
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IBRÁNY VÁROS 
 

KÖZBIZTONSÁGI – BŰNMEGELŐZÉSI 
 

KONCEPCIÓ – TERVEZETE 
 

2005 – 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

Bevezetés 
 
 
 
 
    A bűnmegelőzés a rendszerváltás óta központi probléma Magyarországon is. 
A bűnözés kihívásaira a közbiztonság, a jogbiztonság és a közbizalom javítása 
érdekében kiemelt hangsúlyt kap a kormányzat részéről az a gyakorlat, hogy 
megfeleljünk a nemzetközi normáknak és elvárásainak. 
 
     2003. éve a Bűnmegelőzés éve volt Magyarországon. A rendészeti szervek 
személyi és tárgyi feltételeinek megerősítésével egyidejűleg a bűnmegelőzés 
hatékonyságának növelését célzó 1002/2003. /1.8./ Kormányhatározat is kiemeli 
a bűnmegelőzés helyi szintű végrehajtásában az önkormányzatok meghatározó 
szerepét. 
    A Kormány a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 
115/2003.(X.28.) 064 . határozatban meghatározott feladatok végrehajtására 
meghozott1036/2005. (IV.21.) Korm. határozatban 2005 és 2006. évekre 
meghatározta a központi célkitűzéseket. 
  
    A helyi önkormányzatok Európai Cartája kimondja, „A helyi közrend és 
közbiztonság védelme elsősorban a helyi önkormányzatok feladata, az állam 
pedig garanciát vállal a közbiztonság helyi szintű finanszírozására”. Hosszú távú 
prevenciós közegre és szemléletre van szükség, ahol a közös gondolkodás, az 
önkormányzatiság elve, a bűnmegelőzés társadalmi kezelése szemlélet 
érvényesül. 
 
A társadalmi bűnmegelőzési stratégia, annak megvalósítását szolgáló 
kormányzati cselekvési program csak az önkormányzatok közreműködésével 
válhat a helyi társadalompolitika részévé. 
A bűnözés helyi kihívásaira csak a helyi közügyként megfogalmazott 
bűnmegelőzési stratégiával és taktikával lehet hatékonyan reagálni. 
     
    A bűnmegelőzés a közbiztonságot szolgálja, amely azt jelenti, hogy az 
állampolgárok jogaikat és kötelezettségeiket biztonságban, félelem nélkül 
érvényesíthetik. 
 
    A közbiztonság a megélhetés, a szociális, az egészségügyi, a kulturális 
ellátottsághoz való jogot is jelenti, továbbá a köz és magánélet harmóniájára 
való törekvést, a demokratikus társadalom követelményeihez való 
alkalmazkodást. 
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 Ezen koncepció elkészítésének az a célja, hogy a városunkban az életminőséget 
javító közbiztonság megteremtése érdekében, a közrend megóvásához, a 
bűnmegelőzéshez és a bűnüldözésben részt vevők közötti célirányos párbeszédet 
elősegítse, és megfelelő keretet biztosítson a közös feladatok eredményes 
ellátásának. 
 

 
Ibrány Város bemutatása 

 
 

    Ibrány jellegzetesen mezővárosias, alföldi település. A Tiszaháton, a Rétköz 
nyugati részén a Tisza és a Lónyay  csatorna által határolt területen fekszik. 
Ibrány állandó lakosainak a száma 6.958 fő. 1993. november l-én Ibrány városi 
rangot kapott. A kommunális ellátottság teljessé tételével a város kihasználhatja 
gazdaságföldrajzi előnyeit s a hangulatos Tisza-part gazdag lehetőségeit. A 
Kormány 2003 évben  döntött a 244/2003. (XII.18.) Korm.rendeletben Ibrány 
kiemelt szerepéről, amely azt jelenti, hogy Ibrány 17. településnek szellemi, 
gazdasági, kulturális, egészségügyi, oktatási központjává válhat. 
A városban 1994-től önálló rendőrőrs működik. E mellett a polgárőrség 47 fővel 
alakult meg 1992-ben. A századfordulón szerveződött a máig működő önkéntes 
tűzoltó egyesület. Városunkban működő civil szervezetek száma: 9 
 

  
 

A város közbiztonsági, bűnmegelőzési helyzetképe 
 
 

    Városunkban a bűncselekmények száma az elmúlt évekhez képest nem 
növekedett, inkább igaz hogy, ha csak kis mértékben is, de csökkenő tendenciát 
mutatott, a 2004. évben pedig stagnált. 
    
