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Egyszerű többség
Tisztelt Közgyűlés!
Az Országos Polgárőr Szövetség az Országos Rendőr-főkapitánysággal közösen 2016-ban
meghirdette a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programot. A program gyakorlati alkalmazásába az
Önkormányzat is bekapcsolódott a közterület-felügyelet révén.
A Nagyvárosi Bűnmegelőzési Program rövid összefoglalása:
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia aktualizálta a bűnmegelőzési feladatokat, átfogó
elemzést tartalmaz az elmúlt évtizedben bekövetkezett jogsértések összetett társadalmi
jelenségéről, és általános célkitűzéseket fogalmaz meg a közbiztonság fokozása, az
állampolgárok biztonságérzetének javítása, a bűnözést eredményező folyamatok
kontrollálása, valamint a bűnözés mennyiségi csökkentése érdekében. A stratégia
végrehajtása az időszakokra vonatkozó intézkedési tervekben realizálódik.
A célkitűzések során kiemelt figyelmet kell fordítani a városi bűnmegelőzésre. A sértetté
válásban többek között jelentős szerepe van a lakóhelynek is, a bűnözés elsősorban a
városokhoz, kiemelten nagyvárosokhoz kötődő jelenség. Városi környezetben az emberek
között a kapcsolatok lazábbak, és gyengébb a közösségi kohézió, mint egy kistelepülésen. A
leggyakoribb elkövetési helyek a városok utcái, elhagyatott parkjai, egyéb félreeső területei,
nagyobb bérházak lépcsőházai vagy liftjei, tömegközlekedési eszközök, illetve a forgalmas,
fiatalok által tömegesen látogatott találkozási pontok (bevásárlóközpontok, plázák parkolói,
játéktermek, pályaudvarok és környékük, földfelszíni tömegközlekedési eszközök megállói,
éjszakai szórakozóhelyek). Egyes közterületen elkövetett bűncselekmények, a rongálások, a
garázdaságok, a testi sértések, a rablások egy jelentős részét szórakozóhelyekről indulva,
vagy azok környékén követik el a tettesek.
Változatlanul a bűnözők potenciális célpontjait képezik a magánlakásokban egyedül élő, idős
személyek. Az elkövetők többnyire éjjel vagy a hajnali órákban megtévesztéssel vagy fizikai
erőszakkal hatolnak be az ingatlanba, ahol nemcsak megfélemlítéssel, de egyre durvább
erőszakkal
szerzik
meg
az
áldozatok
pénzét,
egyéb
értéktárgyait.
A városi bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében az OPSZ és az Országos
Rendőr-főkapitányság – a Belügyminisztérium, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és az Aegon
Magyarország Általános Biztosító Zrt. támogatásával – a 2016–2017. évre meghirdette a
Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programot.
A program célja:
Megvalósítani a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm.
határozatban szereplő partnerségi feladatokat.
Az állampolgárok biztonságérzetét nagymértékben befolyásoló, az átlagtól eltérő
közbiztonsági kihívásokkal rendelkező nagyvárosokban (városrészekben) megvalósítható
(megvalósítandó) rendőr-polgárőr együttműködés, cselekvési célok, illetve prioritások
kijelölése,
a
végrehajtás
módjainak
meghatározása,
kiemelt
támogatása.
A speciális városi jellemzőket, helyi sajátosságokat prioritásként kezelő konkrét programhoz
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2016–2017. évekre elnyerni további együttműködő szervezetek valamint az állampolgárok
kiemelt támogatását.
Az OPSZ, a megyei polgárőr szövetségek és egyesületek hatékony közösségformáló,
közbiztonságot fenntartó, biztonságérzetet javító programjának gyakorlati eredményeivel
hozzájárulni a társadalomban elfogadott normák, viselkedési szabályok megismertetéséhez
és elfogadtatásához, valamint a polgárőrség és rendőrség népszerűsítése, elismertségének
fokozása,
a
polgárőr
egyesületek
számának
és
létszámának
növelése.
A városokban (városrészekben) az együttműködési lehetőségek gyakorlati megvalósítása,
javítása, a tapasztalatok értékelése, hasznosítása. A program végrehajtásának, főbb
mozzanatainak, eredményeinek dokumentálása (írásban, hang- és képfelvételeken) és
javaslatok készítése a hatáskörrel rendelkező intézmények, szervezetek, valamint az
állampolgárok és közösségeik részére.
A Nagyvárosi Bűnmegelőzési Program (cselekvési terv) tartalmi elemei:
 Az együttműködő partnerekkel a város (városrész/kerület) közbiztonsági és
bűnmegelőzési stratégiájának kidolgozása, illetve amennyiben már rendelkeznek
stratégiával, annak felülvizsgálata és korszerűsítése.
 Az átlagtól eltérő közbiztonsági kihívásokkal terhelt rendezvények helyszíneinek,
körülményeinek, a fiatalokat veszélyeztető kockázatok, a lakosság biztonságérzetét
meghatározó jellemzők és a bűncselekmények, szabálysértések elkövetését lehetővé
tevő okok, az elkövetéshez vezető folyamatok megismerése, tanulmányozása,
komplex értékelése:
o A bűn okok feltárása, megállapítása
o A sértetté válást befolyásoló tényezők feltárása
o A rendőrségi statisztikák, az országos bűnügyi térkép tanulmányozása, a
polgárőr szolgálatok földrajzilag behatárolható területeinek meghatározása.
 A bűnelkövetést elősegítő alkalmak csökkentésének, a megelőzés alkalmazható
módszereinek meghatározása. Potenciális elkövetők elrettentése (lehetőség –
képesség – motívum), és az áldozatok, közösségek felkészítése a megelőzésre.
 A polgárőr egyesületek alapfeladatainak (közterületi járőrszolgálat – figyelőszolgálat
– jelzőőri tevékenység) tervszerű, együttműködőkkel összehangolt (a rendőrség
szakmai koordinálásával történő) végrehajtása.
 A bűnmegelőzés többszintű, multiszektorális érdekegyeztetése és konszenzuson
alapuló megelőzési tervek elkészítése, végrehajtása:
o Szoros együttműködés a rendőrséggel, az önkormányzattal, a szakmai
szervezetekkel, a helyi intézményekkel, a helyi társadalom tagjai között
o Folyamatos partnerségi viszony fenntartása.
 Az elsőbbséget élvező célok és a nagy jelentőségű feladatok meghatározása:
o Egyeztetett ügyeleti és riasztási rendszer kialakítása
o Együttműködők közötti kommunikációs feltételek kialakítása
o Segélyhívásokra, bejelentésekre történő reagálások biztosítása
o Felsőoktatási intézményekben polgárőr egyesületek megalakításának
támogatása („Ifjúsági Őrjárat” megszervezése).
 A program és a vele kapcsolatos információk hatékony továbbítása, folyamatos
kommunikálása. A lakosság minden korosztályának – különös tekintettel a
veszélyeztetettekre – tájékoztatása, bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint
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közlekedésbiztonsági tanácsok, szóróanyagok terjesztése az ifjú polgárőrök és a
közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok bevonásával és a média útján.
Kezdeményező részvétel az építészeti bűnmegelőzésben, jelzésadás az intézkedést
igénylő helyzetekről (közvilágítás, rongálás, meghibásodás stb.).
A közterületen leginkább előforduló garázda, erőszakos jellegű jogsértések
visszaszorításában való közreműködés.
Közösségi bizalomerősítés:
o A polgárőrség iránt
o A rendőrség és más állami intézmények, szervek iránt
o Az önkormányzat iránt
o Az állampolgárok között.
Az állampolgári gondolkodás pozitív alakítása:
o Jogok és kötelességek összhangja
o Felelősségvállalás megerősítése.
„Tiszteletet az éveknek – biztonságot az időseknek” program lakótelepi végrehajtása.
„Éjszakai figyelő” szolgálat szervezése az arra alkalmas időskorúak bevonásával.
„Szomszédok Egymásért Mozgalom” szervezése, irányítása.
„Közbiztonsági Egyeztető Fórumok” lehetőségeinek aktív kihasználása, lakossági
tájékoztatók rendszeres megszervezése, Bűnmegelőzési Centrumok működtetésében
való részvétel.
Közreműködés a hasznos szabadidő-eltöltés megszervezésében, támogatásában, a
fiatalok szociális kompetenciáinak fejlesztésében, a kis közösségek építésében (esti,
éjszakai programok kezdeményezése).
Kiemelt eseményekhez kapcsolódó bűnalkalmak (ünnepek, bevásárlási időszakok,
kulturális és szabadidős rendezvények) visszaszorítása, közreműködés a
megelőzésben és a felderítésben, a veszélyeztetett területek biztosításában, részvétel
a partnerek, együttműködők által kezdeményezett országos akciókban, kiemelten a
rendőrség „Házhoz megyünk” bűnmegelőzési programjában.

