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A koncepció alapvető célja a bűnmegelőzésben közreműködők közötti célirányos párbeszéd
kialakításával, céljaik – feladataik és vállalásaik meghatározásának elősegítésével, tevékenységük közös keretbe foglalásával, támogatásával egy mindenki számára élhetőbb környezet kialakítása.

I. BEVEZETÉS
A közbiztonsági koncepció kialakításakor érvényesítendő rendező elvek:
• a bűnmegelőzést helyi szinten kell megszervezni
• a védelem biztosítása a helyi lakosság részére
• a lakossággal való kapcsolattartás
A település közbiztonsági állapota a helyi problémák összességéből tevődik össze, ezért kezelése, a hatékony reagálás is csak helyi összefogással lehetséges.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése a települési
önkormányzatok feladatául jelöli meg a helyi tűzvédelemről, illetve a helyi közbiztonságról,
a lakosság szolgáltatásokkal való ellátásáról, védelméről történő gondoskodást.
A feladatok végrehajtása a lakossággal való szoros kapcsolattartással, tevékeny részvételükkel oldhatók meg.
Szigetszentmiklós területe Budapest agglomerációs övezetében található, északon Budapest
XXI. kerületével (Csepel), nyugati oldalát a Duna folyam, valamint Halásztelek városa, míg
keletről a Ráckevei-Soroksári Duna-ág, és délről Tököl és Szigethalom városok határolják.
Mindenféle közlekedési lehetőség megtalálható: fővárosi tömegközlekedési eszközök (kék
busz), helyi érdekű vasút (HÉV), vízi közlekedés lehetősége, valamint az egyik legfontosabb autóval történő közlekedés.
Az állandó lakosok száma 2010. december 31-én meghaladta a 35.000 főt. Ezen felül mintegy 3-5 ezer főre tehető azoknak a száma, akik – a kora tavasztól, késő őszig tartó időszakban - a területen található kb. 800-1000 db hétvégi ház ideiglenes lakói, illetve a település
albérleteiből járnak be dolgozni a fővárosba. Az építkezésekkel együtt a beköltözések miatt
ez a szám folyamatosan nő.
A település szerkezete tagolt, lakosság összetétele heterogén.
A lakosság számának – bevándorlásból adódó - folyamatos, gyors emelkedése, a település
tagoltsága, az emberek eltérő kultúrája, a rohanó élet miatt ez idáig nem alakult ki az a miliő, ami a kisvárosi összetartozást jelenti.
A belföldi turizmus, a Ráckevei-Soroksári Duna-ág és a bányatavak, vonzzák az emberek
tömegeit.
A beruházások miatt tovább tart a térség gazdasági fejlődése, de a főváros ipari -, kereskedelmi - egységei is kitelepülnek, új szupermarketek épülnek.
Településünk Budapest munkaerő-, élelmiszer- és ivóvíz bázisa.
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Jelentős a tranzitforgalom és az ingázás. Naponta több tízezer jármű halad át a közutakon.
A területünkön található, a Csepel-szigeten végighaladó 5101-es számú főútvonal, itt halad
át 8 km hosszan az M0-ás autóút, de itt vezet át a Budapest-Ráckeve viszonylatában közlekedő HÉV vonal is.
A Duna folyam, jelentős vízi közlekedést bonyolít le, de nyári időszakban megnövekszik a
Ráckevei Duna ágon is a vízi turizmus.
A városba kiköltözők is terhelik az egyébként is nagy forgalmú úthálózatainkat. Az utóbbi
időben szinte állandósultak Budapest irányába a Szigetszentmiklós, Csepeli úton, valamint
Halásztelek, Szigetszentmiklós-Lakihegy II. Rákóczi F. úton, a reggeli időszakban a gépjármű-torlódások.
Felértékelődtek a földterületek és az ingatlanok. Értékek jelentek meg, az ipari, gazdasági és
kereskedelmi vállalkozások, de a magánszemélyeknél is. Ahol érték van, ott van mit eltulajdonítani.
A földrajzi helyzet, a népsűrűség, a lakosság száma, a hétvégi házak, a szupermarketok, a
piacok, a belföldi turizmus, a terület gazdasági fejlődése, az értékek, a közlekedés, mindmind hozzájárulnak a közbiztonsági helyzet alakulásához.
Megállapítható, hogy 5 év viszonylatában a bűncselekmények száma időnként csökkenő,
majd emelkedő tendencia mellett még elviselhető, szélsőséges elemektől mentes.
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II. A KÖZBIZTONSÁG ÉS A BŰNMEGELŐZÉS FOGALMA,
CÉLJA, JELENTŐSÉGE
II.1. A közbiztonság és a bűnmegelőzés fogalmának összefüggései
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 település közbiztonsági állapota a helyi problémák összességéből tevődik össze, ezért kezelése, a hatékony reagálás is csak helyi összefogással lehetséges. A bűnözés visszaszorítása
a lakosság, az önkormányzat és a rendőrség közös feladata.
A közbiztonság az állampolgárok mindenkori közbiztonságérzete-, amely szubjektív ugyanakkor ezt a szubjektivitást elsősorban a különböző – a közbiztonságérzetet befolyásoló –
objektív események és állapotok határozzák meg.

II.1.1. A közbiztonság- érzet meghatározó tényezői

Az egyén közbiztonság –érzetét – befolyásoló tényezők négy csoportba oszthatók:

II.1.1.1. Bűnügyi és közlekedési tényezők
- a szűkebb és tágabb lakóhelyén történt – lakosság közeli - bűncselekményszám alakulása,
valamint a bűncselekmények „minősége”,
- a közvetlen lakóhelyén, valamint az egyén által a legtöbbet használt útvonalak közlekedési
állapota
Tapasztalatok szerint a lakosság „közbiztonsági hangulatát” a legjobban az emberölés, a
betöréses lopás, a jármű önkényes elvétele, gépkocsi-lopás, a gépkocsi-feltörés, vagyis az
egyént és az egyén tulajdonát fenyegető cselekmények befolyásolják. Ezeket a cselekményeket nevezzük „lakosság közeli” cselekményeknek. Természetesen van több ilyen bűncselekményi tényállás is, de – szerencsére – ezek száma nem releváns (szemérem elleni cselekmények, testi sértés stb.).
A közbiztonság-érzetet befolyásoló tényező a közlekedési helyzet, illetve a közlekedési morál alakulása, a balesetek számának alakulása, a parkolás rendje is. Ahol egyébként kevés
bűncselekmény történik, ott a közlekedéssel és a parkolással kapcsolatos problémák határozzák meg elsősorban az egyén közbiztonság-érzetét.

