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      Iktató szám: 256/2017. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2017. november 16-ai ülésére 

 
 

Tárgy:      Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciója 
(2017-2021) elfogadására 

 
Előterjesztő:     dr. Bácskai János, polgármester 
 
Készítette:     A koncepciót:       Rácz László, közbiztonsági referens 

Az előterjesztést: Apollónia Aranka, irodavezető 
     Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 

 
Előzetesen tárgyalja:   VVKB 2017. november 15. 
  
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizsák Ildikó s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat X normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt 

egyezmény kihirdetéséről szóló 1997. évi XV. törvény 3. Cikk 1. pontjának értelmében a 

helyi önkormányzás a helyi önkormányzatoknak azt a jogát és képességét jelenti, hogy – 

jogszabályi keretek között – a közügyek lényegi részét saját hatáskörükben szabályozzák és 

igazgassák a helyi lakosság érdekében. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésének 17. pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat – különösen – közreműködés a 

helyi közbiztonság biztosításában. 

 

A Kormány a 1087/2011. (IV.12.) Korm. határozattal a magas szintű közbiztonság 

megteremtése és fenntartása, a bűnözés visszaszorítása, a bűnözést kiváltó jelenségek, a 

bűnalkalmak és a bűnelkövetők ellen történő következetes fellépés érdekében tett 

intézkedéseinek erősítésére, továbbá a bűnmegelőzés új modelljének hatékony működtetésére, 

valamint a bűnmegelőzés érdekében szükséges cselekvési tervek kidolgozásának és 

végrehajtásának koordinálására hozta létre a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot. 

 

A Kormány a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X.17.) 

Korm. határozattal fogadta el a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát (2013-2023), melynek 

átfogó célja a rendszerszintű bűnmegelőzés, továbbá ösztönözni kívánja a helyi 

önkormányzatokat a közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiájuk kidolgozására, 

felülvizsgálatára. 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia (2013-2023) kiemelt beavatkozási területei:  

- a településbiztonság fokozása érdekében megvalósítandó célok, 

- a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzésével kapcsolatos célok, 

- az áldozattá válás megelőzésével és az áldozatok segítésével kapcsolatos célok és 

- a bűnismétlés megelőzéséhez szükséges célok. 

 

A jelenleg hatályos közbiztonsági koncepciót a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata 172/2001. (IV.24.) számú határozatával fogadta el. 

 

Az elmúlt évek során a közigazgatás, a vonatkozó jogszabályi előírások és közjogi 

szervezetszabályozó eszközök területén végbement jelentős változások alapján 

valószínűsíthető, hogy a jelenleg hatályos koncepció már sem formai, sem tartalmi 

szempontból nem felel meg a követelményeknek, ezért annak felülvizsgálata és új koncepció 

kidolgozása vált szükségessé. 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közbiztonsági és 

bűnmegelőzési koncepciója (2017-2021) megalkotásának célja az Önkormányzat 

közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának megfogalmazása, a konkrét helyzetelemzés 

alapján megvalósítandó rövid-, közép-, és hosszú távú célok és prioritások kijelölése, 

valamint a rendelkezésre álló eszközök és lehetőségek feltárásával a végrehajtás módjának 

meghatározása, az életminőséget javító közbiztonság megteremtése. 

 

Figyelemmel a fentiekben részletezett indokokra az Önkormányzat közbiztonsági referense 

elkészítette a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Közbiztonsági és 

Bűnmegelőzési Koncepció tervezetet. 



Az előterjesztés mellékletét képező közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióval 

kapcsolatban Ferencváros közbiztonságának biztosításában közreműködő Budapesti Rendőr-

főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitánysága, a Ferencvárosi Közterület-felügyelet, a 

Ferencvárosi Polgárőr Egyesület, valamint a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási 

Irodája szakmai véleményét, észrevételeit megtette, a Képviselő-testület részére elfogadásra 

javasolta. 

 

Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési 

Koncepcióját (2017-2021) elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Budapest, 2017. november 9. 

 

 

dr. Bácskai János s.k. 

polgármester 

 

 

Normatív határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a …/2017. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja – a 2017-2021. 

évekre vonatkozóan – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióját. 

 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

Határidő: 2017. november 16. 


