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Tárgy: A93/2007.(III.8.) KH. számú határozat alapján végzett vizsgálat      
           eredménye 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgy�lésének 2007. március 8-i ülésén Pászti András 
képvisel� szóbeli indítványt tett. A 93/2007.(III.8.) KH. számú határozat alapján a 
Közgy�lés felkért, hogy a rend�rséggel közösen vizsgáljuk meg a városban él� fiatal és 
id�skorúak védelmét, valamint a lakásbetörések kérdését a prevenció érdekében. A 
három kérdésben a város és a rend�rség hangolja össze a lehet�ségeket, a preventív 
feladatokat a helyzet javítása érdekében. Az alábbiakban a Kecskeméti 
Rend�rkapitányság által megfogalmazott, a mindennapi munkájukat meghatározó 
prioritásokat, valamint az Önkormányzat b�nmegel�zés terén tett intézkedéseit 
olvashatják.  
A b�nmegel�zés kiemelt szempontjai ma: 
 

• Gyermek- és ifjúságvédelem: helyi sajátosságok megismerése; helyi programok 
indítása; áldozati és elkövet�i jellemz�k feltárása; divatok és devianciák 
összekapcsolása; 

• Áldozatvédelem; áldozati magatartások megismerése; veszélyeztetett körök 
feltárása; áldozatsegítésben történ� együttm�ködés; effektív feladatvállalás, 
preventív célú kapcsolattartás id�skorúakkal id�skorúak otthonain, gondozási 
központokon, KMB szolgálaton, falu- és tanyagondnokokon keresztül; 

• Családon belüli er�szak; speciális áldozati / elkövet�i körök, magatartások, 
módok…, egyéni biztonsági terv,  komplex problémakezelés (családi összeköt� 
tiszt);  

• Kábítószer megel�zés; KEF; szül�kkel, pedagógusokkal történ� interaktív 
együttm�ködés; keresletcsökkentési programok m�ködtetésében részvétel; 
jellemz� szerek és hatásuk – folyamatos, naprakész tájékozottság és tájékoztatás; 

• Megel�z� vagyonvédelem; a leggyakoribb és legsúlyosabb vagyon elleni 
b�ncselekmények jellemz�inek értékelése, visszacsatolás; közterületen elkövetett 
b�ncselekmények csökkentése; speciális együttm�köd�i körök bevonása 
(kamarák, vagyonvédelmi cégek, közterület – felügyelet,…) 

• Környezetvédelem; környezetkárosítás, illegális hulladéklerakás, graffiti…  
• Kisebbségek védelme; el�ítélet és diszkrimináció ellen, esélyegyenl�ség 

el�mozdítása; 
• Civil kapcsolatteremtés, kommunikáció; együttm�köd�k körének szélesítése, 

összefogása, civil kontroll menedzselése, társadalmi – helyi – elvárások 
feltérképezése, visszacsatolás, kommunikációszervezés (kommunikációs 
csatornák, protokollok)         



 
B�nmegel�zési szempontból Kecskemét abban a szerencsés helyzetben van, hogy az 
elmúlt id�szak felel�s városvezet�i jól felismerték azt, hogy az összb�nözés jelent�s  
részét a kis- és közepes súlyú b�ncselekmények teszik ki, s a helyi lakosság 
biztonságérzetét jelent�sen rontják. Ezek a jogellenes magatartások helyben termel�dnek, 
így az ellenük való eredményes védekezés a helyi er�knek az összefogását feltételezi. Az 
Önkormányzat az is érzékelte, hogy a rend�rség szervezeti felépítésénél fogva sokszor 
képtelen alkalmazkodni a helyi szükségletekhez (centralizáció, központi irányítás). 
Ezen felismerés mentén készült Kecskemét Közbiztonsági és B�nmegel�zési Cselekvési 
Programja, és szervez�dött meg egy széleskör� társadalmi összefogás (B�nmegel�zési 
Kerekasztal; B�nmegel�zési Központ). A város fejl�désében fontos gazdaságfejleszt� 
tényez� a közbiztonság, illetve az életmin�séget javító széleskör�, jól szervezett 
b�nmegel�zési tevékenység. Ezek  felismerésének gyakorlati bizonyítéka a terület-
felügyeleti kamerarendszer telepítésének els� ütemben történ� megvalósítása. Az a  
kutatási háttéranyag, amely a város gondozásában készült (még a cselekvési program 
kidolgozását megel�z�en) kielemezte a szükséges adatokat, rendelkezésre bocsátotta az 
ehhez szükséges információkat, melyet a következ� hipotézisre épített: „a közbiztonság és 
az életmin�ség közötti összefüggések er�södni fognak, és a jelenleginél nagyobb hatással 
lesznek a város egészének jöv�jére”.  
A város nyitott arra, hogy utat engedjen támogató - segít� megoldásoknak a büntetések 
mellett, partner legyen a b�nmegel�zés helyi modelljeinek m�ködtetésében, ehhez anyagi 
áldozatokra is kész.  
 