II.1.1.2. Közterületek rendjével kapcsolatos tényezők
- a közvetlen lakóhelyén és a munkahelye körül a közvilágítás állapota,
- a közvetlen környezetében tapasztalt köztisztasági helyzet.
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A közvilágítás állapota az állampolgárok szempontjából nagyon fontos összetevője a lokális
közbiztonságnak. Ahol ugyanis nincs megfelelő világítás, ott fokozottabban érzik veszélyben testi épségüket és a közterületen elhelyezett vagyontárgyaikat.
A környezet tisztasága egyre jobban előtérbe kerül. Az ápolatlan, szemetes, falfirkákkal
„ékesített” terep a közrend hiányának érzetét kelti.

II.1.1.3. A humán kapcsolatokkal és a humán-kommunikációval kapcsolatos tényezők
- az egyén és a rendőrök egymáshoz való viszonya,
- a rendőri jelenlét a közterületeken,
- a rendőri reagáló képesség minősége,
- a különböző bűncselekményekkel kapcsolatos rendőrségi és sajtó-kommunikáció milyensége.
Általánosságban elmondható, bármilyen jó is lehet a közbiztonság egy területen, ha a lakosság és a rendőrség, illetve az egyén és az egyes rendőrök között, az ügyintézés hosszadalmassága és lélektelensége, a modorbeli problémák, az empátia hiánya miatt bizalmi problémák vetődnek fel. Ebben az esetben ugyanis a rendőr, a rendőrség elveszti a legnagyobb
szövetségesét: a lakosságot. Ez természetesen visszahat, és lehet, hogy az átlagosnál kevesebb a bűncselekmény, az átlagosnál jobbak a közterületi viszonyok, a polgár mégsem érzi
magát biztonságban.
Mind a rendőri jelenlét mind a reagáló képesség minősége visszatartó erő, s egyben önmagában kommunikáció is, hiszen a rendőr jelenléte biztonságot sugall, kommunikál és meta
kommunikál, de csak akkor, ha a rendőr rendőrnek is látszik, és úgy is viselkedik. A rendőrségi reagáló képesség minősége szintén determinálja a lakosság véleményét a rendőrségről.
(Ha a bejelentést gyors reagálás követi, az intézkedő rendőrök megfelelő empátiával fordulnak a bejelentőhöz, még a bajt is jobban viseli a polgár.)
A szubjektív biztonságérzet egyik objektív összetevője a rendőrségi kommunikáció és a sajtó szerepe. Amennyiben a rendőrség ki tudja használni a sajtó lehetőségeit, és őszintén nyilatkozik egy-egy adott ügyben, eredményeit és kudarcait egyaránt közli, növeli a bizalmat
maga iránt, ezzel növeli a biztonságérzetet is. A sajtó egyéb szerepe is meghatározó. Ha más
sem jelenik meg az írott és elektronikus sajtóban, mint „lelőtték, átvágták a torkát, kirabolták, agyonütötték”, akkor az egyén, akinek a lakóhelyén szinte nem is történik semmi, mégis azt mondja, hogy a közbiztonság rossz. Csak akkor gondolkodik el, ha feltesszük neki a
kérdést: „a közvetlen lakókörnyezetében ő vagy közvetlen hozzátartozója, szomszédja volte bűncselekmény áldozata.” Ebből is következik, hogy a rendőrség pozitív kommunikációja
mennyire fontos tényező.
A bizalomvesztés Szigetszentmiklóson nem áll fenn.
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II.1.1.4. Az igazságszolgáltatással kapcsolatos tényező
A közbiztonság-érzet függ attól is, hogy a bűncselekmény elkövetője a cselekmény súlyának megfelelő, és lehetőleg gyors büntetést kapjon, vagyis a polgár elvárja az igazságszolgáltatástól a hatékonyságot. (Érdekes megfigyelni, hogy ha nincs meg egy ügyben a tettes,
az kevésbé rontja a közbiztonság-érzetet, mint az, ha megvan, de a büntetés éveket késik,
vagy az ítélet rendszeresen a törvény által kiszabott minimumhoz közelít) Nem lehet elmenni a „kis ügyek” mellett sem. Fontos, mert közbiztonság-érzetet befolyásoló tényező, hogy a
köztisztasági, környezetszennyezési, köznyugalmat zavaró csendháborítási stb. szabálysértések se maradjanak szankcionálás nélkül. A szabálysértési hatóság hatékonyságát növelni
szükséges!

II.1.1.5. Következtetések
A fentiekből levonható néhány sarkalatos következtetés. Ezek közül a leglényegesebb és a
legszembetűnőbb, hogy: a polgárok közbiztonság-érzetét nemcsak a rendőrség jó vagy kevésbé jó munkája befolyásolja. Ebből következik, hogy a közbiztonság megteremtésében,
szinten tartásában is csak ennek függvényében vizsgálhatók a rendőri és az önkormányzati
feladatok.
A közbiztonság-érzet a fogalom tartalmából következően szubjektív, ugyanis az egyén –
esetleg egy csoport vagy réteg – hangulatát fejezi ki. Szubjektív, vagy objektív csak a közbiztonság helyzetének megítélése lehet. Objektíve jó a közbiztonság ott, ahol a lakosságot
legjobban irritáló bűncselekmények száma 100 ezer lakosra vetítve nem haladja meg a
3000-3500-at. Szubjektíve azonban a lakosság közbiztonság érzete lehet ennél sokkal roszszabb, éppen azért, mert ezt az érzetet nem csak a bűncselekmények száma határozza meg,
hanem sok minden egyéb – mellesleg a rendőrségtől teljesen független, de például az önkormányzattól, a lakóközösségek minőségétől, a sajtótól nagymértékben függő - tényező is.
Felvetődik tehát a kérdés: érdemes egyáltalán az objektív közbiztonsági helyzetről beszélni?
Kiindulva abból, hogy a közbiztonság alapvetően társadalmi és társadalompolitikai kategória, csak arra a megállapításra juthatunk, hogy akkor elfogadható a közbiztonság, ha az állampolgárok többsége elfogadhatónak ítéli, még akkor is, ha egyébként a lakosságot legjobban irritáló bűncselekmények száma egy adott területen statisztikailag és más területetekkel összehasonlítva jónak mondható.