A Nagyvárosi Bűnmegelőzési Program zárásaként Nyíregyházán megtartott fórum keretében
a program eredményeinek és tapasztalatainak értékelése megtörtént. A szakmai fórumokon
elhangzottak azt támasztják alá, hogy a programot 2018. évben is érdemes tovább folytatni.
Szekszárd vonatkozásában a polgárőrség és rendőrség mellett együttműködik a program
végrehajtásában az Önkormányzat és a Szőlőszem Civil Bűnmegelőzési Egyesület. A részt
vevő szervezetek képviselőivel 2017. december hónapban áttekintésre kerültek az
együttműködési megállapodásban foglaltak. Az együttműködés, valamint a program
végrehajtását kiemelkedően jónak értékeltük, hiszen 50 %-kal több közös szolgálat ellátás
történt a program ideje alatt, mint azt megelőzően, valamint a közterület-felügyelet is
hatékonyan és eredményesen vette ki a részét a különböző bűnmegelőzési programok –
iskola rendőre, nyaralókártya, temetők rendjének őrzése, rendezvények biztosítása –
végrehajtásában. A program keretében a közterület-felügyelet összesen 80 alkalommal, 129
órában látott el közös szolgálatot a rendőrséggel.
A felek között 2016-ban megkötött, és jelen előterjesztéshez mellékelt együttműködési
megállapodás 2017. december 31. napjával lejárt. A Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetője
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– hivatkozva a program sikerességére – javasolja az „Együttműködési megállapodás
Szekszárd biztonságáért” program folytatását.
Fentiek alapján kérem a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt
együttműködési megállapodásban foglaltak aktualizálását, a megállapodás határidejének
meghosszabbítását támogatni szíveskedjen.

