6t

iiniiz(:s csi5kkent6s e. Az emlitett korosztdly
i bflzisdnak csokkentdse. Folvamatos
is h6l6 er6sit6se. Iskolai felvil6eosi

t A droghasznilat 6s tdiszer-bdintiz6s keze16se, megen6z6se 6rde
hat6sdgi tev6kenys6g
Lehetoseg szerint rneg (erll

kban a kfibitoszeriigyi egyezteto
van j elen a droghasznillat.

t A csalidon beliili
csal6dban felnovekvo

sz6leskrini intdzm6nyi 6s t6rsadalrni
,szervezni a nemzeti k6bit6s:zer-ellenes

megel6z€,se, megttirt6nt esetek megfeleld
az er6szaba val6 hajlam 6t<irdkl6dik.

lenrzb kozs6gtinkben, ami esetleg el6f'ordul, a

probldmds csal6dok segitdle, ezzel az elozo pontban megfogalinazott
egyben tenni. Nem igaz6r! je
segits6gevel megoldAsra kertiil.

.) Az id6s, egyediit 616l+ tl l<ozott v6,ilelmer biztonsriguk
gondoskod6s,

niivelEse. Az
elvonatkoztatva is sztiksdefs : idosekr6l val6 ennek r6,sz6t

arzetr melfbfzott

ese.

kozelip6se 6s

l(!sen. Partrirersdgi

ttelyi intd4m6rryi
a lakoss6g mindl

koncepcil6j6nak
iir6nyri biziottsirg,
emdly kijeilcil6se,

iv biztonsJ1gdrizet

egyestiilet(erk)

Clnrdsz v(illaI6:;a,

yeket a 1a[<oss6g

bntosabb feladat
arurak 6rdek6ben,
rftez:zdk mggul,at
. Itt tal6lhtft6
yirzati fo[r6strol

lattart6s a

iskolarlend6ri

ben a fclkozott
sziilpsdges.

egra aj6nlfsanak
rumokat (KEI).

e. Eroszakos
emelten fontos a

lfi is lUdunk



ottlionuk

leg\rathrozo

rabl6sok,

bizi;osftisa.
telepiil6sen

6s h v6l

A ldilfoldi
melt

t3

me is. Telepiildsi.inkdn mtikddik az

oss!:ejdvetelei
propl6m6j6ra;
a cial6dgondo

vend6g a korzeti megbizott is, aki

+ Az 6ldoz tt6 vfXris megel6z6se, illdozatsegftds,
torekv6seink mellett is el6fordulhat, hogv

v5h[ak. Segi
veslz6lVekkel

i kell u.z illlamr 6s civil illdozatve<lelmi leht:
latos korrekt 6s folyamatos t6j6koztathst.

+ A telepii fellelhet6 kedvezdtlen tendencifk megdltl
gdplkocsi fel k, betor6ses lop6sok, besurran6so.k, rongdl

lvajl6sok, termdnylopdsok, stb.) A
tartpzlk, ahol h
A t(:leptil6sen I

vegih6zak borospinc6k vannak, ds k<iriil ves:r

. megsz;ervezrk a segits6get favSgdsnSl, rakr.rd

,6s az clnkormfnyzat is nyrijt segitsd:get.

a kamerarendszer bevezetdse lenne a l

ren(lori jelenl 6s polgirors6gi jelenldte. A rend6rsd:g, polglir(r
szei'veznek fal

t A telepti

visszaszorithshra a kornyezo eldeikberL.

kiizbiztons {ryhnak javithsithoz
k fiiggv6ny6ben t6mogatni c6lszenri

19616 r:end6ri szewezet (rendorkapitdnys6g
tev(:kenysdg6t. korzeti megbizott tev6kenys6g6t a helyi

i r6teg segits6g6t is v6rj6k, A telepi.il6sen
bizlons6gi c6g biztositjuk.