   Eredmény, hogy évek óta nem történt kirívóan súlyos bűncselekmény pl.  
rablás, erőszakos közösülés, ami a lakosság közbiztonság érzetét jelentősen 
befolyásolja. 
Nem jellemzőek a betörések, a temetőben elkövetett sír rongálások, illetve 
lopások. Új típusú jelenség azonban a személyes szabadság megsértése, az 
önbíráskodás, amely kiváltó oka az uzsora. 
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Főleg a roma lakosság körében elszaporodott a jogosulatlan pénzszolgáltatási 
tevékenység. A rendőrségnek tudomása van róla. Két esetben a sértettek tettek 
feljelentést, de utólag visszavonták ezen feljelentéseket. Hivatalosan a 
rendőrségnek nincs tudomása róla, mivel visszavonták a feljelentést. 
 
   A városon belül nem határolhatók be azok a területek, ahol a 
bűncselekmények jelentős részét elkövetik. A város lakosságára nem jellemző 
az állampolgári fegyelem lazulása. A lakosság többsége jogkövető. 
 
A családon belüli erőszakról nincs hivatalos tudomása a rendőrségnek. Ez nem 
jelenti azt azonban, hogy nem történnek ilyen cselekmények. Sok esetben a 
sértettek nem jeleznek a hatóságok felé, így ez látens marad. 
Sajnos jellemző a településre a rongálás. A kultúrált városkép kialakulását 
garázda személyek oktalan rongálással, károkozással akadályozzák. (pl: 
játszótéri játékok rongálása, buszmegálló betörése, facsemeték kitördelése) 
 
 
 

Bűncselekmények  alakulása Ibrányban (2004.évben) 
 
 
 

Bűncselekmények száma összesen: 84  
- elkövetők összesen: 73 fő 

ebből férfi:               65 fő 
nő:                              8 fő 
 
Fiatalkorú elkövetők: 15 fő 
Gyermekkorú:              8 fő 
 
 

      
    A közlekedési balesetek száma az elmúlt évekhez képest csökkenő tendenciát 
mutatott. Csökkent a közlekedési balesetekben megsérült személyek száma is. A 
kö6lekedési balesetek legfőbb oka, hogy a járművezetők figyelmetlenek és nem 
az út és látási viszonyoknak megfelelőn közlekednek. 
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Bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási rendészeti 

szervek együttműködési területei. 
 
 

    Városunk a Nyíregyházi Rendőrkapitánysághoz tartozik. Az Ibrányi 
Rendőrőrs térségi feladatot lát el. 
 
    Az Ibrányi Rendőrőrs 1992. március l5. óta működik. Jelenleg az 
illetékességük az alábbi hat településre terjed ki:  
Ibrány  (7000 fő) 
Gávavencsellő (4200 fő) 
Buj   (2600 fő) 
Tiszabercel  (2000) 
Paszab  (1300) 
Balsa   (900) 
 
 
Ez 236 négyzetkilómétert, és 18000 lakost jelent. A megye egyik legnagyobb 
őrse. Sajnos, az egy rendőrre jutó lakosság száma is nálunk a legnagyobb, ami 
mutatja, hogy bűnügyileg közepesen fertőzöttnek mondható a területünk, de   
Ibrány város közbiztonsága továbbra is jónak mondható, elfogadható, a polgárok 
biztonságérzete megfelelő. 
  
   A rendőrség feladata az 1994. évi XXXIV. tv. által meghatározott, úgymint: a 
közbiztonság és a belső rend védelme, továbbá bűnmegelőzési, bűnüldözési, 
államigazgatási, rendészeti feladatok. 
 