Szekszárd, 2018. február 15.
Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (II.22.) határozata
az „Együttműködési megállapodás Szekszárd biztonságáért” program folytatásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése
1. támogatja a Szekszárdi Rendőrkapitányság, a Szekszárdi Polgárőr Egyesület, a SzőlőSzem
Civil Bűnmegelőzési Egyesület, valamint az Önkormányzat között a Nagyvárosi
Bűnmegelőzési Program keretében megkötött és 2017. december 31-én lejárt
együttműködési
megállapodás
folytatását,
a
megállapodás
határidejének
meghosszabbítását.
Határidő: 2018. február 22.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. felhívja a megállapodásban érintett szervezeteket,
megállapodásban foglaltakat aktualizálják.

hogy

az

együttműködési

Határidő: 2018. március 15.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Pilis Gábor r. ezredes
Bakodi Róbert a Szekszárdi Polgárőr Egyesület vezetője
Császár János a SzőlőSzem Egyesület elnöke
3. felhívja a polgármestert az aktualizált megállapodás aláírására.
Határidő: 2018. március 20.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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1. melléklet

Együttműködési megállapodás
Szekszárd Biztonságáért
mely létrejött egyrészt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla
király tér 8.) képviseli: Ács Rezső polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészt Szekszárd Városi Rendőrkapitányság (7100 Szekszárd, Várköz u. 4. ) képviseli: dr.
Pilisi Gábor c. r. ezredes kapitányság-vezető (a továbbiakban: Rendőrség),
harmadrészt a Szekszárdi Polgárőr Egyesület (7100 Szekszárd, Tinódi utca 9.) képviseli:
Bakodi Róbert elnök (a továbbiakban: Polgárőrség),
negyedrészt a SZŐLŐ-SZEM Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület (7100 Szekszárd,
Csokonai utca 9.) képviseli: Balogh László elnök (a továbbiakban: Egyesület)
(továbbiakban együtt: Együttműködő Felek) között a mai napon az alábbiak szerint.

I.