II.2. A bűnmegelőzés fogalma, feladata és célja
A bűnmegelőzés az állami, az önkormányzati, a társadalmi szervezetek, a gazdasági társaságok, az állampolgárok minden olyan tevékenysége, amely az elkövetővé, valamint, az
áldozattá válás megelőzésével, a bűnalkalmak csökkentésével, a bűncselekmények számát
csökkenti.
A bűnmegelőzési tevékenységnek két fő feladata van. Az egyik a rendőrség munkáját közvetlenül elősegítő feladatok, a másik a bűnmegelőzés társadalmasításából adódó feladatok.
A két feladat azonban egymástól nem elválasztható ugyanis a két tevékenység visszahat
egymásra, eredményességük, hatékonyságuk egymásnak függvénye.
A cél, hogy a két tevékenység összehangolt munkájának eredményeként, Szigetszentmiklóson az optimálishoz közelítsen a közbiztonsági helyzet, vagyis a lehető legkevesebb – főleg
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lakosság közeli – bűncselekmény, és kiemelt szabálysértés történjen, s ezzel egy időben
növekedjen a felderített ügyek száma, csökkenjen az áldozattá válás esélye, növekedjék a
lakosság biztonságérzete.
II.2.1. A rendőrség munkáját közvetlenül elősegítő bűnmegelőzési feladatok

II.2.1.1. Az elemzés, és értékelés, mint a hatékony bűnmegelőzés alapja
Az elemzésnek és az ezt követő értékelésnek meghatározó jelentősége van a bűncselekmények megelőzésében. Segítségével meghatározható a tevékenység iránya és a prioritások. A
jól elkészített értékelésből kiderülnek, és ezáltal meghatározhatók egy adott településre vonatkozó bűnmegelőzési feladatok, akár településrészre, bűncselekménytípusra, napra, napszakra, sőt sértetti réteg- nem- és kor specifikusan is. (Pl.: nincs sok értelme rendőrt, polgárőrt küldeni olyan területre, ahol nem várható bűncselekmény, vagy nincs értelme, olyan helyen a gépkocsik védelméről beszélni, ahonnan nem lopnak autót stb.)
II.2.1.2. Az információgyűjtés
A hatékony és minőségi munkának és a törvényesen végrehajtott információgyűjtésnek komoly bűnmegelőzési hatása van, hiszen
-

növeli az elkövetők elfogásának esélyét,

-

közvetlenül képes előre jelezni, és így megakadályozni a bűncselekmény elkövetését,

-

segítséget nyújt a sorozatjellegű bűncselekmények felderítésében,

-

segítséget tud nyújtani a már felderített ügyek kiszélesítéséhez.

II.2.1.3. Az információk feldolgozása és az információcsere
Az operatív módon beszerzett információkon kívül egyéb információk is „érkeznek”, amelyek valamilyen már megtörtént, vagy előkészületben lévő bűncselekményről tudósítanak.
Ezeknek az információknak az ellenőrzését, majd értékelését elvégezve további bűncselekmények előzhetők meg. Ezek az információk származhatnak állampolgári bejelentésből, az
önkormányzattól, a képviselőtől, vagy a polgárőrségtől. Ezért is fontos a különböző szakterületek munkatársainak együttműködése, hogy semmilyen információ ne vesszen el.
II.2.1.4. A bűnmegelőzés hatása a rendőri munka színvonalára és a közbiztonságra
A jól szervezett, a súlypontokat optimálisan meghatározó, széles szakmai és társadalmi erőket megmozgató bűnmegelőzési munka nagymértékben teheti hatékonyabbá, minőségileg
jobbá a rendőrség alapfeladatainak ellátását, hiszen ha csak statisztikailag vizsgáljuk a kérdést, könnyen belátható, hogy ha kevesebb a bűncselekmény, vagyis kevesebb cselekmény
vár felderítésre, akkor az ugyanolyan szakmai kvalitásokkal rendelkező rendőri szakemberek, ugyanannyi idő alatt – arányaiban – több bűncselekményt tudnak felderíteni. Megfordítva: egy nyomozó, egy adott idő alatt csak egy adott mennyiségű bűncselekményt képes
feldolgozni, és eredményesen befejezni. Ha erre az adott időre kevesebb bűncselekmény jut,
akkor ennek arányában nagyobb a felderítés százalékos aránya.
A fentiekből következik az a tény is, hogy, ha arányosan több bűncselekményt derítenek fel,
akkor relatíve és nominálisan is nő a bűnöző lebukásának veszélye, vagyis a bűncselekményeket elkövetők körében „veszélyes területnek” minősül a környezet. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ebben az esetben nem a polgár biztonságérzete csökken, hanem a bűnözőé, és ez
8

tovább csökkenti a bűncselekmények számát az adott területen, településen. Mindez együtt
jó eséllyel vonja maga után az adott terület, település lakóinak pozitív közbiztonság-ítéletét,
vagyis elmondható a településről, hogy közbiztonsága jó.

II. 3. A bűnmegelőzés társadalmasításából adódó feladatok
Kijelenthető, hogy a hatékony bűnmegelőzés alapvetően társadalmi feladat, de ez nem
azt jelenti, hogy a rendőrség nélkül működőképes lehet. Ennek oka – többek között -, hogy a
rendőrségnek van igazi rálátása a település közbiztonsági helyzetére, bűnügyi fertőzöttségére, a jellemző bűncselekménytípusokra, módszerekre, elkövetői körökre, továbbá
ugyanilyen rálátása van a közlekedés helyzetére is. Röviden: a település rendőrsége az,
amely meg tudja határozni a megelőzés irányát, és az adott területen a módszerét is, valamint a rendőrség tudja a kellő információkkal ellátni a lakosságot és az önkormányzatot
is. Ez azt jelenti, hogy a rendőrségnek katalizátorként kell működnie.
II.3.1. A megelőzést szolgáló információk

A bűnmegelőzés társadalmasítását, vagyis a lakosság bevonását a bűncselekmények megelőzésébe, akkor lehet elősegíteni, ha a településen élő lakosság a megfelelő információk
birtokában van.
Feladata tehát a rendőrségnek, és az önkormányzatnak, alapvetően a képviselőknek, hogy
az információkat eljuttassák a lakossághoz.
Ezek az információk a következők:
A veszély- és védekező tudatformáláshoz, valamint a szituációs bűnmegelőzéssel foglalkozó civil szervezetek (kiemelten a polgárőrség) munkájához:
-

bűnügyi és közbiztonsági helyzet rendszeres értékelése, a bűncselekmények alakulása,

-

a bűnügyi fertőzöttség alakulása a település körzeteiben, hely, módszer – és bűncselekménytípus-specifikusan és értékközléssel kiértékelve,

-

a baleseti helyzet, és a közlekedés neuralgikus pontjai,

-

kiemelt szabálysértések, területenkénti megoszlása.

