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I. Bevezetés
A közbiztonság fogalma
A közbiztonság a társadalmi együttélés rendjének – adott időszakban és helyen – jogilag
szabályozott olyan tényleges helyzete, amelyben az emberek élete, személye, javai és jogai
biztosítottak az illetéktelen támadástól.
A község közbiztonsági állapota a helyi problémák összességéből tevődik össze, ezért kezelése, a
hatékony reagálás is csak helyi összefogással lehetséges.
A bűnmegelőzés helyi szintű szereplői:
Az önkormányzatnak kulcsszerepe van a hatáskörébe tartozó egyes ágazati politikák
célkitűzéseinek alakításában, így biztosíthatja, hogy azok a biztonság szempontjait figyelembe
vegyék (pl.: településtervezés, családjóléti és családtámogatási politika, szociális szolgáltatások).
A különböző ágazatok feladatain keresztül kerül az önkormányzat kapcsolatba a további
kulcsszereplőkkel, intézményekkel.
A bűnmegelőzés főbb helyi szereplői:
önkormányzat
polgárőrség
rendőrség
iskola, óvoda
civil szervezetek
Együttműködés
A bűnmegelőzés számos különböző területet érint, a társadalom egyes ágazatainak együttesen kell
vállalni ebben a felelősséget. A közbiztonságot fenyegető veszélyek azonosítása, elkerülése
érdekében állandó párbeszédet kell folytatni a közösséggel.
Kooperációra van szükség a közbiztonságért felelős más szervezetekkel, az-az a biztonság is maga
kooperációs termék. Az együttműködés során a hétköznapok tapasztalatai a legértékesebbek, mert
ezek mutatják meg azokat a rendellenességeket, a biztonságérzetet leromboló zavarokat,
amelyekből előbb csak kisebb jogsértések fakadnak, amelyek aztán súlyos bűnelkövetéshez
vezethetnek.
Az olyan veszélyforrásokra, mint a közterületeken való szemetelés, a nyilvános alkoholfogyasztás,
az elhagyott, üres ingatlanok lepusztulása, a csavargás, az iskolakerülő gyerekek, a családon belüli
erőszak, a drogfogyasztás, azonnal reagálni kell.
Továbbá kiemelten kezelendő veszélyforrások az „átmenő forgalommal” kapcsolatos bűnesetek,
betöréses lopások, autó feltörések, besurranásos tolvajlások, mozgóárusok veszélye, zártkerti
területek hétvégi házak, üdülők feltörése, kirablása.
Az önkormányzat koordináló szerepe kiemelkedő, de szükséges bevonni a helyi intézményeket és
minden olyan területet, ahol a közösség megjelenik, ezzel együtt pedig felütheti fejét a nem kívánt
magatartásforma.

Az iskola, óvoda szerepe a nevelésben, továbbá a szabadidő értelmes eltöltésében kiemelendő. A
kulturális programok szervezésével járulhatunk hozzá a gyermek- és fiatalkorú lakosság idejének
megfelelő kihasználásához, míg a sportegyesületek sportolási lehetőség megszervezésével
kapcsolódhatnak be az együttműködésbe.
A civilszervezetek működési területüktől függően veszik ki tevékeny részüket a kooperációból.
A legfőbb bűnüldöző szerv, a rendőrség, mellyel kapcsolatban ki kell emelni, hogy az
elvárás/bizalom index aránya hazánkban közel sem megfelelő. Ennek javítása érdekében
szükséges az önkormányzatok és az illetékes rendőrhatóság közötti szoros, napi kapcsolat és
együttműködés. Az egyik legfontosabb feladat a folyamatos rendőri jelenlét, a biztonságérzet
növelése a lakosságban.
A Magyarországi helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
17. pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek, a helyben biztosítható közfeladatok
körében közreműködik a település közbiztonságának biztosításában.
A fenti törvényi kötelezettségnek Zsámbok Község Önkormányzata jelen koncepcióval kíván
részben eleget tenni, mely a bűnüldöző szervek támogatása és a velük való együttműködés mellett
kiemelten foglalkozik a bűnmegelőzéssel.
A közbiztonság a társadalmi együttélés rendjének - adott időszakban és helyen - jogilag
szabályozott olyan tényleges helyzete, amelyben az emberek élete, személye, javai és jogai
biztosítottak az illetéktelen támadástól. A közbiztonság infrastrukturális tényező is: a gazdaság
működésének olyan feltétele, amely befolyásolja a beruházási szándékot, az idegenforgalmat, a
lakosok mindennapjait, hangulatát, a letelepedési kedvet.
A település közbiztonsági állapota a helyi problémák összességéből tevődik össze, ezért kezelése
és a bűncselekmények megelőzése is csak helyi összefogással lehetséges. A bűnözés mérséklése a
lakosság és a rendőrség közös feladata.
A rendőrség nem csak a bűnüldözésre létrehozott rendvédelmi szerv, hanem a rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV. törvény szerint feladatai közé tartozik a bűnmegelőzési célú ellenőrzés is. A
rendőrség azonban csak egyik szereplője a közbiztonság megteremtésének, a bűnmegelőzésnek.
Egy település közbiztonságának, a lakosság biztonságérzetének megteremtése és fenntartása
érdekében tudatosítani kell a település lakosaiban, intézményeiben, politikai vezetőiben, hogy a
jogellenes magatartások helyben termelődnek, ezért az ellenük való eredményes védekezéshez
elengedhetetlen a helyi erők összefogása. A rendőrség felé való túlzott elvárás vezethet a
közbiztonsági érzet romlásához és hosszabb távon az érdektelenséghez. Ez a két tényező pedig
nagyban hozzájárul a helyi közbiztonság romlásához.
A bűnözésnek a társadalmi kontrollját jelenti a helyi erők kooperációs tevékenysége, melyek célja
a bűncselekmények megelőzése, megszakítása, a bűncselekményekkel okozott károk enyhítése, de
ide sorolható az elkövetők felderítése, megbüntetése és a jogkövető társadalomba való
visszavezetése egyaránt.
Gondolkodásunk és cselekvésünk középpontjába a bűnmegelőzési szemléletet helyezzük.
Bűnmegelőzés minden olyan intézkedés és beavatkozás, melyek célja, vagy eredménye a bűnözés

mennyiségi csökkentése, az állampolgári szubjektív biztonságérzet minőségi javítása, a
bűnalkalmak lehetőségének csökkentése, a bűnözést előidéző okok hatásainak mérséklése, a
sértetté (áldozattá) válás megelőzése.
Konkrét bűnalkalmak csökkentése érdekében a cselekmény elkövetését lehetővé tevő, vagy azt
elősegítő körülmények megszüntetése vagy csökkentése érdekében kifejtett tevékenység, mely
lehet egy helyi rendelet megalkotása vagy a közvilágítás javítása vagy akár önkéntes polgárőri
szolgálat.
A bűnmegelőzés fogalmi körébe sorolható még az elkövetővé, áldozattá válás megelőzése. Ezt
csak komplex rendszerben működő szervezetek együttes cselekvése biztosíthatja, a felelősség és a
terhek közösek.
A bűnözés okai és feltételei között meg kell említeni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a szociális ellátottságot (vagy épp ellátatlanságot),
az egészségügyi és közigazgatási fejlettséget,
a műveltségi szintet,
az igazságszolgáltatás pontosságát, gyorsaságát, különös tekintettel a retorzió
elkerülhetetlenségének valószínűségét
a munkanélküliség mértékét és az általa érintett rétegeket,
az általános gazdasági helyzetet,
a létminimum szintje alatt és annak közelében élők számát,
a lakáshelyzetet és a szociális ellátottsághoz szervesen kapcsolódó további tényezőket,
mikrokörnyezet alakulása, baráti társaság, családi viszonyok.