kezel6s6ben lev6 - id6szlkosan la
cdlpont lehet. A szomsz6dok, polg56r6rs6g

figj'elmet fo

nyugdijas klub, rendsizeres

tal6l mesold6st idoseink
Rendszeresen l6togatja oket

ldozat kompenzfci6ja. A
epi.ilds lak6i koziil illdozattit
,ek el6rds6t, s koordindlni a

. Gl. kdzlekeddsi balesetek.
lgozteriileti brincselekmdrnyek,

feri.ilethez jelent6s ktiltenilet
nket az erdo.

inimrilis renddri jelenl6t
csak anyagi lehets6ges) a

) vagy kdrzeti megbizolt
is t6mogatja, de a lakoss6g

5 rendezv6nyeket kiilon

gatlanokra kiiltin figyeli.ink,
is folcozoftI megbizott



1" Bffnmegel5z6si

Ki kell alakitani a k:.dz

6llami, onkorrn6nyzati
polg6rors69, stb.)
rendszer6t, melyhez az
biz:tosit6sa sziiksdgesi.
pillyizatok elnyerdse
k6 :zalapitv 6ny is s e giti,

2. A brinmege
vagy a megelSz6s

akinek-akoncepcidelfl

I a rendors6g, akat
t a Be'v6ndorl6si 6s

t a foglalkoztatdspoliti
k6pviseloivel,

t a Fehdrgyrirti Kri
t akdmyezotelepri

+ az orkormfinyzati
+ a gyermekvddelm.l,
feleloseivel.

t a teloptilds teriilet<ln

t ahelyikisebbsdgek

) a gazdasdgi 6let
mez6gaz:das6gi szo

t a kultur6lis ds sz6r:ak

t az egyhinak helyi kd

A vdrosokban aiiinlatcls a
probl6mdk szerinti
dllapotfelmdr6s alapj 6n -
a megyei koncepci6 6s a

A tev6kenys6g legalfbb
kiizbiztonsdg jav
sordn folyamato s an tarj 6k to z 6s okirt, aktualizillj 6k a fel adatok at,

teriilt;t6n, a
:26k. Ennek

t4

V.
GVALOSITNS ESZKO)ZEI

i5zbiztonsdgi kcilts6gvet6sii c6lke l6trehoiz6sa

ig megertisftds6ben 6s a brinmegeloz6si fl okban r6slztvevo
civil szervezetek (rend6rs6g, gyermek

ositand6 dnkormdnyzati pdnzeszkcjz;ok j
koltsdgvetrlsben megjelen6 6s igy elore keretfdssz;eg
lkiilts6gvetl6si iisszeget az adott t6makiiriik meghifdetett
lehet niivelni. Elonvos. ha a fnianszi

ztctsitja a helyi anyagr forr6sok elfogadirsdnak

kdzbiztons5g i bizotts6g/tanScs k
atainalri ell6tds6ra felel6s szem6l

t6l kezd6d6en - hat6konyan egyiitt kell m

helyi szervezeteivel,

i I{ivatal Veszpr6m Megyei KirendElts6gd

kapcsolird6 helyi struktfr6ba tartozo i

let Veszpr6m megyei illdozatvedeltmi i val,

ir6r egyes{iletei vezet6ivel, a Megyei P,olg6rcir r;civets6ggell,

elmi reirdszer,
i, felhasZn6l6si

intdzm6nyeivel,

objekliumc,k,

legiellerirz6bb

b szoci:ilir; ell6t6 rendszerhe z tartoz6Wal,
j6l6ti, az oktatdsi 6s ifiris6gv6delmi s:zfdra hel

a[ rendelkezo vagyonvddelmii villlal
eteivel,

koresk
lalkoz6k)

1:. szolg6h5 kiemelt obj ektumokkal,

ivel.