Az áldozattá válás megelőzéséhez, valamint az értékarányos vagyonvédelmi szemlélet kialakításához:
-

a helyes sértetti magatartásformák terjesztése (konkrét példákon keresztül)

-

az elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi eszközök ismertetése

A társadalmi bűnmegelőzési módszerek elterjesztéséhez:

-

-

a polgárőrség jelentősége,

-

a Szomszédok Egymásért Mozgalom jelentősége (SZEM),

-

az „iskola rendőre” program bevezetése, illetve fenntartása,

-

térfigyelő rendszer működtetése

közterület felügyelői rendszer hatékony alkalmazása.
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II.3.2. Az információ közlésére és közvetítésére szolgáló lehetőségek

Az információkat nem elég összegyűjteni, feldolgozni, azoknak el kell jutniuk a megfelelő
célcsoporthoz. Ennek érdekében ki kell használni minden lehetséges és törvényes eszközt.
A média:
-

az országos írott és elektronikus média,

-

a helyi újságok, rádió, televízió,

-

az Internet.

A helyi lehetőségek:
-

önkormányzati képviselőkön keresztül,

-

lakossági fórumokon, társasházi közgyűléseken,

-

a társadalmi szervezeteken keresztül,

II.4. Összefoglalás
A fentiek alapján meghatározható a bűnmegelőzés fogalma:
A bűnmegelőzés külső – rendészeti és társadalmi - beavatkozás annak érdekében, hogy általában és/vagy egy lokális területen belül, csökkenjen a lakosság közeli bűncselekmények és
kiemelt szabálysértések száma, javuljon a közlekedés biztonsága, legyen elfogadható a közterületek rendje, csökkenjen az áldozattá-válás veszélye, valamint növekedjék az állampolgárok biztonságérzete, ugyanakkor emelkedjék a felderített bűncselekmények száma.
Meghatározható a bűnmegelőzés célja:
Általános célok:
-

a bűnalkalmak csökkentése,

-

a bűnöző biztonságérzetének csökkentése,

-

az élet- a testi épség- és a vagyonvédelmi tudatformálás,

-

a helytelen sérteti magatartásformák feltárása és azok lehetőség szerinti korrigálása.
(Ideértve a közlekedés, és a köztisztaság fogalmát is.)

Megállapítható, hogy a hatékony bűnmegelőzés nem képzelhető el:
-

a település, és/vagy településrész bűnügyi, közlekedési, szabálysértési helyzetének,
fertőzöttségének folyamatos elemzése és értékelése nélkül,

-

a település és/vagy településrész lakóival, hivatalos és társadalmi szervezeteivel történő együttműködés nélkül,

-

a média segítsége nélkül.

A helyi társadalmat és értékeit meg kell védeni a bűnözőktől, e cél elérése érdekében rendelkeznünk
kell bűnmegelőzési koncepcióval.

Közbiztonság fontosságára tekintettel és az önkormányzás lényegéből fakadóan előre kell
tervezni a baleset, a bűnmegelőzés terén a legfontosabb teendőket.
A közbiztonság kezelésének alapja a megelőzés.
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III. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÖZBIZTONSÁGI
KONCEPCIÓJÁNAK RÉSZLETES MEGHATÁROZÁSA
III.1. A bűnmegelőzés, mint a közbiztonság megteremtésének alapja
Szigetszentmiklós elfogadható közbiztonsági helyzete csak és kizárólag a hatékony és minden érintett által összehangolt megelőzési munkával érhető el. E megelőzési munkának ki
kell terjednie minden olyan területre, amely befolyásolja a város lakóinak közbiztonságérzetét.(jogi szabályozás, közvilágítás, járőrözés)
A közbiztonságot (közbiztonság-érzetet) legjobban befolyásoló tényezői között a legalapvetőbbek:
-

a város bűnügyi és közlekedés-biztonsági helyzete,

-

a közterületek rendje és tisztasága,

-

a tűzvédelem,

-

a katasztrófavédelmi felkészülés helyzete.

Ezen összetevők közül a legfontosabb a várost bűnügyi és közlekedés-biztonsági helyzete,
hiszen – szerencsére – tűzeset és árvíz sokkal ritkábban történik, mint bűncselekmény. Ebből következően, nem vitatva a többi biztonság-érzetet befolyásoló tényezőnek fontosságát,
a bűn- és baleset-megelőzési munkát célszerű előtérbe helyezni, különösen azért, mert ezen
a téren – különösen az együttműködések terén - vannak még olyan „fehér foltok”, amelyek
létfontosságúak ahhoz, hogy a városban a polgárok közbiztonság-érzete javuljon, illetve az
optimálishoz közelítsen.