A bűnmegelőzés kiemelt célcsoportjai:
• gyermekek, fiatalkorúak és a fiatal felnőttek nemzedéke,
• az időskorúak nemzedéke,
• a hátrányos helyzetű társadalmi réteghez tartozók (HH),
• a halmozottan hátrányos helyzetben lévők (HHH).
Hazánkban és így településünkön is került már az ellátórendszer vagy épp a bűnüldöző szervek
látókörébe olyan család, amelybe a születendő gyermek egyúttal (sajnálatos módon) a bűnözői
életmódba is kvázi beleszületik.
A megelőzést elsődlegesen a településünkön megjelenő makro- és mikrokörnyezetben lévő okokra
figyelemmel kell végezni. Másodlagos jelentőségű, de rendkívül fontos a megelőzés
szempontjából a bűncselekmények felderítése, a büntetőjogi felelősségre vonás és a helyzeti
jellegű prevenció, amely a bűnalkalmak korlátozását, az áldozattá válás elkerülését jelenti. A
bűncselekmények jellemző előfordulási helyének ellenőrzéséről, környezetének átalakításáról, az
elkövetést lehetővé tévő szituációk csökkentéséről, az elfogás kockázatának növeléséről (pl.:
tárgyak megerősítése, lakossági szerveződések, térfigyelő rendszerek kiépítése, stb.) van szó.
A koncepció jogi alapjai:
•

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 17. pontja szerint „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: közreműködés a
település közbiztonságának biztosításában".

•

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 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 koncepciója kimunkálására, valamint
lehetőséget ad a bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság létrehozására

•

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény
„2. A polgárőr egyesület…
3. § b) a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezetés természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok közötti
kapcsolat erősítésében,
c) az otthonában élő fogyatékos személy védelmében, a polgárok és javaik védelmében, az
állami és önkormányzati vagyon megóvásában,
d) a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett
képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében,
e) a rendezvények helyszínének biztosításában,

A koncepció módszertani alapjai:
-

a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány által kiadott, a települési önkormányzatok
bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciójának megalkotásához ajánlott szinopszis

-

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X.17.) Korm. határozat

-

a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról (2013-2020) szóló 80/2013. (X.16.) OGY határozat
A koncepció célja, célállapot ismertetése:

Zsámbok község közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának célja a közbiztonság helyi
dimenziójának megfogalmazása, annak megmutatása, hogy településünk lakosai és vezetői,
intézményei, civil szervezetei összefogásával megteremthető a közbiztonságnak az a szintje, amely
ahhoz szükséges, hogy minden zsámboki lakos egyedül és közösségein keresztül képes legyen
értékeik megvédelmezésére és új értékek megalkotására.
A koncepció célja továbbá az, hogy a bűnmegelőzésben és a bűnüldözésben részt vevő helyi erők
közötti célirányos tevékenységet elősegítve, megfelelő keretet biztosítson a közös feladatok
eredményes elvégzésére.
Zsámbok község Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának megalkotásakor
figyelemmel kell lenni arra a tényre, hogy a rendszerváltozásból fakadó, társadalmi
átstrukturálódás önmagában hordozta a bűnözési formák átalakulását, új bűnelkövetési módok és
formák kialakulását. Ezzel együtt jelent meg a társadalomban az újfajta igényrendszer, melyet a
jogszabályalkotás és az igazságszolgáltatási, bűnüldözési szervek csak megkésve vagy egyáltalán
nem voltak képesek kielégíteni. Ezt az űrt hivatott betölteni a települési közbiztonsági koncepció,

amely keretet ad a helyi cselekvésnek, így hozzájárul a helyi közrend fenntartásához.
Minden település, így Zsámbok község célja is az, hogy lakossága és a lakosság vagyontárgyai
biztonságban legyenek, az optimálishoz közeli legyen a bűnözői tevékenység, emellett pedig a
felderítetlen ügyek száma csökkenjen. Utóbbi fontos szempont, mert minden felderített és
megoldott bűnügy növeli a lakosság biztonság és bizalomindexét az igazságszolgáltatás és a
bűnüldöző szervek felé.
II. Helyzetelemzés
Zsámbok község bemutatása:
Zsámbok község fekvése igen kedvező abból a szempontból, hogy az ország középső részében van,
Budapesttől 50 km-re Gödöllőtől 20 km-re. Közel van az M3-a autópálya. A község hét településsel
határos. Itt van a hármas megyehatár, Heves, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok megyék találkozása. Az M3-as
autópályáról Gödöllőnél Valkón – Vácszentlászlón át, Bagnál vagy Hatvannál dél felé lekanyarodva Turán át
érhetjük el a települést. Budapest felől megközelíthető még a 31-es főútvonal felől a Sülysáp – Kóka útvonalon,
A XVII. kerület felől a legrövidebb út a Pécel – Isaszeg – Dány útvonal. Nagykáta felől a Szentmártonkáta –
Tóalmás az ajánlott útvonal, míg a Jászságból Jászfényszarun keresztül visz az út Zsámbokra.
A település területe: 23,35 km². Teljes népesség 2392 fő, akik mintegy 980 ingatlanban élnek. A lakosság
száma a dezurbanizációs folyamatok miatt a gazdasági válságig a jelentős számú beköltöző családok miatt
folyamatosan emelkedett. A válság után az ingatlanpiac pangása és az elidősödő település miatt folyamatos
lakosságszám csökkenés volt tapasztalható. Ez a tendencia az elmúlt két évben torpant meg és enyhe
népességnövekedés tapasztalható. A fenti folyamatokból ered, hogy megnövekedett az üres ingatlanok
száma, közel 100 üres ház található a községben.
A településen a Kacó Napközi otthonos óvoda és a Bajza Lenke Általános Iskola foglalkozik gyermekek
felügyeletével és nevelésével. A két intézménybe összesen mintegy 300 gyermek jár. A községben bölcsőde
nem működik.
Az idősebb korosztály ellátásához házigondozói szolgálat működik, illetve a Lapu Istvánné Tájház keretén
belül Nyugdíjas Klub tevékenykedik.
A településen roma nemzetiségi önkormányzat működik. Más jelentősebb létszámú kisebbség nincs a
községben.
Zsámbok község a Gödöllői Rendőrkapitánysághoz, azon belül a Tura KMB Alosztályához tartozik, a
településünkön 2 fő körzeti megbízott rendőr látja el a közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatokat.
A községben 2015 januárjától települési térfigyelő kamerarendszer működik, amelynek központja Zsámbok
Polgármesteri Hivatalában került elhelyezésre. Jelenleg 9 kamerával működik a rendszer, a település
bevezető útjainál, illetve 4 egyéb ponton.
A településen élő KMB-snek az önkormányzat szolgálati lakást biztosított.
A 2 KMB munkájának ellátásához, szintén az önkormányzat biztosítja az irodát, infrastruktúrát,
berendezéseket, irodai eszközöket (pl.számítógép, nyomtató), telefont.
A települési önkormányzat a polgárőrség munkájához is a József Atilla Közösségi Színtér és Könyvtár
épületében egy különálló irodát, infrastruktúrát, berendezéseket biztosít.

Közlekedésbiztonsági helyzetkép:
A településen jelentős az átmenő forgalom, egyrészt a község elhelyezkedése, illetve a viszonylag
nagyszámú szomszédos települések száma miatt.
Legjelentősebb forgalom a 3106-os számú úton tapasztalható (Jászfényszaru-VácszentlászlóGödöllő-Budapest), illetve a reggeli és délutáni órákban a 3105-ös úton (Tura-Kóka) ahol nagy a
kamionok, nagy teherjárművek száma.
Legnagyobb problémát a településen is a gyorshajtás jelenti. A bevezető utakon (elsősorban
Vácszentlászló, Tura) felől nagy sebességgel érkeznek be a járművek a településre. A rendőrség
ezen a két úton tart legtöbbször sebességellenőrzést. De a belterületi utakon is gondot okoz a
gyorshajtás, ilyen például a Szent László, Szent István utca, ahol a traffipaxos ellenőrzés nem
oldható meg.
A településen több balesetveszélyes hely is található:
• Turai út-József Attila utca kereszteződése
• Szent László út-Szent István-Szent Imre út kereszteződése
• Kisdiófa utca-Szent Imre utca
• Óvoda előtti átjáró
• Iskola és butiksor közötti terület
• Takarékszövetkezeti parkoló
Legnagyobb veszélyhelyzet reggelenként a butiksor és az általános iskola közötti úton átkelő
gyermekeknél áll fenn. Itt a helyi Polgárőrség, illetve alkalmanként a körzeti megbízott segíti a
biztonságos közlekedést. Délután azonban az iskolai oktatás eltérő időpontban ér véget a
gyerekeknek, így a folyamatos segítésük ezen a területen az forgalmas úton nem biztonságos.
A település személyi sérüléses baleseti statisztikája:
Év
2013
2014
2015