negl'ntdro'26 szerepl6ivel (ipari,

formrirt 6letre hivni, s azon belril a tele
iisban rnLunkacsoportokat alakitani. A
z,zonmeg lkonkrdt cselekvdsi tervet" trhhez segi
i llunmege 'lilzdsi esKozbiztons6gi tsizotts6g fe it6se.

int6zked€sek megval6sulfsdnak heXyzet6t

te keriiljiin 6rt6kel6sre, illet6leg a htinme

bizotts6g - az

;tigiil haszrfrilhat6
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A fokoz6sa, a brinmegel6z6s hat6konys6g6nak
bunmegelr5z6s kialakit6sa 6s b6vit6se a ji)

6rdek6ben a tdrsadalmi

0 kapjon hangsrilyt. Ilnnek
I t-

ker(:t6ben a lhflyi polg,dror egys6gek m6r megalal:ultak, t6rr
helJd ig6ntekrlek megfelelo - hatdkony ellen6rz6st is biztors

ko2os ifnarozef, emelhetS ki. A fenti drdekeket szem el6tt tartr

k sztiks6ges, szolgd.lataik
- szewezdse, tendor-polg6ror

sfervez;dsi 6s anyagi t6mogat6st
gi s;zerv e',zod6snek, kiilclnci s

:nfs6ggel sziiksdges el6segiteni
hirF6s6t, amelynek tev6kenys6ge

kiizvetlenril v aly kozvo tve ero r;i ti a telepi.ildse n a k6'zbizions6, giti a brinmegel6z6st, e>z6ltal

ncivel6s6hez. T6mogatni kellhoazdjhrulhat { lakoss6g t6nyleges 6s szubjektiv bizl;onsfgdrze
tehlit a bir6s6[ 6ltal trejegyzeff., pfuftatlut, biintetlen el6(ile tf,gs6ggal rendelkez6 Polgaror
Egj'estlet mr:$a1akul6s6t, szem6lyi 6llom6nytnak, eszkdz:ej 6s folyamatos mirkod6senek

fzbiztonsfryi, brinmegelozdsi,' .:'-L 1 .. 1 ' , 1 1 , i irkolj:sdgeihez dz <inkormdnyzatnak hozzh kell j5rulma
r..rL
kdll:segvetdsi cElkeretb6l). A szerv ezet tdrv6nyos rrLrikod6serr; ve egyfajta garancia lehet, ha

val6sit6shoz, illetve a szervezet

e. '1. xort"rtil

Az rink

fellsmerds6re" azok rutins:zeru elh6riths6ra. Ehhez, azonban

m6idon, korsrppcifikus formdban be kell gyakoroltatni, hrgyakoroltatni, ho
for'ln6l6s6va1., megfeleld ellenpanelok, attitudok alzrkrr

megfelel6 cselekvdsi prog kidolgoz6sa,
f,ejezet prioritdsok rcfm a qeghatarozottak

f et rend.l6nek biztositisa

k 6ltal lenntarlott kozteriilet-feliigyelet k.o segits6get adhat a kozl.ertilet

ozdse ds hat6korry kezel6se

Varosi gy6mhivatal, a vdrdon6i

folyarnatosan be kell vonni a
rpan a halmozottan h6tr6nyos

a visszaesokre kell

(k

renjlj6nek bi itdshho,2. Mes kell teremteni a helvi rend6ri el val6 egyiittmukcjddsiiket.

3" i!. A gye

C6lszerii a

gyQrmek 6s

k 6s fiatalkori bfinciz6s cscikkelnt6se, ilj

6s ifjfs6gv6delmi,,kerekasztal" ozhsa," miikiidtetdse. Ilrre a

alkori biirLoz6s, a csal6don beliili erSszak.

6rdllk6ben van
gygrmekj6l6ti
hdIl5zat d,s az:.

me]lel6zdsi rn
hellgzetuekre,
kolLcentr6lni.