    A feladatok ellátása során együttműködik az állami és helyi önkormányzati 
szervekkel, a társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal és 
azok közösségeivel. 
Támogatja a helyi önkormányzatoknak és az állampolgárok közösségeinek a 
közbiztonság javítására irányuló tevékenységét. 
A települési önkormányzat és a Rendőrkapitányság kapcsolatát a hivatkozott 
törvény 8. §-a szabályozza többek között azzal, hogy a rendőrkapitánynak 
évente személyesen vagy képviselője utján be kell számolnia az illetékességi 
területén működő önkormányzatnak a település közbiztonságának helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről, az azzal kapcsolatos feladatairól.  
Mindezen beszámolókból információval rendelkezünk a számos közbiztonsági, 
bűnmegelőzési helyzetről, körvonalazódnak azok a területek, amelyekben 
együttműködve hatékonyabb fellépésre van szükség és lehetőség.    
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  Városunkban Polgárőrség is működik. Célja a településen a közrend és 
közbiztonság biztosításának elősegítése. 
A polgárőr mozgalom biztosítja a közbiztonság javításáért és megszilárdításáért 
tenni akaró állampolgárok szervezett és célirányos részvételét a bűnözés elleni 
fellépés a bűnmegelőzés a közlekedés biztonsága a gyermek és ifjúságvédelem 
társadalmi feladatainak megvalósításában.  A helyi polgárőrség 12 éve működik 
városunkban. Jelenleg 65 fős a létszámuk.  
Feladatuk tevékenységi területük,: 
 
- a város és lakói éjszakai nyugalmának és értékeinek megőrzése, 
- közintézmények, boltok, vállalkozók telephelyeinek ellenőrzése, 
- postai kézbesítők munkájának segítése, 
- szőlős, gyümölcsös kertek éjszakai járőrözése, üdülőterületek ellenőrzése, 
- városi rendezvényeken, kirakodó vásárokon a rend biztosítása, a rend 

biztosítása, 
- labdarúgó mérkőzések rendezői feladatainak ellátása, 
- választások idején a szavazóhelyiségek őrzése, 
- a tűz- és bűnmegelőzésbe, a közlekedés biztonságában, az 

ifjúságvédelemben, az értékmegőrzésben való hatékony együttműködés az 
ibrányi Rendőrőrssel, Köztestülettel, oktatási intézményekkel, minden olyan 
szervezettel, aki felelősséget érez Ibrány város közrendjéért és 
közbiztonságágáért. 

 
 
 
   1997-től Paszab, Tiszabercel, Buj, Balsa, Gávavencsellő illetékességgel Városi 
Gyámhivatal jött létre, valamint ugyanazon települések önkormányzatai feladat 
ellátási megállapodás keretében közösen Gyermekjóléti Szolgáltatást 
működtetnek.  
A különböző jogszabályokban meghatározottak alapján család, gyermek-és 
ifjúságvédelmi feladatokat látnak el. 
Ibrány Város Jegyzője, valamint a gyámhivatal vezetője, és a Nyíregyházi 
Rendőrkapitányság között együttműködési megállapodás aláírására került sor 
2003. október 3-án. Az együttműködés célja a gyermekvédelemmel kapcsolatos 
prevenciós tevékenység hatékonyságának növelése, valamint a 
gyermekvédelemmel összefüggő teendők. Információáramlás, tapasztalatcsere, 
esetmegbeszélések, rendkívüli ügyekben azonnali konzultáció. 

 
    Hivatásos Tűzoltó Köztestület 2003 óta működik. Feladata többek között 
segíteni az önkormányzat jogszabályban meghatározott tűzmegelőzési feladatait, 
a tűzvédelmi követelmények érvényesülését. A köztestületi tűzoltóság tagjai 
egyben az egyesület tagjai is, hisz 26-an vállalták a köztestületben való 
működést is. Megelőzési és kárfelszámolási munkákban az egyesületi tagok a 
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köztestületi tagokkal közösen vesznek részt kárfelszámolási feladatok 
megoldásában is. Komoly szakmai munkát végeznek.  
A köztestület önálló működési területtel rendelkezik, 2004-ben 8 település 
25594 fő tűzvédelmét látják el. 2005. január l - től  - a módosított RST – ben – 
ez a szám 11 településre (kb. 28.500 fő) terjed ki. A zavartalan működést a 
központba lévő tűzoltó szertár biztosítja, ahol az ügyelet működik. Az ügyelet 
mind vezetékes, mind vezeték nélküli híradó eszközökkel el van látva, így a 
riasztás folyamatosan biztosított. A tűzoltóság működését a Tűzvédelmi 
Törvény különböző kormány rendeletek, BM rendeletek és BM utasítások 
szabályozzák. Tűzesetek, műszaki mentés, természeti katasztrófák, baleseteknél 
vesznek részt a tűzoltók köztestület tagjai. 
 