Előzmények

1.1. Nagyvárosi Bűnmegelőzési Program (NBP)
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (a továbbiakban: NBT), az Országos Polgárőr Szövetség (a
továbbiakban: OPSZ) és az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) közösen
meghirdetette a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programot.
A program meghatározza a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló 1744/2013. (X. 17.)
Korm. határozatban szereplő partnerségi feladatokat. A program célja az állampolgárok
biztonságérzetét nagymértékben befolyásoló, az átlagtól eltérő közbiztonsági kihívásokkal
rendelkező nagyvárosokban megvalósítandó rendőr-polgárőr együttműködés, cselekvési
célok, illetve prioritások, a végrehajtás módjainak meghatározása. A speciális városi
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jellemzőket, helyi sajátosságokat prioritásként kezelő programban a 2016-2017. években
célkitűzés, hogy az a rendőrség, a polgárőrség és az önkormányzatok által fenntartott
közterület-felügyelet, valamint az állampolgárok együttműködésével valósuljon meg.
1.2. A Nagyvárosi Bűnmegelőzési Program alapján Szekszárd város bűnmegelőzési
szempontú helyzetértékelése (2015)
Szekszárd Megyei Jogú Város, Tolna megye és a szekszárdi járás székhelye, a szekszárdi
borvidék központja. Területe 9628 ha, lakosainak a száma 33373 fő. Közigazgatási területén
fekvő zárkertben körülbelül 4500 pince található, a szőlő- és bortermelés helyszíneként.
1.2.1. A Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén a regisztrált bűncselekmények
száma elkövetés helye szerint az előző évhez képest 34 százalékkal csökkent ugyan, de az
úgynevezett kiemelten kezelt kategóriába sorolt bűncselekmények száma ezen belül csak 8,3
százalékos csökkenést mutat.
A garázdaságok száma az előző évi 60 esetről 40-re csökkent.
A vagyon elleni bűncselekmények körében a lopások száma változott jelentős mértékben,
1.092-ről 972-re.
A vizsgált időszakban elkövetett rablások száma a megelőző évhez viszonyítva majdnem a
felére, 11-ről 6-ra esett vissza.
A testi sértések száma emelkedett, 109-ről 132-re, ezen belül a súlyos testi sértés esetszáma
63-ról 70-re módosult. A testi sértésekre általánosságban jellemző, hogy a
bűncselekményben résztvevő személyek szeszes italtól befolyásolt állapotúak, sok esetben
családi veszekedések eredményeként követik el a bűncselekményt.
1.2.2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hagyományosan számos
nagyrendezvényt bonyolít az év során, melyek kiemelkedő kulturális, turisztikai vagy sportjelentősége mellett közbiztonsági kockázatot is jelentenek. A nagyrendezvények közül ki kell
emelni a Szekszárdi Szüreti Napokat, mely évről évre tízezreket vonz immáron az egész
ország területéről, és a határon túlról is. Ezen kívül több nagyrendezvényt szervez a város,
melyek közül a jelentősebbek: Majális, Tolle Borvidék Félmaraton utcai futóverseny,
Pünkösdi Hal- és Vad Fesztivál, Nyitott pincék Program, Gemenci Nagydíj Országúti kerékpárverseny, Gróf Zichy Futóverseny, László Napi Piknik, Gyermeknap, Szekszárdi Háry János
Mesefesztivál, Város Napja, Márton Nap, Szekszárdi Advent.
II.

Az együttműködés területei

Szekszárd közbiztonságának megerősítése, a szekszárdi emberek biztonságérzetének javítása
érdekében Együttműködő Felek megállapodnak egy közös program végrehajtásában,
melynek alapja a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Program.
2.1.

A program tervezett ideje: 2016. június 1. napjától 2017. december 31. napjáig.

2.2. A Szekszárd Biztonságáért Program célkitűzései:
 a Szekszárdon élők, szekszárdi közösségek biztonságérzetének további javítása, jó
színvonalon megőrzése;
8
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 a külterületen élők biztonságának fokozása;
 a helyi közösségek tagjai kölcsönös bizalmának kialakítása, erősítése;
 Együttműködő Felek Szekszárd közbiztonságával kapcsolatos tevékenységének
összehangolása;
 a közterületeken elkövetett jogsértések számának, súlyosságának csökkentése;
 az áldozattá válás megelőzése, különösen a veszélyeztetett csoportok esetében
(idősek, gyermekek, stb.)
2.3.