Halálos
0
0
0

Súlyos
3
0
3

Könnyű
0
3
3

Összesen
3
3
6

Településünk közbiztonsági, bűnmegelőzési helyzetképe
A településünkön lévő közbiztonsági célok és feladatok meghatározásához szükséges a problémák
és a közbiztonsági helyzet pontos ismerete. A bűnügyi helyzet, közrendi és közlekedési állapotok
ismeretében jelöljük ki céljainkat és megoldandó problémáinkat.
Településünkön döntően a vagyon elleni bűncselekmények dominálnak, ezen belül a házalás,
alkalmi lopás, betöréses lopás. A szabálysértések szinte teljes egészében a közlekedési
szabálysértések. Különös figyelmet igényel a fiatalok alkohol- és kábítószer fogyasztása.
2. Általános tapasztalatok, vélemények a zsámboki bűncselekményekről:
A rendőrség és a helyi polgárőrség beszámolói szerint szerencsére az élet elleni bűncselekmények
köréből az emberölés még nem jelent meg, és az ehhez kapcsolódó tapasztalatok hiányosak. Több
alkalommal fordult elő öngyilkosság, de minden esetben kizárható volt az idegenkezűség.

Más súlyos bűncselekmény pl.: zsarolás, erőszakos közösülés, ami a lakosság közbiztonság érzetét
jelentősen befolyásolja nem jellemző.
Jellemzőek viszont a besurranásos és az idősek sérelmére elkövetett „trükkös" lopások, amikor az
elkövetők magukat különféle hivatalos személyeknek adják ki, így a sértettek közelébe férkőznek,
és figyelmüket elterelve pénzt, értékeket tulajdonítanak el.
Elsődleges célpontként az időseket lehet megemlíteni, ellenük több esetben követtek el betörést,
illetve csalást is.
Megjelentek továbbá a hétvégékhez, iskolai szünetekhez kötődő főleg fiatalkorúak, kiskorúak által
elkövetett garázdaságok, rongálások. Ezek elsősorban közterületi tárgyakat, berendezéseket
érintenek (Szabadidőpark, játszótér, kukák, közterületi virágládák, stb)
A bűnesetek nagy részét a mindennapi életet befolyásoló közterületi „rendetlenségek" alkotják,
mint pl: az illegális szemétlerakások, közterület engedély nélküli igénybevétele, levegőtisztaság,
zajterhelés, rongálások, stb. Sajnos más településekhez hasonlóan, itt is jellemző az illegális
hulladék elhelyezése, melynek színterei a községre bevezető utak szegélyei, bekötőutak, illetve az
erdők.
Településünkön is megjelent a kábítószer fogyasztással és terjesztéssel összefüggő probléma.
A polgárőr egyesület és a rendőrség közös együttműködésének eredményeként főként a téli
időszakban valamelyest csökken a falopás.
A községen belül nem határolhatók be olyan területek, ahol a bűncselekmények jelentős részét
elkövetik. A lakosságra nem jellemző az állampolgári fegyelem lazulása. A településen nincs
szegregált, illetve külterületi rész, mely célpontja lehetne az egyes bűnözői csoportoknak.
Zsámbok jellemzően elöregedő település, a 70 éven felüliek száma jelenleg 303 fő. Ebből 80 idős
él egyedül, egy személyes háztartásban. Ők potencionális célpontjai a bűnözőknek, elsősorban
vagyon elleni bűncselekmények miatt válnak áldozattá.
A térfigyelelő kamerarendszer működése óta több bűncselekmény, szabálysértés felderítésében
nyújtott már segítséget. Ezek nem csak a településen elkövetett bűncselekmények voltak, hanem a
környező településeken (pl.Tóalmás) történt események is. Nem csak a felderítésben jelent
segítséget a rendszer, de bűnmegelőző szerepe is van. A kedvező tapasztalatok miatt fontos lenne a
rendszer további bővítése.
A térfigyelő kamera rendszer a kor színvonalának megfelelő minőségű, éjszakai infrás
megfigyelésre is alkalmas.
Az aktuális politikai helyzetből eredő migrációs válság nem jelent meg a településen, ebből adódó
bűncselekmények, szabálysértések nem jelentkeztek.
A közterületen elkövetett bűncselekmények száma az elmúlt években hullámzó mértékű volt. Az
összes bűncselekmény közül kiemelkedő mértékű a vagyon elleni bűncselekmények száma:

Közterületen elkövetett bűncselekmények száma
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Az összes bűncselekmény statisztikája Zsámbokon:

Testi sértés
Garázdaság
Önbíráskodás
Lopás
-lakásbetörés
-személygépkocsi lopás
-zárt gépjármű feltörés
Rablás
Zsarolás
Rongálás
Egyéb bcs-ek
Összes bűncselekmény

2013
3
2
0
32
7
3
1
0
0
4
14
55

2014
2
2
0
16
1
0
0
0
0
1
10
31

2015
1
0
0
7
3
0
0
0
0
0
8
16

Az adatokból látható, hogy a bűncselekmények száma folyamatosan csökken, azonban ez nem jár
egyenlő arányban a lakosság biztonságérzetének emelkedésével. A bűncselekmények számának
csökkenésének egyik oka a folyamatos rendőri és polgárőri jelenlét, a térfigyelő kamerarendszer
megépítése.
III. A közbiztonság megteremtésében és fenntartásában, a bűnmegelőzésben együttműködő
helyi erők
A közbiztonság és a bűnmegelőzés terén felmerülő feladatokat nem lehet, de nem is szabad
egymástól átvállalni, az egyes területek nem moshatók össze. Az okok és feltételek áttekintéséből
következik, hogy a megelőző munka állami, önkormányzati és társadalmi feladat is. Minden
szervezet elképzeléseivel és a saját feladatkörében meghatározott munkájával járulhat hozzá a
közbiztonság javításához.
Mindezekért egyértelműen kinyilvánítjuk, hogy az önkormányzatunknak, a járásnak a

rendőrséggel együttműködve aktív és vezető szerepet kell játszania a helyi közösség biztonságát
szolgáló tervek elkészítésében.
Kezdeményező szerepe van a helyi jelzőrendszerek, együttműködési formák szervezésében, a
helyi bűnmegelőzési programok koordinálásában, végrehajtásában, folyamatos értékelésében.
A közigazgatási területen a bűnözés kihívásaira helyi közügyként megfogalmazott bűnmegelőzési
stratégiával és taktikával kívánunk hatékonyan reagálni. Az önkormányzat és a képviselő-testület,
mint a helyi közigazgatás irányítója vezérli, motiválja és koordinálja a helyi bűnmegelőzést.
Zsámbok Község Önkormányzata:
Az önkormányzatnak a helyi bűnmegelőzési programok szervezése, a bűnüldöző szervek
támogatása feladat és felelősség is. Az önkormányzat részére, a településen a bűnmegelőzés
érdekében a következő eszközök állnak rendelkezésre:
-

hatékony egyeztető, közvetítő szerep felvállalása,

-

konfliktusok kezelése, problémamegoldás kezdeményezése,

-

településpolitika alakítása a biztonsági szempontok figyelembe vételével (pl.
településtervezés, közlekedésbiztonsági intézkedések, közvilágítás, útkereszteződések
biztonsági intézkedései)

-

a rendőrség, polgárőrség anyagi támogatása, a bűnmegelőzési programokhoz kapcsolódó
pályázati lehetőségek kihasználása, ehhez szükséges saját forrás biztosítása,

-

bűnmegelőzési-közbiztonsági
biztosítása)

-

a helyi köznevelési intézményekkel együttműködni, hogy a gyermekek korosztályi
sajátosságainak megfelelően sajátítsanak el az alapvető bűnmegelőzési és közbiztonsági
ismereteket,

programok

megtartásának

támogatása

(pl.

helyiség

A települési önkormányzat ezeken felül szerződést köthet az illetékes rendőrkapitányság
vezetőjével
- rendőrségi kötelezettségvállalás esetén a rendőrfőkapitány előzetes egyetértésével
-

különösen a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása, a rendőrség és az önkormányzati
szervek tevékenységének összehangolása, valamint az illetékességi területén működő rendőri
szerv létesítésének, bővítésének és fejlesztésének elősegítése érdekében.