    Oktatási intézményeink, óvoda, általános iskola, gimnázium az alapvető 
feladataik mellett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat is ellátnak. 
A jelzőrendszer tagjai: társadalmi szervezetek, civil szervezetek, egyházak, 
egészségügyi szolgáltatást nyújtók, védőnői szolgálat, házi-és gyermekorvos 
nevelési tanácsadó, ügyészség, bíróság, pártfogói felügyelet és a város 
lakossága. A jelzőrendszer minden tagjának nagyon fontos szerepe van a város 
bűnmegelőzésében. 
 

Az önkormányzat eszközrendszere 
 
 

Az önkormányzat részére, a településen a bűnmegelőzés 
érdekében a következő eszközök állnak rendelkezésre: 
 
 
- hatékony egyeztető, közvetítő szerep felvállalása 
- konfliktusok kezelése, probléma megoldása kezdeményezése 
- várospolitika alakítása a biztonsági szempontok figyelembe vételével: 

várostervezés, közlekedésbiztonsági intézkedések, közvilágítás, 
útkereszteződések biztonsági intézkedései, 

- helyi rendészeti társadalmi szervezet működtetése. 
- Rendőrség, polgárőrség anyagi támogatása 
- Közbiztonsági Tanács megalakítása, működtetése 
- Prevenciós, rehabilitációs programok szervezése, koordinálása 
- Bűnmegelőzési programokhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek 

kihasználása, ehhez szükséges saját forrás biztosítása. 
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Hosszú távú feladatok meghatározása 
 

I. Közrend közbiztonság 
- lakókörnyezetek biztonságának erősítése 
- közterületek, műemlékek, épületek, játszóterek, parkok 

biztonságának erősítése, fokozott ellenőrzése vagyonvédelem 
biztosítása céljából 

- szomszédok, lakóközösségek egymás közötti segítségnyújtásának 
elősegítése (SZEM – mozgalom/ 

- vagyonvédelem, (rongálás, lopás)  
 

II. Közlekedéskultúra javítása 
 
- közlekedési és közúti biztonság megerősítése 
- baleset megelőzési programok szervezése, elsősorban az oktatási 

intézményekben óvoda, általános-és középiskola az életkori 
sajátosságokhoz igazodva. 

 
III. Gyermek és ifjúságvédelem 

 
- a gyermek és fiatalkorú áldozattá és bűnelkövetővé válásának 

megelőzése 
- Tovább kell erősíteni az oktatási intézményekben az iskolai 

szociális munkás és a gyermek és ifjúságvédelmi felelős hálózatot. 
- Kortárssegítő csoport megalakítása, különös tekintettel a roma 

gyerekekre 
- A jelzőrendszer szerepének további erősítése a gyermek-és 

ifjúságvédelemben. 
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IV. Családvédelem 
 
 
- A családon belüli erőszak felderítése – SZEM mozgalom 

segítségével, 
- a családon belüli erőszak áldozatainak védelme érdekében ki kell 

dolgozni a beavatkozási lehetőségeket. 
- a nők és időskorúak ellen elkövetett támadások megelőzése 
- a jelzőrendszer feladata az, hogy ha családon belül 

bűncselekményre vagy bántalmazásra kerül sor, azonnal jelezzenek 
az illetékes szerv felé. 

 
 
 
V. 
- helyi összefogás és felelősség megteremtése a bűnmegelőzésben (a 

civil szervezetek és a lakosság összefogása és együttműködése a 
bűnmegelőzésbe) 

- a személyes közreműködés motiválása, 
- a roma lakosság elszegényedésének megakadályozása érdekében a 

Rendőrség, a Polgárőrség és a Családsegítő Központ összefogása 
az uzsorakamatra felvett hitel problémájának a megoldásában, 
csökkentésében. 

 
VI.   Média, nyilvánosság, hírközlés szerepe: 

 
   Az Ibrányi Hírlap szerepvállalása a prevenciós tevékenységben.   