III.1.1. A szituációs bűnmegelőzés és ezek módszerei

A szituációs bűnmegelőzés öt fő pilléren nyugszik:
a. Fokozott rendőri jelenlét: A polgárok biztonságérzetét növeli, továbbá a bűn-, és baleseti alkalmak hatékony csökkenését idézi elő, ha a közterületeken minél több egyenruhás rendőr teljesít szolgálatot.
b. Rendszeres közterület felügyelő,- településőr jelenlét: Egyenruhában történő megjelenésükkel elősegítik a közlekedés biztonságát, elősegítik a közterületek rendjének
betartását, az Önkormányzat közbiztonságot elősegítő döntéseink végrehajtását, valamint a lakosok biztonságérzetének növelését.
c. A polgárőrség aktív jelenlét: A polgárőrségek fő feladata lapvetően a bűnmegelőzés,
és főleg a közterületi, illetve a közterületről elkövethető bűncselekmények megelőzése. A polgárőrségek rendszeres és demonstratív járőrtevékenysége komoly visszatartó erő. (A polgárőrséggel, később külön fejezetben foglalkozik az anyag)
d. SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom): A SZEM egy speciális megelőzési
módszer, amely – ha jól működik – szinte lehetetlenné teszi egy adott utcában, vagy
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háztömbben, valamint ezek környékén a – főleg vagyon elleni – bűncselekmények
elkövetését. E megelőzési módszer ellentétben az előző kettővel abszolút statikus, kizárólag egy háztömb vagy egy utca figyelését oldja meg, ugyanakkor a legkevesebb
anyagi és technikai eszközt igényli. Kizárólag megfigyelésre és jelzésadásra szorítkozik, ezáltal minden ott lakó részt tud benne venni. A beavatkozó erő a rendőrség,
és a polgárőrség. A bűncselekmények megelőzésén kívül nagy előnye, hogy komoly
közösségteremtő hatás, ami természetesen visszahat az eredeti cél elérésére, ugyanis
minél nagyobb a közösségi összefogás, annál hatékonyabb a bűnmegelőzés is.
e. Térfigyelő rendszer működtetése:
A térfigyelő rendszer működtetése hatékony bűnmegelőzési eszköz. Kimutatható,
hogy azokon a területeken, ahol térfigyelő kamera van telepítve kevesebb a bűnelkövetés. A térfigyelő rendszer alkalmazása segíti a rendőrség felderítő tevékenységét.

III.1.2. A közbiztonság és a kommunikáció

Az eredményes bűnmegelőzés érdekében az önkormányzat kiemelten rendvédelmi iroda,(a
közterület-felügyelet,) a Gyámhivatal, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a kulturális intézmények folyamatosan kell, hogy kommunikáljanak, és együtt kell működniük egymással és:
a. a lakossággal,
b. a polgárőrségeken kívül azokkal a társadalmi szervezetekkel, amelyek az ifjúságvédelemmel, a kábítószer-megelőzéssel, a baleset-megelőzéssel, korosztályrehabilitációval foglalkoznak.
c. a város alsó- középfokú oktatási intézményeivel,
d. a vállalkozókkal,
e. a pénzintézetekkel,
f. az idegenforgalmi létesítményekkel,
g. a városi biztonsági és biztonságtechnikai cégekkel,
h. a helyi elektronikus és írott sajtóval.
i. a sportegyesületekkel

III.1.2.1. A lakossággal történő kommunikáció és együttműködés
Abból kiindulva, hogy a bűnmegelőzés eredményessége, ezáltal a közbiztonság minősége
alapvetően a lakosságon múlik, folyamatosan tájékoztatni kell a kerület bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről. Ennek érdekében:
-

legalább havonként egy alkalommal nyilvánosságra kell hozni a város bűnügyi, közbiztonsági állapotáról szóló tájékoztatást a helyi médián keresztül.

-

lehetőség szerint részt kell venni a társasházak közgyűlésein, ahol tájékoztatni kell a
polgárokat az adott környék közbiztonságáról, közlekedési helyzetéről, népszerűsíte12

ni kell a SZEM- et, valamint a különböző vagyonvédelmi rendszereket. (Nem cégszinten, csak módszerben!) Az áldozattá válás megelőzésének érdekében fel kell hívni a lakók figyelmét a helyes magatartásformákra, és nem utolsó sorban ismertetni
kell a rendőrség eredményeit is.
-

lehetőséget kell biztosítani a lakosoknak arra, hogy elmondhassák problémáikat, ezzel biztosítani őket arról, hogy a közbiztonság eredményes javításában aktív résztvevőként lehetnek jelen.

III.1.2.2. A társadalmi szervezetekkel történő kommunikáció és együttműködés
A városban számos olyan társadalmi szervezet működik, amelyek – bár nem kifejezetten a
bűn megelőzését és a közbiztonság megszilárdítását tűzték ki célul, de tevékenységük szorosan kapcsolódik hozzá. Ezek a szervezetek (Pl.: Vöröskereszt, Nagy Családosok Egyesülete, nyugdíjas szervezetek, lakóhelyi civil szervezetek, stb.) sokat segíthetnek az önkormányzat, a rendőrség és a polgárőrség nevével fémjelzett közbiztonsági és bűnmegelőzési
programjának megismerésében és végrehajtásában. A közös információcsere, a közös, pl.:
felvilágosító munka, részint szakmailag erősíti mindkét fél munkáját, részint tehermentesítheti is egymást.