A gyermek- és ifjúságvédelem, az id�skorúak védelme a Nemzeti Stratégiában kiemelt 
terület, ennek megfelel�en központi feladatok tömege került meghatározásra e tárgykörben. 
Hasonlóan a városok biztonsága fejezetben. A végrehajtásról, a végrehajtás tapasztalatairól 
rendszeres jelentési kötelezettsége van a rend�rségnek. Az indítvány tartalma alapján arra 
lehet következtetni, hogy  a központilag meghatározott feladatok nem megfelel�ek, nem 
elég helyspecifikusak, talán  többre, másra, speciális kezelési módra lenne szükség 
Kecskeméten, vagy esetleg csak a Hunyadi városban. Elképzelhet�, hogy a 
kommunikációs csatorna sem megfelel�, mert ha egy jelenséget statisztikai mutatók 
markánsan nem jeleznek, nem szerez a rend�rség tudomást róla. A kivonat nagyon 
általános és sz�kszavú ahhoz, hogy a problémát mélységében lehessen vizsgálni, de úgy 
t�nik, hogy igény van helyi programok m�ködtetésére.  
 
 A 2004-ben elfogadott c selekvési programja  értékelése id�szer�vé vált, s azt követ�en 
szükséges lesz megfogalmazni helyi igényeket, célokat, feladatokat.   
 
A b�nmegel�zés rendszerének a kecskeméti rend�rség akkor lehet hasznos tagja, ha 
felkészült arra, hogy a hagyományos represszív (visszatartó) eszköztára mellett, 
szaktudását a segít�, támogató módszerek alkalmazásában is mozgósítsa. Ehhez be kell 
bizonyítania: • jól ismeri sz�kebb környezetét; 

• képes azzal kommunikálni; 
• van annyi önállósága, ami egy ilyen kooperációhoz szükséges. 

 
A  helyi rend�rség szerepe a közbiztonság helyi feladatainak megoldásában? 

• A közbiztonság megteremtése kötelez� feladata. 
• Bizonyos veszélyhelyzetek elhárítására kizárólag a rend�rség felhatalmazott. 
• A helybéli lakosság számára ismert, látható és elérhet�. 
• A legtöbb információval bír a m�ködési területét illet�en. 
• A legszorosabb civil kontroll alatt áll. 

Tehát a helyi rend�rség a legalkalmasabb arra, hogy gyorsan alkalmazkodjék a 



megváltozott biztonsági viszonyokhoz (gyors reagálás), és eredményesen kooperáljon a 
közösségekkel és az egyes polgárokkal.   
 
Végül néhány idézet 115/2003. (X. 28.) OGY határozat a társadalmi b�nmegel�zés 
nemzeti stratégiájáról: 
 
„A társadalmat differenciált módon ösztönz� és mozgósító b�nmegel�zés eredményes 
megvalósítása érdekében a Kormánynak, a helyi önkormányzatoknak, a központi és helyi 
hatóságoknak folyamatosan együtt kell m�ködniük a civil szervezetekkel, az egyházakkal, 
az üzleti és gazdasági szerepl�ivel és az állampolgárok kisközösségeivel. A társadalmi 
b�nmegel�zés rendszerének nyitottnak és befogadónak kell lennie a tudományos, a 
szakmai és civil kezdeményezésekre.” 
 
„A b�nözés területileg eltér� kihívásaira csak helyi közügyként megfogalmazott 
b�nmegel�zési stratégiával és taktikával lehet hatékonyan reagálni.  
Az önkormányzat, mint a helyi szolgáltatások és szolgáltató intézmények többségének 
tulajdonosa, a helyi közigazgatás irányítója, és mint testület, a helyi politika fóruma vezérli, 
motiválja és koordinálja a helyi b�nmegel�zést.”  
 
 
„A partneri kapcsolatok egyik legfontosabb alapelve „az alulról történ� építkezés”. Ez az 
elv a helyi politikában is feltételezi a saját érdekeit megjeleníteni képes társadalmi 
szerepl�ket. ………” 
 
„A városi önkormányzatok többsége nem érzi felel�sségét a helyi biztonságért, e probléma 
megoldását a rend�rségre hárítja. ………. A közösségi és személyes biztonság szempontjai 
nem érvényesülnek az önkormányzat hosszú távú fejlesztési elképzeléseiben, nem jelennek 
meg a helyi társadalompolitikában. A b�nmegel�zésben számításba jöhet� ügyosztályok, 
intézmények közötti munkakapcsolatok hiányosak, ezért az egyes szakterületeken 
felhalmozódó információk a hosszú távú önkormányzati tervezésben nem hasznosulnak. A 
városi, ……önkormányzati szerepvállalás er�tlensége gátolja a helyi biztonság problémáival 
kapcsolatos közösségi megoldások kialakulását.” 
 
Kérem a Tisztelt Közgy�lést, hogy a 93/2007.(III.8.) KH. számú határozat alapján készült 
vizsgálat eredményét tartalmazó el�terjesztést szíveskedjék megtárgyalni. 
 
 
Kecskemét, 2007. június 14. 
 
 
               Dr. Adorján Mihály 
                  bizottsági elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kecskemét Megyei Jogú Város Közgy�lése 
 
Iktsz.: 37.348-7/2007. 
. 
 
 

HATÁROZAT – TERVEZET 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgy�lésének 

2007. június 28-i ülésének 
jegyz�könyvéb�l 
 
 
 
……/2007. (VI.28.) KH. számú határozat 
A 93/2007.(III.8.) KH. számú határozat alapján végzett vizsgálat      
 eredménye 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgy�lése megtárgyalta a Jogi, Ügyrendi és 
B�nmegel�zési Bizottság fenti tárgyban készült el�terjesztését és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
A Közgy�lés a  93/2007.(III.8.) KH.  számú határozat alapján készült  
vizsgálati  eredményt elfogadta. 
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