          (cikkek, felhívások, ilyen jellegű programok) 
 
VII. Partnerség megteremtése, kapcsolatkeresés a társadalmi, 

bűnmegelőzés szereplői között (civil szervezetek, egyházak, 
térségi, országos, nemzetközi szinten) 

VIII. Bűnmegelőzési önkormányzati társulás létesítésének 
kezdeményezése kistérségen belül. 
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A hosszú távú feladatok megvalósításának tervei  

(5 évre) 
 

 
 
- a fórumrendszer résztvevőinek, az önkormányzatnak, 

intézményeknek, személyi tárgyi eszközrendszerének kialakítása 
- társadalmi, gazdasági szervek támogatása, 
- önkormányzati költségvetésben a célokra fordítható pénzeszköz 

biztosítása, 
- az Országos Bűnmegelőzési Központ (BMK) támogatási 

rendszerének 
- nemzetközi támogatási forrásoknak pályázat útján történő 

felhasználása, 
- Nyíregyházi Rendőrkapitánysággal a kapcsolattartás 
- A BMK pályázati rendszerében elnyerhető pénzeszközök 
 
 
 

Rövid távú célkitűzések, feladatok 
(1 évre) 

 
 
 

I. Közbiztonsági Tanács létrehozása 
II. A hosszú távú feladatokhoz részletes projektek kidolgozása 
III. A bűnmegelőzéshez való helyi összefogás és felelősség 

népszerűsítése, a személyes szerepvállalás motiválása 
IV. Külső források (humán, anyagi) bevonása, pályázati lehetőségek 

felkutatása. 
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Közbiztonsági Bűnmegelőzési Tanács (K.B.T.) 
 

A Tanács feladatai 
 

- A hosszú távú koncepció megvalósulására irányuló, rövid távú 
közbiztonsági, bűnmegelőzési projektek, cselekvési programok 
kidolgozása. 

- A helyi állami és társadalmi szervezetek bűnmegelőzési 
tevékenységének összehangolása, fórumrendszerek, működtetése, 
egyeztetése. 

 
 
 

A Tanács felépítése 
 

Létszáma: 14 fő 
Elnöke: Ibrány város alpolgármestere – jelenleg Pusztai József   
             alpolgármester úr  
Elnökhelyettes: 1 fő  
Állandó tagok: 
- Rendőrség helyi rendőrőrs képviselője 
- Polgárőrség   1 fő képviselője 
- Tűzoltóság Köztestület + önkéntes tűzoltóság egy képviselője 
- Móricz Zsigmond Gimnázium képviselője, vagy a gyermek és 

ifjúságvédelmi felelőse. 
- Árpád Fejedelem Általános Iskola  l fő képviselője 
- Napközi Otthonos Óvoda l fő 
- Művelődési ház igazgatója 
- Városi Gyámhivatal vezetője 
- Családsegítő Szolgálat vezetője 
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
- Református Egyházközösség képviselője 
- Római Katolikus Egyházközösség képviselője 
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A Tanács működési szabályai 
 
 

A Tanács tevékenységét az elnök irányítja. 
Az elnök, a mindenkori alpolgármester v. tanácsnok elnökhelyettes 
személyét a  KBT választja meg tagjai sorából. 
Döntéseit szótöbbséggel hozza. 
Üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A működéséhez szükséges technikai, adminisztrációs feltételeket a 
Polgármesteri Hivatal biztosítja. 
Évente egy alkalommal, a Rendőrkapitányság beszámolójával 
egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő Testületet az elvégzett munkáról. 
 
 

A koncepció felülvizsgálata 
 
 

Esetei: 
A koncepciót a képviselő testület két évente felülvizsgálja, értékeli a 
feladatok végrehajtását. A soron kívüli két év előtti felülvizsgálatot 
szükségessé teszi: 
  
- a közbiztonságra, bűnmegelőzésre vonatkozó jogszabályok jelentős 

változása esetén. 
- A helyi sajátosságok oly méretű változása, ami a soron kívüli 

felülvizsgálatot szükségessé teszi. 
- a Közbiztonsági - Bűnmegelőzési Tanács kezdeményezésére. 
 
 
Ibrány, 2005. július 11. 
 
 
    
       Bakosiné Márton Mária  
        jegyző   
          