Javitani kell a rend6ri szervr:zet vagy imegbizol,u a csalfdsegit6 6s

lgfiat rnrmkatdrsa, a gy6mhat6s6ly az ille
olfik veze>tdse kozti egyiittmtikod,5st, mel;ye:

nk6ba. A prevenci6s tevdkenysdg sor6n erls

a veszflye',ztetett gyermeki 6s fiatalkori

A trend6rs6g;
tdrtrogatrisa.

ns{gra nevel6 riltalfnos iskolai progr - DADA - n6pszeriisit6se,
program tobb mint 10 eves mfltra telci issza. az amerikai D.A.R.E.

kdpesek legyenek a veszdlyekadapt6ci6ja. ,\ gyermekel<et abban fejleszti, erositi 'is segiti, I

lfuhat6 szitu6ci6kat interraktiv

szemdlyis6gtik hetyes ir6nyLiszemelyrseguK netyes uanyLl

iak ki. A DADA tehdt

szNmdlyisdgfe , orr4rtdkel6st, normakr5vet6st, cinbecsiil 6st 6 6ltal6nos iskolai program,
me a feladatra felkdszitett, specidl
Tel s kapcsol6dott ehhez a plogramhoz.
6nll l[skolarend6r rendszeresen tart 6ritka

kepzlett rend6rok oktatjfk.
a szi.iks6ges t6mogarl6st az

oktatdsi intdzm6nyben,



3. 3" Droghaszn6lat 6s

Ezt a cdlt szolgdlhatja -
program. A teleptildsen
droghasznSlati szok6sai
mirdj6t. Iskolai 6s egy6b
6rtelmes eltciltdsenek
6ltal is prefer6lt alternativ
Nemzeti Stratdgia a l<6bi
ko'vetve, szorgalmazni kell
F6rrumok ldtrehozrisrit. E
tudl6 intdzm6nyeket 6s civil
programokat szakemberek
hatdst vdlthat ki a pr"obldml

befoly6solhat6 az iizemel
doh6nyterm6kkel tdrtdn6
t6tel6re. A jegyzok dljene
biztosftotta lehet6s6sdvel.
kozvetit6s6ben a helvi
me116zhet6k"

3.4. A csalidon beltili

A'.\. 2. pontban leirtak
A vesz6lyeztetett
sdrolmtikre elkrivetett
illdozatok rdszerll a bejel
csak akkor lehet segiteni,
lehet. Az onkormdnyzatok,
csal6dsegito szoIgdIat.ok, a

sokat tehetnek az
cselekv6sdt, segit
b irntalmazhs. a szexuirl i s

kellj en att6l i'artania, ho gy
intdzm6nyek mindegyike
infrrrm6ci 6k szol g6ltat6sri

3. 5. ld6s, egyediil 6l5k

Halad6ktalanul el keln ke
nern kdpes szem6lyek fel
esetleges trimad6sok el
fiiggvdny6ben - technikai
szi.iks6g eset6n jelz6st
A rendszer egdszsegtigyi
Telepit6s ott c6lszerii, ahol a
ig6nyl6se. Az idosek
zsebeseknek, alkalmi tolvaj
fe1vil6gosit6 eload6sok, fi rfelkelt6 kiadv6nyok, szem6lyesen a<lott

I6

finciz6s cscikkent6se

6r: emlitett - ifiris6gvddelmi ,,kelekasztal"
xlni kell a droghaszniiat mert6l<6nek fel

t6r:k6pez6s6re, s ez alapjfun lehet rne
tiv c6hi szzrbadid6s programok kelfenek,

ise es ennek elfogadtatftsa. Legyen a drog hel
9riil2(t00. (XII. 11.) OGY hatdrozal6s annak
probldma visszaszorit6sa 6rdek6ben cfmti dok
lepiil6seken (kiildncisen a viirosokban) K6bi
ilmi szervez6d6s tomciritse a k6bit6szer
'vezeteket, s koordindlt cselekvds l al6sulion