III.1.2.3. Az önkormányzat kommunikációs és együttműködési feladata
Az önkormányzatnak általában, de a bűnmegelőzési munka érdekében kiemelten kell
együttműködnie a rendőrséggel és a polgárőrséggel, az önkormányzat által meghatározott
feladatok végrehajtásának érdekében.
Az önkormányzati törvény 8. §.-a ugyan az önkormányzat alapfeladataként határozza meg a
„…település közbiztonságáról történő gondoskodást”, lényegében azonban ennek tartalmát
nem fejti ki. Ugyanakkor a törvény e szakaszára hivatkozva, megvan a rendőrség és önkormányzat közötti együttműködés jogi alapja, sőt az önkormányzati anyagi- technikai támogatást is az Ötv. e szakasza alapján lehet törvényesen elfogadni.
Az anyagi-technikai jellegű támogatáson kívül azonban további együttműködésre is szükség
van annak érdekében, hogy a város közbiztonsági színvonala az átlagnál magasabb szinten
legyen biztosítható. (Az önkormányzat ennek érdekében nyújt támogatást, tehát minden forintért vagy eszközért, amit a rendőrségnek és a polgárőrségnek átad, joggal vár el „szolgáltatást”.)
A közbiztonság-érzet többek között függ a közterületek rendjétől is. Ennek érdekében fontos a közterület-felügyelet működtetése. Jól bevált módszer a rendőr-közterület felügyelő
közös járőr is. Ez nem csak bűnmegelőző hatású, hanem kihatással lehet a közlekedésbiztonságra is.
A bűnmegelőzési munka egyik legfőbb célja a bűnözők „utánpótlási vonalainak szűkítése”,
ennek legjobb módszere a gyermek- és ifjúságvédelem.
Ahhoz, hogy ez nagyobb hatásfokkal tudjon működni, elengedhetetlen a célcsoportok helyének, megoszlásának, valamint veszélyeztetettségi fokának meghatározása. Ezért szükséges
a helyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Gyámhivatal, és a Közrendvédelmi Iroda
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együttműködése egymással és a rendőrséggel, továbbá a polgárőrséggel, valamint a megelőzésbe bevonható egyéb szervezetekkel (egyesületek kisebbségi szervezetek, segélyszervezetek, korosztályos rehabilitációs szervezetek, egyházak.). Az együttműködés lényege, az információcsere, valamint a cselekvési programok összehangolása.
A közbiztonság-érzet szintén nem elhanyagolható összetevője a közlekedés helyzete és állapota.
Fontos tehát együttműködni a rendőrség közlekedésrendészeti szolgálatával. A közös gondolkodás pontosabban tárná fel Szigetszentmiklós közlekedés-biztonsági helyzetét, segítséget nyújthatna a város közlekedés-szervezésének optimalizációjához.
Meg kell teremteni a lehetőséget a tanuló ifjúság KRESZ ismereteit bővítő foglalkozásoknak. Támogatni kell a Polgárőrség iskolai közlekedési felvilágosító tevékenységét.
III.1.2.4. A város alsó-, középfokú oktatási intézményekkel történő kommunikáció és
együttműködés
Az előző pontban leírtak folyománya, de nélkülözhetetlen elem az iskolákkal történő folyamatos párbeszéd, valamint az iskolák rendszeres látogatása, a fiatalokkal történő eszmecsere
és rendszeres találkozások.
Elengedhetetlen a rendszeres információcsere az önkormányzat és a rendőrség bűnmegelőzési szakemberei és a pedagógusok – kiemelten a gyermekvédelmi felelősök – között.
Az általános iskolák mellett fontos a középiskolákkal is többet foglalkozni, részint, mert a
trend azt mutatja, hogy a középiskolás korosztályból kerülnek ki a fiatal bűnelkövetők, és
náluk vetődik fel leginkább a kábítószerveszély is, részint a rendőri pályára irányítást is ebben a korosztályban érdemes végezni.

III.1.2.5. A vállalkozókkal történő kommunikáció és együttműködés
A vállalkozók érdeke, hogy olyan helyen dolgozhassanak, ahol vállalkozásuk biztonságosan
működik, alkalmazottaik biztonságban érzik magukat. A város vállalkozói joggal várják el
ezt a biztonságot. Ennek érdekében akár anyagilag, akár technikailag is támogatnák a munkánkat. Ezen felül a – különösen a külföldieket foglalkoztató - vállalkozók fontos és használható információkkal tudnak szolgálni.
Érdemes egy évben legalább egyszer „Vállalkozói fórumot” szervezni, különösen az építőipari és útépítési, valamint a hírközlési vállalkozók körében.

III.1.2.6. A pénzintézetekkel történő kommunikáció és együttműködés
Sajnos országosan, egyre több pénzintézet ellen követnek el támadást. Ezért lényeges eme
intézményekkel folyamatosan tartani a kapcsolatot. Évente egyszer - a rendőrséggel közösen
- konzultációt kellene szervezni ezekben a biztonságtechnikai témákban.
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III.1.2.7. A idegenforgalmi létesítményekkel történő kommunikáció és együttműködés
Szigetszentmiklóson is vannak idegenforgalmi létesítmények (panziók, éttermek, múzeum,
tanösvény, lakihegyi adótorony stb.) ezek rendelkeznek azokkal az információkkal, hogy a
szezon melyik időszakában várható a legtöbb vendég. Ezen információk a birtokában a
rendőrség, a polgárőrség megerősített szolgálatai előre tervezhetőek, ezáltal biztonságosabbá tudjuk tenni az idegenforgalmi csomópontjainkat.
Ide tartozik még a nagyobb bevásárlóközpontok, kereskedelmi egységek biztonságának
megerősítése.
Az idegenforgalmi szezonnal kapcsolatban a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság intézkedési tervvel rendelkezik, amely alapján ellátja a fentiekben leírt feladatokat.
III.1.2.8. A városi biztonsági és biztonságtechnikai cégekkel történő kommunikáció és
együttműködés
Törekedni kell arra, hogy tanácsadásaink alkalmával minél színesebb palettát tudjunk a polgárok részére nyújtani, ezért minél több ilyen céggel érdemes felvenni a kapcsolatot.
A vagyonvédelmi eszközök, berendezések, biztonsági berendezések ismertetésével, elterjesztésének elősegítésével a lakosság biztonság érzetét, a közbiztonság javítását segíthetjük
elő.
Ügyelni kell rá, hogy csak a szakmailag ellenőrzött,megbízható cégek lehessenek partnereink.

III.1.2.9. A helyi elektronikus és írott sajtóval történő kommunikáció és
együttműködés
Talán a legfontosabb, hogy a sajtóval jó, kiegyensúlyozott és napi kapcsolatot alakítsunk ki.
A felmérések azt bizonyítják, hogy a hozzáférési lehetőséggel rendelkezők jelentős hányada
olvassa a KISVÁROS újságot, ami a város minden lakójához eljut, nézi a kábel tv adásait,
hallgatja a Lakihegy Rádió adásait, Önkormányzatunk ezeken a sajtóorgánumokon és az
internetes honlapon keresztül tudja eljuttatni lényeges információit, bűnmegelőzési tanácsait
a kerület polgáraihoz. E médiumok segítségével tudjuk a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság pozitív arculatát is közölni. Továbbra is ki kell használni az internet adta lehetőségeket. Érdemes a városi honlapot is fejleszteni, azon rendszeresen megjelentetni a közbiztonságot befolyásoló eseményeket.

