
Előterjesztés, indokolás a 31/2020.(IV.30.) számú polgármesteri határozathoz 

Tárgy: Hegyeshalom Nagyközség Bűnmegelőzési Koncepciójának elfogadása 

Hegyeshalom úthálózatára és közlekedésére a túlterheltség jellemző (M1, M15 autópályák, 1-es 
sz. főút), ami közlekedés-biztonsági szempontból is meghatározó. 
Hegyeshalom keleti határában megépült logisztikai park nagy mennyiségű munkahelyet 
teremtett, ami megnövelte az ideutazó munkavállalók számát. A külföldi munkavállalások 
felértékelődésével megjelentek a belső migrációs jelek, mely szerint az ország más területén élők 
Hegyeshalomban és környéken laknak albérletben, amiatt, hogy innen gyorsan és könnyen 
elérhetők a külföldi álláshelyek.    
A más helyről történő idetelepülés sok esetben a kötődés hiánya miatt gondot jelentett a 
beilleszkedésben, a munkavállalásban, illetve a már korábban itt lakók lakhatásának 
biztonságában. 
Mindezen hatások ronthatják a lakosság biztonságérzetét, elősegíthetik a hatóságokkal szemben 
megnyilvánuló bizalmatlanságukat és türelmetlenségüket. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § b) pontja alapján, a 
helyi önkormányzat erősíti a település önfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja 
saját erőforrásait, valamint a 8.§ (1) bekezdés b) pontja alapján kötelessége betartani és betartatni 
a közösségi együttélés alapvető szabályait. A törvény 13.§ (1) bekezdés 17.pontja szerint a 
települési önkormányzatok a közbiztonsággal összefüggő feladataikat saját maguk határozzák 
meg. Az önkormányzatnak tehát – e törvényi felhatalmazás alapján- jogában áll saját közbiztonsági 
és bűnmegelőzési koncepcióját megalkotni és megvalósításáról gondoskodni. 
 
A bűnmegelőzési stratégia célja, hogy a korszerű társadalmi bűnmegelőzés szellemében megfelelő 
alapokat teremtsen Hegyeshalom Nagyközség lakosságának az alapvető emberi jogok 
érvényesítésére, a jogsértéseket előidéző okok és az áldozattá válás veszélyének csökkentésére. 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete önálló, csak a településre 

kidolgozott közbiztonsági, bűnmegelőzési koncepcióval korábban nem rendelkezett. 

Hegyeshalom polgármestere és a Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület elnöke pályázatot kíván 

benyújtani az Országos Polgárőr Szövetség által meghirdetett országos pályázatra „Polgárőr 

község” cím elnyerésére, melynek feltétele, hogy a település rendelkezzen bűnmegelőzési 

elgondolással. Az önkormányzat és a polgárőrség közel 15 éve együttműködési megállapodás 

alapján tevékenykedik. Kiemelet feladatnak tekintik a közbiztonságról történő gondoskodást, 

melynek megvalósítása érdekében folyamatos a felek közötti kommunikáció. A közös 

együttműködés kezdetétől minden évben éves közbiztonsági beszámolóban adnak tájékoztatást 

a képviselő-testület részére munkájuk eredményeiről és további jövőbeni bűnmegelőzési 

elgondolásaikról.  

Az eredményes bűnmegelőzés elképzelhetetlen széles körű partneri kapcsolatok nélkül. 
Rendvédelmi intézkedések mellett szerepet kell, hogy kapjon a társadalmi összefogás, az 
önkormányzat, a lakosság, ezen belül a civil szervezetek, az intézmények, valamint a polgárőrség 
tevékenysége is. Ezen társadalmi összefogás szellemében elkészült Hegyeshalom Nagyközség 
Bűnmegelőzési Koncepciója, melyet a képviselő-testület egyetértésével Szőke László polgármester 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 31/2020.(IV.30.) számú 
polgármesteri határozatával elfogadott.  

 
 