ne legyen jelentos 6tf'ed6s, rnert a
hrljszol6sa. A sz6rakoz6 helyek fcrkozrott ell

normakovetr5se, kiildnos tekintettel a fi
Igiifi;6ra, illeg6lis szerek iizlerten bettil tci

t6szerekkel kapcsolatba hozhato i.i:Zletek
ep;dszsdgm agatartds propagrilds 6ban, a szeml

sokat tudnak segiteni, a drog-prevenci6s

megel6;z6se, a megtcirt6nt esetek

letre is hat6konyak lehetnek. Fontosi a korai
ls6sorban a nd,k ds a gyermekek - .legSrgnek ti

cselekmdnyek eset6n kihez fordulhatnak.
i aktivit6st, trudatositva, hogy e fblyrmatjell

berekhe:z fordulnak, s ez nemcsak a

ir; ell6t6 rendszere, a hdziorvosi szo
csdd6k, 6vod6k 6s az iskol6k. a lzrk6k

k6ben, befoly5solhatjhk az er6szakbt e

kell 6rni, hogy a telepi.ildsen m<>gvtiltozzon
6s a lelki ter:ror t6rsadalmi rnegitellstE, az

:otip cimk6zdseket kap a meg6it6s helyett.
tev6kenys6p;6ve1, illetve kozos felvil6gosi

sesil.eni.

v6delme, biztonsfguk ni5vel6se

ir (j0 t5vesndl id6sebb, az egyedil4l(ik; a mag
. A szoci6lis gondoskod6s mellett fontos az i

11 esetben - a helyi forgalmi vi
lmi eszkdz telepit6sdre is sztiksdg lehet, me
egy diszp6cserr kozpontnak, azon kerosztiil

i beavatkoz6sok je1z6s6re (rosszull6t
cirnyezet elhagyatottabb. A kivitelez6shez pdl
i61is cdlpontjai lehetnek a vdshri
k vagy hizal6 csal6knak, besurran<iknak.

lamint a DADA

tigyi Eg'fezteto
teriiletdpr teru:ri

Fontos, hogy a
ellerrt6tles

in keresztril

l6se

l6ma flilt6rris.

ii tevdken[.sdgen
si6gi beavartkoz,tts

lNovelni liell az

1, a vddo.fi6k, a

k, a szomlizdd'ok
vedett racion6lis

csal6don beliili
nved6 f6lnek ne

, a nt6t feilsorolt
prograniokkal,

I gondobkodni
v6de.[me az

k, elszige[eltsdg
Iyel az ott lakr5k
ig a rend6:is6gle.
is hasznilhal6.

tzati ,tton forr6s
kihaszndl6

ellensrilycizf s6ra
[." alkalrnasiak.
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3. 7'. A tele
csdikkent6

I7

v6lis rpergel6z6se, az dldozatok

kornmunik6ci6s eszkozt mes kell
A fent rrLrir lefrtaknak rnegfelel6en, ktil<irr

lds6re a
ztatQ:;a, segit6se, szoci6lis helyzettik .fip;

emlitett technikai mesold6s kiviteleztetdst:
i. Fokozott odafisyel6s illesse a cs

5mfs, di ci6s csal6dokat. Ezt a szoci6lis 6s eE

nk. is lehet segiteni" Az ,,ifius6gvd
informd.ci6 csere erre a teri.iletre is ter.iedjen

v6dolme 6s a leggy6moltalanabbak felkarol

n t€lpasztalhat6 kedvezdtlen tenden

fokozoll ellen6rz6s stb. alkalmasak,

A beavatkozds k megft:lelti legyen, amTt az aktudlis probl,5
a forgalrni rend v5ltoztatdsa, kozit kialakitd

ints6k tft az eloz6 6vek tapasztalatait, tipir
me{feleloen
figjelemfelhi

gyenek preventiv l6p6seket. Sz611od6k recel
kiadv6nyok uni6s nyelveken, forgalmas