Együttműködő Felek által vállalt feladatok

2.3.1. Egyeztető fórum
Együttműködő Felek vállalják, hogy a Szekszárd Biztonságáért Program végrehajtásáról havi
rendszerességgel egymásnak beszámolnak, egyeztetnek a végrehajtandó feladatokról. A
Fórumra minden hó első csütörtökén kerül sor a Szekszárdi Rendőrkapitányságon.
2.3.2. Rendezvények biztosítása
Együttműködő Felek vállalják, hogy az Önkormányzat nagyrendezvényeivel kapcsolatos
biztonsági
kérdésekben
előzetesen
egyeztetnek,
közös
feladat-tervezésben
együttműködnek. A nagyrendezvények, valamint azok biztosításához készült tervek
rendezvényenként kerülnek elkészítésre.
Önkormányzat vállalja, hogy a nagyrendezvények lebonyolítása során a közterület felügyeleti
csoport útján a közterületi rendfenntartásban közreműködik.
2.3.3. Közterületi járőrszolgálat
Polgárőrség vállalja, hogy a szolgálat szervezése során arra törekszik, hogy a város
közterületein a kritikus időszakokban folyamatosan legyen járőrszolgálat. Polgárőrség
vállalja, hogy a jelenlegi, a Rendőrség közrendvédelmi állományával közösen, havi 10-15
alkalommal ellátott, összesen havi 150 óra közös szolgálat időtartamát növeli.
Rendőrség és Polgárőrség megállapodnak, hogy a közös szolgálatellátás érdekében két
hetente egyeztetnek egymással.
Önkormányzat vállalja, hogy a Halottak Napja időszakában a temetők rendjének
fenntartásában a közterület felügyeleti csoport útján közreműködik.
2.3.4. Közterületi bűncselekmények megelőzése
Minden Együttműködő Fél - a közterületi járőrszolgálata útján - közreműködik a tipikusan
közterületen elkövetett bűncselekmények megelőzésében.
a) Együttműködő Felek kéthetente elemzik az aktuális időszak közterületi
bűncselekményeit.
b) Rendőrség a városban elkövetett jelentősebb közterületi bűncselekményekről készült
ponttérkép alapján fokozottabb jelenlétet szervez a veszélyeztetett városrészekre, a
ponttérkép nyilvános adatairól tájékoztatja az Együttműködő Feleket.
c) Rendőrség és Polgárőrség kiemelt figyelmet fordítanak az éjszakai szórakozóhelyek
környékének az ellenőrzésére,
d) Rendőrség, – a közterület-felügyelet útján - az Önkormányzat, valamint a Polgárőrség
fokozott figyelmet fordít a járőrszolgálat megszervezése során a játszóterek,
közösségi parkok ellenőrzésére.
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2.3.5. Közterületi vagyonvédelem
Együttműködő Felek vállalják, hogy a közterületen tapasztalt, tevékenységük során
tudomásukra jutott rongálódásról, engedély nélküli közterület-használatról, - különösen a
közterületen tárolt üzemen kívüli gépjárművekről – soron kívül tájékoztatják az
Önkormányzatot.
2.3.6. Térfigyelő-kamerarendszer
Az Önkormányzat és a Rendőrség a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése során
együttműködik. Együttműködő Felek megállapodnak, hogy a tevékenységük során, a
kamerarendszert érintően észlelt fejlesztési, módosítási javaslataikat egymással egyeztetik.
2.3.7. Bevásárlóközpontok környékének biztonsága
A Rendőrség, – a közterület-felügyelet útján - az Önkormányzat, valamint a Polgárőrség
fokozott figyelmet fordít a bevásárlóközpontok környékének ellenőrzésére. Kiemelt, különösen ünnepi - időszakokban, valamint hétvégenként a Park Center, valamint a nagyobb
bevásárló központokban a vásárlók biztonságának érdekében fokozott rendőri, polgárőri
jelenléttel kell megelőzni a bűncselekményeket, tulajdon elleni szabálysértéseket.
2.3.8. Veszélyeztetett időszakok
Együttműködő Felek fokozott figyelmet fordítanak a bűncselekmények, szabálysértések,
balesetek megelőzésére azon időszakokban, amikor nagyobb a veszélye az előfordulásuknak,
különös tekintettel az iskolakezdésre, valamint az iskolai szünidők időszakára.
a) A közterület felügyelet, a Polgárőrség valamint az Egyesület ezekre az időszakokra
külön járőr-tervet dolgoz ki.
b) Az Önkormányzat a közterület felügyelet útján szeptember hónapban az iskolák
közelében található gyalogátkelőhelyeknél segíti a biztonságos gyalogos közlekedést.