Zsámbok Község Önkormányzata a mindennapok során segíteni a rendőrség munkáját, a
kollegialitást követve, a köz érdekében. A KMB iroda fenntartásának költségeit biztosítja az
önkormányzat.
Szintén támogatásban részesül a Zsámboki Polgárőr Egyesület, amely tevékenységével érezhetően
növeli a település közbiztonságának szintjét, járőrszolgálat ellátásával biztosítja a rendfenntartói
jelenlétet.

Szándékában áll az önkormányzatnak mezei őrszolgálat létrehozása, amely Zsámbok külterületén
növelné a biztonságérzetet és csökkenthetné a terménylopásból fakadó károkat és az illegális
hulladéklerakást.
A zsámboki körzeti megbízott teendői:
Községünk illetékesség szempontjából a Gödöllői Rendőrkapitánysághoz tartozik. A körzeti
megbízotti iroda a zsámboki önkormányzat tulajdonában lévő épületben működik. A megbízott a
településen lakik. A rendelkezésre álló technikai eszközök, a rendőri tevékenység ellátására
alkalmasak.
A feladatok ellátása során - különösen a bűnmegelőzés terén - a rendőrség együttműködik az
állami és helyi önkormányzati szervekkel, a társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, az
állampolgárokkal és azok közösségeivel. Támogatja a helyi önkormányzatoknak és az
állampolgárok közösségeinek a közbiztonság javítására irányuló önkéntes tevékenységét.
A települési önkormányzat és a rendőrkapitányság kapcsolatát a rendőrségi törvény szabályozza
többek között azzal, hogy a rendőrkapitánynak évente személyesen vagy képviselője útján be kell
számolnia az illetékességi területén működő önkormányzatnak a település közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről, az azzal kapcsolatos feladatairól.
Mindezen beszámolókból információval rendelkezünk számos közbiztonsági, bűnmegelőzési
helyzetről, körvonalazódnak azok a területek, amelyekben együttműködve hatékonyabb fellépésre
van szükség és lehetőség.
Zsámboki Polgárőr Egyesület:

Az Egyesület célja:
•
•
•
•
•
•
•
•

A közbiztonság erősítése,
A Bűncselekmények megelőzése, az azzal kapcsolatos információk közvetítése a
Rendészeti szervek, illetve más polgárőr egyesületek felé,
A helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása,
A lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása,
A vagyonvédelmi tevékenység népszerűsítése, korszerűsítésének elősegítése,
A lakosság és a hivatalos rendészeti szervek közötti bizalom és együttműködési készség
erősítése,
A bűnmegelőzési tapasztalatok és módszerek népszerűsítése,
A közrend, az emberi, és állampolgári jogokkal összefüggő lakossági tájékoztatások, jogi
tanácsadások megszervezése.

Az Egyesület 2007-ben alakult, de már a kilencvenes évek elejétől kezdődően megkezdte
tevékenységét (ekkor még nem jogilag rendezett keretek között), együttműködve a helyi
önkormányzattal, illetve rendőrségi szervvel. Az Egyesület tagjai – mintegy 60 fővel - a polgárőri
feladatait önkéntesen és javadalmazás nélkül, társadalmi munkában látják el. Elsődleges céljuk a
közrend védelme, a bűncselekmények számának csökkentése, a közbiztonság javítása. Ennek során
törekednek a község szereplőivel való együttműködésre, a bűnmegelőzésben szükséges feladatok
összehangolására. A polgárőr civilmozgalom összefogja a fenti cél érdekében tenni akaró
állampolgárokat, megteremti a szervezett és célirányos cselekvés feltételeit és annak társadalmi

hátterét a bűnmegelőzés, a bűnözés elleni fellépés, a gyermek és ifjúságvédelem, a kábítószer
fogyasztás visszaszorítása, a környezetvédelem és a közlekedésbiztonság javítása terén. Fő
feladatként tűzték ki a lakosság biztonságérzetének növelését és ezen keresztül a lakossági
kapcsolatok javítását, hiszen a lakosság, polgárőrség és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és
együttműködés erősítése nélkül nem tud az egyesület hatékonyan működni. Az egyesület tagja az
Országos Polgárőr Szervezetnek (OPSZ).
A Polgárőrség a hatályos törvénynek és az alapszabálynak megfelelően Zsámbok közigazgatási
területén végzi tevékenységét, rendszeresen lát el járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, jelzőőri
tevékenységet és a községi rendezvények (pl.Lecsót a keceléből fesztivál, szüreti felvonulás)
biztosítását. Éjszakánként 2 járőr lát el feladatot, akik mobil telefonnal rendelkeznek, könnyen
elérhetők. A kukorica betakarítás idején fokozott ellenőrzést végeznek külterületen.
Feladatának elvégzéséhez 2 személygépkocsival rendelkezik az egyesület. Az egyik autót az OPSZ
biztosította az részére, míg a másik autót az önkormányzat segítségével pályázati úton nyerte az
egyesület. Ennek működtetése gazdaságosabb, és nehezebb terepek között is használható.
Működéséhez szükséges anyagi támogatást az önkormányzat, a helyi termelőszövetkezet, a helyi
gazdák és vállalkozók biztosítják, illetve az SZJA 1 %-ából adódó bevétel.
A polgárőrség saját honlappal rendelkezik, ahol folyamatos információt nyújt az elvégzett
munkájáról.
Bajza Lenke Általános Iskola:
Az általános iskolában már jelentkeznek a nem kívánt magatartásformák az iskolaidőben
érzékelhetőek. A helyes magatartásra nevelés az iskolában is feladat fő feladat, együttműködést
folytat a Zsámboki Polgárőr Egyesülettel, melynek során a polgárőrök segítik a reggeli iskolába
menő gyermekek helyes közlekedését, a KRESZ betartását az iskola környékén. A reggeli
időszakban a helyi rendőrség is jelen van többször, figyelve a helyes közlekedésre és
közbiztonságra. Az iskola feladata a hátrányos helyzetű gyermekek leszakadásának és
lemaradásának megakadályozása, az esélyegyenlőség biztosítása. A deviáns magatartású
gyermekekre különös figyelmet fordítanak.
A hátrányos helyzetből adódó hiányosságok enyhítésének lehetőségei iskolánkban:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás szervezése.
Felzárkóztató foglalkozások.
Diákétkeztetés.
Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni
vagy csoportos használata.
A nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai.
A családok nevelési gondjainak segítése.
Családlátogatások.
A továbbtanulás irányítása.
Az osztályfőnökök segítő tevékenysége.
Kapcsolattartás járási hivatal gyámügyi előadójával, a családsegítő szolgálattal

Gyermekek olvasóvá nevelését az József Attila Közösségi Színtér és könyvtár is segíti, ahol
számítógép és internet is a tanulók rendelkezésére áll.

A helyi újságban, a Zsámboki Krónikában és a község honlapján a témával kapcsolatban cikkeket,
tájékoztatókat kell elhelyezni. Segíteni kell a szülők tájékoztatását a közbiztonság és a
bűnmegelőzés aktuális kérdéseiről.
Napjainkban nagy fenyegetést jelentenek a fiatal korosztály számára az informatika terjedésével az
internetes bűncselekmények. Az iskola az oktatás során erre külön figyelmet fordít és biztosítja a
jogszabályban előírt informatikai védelmi rendszereket a számítástechnikai oktatás során.
Kacó Napközi Otthonos Óvoda:
A Kacó Napközi otthonos óvoda a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését biztosító
köznevelési intézmény. Feladatai körébe tartozik a gyermekek közbiztonságra való nevelése, mely
keretében együttműködik a polgárőrséggel és helyi rendőrséggel. A gyermekek fejlettségi
szintjének megfelelően foglalkozásokkal ismerteti meg a bűnüldöző szervekkel.
Könyvtár és Közművelődés (József Attila Közösségi Színtér és Könyvtár):
A község közösségi életében jelentős szerepet játszik az intézmény, mely a fiatalkorúak egyik
találkozóhelye, ahová a szülők bizalommal engedik el gyermekeiket. Az intézmény feladata, hogy
az odalátogatók szabadidejüket értelmesen eltölthessék, a közösségi lét pozitív hatásait élhessék
meg. Kiemelt szerepe van az itt működő könyvtárnak a gyermekek olvasóvá nevelésében is. Az
intézményben több közösség vesz részt: pl. mazsorettesek, zumbások, néptánc, szövés, kézműves
foglalkozások, nyári szünidőben több honismereti, kézműves tábort szerveznek, amelyek szintén
hozzájárulnak a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez.
Család és Gyermekjóléti Szolgálat:
Elsődleges feladata a településen hátrányos vagy veszélyeztetett helyzetben lévő családok,
gyermekek felkutatása és azok segítése. Zsámbokon a Szolgálat 2006-tól 2 fő státusszal működött
ezeknek a feladatoknak ellátásra. 2015-től a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 1 fő státuszban
működi a településen.
A településen az önkormányzat külön helyiséget és internet elérést biztosít a szolgálat számára. A
szolgálat önkormányzati társulás formájában működik.
Fontos feladata a családsegítőnek a prevenciós tevékenység.
Házi segítségnyújtás Szolgálat:
A Szolgálat településünkön három fővel működik. 2016 évtől pályázati pénzből nyert az
Önkormányzat 1 gépjárművet, amely a község területén élők részére tesz hasznos segítő
szolgálatot.
ALAPFELADATOK:
Közreműködés:
• az étkeztetésben,
• a házi segítségnyújtásban,
• a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,
• az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így