strandrendorsrS

szal<embereive

strandr;zdf 'ek bizto sftf sa, c6lzott fo gyaszt6

egyiitt, mind-rnind hozzftjfrulnak a bi
hogy a ven
legiren. Az

thjekoztalilsa ne rontsa a marketinget, de

intesdg nern feltdtlen riasztja el a vend6get
v6{elme ktil beavatkozitst ig6nyel. Fontos a tulajdonoscr

zat sz:,e'rvez6s6ben lehet meeval6sitani. (

sai6t tebhnikai vddelmi eszkozrik telepit6stlt.
egymris6rt mozgalom beindit6sa, a Pol

mezoor}k foglalkoztatdsa, termdszetvddelmi
dte j6f s;zolg6lhatja a megeloz6st 6s a

kell kiaLlakitani. Mee kell teremteni a te
az egyes szereplok kozrjtt, s a v6grehajtd

hatilkony" A fnegdlhe1.6si brinriz6sre utal6 brinelkcivet6sel,:

Helfi elisr
kisldrs6gi/v6

d5 magatartAsok n6pszerfi sit6se

et (kitiintet6sek, dijak, cimek)
i/kozseg;i fbrumokon kell megbecsiilni az(

itanak, 6ldozatos munk6t v6geznek il kiiz:

onkorm 6ny zat r endeletalkot6si j o ghr a fi gyel I folyamatosan viz:sg61ni kell,

penzacroJa

i a veszdlyezletett popul6ci6k
hangsirlyt kapjon az id6sek

mel kis6r6se. Biztonsfsuk
A fiatalok felkdszit6sdt iskoldn

(dt, megktilonboztetetl.en a

i elliit6, valamint az ok.tatdsi
kasztal" tevdkenys6ge, a

K.apjon kiemelt hangsrilyt a

k megAllitisa,

ezeldse indokol. Kozlekeddsi
korrig6l6sa, kozirti jelz6sek

kai szempontb6l frekventflt

iilakkor a val6s6gnak megfelelo
Iterijletek, nyaral6 <jvezetek

I $gyfajta p6rbesz6d kialakit6sa.
i kell az loiletv6delmi
ikai vddelmet. Hatisos

!g jelenldte . Mezogaz<las6gi
leteken a term1,szetv6delmi
i vesz;6lyek 6szleldsdt. Veliik

epiildsen a megelozdst szolgdl6
i]s a kdzds fell6p6s lehet csak

it fel kell tdrni. Ha a

lent6s a hajl6ktalans6g, akkor
(f61eg h6tv6gi hazak)

jaitdshval, a probl6m6s

it6l6sdt, dtleteket kell gyrijteni
alaltjdn (lako ss6gi f6rumok
i, szocidlis, eg6szsdigtigyi

ismerdse). A v6lem6nyeket 6s

vissza kell csatolni a

alapitam, illetdleg rangos
polg6rokat, akik p6ldamutat6

6s helyi brinmegel6zes



hogy a btinmegel6z6s
szab6lyok m6dosit6sa.

3. 10. A megel6z6s hd
I

Aktiv felvil6gosit6 6s i

brinmegel6zdssel, illdozat
kommunikdci6s eszkdzrik
szfdra munkat6rsain
p6ld6val, ilyen c6lra
inform6ci6t kdzvetiteni
aktiv 6I6shra. Ero s iteni kell
hogy mindenki kdteles aj6
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sziiks6ges-e a helyi viszonyok

kommunik6l6sa

unk6t kell beinditani, mirjd fol
mmel dsszeftiggdsben az lnkotfifuryryzat

dvel (kdzmeghallgat6s, falugyril6s, hi
kdpvisel6testiileti tagok rnikokcirdy ehetln k
f6rumokon, stb,). Az iskol6ban kti

