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A TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00001azonosítószámú "Közösségi hozzájárulás a társadalmi
felzárkóztatás elősegítésére" című projekthez kapcsolódó Bűnmegelőzési Stratégia
elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőtúr Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-5.2.1-15 kódszámú, „ A társadalmi
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok c. felhívására .
A képviselő-testület a 154/2017. (VII.24.) határozatában döntött a pályázat támogatási
szerződésének aláírásáról.
A nyertes pályázat egyik kötelezően megvalósítandó eleme Mezőtúr város Bűnmegelőzési
Stratégiájának elkészítése.
Mezőtúr város bűnmegelőzési és közbiztonsági stratégiájának elkészítése során meghatározásra
kerültek a stratégia legfontosabb alapelvei és azok tartalmi elemei, eszközrendszere.
A tanulmányban bemutatásra került Mezőtúr város történelme, földrajzi adottságai, gazdasága,
turisztikai vonzereje, a munkanélküliség aránya a lakosság körében, a település közbiztonsági,
tűzvédelmi és katasztrófavédelmi állapota is.
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A fentiek értékelését követően sor került a stratégia céljainak és prioritásainak meghatározására - a
Nemzet Bűnmegelőzési Stratégiába kiemelt beavatkozási területek figyelembevételével - az alábbiak
szerint:


A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése, csökkentése



A városok biztonságának fokozása



A családon belüli erőszak megelőzése



Az áldozattá válás megelőzése, az áldozatsegítés, az áldozat kompenzációja



A bűnismétlés megelőzése

A felsorolt prioritások külön-külön történő elemzését követően meghatározásra kerültek az
önkormányzat legfontosabb feladatai, valamint az együttműködők köre.
A bűnmegelőzés folyamata a rendőrség mellett a lakosságon, a helyi civil szférán is múlik. A
Bűnmegelőzési Stratégia ezeket a lehetőségeket, fórumokat, akciókat veszi sorba.

Mezőtúr, 2019. szeptember 19.

Herczeg Zsolt
polgármester
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Határozati javaslat
Mezőtúr Város Önkormányzata
……/2019. (IX.26.) képviselő-testületi határozata
A TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú "Közösségi hozzájárulás a társadalmi
felzárkóztatás

elősegítésére"

című

projekthez

kapcsolódó

bűnmegelőzési

stratégia

elfogadásáról
Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján –a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdése 1. pontja szerint biztosított hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
Mezőtúr

Város

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

a

TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00001

azonosítószámú, "Közösségi hozzájárulás a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére"című
projekt megvalósítása érdekében, a határozat melléklete szerinti Bűnmegelőzési Stratégiát elfogadja
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1. Herczeg Zsolt polgármester, Helyben
2. Batta Attila Viktor alpolgármester, Helyben
3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
4. dr. Balla Vilmos jegyzői referens, Helyben
5. Képviselő-testület tagjai, Helyben
6. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Illetékes Osztályai, Helyben
7. Mezőtúri Városfejlesztési Kft. 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1.
8. Baranyiné Fodor Zsuzsanna (police8@freemail.hu)
Mezőtúr, 2019. szeptember 26.

Herczeg Zsolt

dr. Enyedi Mihály

polgármester

jegyző