•
•
•

a háziorvosi rendelésre szállítás,
az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása

Közvetlen személyes feladatok:
• gyógyszer felíratása, kiváltása,
• egészségügyi és szociális szolgáltatás (vérnyomásmérés, szűrővizsgálatokra szállítás)
• élelmiszerek és egyéb szükségleti cikkek bevásárlása,
• lakossági ügyek intézése (csekkek, számlák befizetése),
• idős, rászoruló emberek szállítása,
• magányos emberek sorsának figyelemmel kísérése,
• felmerülő problémák jelzése az illetékeseknek,
• közösségi rendezvények szervezésében, lebonyolításában részvétel,
• minden olyan feladat elvégzése, melyre az adott területen és az adott rászoruló embernél
szükség van.
KIEGÉSZÍTŐ FELADATOK:
az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása. Az egyéb lakossági
szolgáltatások, az előzőekben meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában
való közreműködés.
KÖZVETETT FELADA TOK:
- az ételszállítás Önkormányzati intézménybe,
- az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
Védőnői Szolgálat:
A védőnői szolgálat szintén elemét képezi a jelzőrendszernek, így mindenképpen szükséges
bevonni a szolgálatot ellátó védőnőt a közbiztonságért felelősek körébe. Településünkön egy fő
látja el a feladatokat, folyamatosan figyelemmel kíséri a hatáskörébe tartozó eseteket. Elmondható,
hogy a védőnői szolgálat és az önkormányzat kapcsolata kiemelkedően jó.
Roma nemzetiségi önkormányzat:
A településen a roma kisebbség érdekeit a nemzetiségi önkormányzat képviseli, akik rendszeresen
együttműködnek az önkormányzattal minden kérdésben – így gyakran közbiztonsági ügyekben is.
A nemzetiségi önkormányzat kiveszi a részét a bűnmegelőzési feladatok ellátásában. Segítséget
nyújt a drog prevencióban, nyáron táborokat szervez a roma származású fiataloknak.
Alkalmanként különböző települést érintő akciókban vesznek részt, így pl. összeszedik a község
bevezető útjai mellől a hulladékot. A problémás, veszélyeztetett gyermekek, családok helyzetének
javításában segítséget nyújt.
Nyugdíjas Klub:
A Zsámboki Nyugdíjas Klub feladata kettős. Egyfelől segít az idősek szellemi épségének
megőrzésében, gátolja az időskori magány kialakulását és az ebből következő negatív hatásokat,
másfelől közösségkovácsoló és megtartó szerepe van, mely erősíti az egymás iránti
felelősségérzetet, ami rendkívül hasznos, hiszen az időskorúak kiemelt célpontjai a betöréses,

besurranásos lopásoknak.

IV. Az együttműködés főbb területei
1. Általános feladatok:
A bűnmegelőzést és a közbiztonságot érintő kiemelt feladatok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a bűnmegelőzéshez való helyi összefogás és felelősség népszerűsítése, a személyes
szerepvállalás motiválása,
külső források (humán, anyagi) bevonása, pályázati lehetőségek felkutatása,
helyi erőforrások bevonása a bűnmegelőzési tevékenység önkéntes alapú
gyakorlati munkájába,
helyi összefogás és felelősség megteremtése a bűnmegelőzésben (a civil szervezetek
és a lakosság összefogása és együttműködése)
szorgalmazni szükséges a helyi közösségek, polgárok és a körzeti megbízott közötti
folyamatos és jó kapcsolatot, amely megléte esetén fokozhatja a lakosság
biztonságérzetét és hozzájárul a bűnelkövetés megelőzéséhez.
partnerség megteremtése, kapcsolatkeresés a társadalmi, bűnmegelőzés szereplői
között (civil szervezetek, egyházak, térségi, országos, nemzetközi szinten)
a bűnözés helyi okainak feltárása, megállapítása;
a sértetté válást befolyásoló tényezők feltárása;
a bűnalkalmak számát redukáló intézkedések megfogalmazása;
az elsőbbséget élvező célok és a nagyjelentőségű feladatok meghatározása;
döntések előkészítése, döntés, majd „megrendelés" a megfelelő szakmai szervezetek
felé;
a feladatok közös végrehajtására szoros együttműködés az önkormányzat, a szakmai
szervezetek, a helyi intézmények, a helyi társadalom tagjai között;
a bűnmegelőzésben együttműködők között folyamatos partnerségi viszony fenntartása;
a társadalmi megelőzési program és az ezzel kapcsolatos információk hatékony
továbbítása, folyamatos kommunikálása;
drog prevenció

1. Közrend, közbiztonság:
•
•
•
•

•
•
•

veszélyeztetett területek folyamatos felderítése, ellenőrzése, veszélyeztetett
objektumok rangsorolása, az ellenőrzés járőrözés hatékonyságának fokozására,
fertőzött területek rendőrségi nyilvántartás alapján történő súlyozása,
fertőzött területen élők fokozott tájékoztatása (személyes, honlap, kábel tv. újság),
lakosság rendszeres tájékoztatása - pl. zárral, lakattal zárják az olyan kerti, udvari
kamrákat, tárolókat, ill. egyéb helyeket, ahol értéket tárolnak pl. füstölt áru, fűnyíró,
szerszámok, gépek, stb., mert ezek feltörése egyértelműen rendőri intézkedést von
maga után,
lakókörnyezetek biztonságának erősítése,
közterületek, műemlékek, épületek, játszóterek, parkok biztonságának erősítése,
fokozott ellenőrzése vagyon- és személyvédelem biztosítása céljából
SZEM - Szomszédok Egymásért Mozgalom kibővítése

•
•
•
•

vagyonvédelem (rongálás, csalás, lopás megelőzése)
családvédelem (családon belüli erőszak megelőzése)
vandalizmus megszüntetése: az elkövetők szigorú megbüntetése (a vonatkozó
jogszabályok figyelembevételével),
térfigyelő kamerarendszer lehetőség szerinti bővítése.

2. Közlekedéskultúra javítása:
-

közlekedésbiztonságot veszélyeztető helyszínek, hiányosságok, stb. felderítése,
elhárításukkal kapcsolatos intézkedések összehangolása,
közlekedési és közúti biztonság megerősítése
baleset megelőzési programok szervezése, elsősorban az oktatási intézményekben (óvoda,
általános iskola) az életkori sajátosságokhoz igazodva.
Gyalogátkelőhely kialakítása az óvoda, iskola környékén

3. Gyermek és ifjúságvédelem:
- a gyermek és fiatalkorú áldozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzése
- tovább kell erősíteni a gyermekvédelemben résztvevő jelzőrendszer tagjainak együttműködését, rendszeres szakmai megbeszélések, szociális kerekasztal működtetésével,
- Egyesület megalakítása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekekre
- a jelzőrendszer szerepének további erősítése a gyermek-és ifjúságvédelemben.
4. Családvédelem:
-

a családon belüli erőszak felderítése a lakosság részére nyújtott folyamatos információ
biztosításával,
a családon belüli erőszak áldozatainak védelme érdekében ki kell dolgozni a
beavatkozási lehetőségeket,
a nők és időskorúak ellen elkövetett támadások megelőzése
a jelzőrendszer erősítése, motiválása jelzési kötelezettségének teljesítésére.