III.2. Az Önkormányzat és a Rendőrség közötti együttműködéssel kapcsolatos
elvárások
Az eddigiekben a bűnmegelőzés társadalmasítását elősegítő módszerekről és feladatokról
esett szó. A rendőrség alapfeladata a bűnüldözés. Ezt azt jelenti, hogy minden egyéb szakmai feladatot ennek kell alárendelni. Ugyanakkor az eredményes bűnüldözés egyik „mellékterméke” a bűnmegelőzésre is kihat, ugyanis ha a bűnfelderítés eredményes, akkor egyre
kevesebb bűnözőnek lesz kedve a Szigetszentmiklóson tevékenykedni, és ez óhatatlanul a
bűncselekmények számának csökkenéséhez vezet. Röviden: ha a lebukás veszélye is és az
utólagos „felderítés” veszélye is nagy, akkor kevesebb bűncselekmény történik. Természe15

tesen itt is működik a „visszahatás” törvénye, ugyanis, ha a társadalmi bűnmegelőzés, valamint a rendőrség és a lakosság, valamint az önkormányzat együttműködő munkája jó, akkor
kevesebb bűncselekmény történik, és ebből a kevesebb bűncselekményből értelemszerűen
többet lehet felderíteni.
A szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság és Szigetszentmiklós Város Önkormányzata közötti együttműködés alappillére a lakosságorientált rendőrségi koncepcióra épülő együttműködési megállapodás.
III.2.1. Gyermek- és ifjúságvédelem területén

Drog prevenciós programokkal megismertetni a fiatalokat a drogok okozta problémákról,
azok következményeiről.
Kapcsolattartás a városi alsó-, középfokú oktatási intézményekkel, rendőri pályára irányítási
és megelőzési osztályfőnöki órák tartása (igény szerint),
Kapcsolattartás és folyamatos konzultáció az iskolák gyermekvédelmi felelőseivel, a Polgármesteri Hivatallal (gyámhatósággal és a Rendvédelmi Irodával).
A veszélyeztetettségi helyzet feltárása, kiemelten a kriminálisan veszélyeztetett fiatalok
vonatkozásában.
A városban működő ifjúsági szórakozóhelyek felmérése, a „veszélyes helyek” kiszűrése,
rendszeres ellenőrzésük megszervezése.
A településünkön található „búvóhelyek” felkutatása, rendszeres ellenőrzése.
A lakosság közeli bűncselekmények hely- és réteg specifikus elemzése, a célcsoportok
meghatározása, célzott kiadványok szerkesztése és terjesztése
Kiadványtervezés, és készítés a rablások, betöréses lopások, gépjárművek ellen elkövetett
cselekmények, a „trükkös lopások”, a zsebtolvajlás megelőzése – kiemelten - fiataloknak,
időseknek és nőknek.
Az áldozattá válás megelőzésének érdekében folyamatosan fel kell hívni a lakosság figyelmét a helyes magatartásformákra,
Kapcsolattartás és folyamatos konzultáció az együttműködő szervezetekkel, a polgárőrséggel, és az önkormányzat illetékes irodáival. (A polgárőrségek információval történő ellátása)
A városban több szervezet működik, amely valamely módon kapcsolódik a bűnmegelőzéshez. Ezek közül a legaktívabbak felkutatása és az együttműködés kialakítása.
A polgárőrséget rendszeresen el kell látni információval, annak érdekében, hogy munkájukat tervezni tudják és ne „öncélú sétálgatás és autózás” legyen a polgárőr szolgálatból. A
polgárőrség „helyre irányítása” szükséges az esetleges rendőri operatív akciókkal történő
„ütközések” elkerülésének érdekében is. Szorgalmazni szükséges a polgárőr – rendőr - közterület felügyelő közös szolgálatot.
Az írott és elektronikus sajtóval történő együttműködés folytatása, a rendőrségi hírek összeállítása
A kialakult gyakorlatnak megfelelően a KISVÁROS, a DV TV, és a Lakihegy Rádió térítésmentesen közli a rendőrségi híreket.
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A sajtófelhívások összeállítása is a sajtómunka része.
Fontos az internetes honlapon történő megjelenés is.
A különböző lakossági jelzések elemzése és értékelése, szorosan együttműködve a már említett szervekkel, szervezetekkel
Különös figyelmet kell fordítani a kábítószerrel való visszaélés, illetve a kábítószerekkel
kapcsolatos bejelentésekre, valamint a vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatos bejelentésekre
A különböző vagyonvédelmi eszközök, rendszerek népszerűsítése, ajánlása
Különösen preferálni kell a lakás- és gépkocsi-védelemmel kapcsolatos lehetőségeket.
A térfigyelő rendszerek telepítését, ott, ahol ez indokolt, és a felügyelet megoldható.
Bűnmegelőzési előadások, célcsoportos konferenciák szervezése a rendőrséggel, a polgárőrséggel és a civil szervezetekkel közösen
Évente legalább egy alkalommal konferenciát és kreditpont-rendszerű továbbképzést kell
szervezni a városban dolgozó pedagógusoknak.
Évente legalább egy alkalommal össze kell hívni a pénzintézetek-, posták-, szálláshelyek
biztonsági vezetőit közös egyeztetésre.