c) A Rendőrség a lakás- és családi házak betörésének megelőzése érdekében az
elkövetett bűncselekmények adatai alapján folyamatosan frissülő városi
ponttérképet készít. A ponttérkép adatairól, az adatgyűjtések során felderített
gyanús rendszámú autók, személyek adatairól a szükséges mértékben Együttműködő
Feleket tájékoztatja. A nyári időszakban 15.30-20.00 óra között a Rendőrség
portyaszolgálatot lát el a város veszélyeztetett területein. A portyaszolgálatot a város
északi részén a Polgárőrség, déli részen a Szőlőszem Egyesület tagjai támogatják
jelenlétükkel. Eligazításukra, tájékoztatásukra minden hétköznap 15.00 órakor a
kapitányság épületében kerül sor.
d) A Rendőrség évek óta Nyaralókártya programot működtet, mely május 15-ét
követően a nyári szünetre távozó lakosok ingatlanjának biztonságát hivatott szolgálni.
A nyaralókártyát kitöltő szekszárdiak lakóingatlanait a járőrök különböző
napszakokban, visszatérően ellenőrzik. A Nyaralókártya program végrehajtásába a
Polgárőrség és – a közterület-felügyelet útján – az Önkormányzat is bekapcsolódik.
2.3.9. „Egy iskola – egy polgárőr” program
Az „Egy iskola - egy polgárőr” program folytatódik a 2016/2017-es tanévben is. A Rendőrség
és a Polgárőrség közös prevenciós programok szervezését vállalják, melyben részt vesz az
adott intézményhez delegált polgárőr és az iskolarendőr.
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Az együttműködés érdekében az iskolarendőr-koordinátor valamint a Polgárőrség kijelölt
tagja kapcsolatot tart az iskolákkal.
2.3.10. Közösségi szolgálat
Együttműködő Felek vállalják, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
szerint az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra közösségi
szolgálat teljesítésében közreműködnek.
2.3.11. Várvédő program
A Várvédő program célja a betöréses lopásokkal, valamint lakásbetörésekkel veszélyeztetett
otthonok vagyonbiztonsági helyzetének erősítése; a lakosság és a polgárőrség tájékoztatása
a vagyon elleni bűncselekmények alakulásáról, a hagyományos, valamint az új típusú
bűnelkövetési módszerekről, valamint az azokkal szembeni védekezés lehetőségeiről. A
Várvédő programban való részvétel érdekében a Rendőrség, a Polgárőrség, valamint az
Egyesület együttműködnek.
2.3.12. Szabadidős programok szervezése
Együttműködő felek a gyermekek, fiatalok hasznos szabadidő-eltöltése érdekében közös
programokat szerveznek. A fiatalok szociális kompetenciáinak fejlesztését célzó Epszilon
Friday programban minden Együttműködő Fél részt vesz. A program a nyári szünidő idején,
az utcán csellengő gyermekek számára kínál hasznos szabadidő eltöltési lehetőségeket annak
érdekében, hogy a gyermekek ne váljanak sem áldozattá, sem elkövetővé. A program
rendezvényei a nyári szünetben péntekenként kerülnek lebonyolításra Szekszárdon az
Energia Parkban, egyéb társszervek - Katasztrófa Védelem, Családsegítő Központ, HÉT
Egyesület - közreműködésével.
2.3.13. Tájékoztatás
A Rendőrség vállalja, hogy az Önkormányzatot rövid úton, haladéktalanul értesíti a város
területén történt kiemelt bűncselekmények, közlekedési balesetek nyilvános adatairól.
2.3.14. Értékelés
Együttműködő felek – a Rendőrség által szervezett fórum keretében - félévente értékelik a
program végrehajtását, tapasztalatait, hatékonyságát.
A megállapodást Együttműködő Felek képviselői írják alá. Az együttműködési megállapodás a
szervezetek döntéshozó testületének jóváhagyásával lép hatályba.
Kelt: Szekszárd, 2016………….

……………………………………..........
Ács Rezső polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

……….…………………..……………………………….
dr. Pilisi Gábor r. ezr. kapitányság-vezető
Szekszárd Városi Rendőrkapitányság

……………………………………………..
Bakodi Róbert
elnök

………………………….………………………………..
Balogh László elnök
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Szekszárdi Polgárőr Egyesület

SzőlőSzem Civil Bűnmegelőzési Egyesület
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