5. Média, nyilvánosság, hírközlés:
- a helyi és közösségi médiák (Zsámboki Krónika, Helyi Kábel tv., internetes honlap,
hirdetőtáblák, stb.) szerepvállalása a prevenciós tevékenységben.
V. Hosszú, közép és rövidtávú feladatok
1. A képviselő-testület feladatai a koncepció végrehajtása során:
-

-

A koncepció hosszú távú feladatainak megvalósulására irányuló, a rövid távú közbiztonsági,
bűnmegelőzési projektek, cselekvési programok kidolgozása, ajánlások, állásfoglalások
szükségszerű elkészítése.
A helyi állami és társadalmi szervezetek bűnmegelőzési tevékenységének összehangolása,
fórumrendszerek kialakítása és működtetése.
A polgármester évente egy alkalommal - a Gödöllői Rendőrkapitányság éves beszámolójával
egyidejűleg - tájékoztatja a képviselő-testületet a koncepció végrehajtásáról.

-

A képviselő-testület az alábbi intézmények, szervezetek véleményét, észrevételeit kéri ki,
képviselőit meghívja a közbiztonsággal foglalkozó üléseire:
• Általános Iskola
• Óvoda
• Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
• Körzeti megbízott
• Polgárőr Egyesület
• Védőnői Szolgálat
• Háziorvos
• József Attila Közösségi Színtér és Könyvtár megbízott
• roma nemzetiségi önkormányzat
• A helyi székhelyű civil szervezetek
A koncepciót évente a képviselő-testület felülvizsgálja, melynek során értékeli a meghatározott
feladatok végrehajtását és a beszámoló alapján javaslatot tesz a módosításra.

2. Probléma meghatározások és intézkedési terv

2.1
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Egymás iránti felelősség
A településen élők egymás iránti felelősségvállalásának hiánya.
Egy közösség erejét mutatja az egymás iránti szolidaritás, a
felelősség vállalása, a közösség boldogulásáért való
közös cselekvés.
Ha egy stabil, a térségben is meghatározó szerepet
betöltő települést szeretnénk formálni Zsámbokból, akkor ehhez
meg kell erősítenünk közösségünket. Erőinket, lehetőségeinket
egyesítve kell cselekednünk céljainkért.
Intézkedéssel elérni kívánt cél összetartó közösség létrehozása és megtartása
Tevékenységek (a
Mentális
hozzáállás
megváltoztatása,
egymás iránti
beavatkozás tartalma)
felelősségvállalás, kölcsönös figyelem és tisztelet kialakítása, a
közösség és egymás tulajdonának megbecsülése, védelme
Felelős
Polgármester, képviselő-testület, civil szervezetek, egyházak,
intézményvezetők, a település lakosai
Résztvevők/partnerek
Intézkedés típusa,
megvalósításának határideje

hosszú távú, folyamatos

Eredményességet mérő
indikátorok
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások (humán,
pénzügyi, technikai)

közös értékek
a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak

2.2
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A helyi társadalmi szervezetek inaktivitása
A településen működő társadalmi szervezetek nehezen
mozgósíthatók, nehezen vonhatók be a település szempontjából
fontos, a település egészét érintő, koncepcionális jellegű anyagok
megalkotásába. Kiindulópontunk az, hogy egy koncepciót csak
akkor tud egy település a magáénak vallani és a végrehajtásában
részt venni, ha a településen működő, lakossági támogatással és
elfogadottsággal rendelkező, a település egy-egy csoportját
képviselő szervezet részt vesz annak kimunkálásában és
végrehajtásában.
Intézkedéssel elérni kívánt cél A településen működő társadalmi szervezetek, egyházak aktívan
vegyenek részt a település életét meghatározó koncepciók
kidolgozásában, végrehajtásában.
Tevékenységek (a
1. naprakész civil szervezet lista összeállítása
beavatkozás tartalma)
2. kapcsolatfelvétel a civil szervezetekkel, a kontaktszemélyek
meghatározása, elérhetőségek aktualizálása
3. egyeztetés lefolytatása az együttműködés lehetőségeiről,
formáiról
Felelős
Polgármester, Képviselő-testület
Résztvevők/partnerek
helyi civil szervezetek, egyházak,
Intézkedés típusa,
rövidtávú, folyamatos
megvalósításának határideje
2016. 09. 30.
Eredményességet mérő
Naprakész és folyamatosan karbantartott civil szervezet lista
indikátorok
megléte, az együttműködés során készült jegyzőkönyvek,
működő kommunikációs csatornák
Az intézkedés
a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
megvalósításához szükséges
erőforrások (humán,
pénzügyi, technikai)

2.3
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Rongálások, vandalizmus megakadályozása
Településünkön egyre gyakrabban történnek rongálások. A
közterületeken lévő berendezések, útjelző táblák rongálása,
különösen a településközpontban, a buszmegállók környékén és
a buszfordulónál, a játszótéren, a Szabadidő parkban a
vandalizmus tapasztalható.
Alapelvünk az, hogy településünk akkor lesz élhető, tiszta és
rendezett, ha közterületeinkre, településünk központi
helyszíneire vigyázunk, óvjuk a megteremtett értékeket. Nem
elegendő a károk utólagos helyreállítására a hatóságok
munkája, a megelőzés a település minden lakosának feladata
kell, hogy legyen.
Intézkedéssel elérni kívánt cél A településkép javítása,
helyreállítása, a lakosság
komfortérzetének növelése, biztonságos, tiszta és rendezett
közterületek fenntartása.
Tevékenységek (a
1. a fokozottan fertőzött, veszélyeztetett területek éjszakai
beavatkozás tartalma)
világításának korszerűsítése
2. a legfertőzöttebb területeken térfigyelő rendszer kiépítése,
illetve bővítése
3. folyamatos információs csatorna működtetése a megelőzés
érdekében
4. Polgárőrség és rendőrség gyakoribb ellenőrzése
Felelős
Résztvevők/partnerek
Intézkedés típusa,
megvalósításának határideje
Eredményességet mérő
indikátorok
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások (humán,
pénzügyi, technikai)

Polgármester, Képviselő-testület
Általános iskola és óvoda vezetője, polgárőrség, egészségügyi
szolgáltatók
rövidtávú (1.) és hosszú távú (2.), folyamatos (3.)
1. 2016. 09. 30.
2. folyamatos
Rongálás miatti bejelentések száma, fertőzött területek
megszűnése
1. a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
2. a mindenkori költségvetési lehetőségek szerint
3. a humánerőforrás kijelölését követően a szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak

2.4
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Pályázati lehetőségek kihasználása
Számos pályázati lehetőséggel él az önkormányzat, a település.
Az egyre szűkülő önkormányzati bevételek mellett annak
érdekében, hogy településünk infrastruktúrája fejlődjön, térségi
szerepünk erősödjön forrásokat kell találnunk céljainkra. A
kormány és az EU által kiírt pályázatok elnyerése révén olyan
projektek valósíthatók meg, amelyekre önerőből településünk
nem lenne képes. Pályázati lehetőségeket kell találni a
közbiztonság növelésének céljából is.
Intézkedéssel elérni kívánt cél A pályázati lehetőségek megismerése, kihasználása, minél több
pályázat megnyerése
Tevékenységek (a
A pályázatfigyelő szervezet
beavatkozás tartalma)
Felelős
Résztvevők/partnerek
Intézkedés típusa,
megvalósításának határideje
Eredményességet mérő
indikátorok
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások (humán,
pénzügyi, technikai)

jegyző, polgármester
A pályázatfigyelő szervezet, polgárőrség
rövidtávú, azonnal
megismert pályázati lehetőségek és benyújtott pályázatok
száma
a humánerőforrás kijelölését követően a szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak

2.5
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Illegális szemétlerakások megakadályozása
A település határán, külterületek, az erdős részeken növekszik
az illegális szemétlerakások száma.
Településünk kulturált és higiénikus állapotának fenntartása
közös érdekünk. A köztisztaság romlása nem csak esztétikai
szempontból fontos, hiszen az illegális hulladéklerakások újabb
lerakásokat eredményeznek, megjelennek pl. a patkányok, a
kisragadozók, melyek fertőzésveszélyt jelentenek, továbbá
településünk idegenforgalmi vonzását is csökkentik, a lakosság
komfortérzetét jelentősen rontja.
Intézkedéssel elérni kívánt cél Tiszta, rendezett település. A hulladéklerakás és szállítás
szabályainak betartatása.
Tevékenységek (a
1. polgárőrség és rendőrség lehetőségeinek kihasználása
beavatkozás tartalma)
2. önkormányzat rendszeres ellenőrzése
3. mezőőri szolgálat felállításának megvizsgálása
Felelős
Jegyző, Polgármester
Résztvevők/partnerek
Polgármesteri Hivatal
Intézkedés típusa,
1. középtávú, határidő: 2017. 08. 31.
megvalósításának határideje
2. rövidtávú, határidő: 2016. 09. 30.
Eredményességet mérő
illegális szemétlerakások, az ezzel kapcsolatos bejelentések
indikátorok
száma
Az intézkedés
a 2017. évi költségvetés tervezésekor biztosítandó
megvalósításához szükséges
erőforrások (humán,
pénzügyi, technikai)

2.6
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Társadalmi kohézió erősítése
A közterületi rongálásokat jórészt helyi fiatalok követik el.
Hiányzik a helyi társadalmi kohézió.
Egy település akkor tud működni és fejlődni, ha értékek
mentén, erős társadalmi kohéziót hoz létre. Nagyon fontos az
értékek közvetítése a generációk között, az önkéntes jóvátétel
szellemiségének átadása, hiszen gyermekeink jelentik a
jövőnket. Fontos a szülői munkaközösség bevonása, hiszen a
szülők felelőssége megkerülhetetlen, a szülők együttműködése
szükséges.
Intézkedéssel elérni kívánt cél A helyi fiatalok önkéntes jogkövető magatartást tanúsítsanak.
Tevékenységek (a beavatkozás
tartalma)
1. Az önkéntes jóvátétel szellemiségének megjelenítése a
rendelkezésünkre álló kommunikációs csatornák (Zsámboki
Krónika, Helyi kábel tv, internet, szórólapok, iskola és óvoda
bevonása) igénybevételével.
2. Településünk bekapcsolása a középiskolásoknak bevezetett
önkéntes munkavégzési lehetőség igénybevételére, a már
megindult folyamat erősítése
3. A rendőrség és polgárőrség tartson felvilágosító előadásokat
a gyermekeknek, a fiataloknak és szüleiknek egyaránt.
4. A szülői munkaközösség bevonása az intézkedésbe.
Felelős
1. Polgármester
2. Jegyző
3. iskolaigazgató;
4. óvodavezető;
5. Gödöllői Rendőrkapitányság és a település körzeti megbízottja
6. szülői munkaközösségek vezetősége
Résztvevők/partnerek
rendőrség, polgárőrség, szülői munkaközösségek
Intézkedés típusa,
1. rövidtávú, határidő: 2016. 09. 30.
megvalósításának határideje
2. rövidtávú, határidő: 2016. 09. 30.
3. rövidtávú, határidő: 2016. 09. 30.
4. rövidtávú, folyamatos
Eredményességet mérő
a rongálások száma, a fiatalok által végzett közérdekű vagy
indikátorok
önkéntes munkák
Az intézkedés
a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
megvalósításához szükséges
erőforrások (humán,
pénzügyi, technikai)

2.7
Intézkedés címe:
Feltárt probléma (kiinduló
értékekkel)

Közösségi tér
Nincs kihasználva a közösségi tér (pl. József Attila Közösségi
Színtér és könyvtár) a helyi fiatalok számára, ahol szabadidejüket
hasznosan el tudnák tölteni.
Az a tény, hogy a fiatalok a közterületeken töltik a
szabadidejüket, különös tekintettel a hétvégékre és a nyári
szünidőre, azt jelzi, hogy nincs olyan hely a településen, ahol
gyermekeink, fiataljaink együtt tölthetnénk az idejüket. A
kortárs csoportok jelentősége ebben a korosztályban nagyon
fontos, ezért fokozottan figyelnünk kell arra, hogy az együtt
töltött idő hasznosan, szórakoztatóan és értékesen teljen.
Intézkedéssel elérni kívánt cél Közösségi tér programjainak megteremtése a helyi fiatalok
számára
Tevékenységek (a beavatkozás 1. Közösségi Színtér programjainak kialakítása
tartalma)
2. Pályázati lehetőségek felkutatása az Közösségi Színtér további
fejlesztéséhez, a térfigyelő rendszer bővítéséhez, a Szabadidőpark
bővítéséhez
3. A fiatalok megszólítása, segítségük kérése ezen
programokban való részvételre.
4. Kapcsolatfelvétel azon helyi szervezetekkel, amelyek ifjúsági
csoportjai meg tudják szólítani a célcsoportot.
Felelős
1. iskolaigazgató
2. Pályázatfigyelő
3. Családsegítő
4. Közösségi Színtér vezetője
Résztvevők/partnerek
Hivatal, képviselő-testület, polgárőrség, szülői munkaközösség,
iskola munkatársai
Intézkedés típusa,
1. középtávú, határidő: 2017. 09. 30.
megvalósításának határideje
2. folyamatos
3. középtávú, határidő: 2017. 06. 30.
4. rövidtávú, határidő: 2016. 09. 31.
Eredményességet mérő
közterületen csellengő fiatalok száma
indikátorok
Az intézkedés
pályázati forrásokból
megvalósításához szükséges
erőforrások (humán,
pénzügyi, technikai)

2.8
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Áldozatsegítés
Keveset foglalkozunk azzal, hogy egy bűncselekménynek nem
csak tettese, hanem áldozata is van, akinek lelkileg,
pénzügyileg, jogilag is fel kell dolgoznia az őt ért traumát.
Fontos számunkra, hogy az áldozatok érezzék a közösség, a
település támogatását.
Intézkedéssel elérni kívánt cél Jogsegélyszolgálat kialakítása és működtetése
Tevékenységek (a
A jogsegélyszolgálat létrehozásához szükséges feladatok
beavatkozás tartalma)
Felelős
Rendőrség, polgárőrség, családsegítő
Résztvevők/partnerek
Rendőrség, polgárőrség, családsegítő
Intézkedés típusa,
középtávú, 3-5 éven belül
megvalósításának határideje
Eredményességet mérő
az áldozatok kárának enyhülése
indikátorok
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások (humán,
pénzügyi, technikai)

2.9
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Közbiztonsági és bűnmegelőzési célokra fordítandó források
Az önkormányzat szűkülő bevételei miatt egyre kevesebb
közbiztonsági és bűnmegelőzési célokra fordítható forrás áll a
rendelkezésre.
Az önkormányzat közfeladatai körében közreműködik a
település közbiztonságának megteremtésében. A lakosság
nyugalma, biztonsága, a település rendezettsége érdekében e
feladatban való közreműködés elengedhetetlen.
Intézkedéssel elérni kívánt cél A közbiztonság fenntartására és bűnmegelőzési célokra
fordítható források növelése.
Tevékenységek (a
1. A Zsámboki Polgárőr Egyesület állandó és eseti támogatása
beavatkozás tartalma)
2. Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok helyi segítése
érdekében a HelpyNet rendszer (vagy hasonló jelzőrendszer)
megvásárlása és üzemeltetése.
3. a települési térfigyelő kamerarendszer bővítése
Felelős

Résztvevők/partnerek
Intézkedés típusa,
megvalósításának határideje
Eredményességet mérő
indikátorok
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások (humán,
pénzügyi, technikai)

1. Polgármester, képviselő-testület
2. Polgármester, képviselő-testület
3. Polgármester, képviselő-testület
Polgármester,
Jegyző,
Zsámboki
Polgárőr
Egyesület,
Polgármesteri Hivatal kijelölt személyei
1. középtávú
2. rövidtávú, határidő: 2016. 08. 31.
3. folyamatos, ill. rövidtávú, határidő: 2016. 12. 31.
Bűnesetek csökkenése, közbiztonság érzetének erősödése
A szükséges erőforrások rendelkezésre állnak, illetve
pályázatok útján kell biztosítani