III. 2. 2. Az áldozatvédelem

Áldozat
Áldozat az, akinek jogsértő magatartással, vagy cselekedettel testi, lelki sérülést vagy anyagi kárt okoztak. A Be. tv. értelmében áldozat az, akinek jogát, vagy jogos érdekét a bűncselekmény sértette, vagy veszélyeztette.
Áldozatvédelem célja: Az erőszakos cselekmények áldozatainak védelme, jogi segítségnyújtás, tanácsadás, megelőzés.
Áldozatvédelem az áldozattá válás megelőzését szolgálja.
Áldozattá válás megelőzése: A megelőzést szolgáló felvilágosító tevékenység által, mely
történhet a lakosság részére, illetve a veszélyeztetett csoportok (öregek, külföldiek) részére.
Az Önkormányzat áldozatvédelmi tevékenysége:
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának áldozatvédelmi tevékenysége preventív
jellegű. A Rendvédelmi Iroda keretében a közterület felügyelők, valamint a településőrök
területi jelenlétén keresztül valósul meg. (Közterületen egyenruhában történő megjelenésükkel a bűncselekmények megelőzését segítik elő.) Lakossági fórumokon, lakógyűléseken,
különböző rendezvényeken (nyugdíjas összejöveteleken, ifjúsági versenyeken, rendezvényeken) a közbiztonsági referens bevonásával bűnmegelőzési, felvilágosító előadásokat
tartunk. Lakossági és vállalkozói fórumokon a felvilágosító előadások mellett lehetőséget
teremtünk területi, szakmai sajátosságok ismertetésére. Az információkat a polgárőrséggel,
rendőrséggel elemezve a megfelelő reagálásra teszünk javaslatot.
Áldozat segítés: A bűncselekmény áldozatává vált személyek részére nyújtott szolgáltatás
és kárenyhítés.
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A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről a 2005. évi
CXXXV. tv. rendelkezik. A törvény meghatározza az áldozatsegítés feladatait a következők
szerint:
- érdekérvényesítés elősegítése
- szakjogászi segítségnyújtás
- azonnali pénzügyi segély
- állami kárenyhítés
- teljes körű tájékoztatás
A felsorolt feladatokat elsődlegesen az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálata végzi. Az áldozatsegítő szolgálatok tevékenységét, az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006.(I.6.) IM rendelet szabályozza.
Az áldozatsegítő tevékenység másik fő közreműködő szerve a rendőrség. A Fővárosi, Megyei Rendőr- főkapitányságokon, valamint a városi rendőrkapitányságokon áldozatvédelmi referensek működnek.
Szigetszentmiklóson, a Rendőrkapitányságon Áldozat és Vagyonvédelmi Tanácsadó Iroda
működik. Elérhetősége: Áldozat és Vagyonvédelmi Tanácsadó Iroda 2310. Szigetszentmiklós Gyári út 88. Tel: 24/366-003Áldozatvédelem ügyében további információ az Áldozatvédelem.lap.hu internetes elérhetőségen található.
Önkormányzat áldozatsegítő tevékenysége:
Önkormányzat áldozatsegítő tevékenysége a szociális támogatáson keresztül valósul meg.
Az áldozattá vált személyek-a Polgármesteri Hivatal megkeresését követően szociális rászorultság alapján- részesülhetnek soron kívüli támogatásban.

IV. Együttműködés a polgárőrséggel
Szigetszentmiklóson, Szigetszentmiklósi Polgárőr Egyesület elnevezéssel polgárőr szervezet működik, szorosan együttműködve a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitánysággal.
Szolgálataikat részint önállóan, részint rendőrségi vagy önkormányzati felkérésre szervezik.
A polgárőrszervezettel történő együttműködés jogi alapját az Önkormányzat és a Szigetszentmiklósi Polgárőr Egyesület közötti együttműködési megállapodás képezi.

IV.1. Az együttműködésből fakadó polgárőri feladatok
-

Lehetőség szerint – igény szerinti – rendelkezésre-állás.

-

Pontos szolgálatvezetés

-

A szolgálati események időbeni jelentése.

-

Az információk bizalmas kezelése.

-

Rendszeres jelzésadó-megelőző járőrtevékenység.
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-

A rádiózási fegyelem betartása.

-

Baleset-megelőzési tevékenység, (szolgálatteljesítés az iskoláknál)

-

A bűnmegelőző kiadványok terjesztése.

-

A különböző információk átadása.

-

A rendőrség pozitív megítélésének elősegítése

IV.2. A polgárőrség bevonása a különböző tevékenységekbe
-

Konkrét célmegfigyelés.

-

Terület megfigyelés.

-

Rendezvénybiztosítás. (Politikai rendezvény kivételével.)

-

Megelőzési oktatás.

-

Közlekedési akciókban való részvétel. (Rendőrrel közös és önálló)

-

Bűnügyi akciókban való részvétel. (Rendőrrel közös és önálló)

-

Hatósági tanúskodás.

-

Megelőzési kiadványterjesztés.

-

Iskolai KRESZ oktatás

A bizalmi elv
Az önkormányzat, a rendőrség és a polgárőrség, továbbá a többi hivatalos és civil szervezet
csak a legteljesebb bizalom alapján tud hatékonyan együttműködni. Minden az együttműködésben résztvevő fél részére fontos tehát, hogy vezetői és állományi szinten egyaránt érvényesüljön e bizalmi elv.

V. KONKRÉT FELADATOK
A lakosság biztonságérzetének javítása érdekében növelni kell a gyalogosan járőröző rendőr-, polgárőr-, közterület felügyelő egységek számát és ki kell dolgozni az említett szervek
közötti együttműködés rendszerét.
Hatékonyabban kell építeni a lakosságra. El kell érni, hogy a bűn megelőzése mindenkinek
a közös érdeke legyen városunkban.
A Polgármesteri Hivatal munkatársai legyenek tisztában azzal, hogy munkájuk során miképpen érvényesülhetnek a megelőzési szempontok, és a döntés előkészítést, döntést, a napi
munkát ezek figyelembe vételével végezzék:
-

a szabálysértési gyakorlat

-

a forgalomszervezés és szabályozás
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-

a vállalkozókkal kapcsolatos eljárások

-

a közterület foglalás, rendezvények

-

településrendezés,(parkolók, közvilágítás)

-

hatékony szociális tevékenység, (foglalkoztatás, gondozás, elhelyezés, átképzés,
gyámügy, gyermekvédelem)

-

a megbízható lakcím és egyéb nyilvántartások, illetve

-

a helyi rendészeti jellegű korlátozó intézkedések vonatkozásában.

Fejleszteni kell a közterületen elhelyezett műalkotások vandálbiztonságát.
A térfigyelő rendszer állapotát, a kamerák elhelyezését felül kell vizsgálni.
A város játszótereinek fokozott ellenőrzése a rongálások és csoportos fiatalok rendszeres
rendzavarásai miatt.
Meg kell vizsgálni városrészenként körzeti megbízotti iroda létesítésének lehetőségét
A biztonsági riasztó berendezések beépíttetésének szorgalmazása a családi- és társasházakban. Lakossági figyelemfelhívás megelőző magatartásra bűncselekmények elkerülése érdekében
Közterület-felügyelet hatékony működtetése.
Az iskolai gyermekvédelmi felelősi intézmény hatékonyságának javítása.
A közrendvédelmi szervek együttes szervezésében rendszeressé kell tenni a településrészenként a lakossági fórumokat.
A koncepcióban felsorolt szervezetek tájékoztatása és a tapasztalatok átadása érdekében
évente egy alkalommal a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság tartson közbiztonsági fórumot.
Szigetszentmiklós, 2011.
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