Eg kialakul6sa ellen, az egy6ni .r

vddelm6t, az 6nv6d6 k6pess6get, s azt
gondo ssiig6val elj 6rni.
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6s a rend6rsdg
III€gr

vl.
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kapcsolatrin ak ker etet az I

b6tit6s6nek
rel(:vanci6ja,

yez6s-t6j6koztat5s

A telepiildsi
v6ll:m6nyez6si

onkormfnyzatok kdpvisel6-testiilet6t az
jogosull.sfg illeti meg. A rend6rkapitilny s;ze

dvente beszh
k6!,viselo tes

I a rendork apithny shg illetdkessdgi teriiletdn
letdnek a telepiil6s kozbiztons ilgdnak

int(izkede es az azzal kapcsolatos feladatokr6l.

2E kod6s

A ltelepiil6si sz,eruodlst kcjthet a kdzigazgat{
rerld6rkapit a helyi kozbiztons6got 6rint6 f(

onn:orm6nyzat tevdkenys 6 gdnek o s szehangolhsa, az illetdkes s

fejleszl.6s6nek e16segit6se 6rdek6ben. A
az onkormhnyzat - a rendors6g 6llamilng

magasabb szinvonahi rend6ri jelenl6tet r

Az egytittm oklatfns pdlddja legyen ^ biinm
(miegbesz616s miikiidtet6se, a brin okok folyamatos fr

6s kcizos v6grehajt6.sa.

A polg6rrner

teljesit6se so

hivatal 6s az dnkorm6nyzati intezm6nyetrr

rugalmasan mukodjenek egyiitt a rend6rs6
inflrrmatikai latokat, az elj6rrlsok segitdsdt, megn)/
mdrgezo okkal kapcsolatos eljar6sokban, a

koirmrivek 6sr

va$ly fogac: r6k noegszervez6sdben, kdzosen vd

ons6gi berendez6sek meghib6sod6s6nak

lebonyoli a szabillysidrt6sekkel kapcsolatos
6rt(ikel6sdben.

vi
fa

MUTOoES

i XXXN. tdrv6ny (Rt',2.) IIL

meghathrozott esetekben
vagy kdpviseloje ritj6n

6do telepiil6si cinkorm ilnyzat
kozbiztons6g 6rclek6ben tett

6s kiizbiztonsigi 1[6rum

a megeloz6s feladaJainak

nkat6rsai iigyrendi feladataik
Ez j elenthet adatszol gilltathst,
I a fertozo betegs6gekkel,

elh6rit6si tev6kenys6gben, a

a kcizcis figyfelszolg5lat
hat6s6gi tev6kenys6gek
ben. elkovet6si tr:endek



3. T6mogat6s

A k6pvisel6-testtilet 6s
hathrozottan 6s i
sz6ban, hanem ki.ilst

Az dnkormhnyzat
rendorhdl6 illetve az

Kelt. : Nagyv6zso ny, 207
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lg6rmesteri hivatal 6lljon
rend6rsdg mellett. A

mdrten anyagilag is trirnogass{ a
magasabb helyi igdnyek megval6si{6sa

ki a helvi ko
t6mogaf6s megnyi

Biinmegel6z6si 6s K

sseg

6nulhat

n$6gi



Na[yv6zsony
tellntil6s
int{izkedr

A lBrinmege
zdi'ad6kban
elfjreadta.

Naplv6zsony, 16. jarntn 12.

vll.

ester

ZArad6k

Onkorm6ny zatfunak K6pvisel6 Te stii rtja hatfu ozotl szilndekht a
oz6si celjait 6s feladatait illet6en. A ko ban megjeldlt brinmegel6z6si

tov6bbra is meg kivanja val6sitani.

es Kozbiztons6gi Koncepci6t N K6pvisel6 Testiilete, a

oglaltaknak megfelelden, a 4112075. (n/. dnkorm6ny zati hathr oz:,aI6v a\
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