2.10
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Idős emberek megszólítása
Nehezen tudjuk megszólítani az idős embereket, holott
közbiztonsági szempontból ők a legveszélyeztetettebb
társadalmi csoport. Az idős, egyedülálló emberek vannak
leginkább kiszolgáltatva pl. a besurranásos betöréseknek.
A szolidaritás egy közösség fontos jellemzője kell, hogy legyen.
Felelősséget érzünk településünk azon lakosaiért, akik önerőből
nem tudják megvédeni életüket, vagyonukat, értékeiket.
Intézkedéssel elérni kívánt cél Az idősek biztonságérzetének növelése
Tevékenységek (a
1. A településen élő idős emberek (65 év felettiek) ismételt
beavatkozás tartalma)
feltérképezése
2. Felvilágosítás, tájékoztatás nyújtása az idősek számára az
nyugdíjas klubbon keresztül
Felelős
1. Családsegítő vezetője
2. Zsámboki Polgárőr Egyesület
3. Települési körzeti megbízott
Résztvevők/partnerek
Idősek, nyugdíjas klub
Intézkedés típusa,
1. rövidtávú, folyamatos
megvalósításának határideje
2. rövidtávú, határidő: 2016. 12. 31.
Eredményességet mérő
nyilvántartás létrejötte, informáltság emelkedése
indikátorok
Az intézkedés
A szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
megvalósításához szükséges
erőforrások (humán,
pénzügyi, technikai)

2.11
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A közlekedés biztonságának helyreállítása
Szomorú tapasztalat, hogy az óvoda és az iskola környéke
közlekedésbiztonsági szempontból egyre veszélyesebb.
Jellemző, hogy néhányan ittasan ülnek volán mögé, továbbá a
település egyes pontjain (pl. Turai út, Szent István uta, Szent
László u, Tóalmási,) nem az útviszonyoknak és megengedett
sebességnek megfelelően vezetnek a sofőrök.
Zsámbok földrajzi elhelyezkedése miatt településünkön egyre
jelentősebb az autóforgalom. A gyermekek iskolába, óvodába
szállítása a reggeli és a délutáni órákban jelentős forgalmi
torlódást és balesetveszélyt jelent, ezért gyermekeink
biztonsága érdekében cselekednünk kell.
Intézkedéssel elérni kívánt cél Csökken a balesetveszély, nő a közlekedésbiztonság
Tevékenységek (a
1. Iskolakezdéskor, a hosszabb szünetek után reggelente az
beavatkozás tartalma)
iskola és az óvoda környékén legyen jelen egy rendőr és/vagy
egy polgárőr
2.
A
településközpont
rendezése
és
átalakítása,
gyalogátkelőhelyek kialakítása az iskola és óvoda közelében
3. Az iskola felső tagozatos diákjainak bevonása a
közlekedésbiztonsági feladatok ellátásba, KRESZ oktatással
Felelős
1. Gödöllői Rendőrkapitányság, település körzeti megbízott,
Zsámboki Polgárőr Egyesület
2. Polgármester, képviselő-testület
3. iskolaigazgató
Résztvevők/partnerek
általános iskola tanulói, Rendőrség, Polgárőrség
Intézkedés típusa,
1. rövidtávú, folyamatos
megvalósításának határideje
2. hosszútávú, határidő: 2018. 08. 31.
3. középtávú, határidő: 2016. 08. 31.
Eredményességet mérő
balesetek csökkenése
indikátorok
1. és 3. a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak, a 2.
Az intézkedés
ponthoz pályázati forrás szükséges
megvalósításához szükséges
erőforrások (humán,
pénzügyi, technikai)

2.12
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Információáramlás
Nehézkes a kommunikáció, az információ áramlása az
önkormányzat és a lakosság között. Bizonyos információk,
tájékoztatók csak nehézkesen vagy egyáltalán nem jutnak el a
célcsoporthoz.
A képviselő-testület számára fontos, hogy döntéseiket a
település lakosai minél szélesebb körben megismerhessék,
hiszen a döntések közvetve vagy közvetlenül befolyásolják
életüket. A XXI. században a technika vívmányait ki kell
használni azért, hogy minél több társadalmi csoporthoz
eljuthassanak a szükséges információk. A döntések
előkészítése, a döntéshozatal és a döntések végrehajtásának
megismerése
segíthet
a
döntések
elfogadottságának
növelésében.
Intézkedéssel elérni kívánt cél A lakosság tájékozottságának növelése
Tevékenységek (a beavatkozás az önkormányzat honlapjának, Facebook profiljának folyamatos
tartalma)
frissítése, a Zsámboki Krónika és a Helyi Kábel Tv által
biztosított felület fokozottabb igénybevétele
Felelős
Résztvevők/partnerek
Intézkedés típusa,
megvalósításának határideje
Eredményességet mérő
indikátorok
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások (humán,
pénzügyi, technikai)

Jegyző, Polgármesteri Hivatal felelős munkatársa, képújság
szerkesztője
rövidtávú, folyamatos
lakossági visszajelzések
A humánerőforrás kijelölése után a szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak

2.13
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Drogfogyasztás veszélye
Sajnálatos, de településünkön megjelent az alkalmi
drogfogyasztás is. Az a tapasztalat, hogy a szülők
tájékozatlanok azzal kapcsolatban, hogy milyen jelei vannak a
drog fogyasztásának.
Nem csak a közbiztonság és a bűnmegelőzés érdekében, hanem
gyermekeink biztonsága, egészsége és jövője érdekében meg
kell akadályoznunk, hogy a probléma jelentősebbé váljon.
Ehhez szoros együttműködésre van szükség a rendőrség, a
szülők és az iskola között.
Intézkedéssel elérni kívánt cél a drogfogyasztás visszaszorítása, a drogot árusítók elfogása
Tevékenységek (a
1. Bevonni a szülői munkaközösséget a közbiztonsági,
beavatkozás tartalma)
bűnmegelőzési tevékenységbe, a koncepció végrehajtásába.
Delegáljanak egy személyt erre a feladatra.
2. Felhívni a szülők figyelmét a problémára, tájékoztatni őket,
hogy milyen jelekre figyeljenek gyermekeiknél
3. Az ifjúsági korosztály tájékoztatása a drog veszélyeiről
Felelős
1. Iskolaigazgató, szülői munkaközösség vezetője
2. Iskolaigazgató, szülői munkaközösség vezetője
3. Iskolaigazgató, szülői munkaközösség vezetője, helyi civil
szervezetek
Résztvevők/partnerek
Rendőrség, Zsámbok Polgárőr Egyesület
Intézkedés típusa,
rövidtávú, határidő: 2016. 10. 31.
megvalósításának határideje
Eredményességet mérő
indikátorok
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások (humán,
pénzügyi, technikai)

drogfogyasztással kapcsolatos bejelentések száma
a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak

2.14
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Polgárőrség erősítése
A Zsámboki Polgárőr Egyesület viszonylag magas
taglétszámmal működik.
A közbiztonság megteremtésében és a bűnmegelőzésben a
rendőrség mellett a legfontosabb szereplő a polgárőrség kell,
hogy legyen. Tevékenységük, helyi lakosként a településért
érzett fokozott felelősségük és elfogadottságuk jelentősen
javíthatja a település lakóinak biztonságérzetét. Feladataikat
csak akkor tudják hatékonyan ellátni, ha minél több, a
közbiztonság fontosságát átérző lakost tudnak bevonni
tevékenységükbe. A magas létszám ellenére további aktív tagok
bevonása szükséges a feladatok még magasabb színvonalon
történő ellátása érdekében.
Intézkedéssel elérni kívánt cél A Polgárőrség taglétszámának növekedése.
Tevékenységek (a
1. A Zsámboki Polgárőr Egyesület tagságának növelése,
beavatkozás tartalma)
elérhetőségeik minél szélesebb körhöz való eljuttatása (pl.
intézményekben, Helyi Kábel tv. Zsámboki Krónika, honlap,
hirdetőtáblák)
Felelős
Zsámboki Polgárőr Egyesület
Résztvevők/partnerek
Polgármesteri Hivatal kijelölt munkatársa
Intézkedés típusa,
1. folyamatos
megvalósításának határideje
Eredményességet mérő
indikátorok
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások (humán,
pénzügyi, technikai)

Polgárőrség taglétszáma
2017. évi költségvetés, pályázati források

