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Bevezetés 
Jászfényszaru Város nem tartozik a bűnügyileg jelentősen fertőzött települések közé, 
közbiztonsági állapotára a kiegyensúlyozottság, a bűnözés alacsony foka, struktúrájában 
az eseti, alkalmi elkövetések dominálnak. Mindezek ellenére – a település földrajzi 
fekvése, demográfiai jellemzői, szociális tagoltsága okán – indokolt a hosszú távú cél és 
feladatrendszer kidolgozása. Ezt erősíti a település vezetésének azon törekvése is, hogy 
a város polgárainak hosszabb távon megpróbálja biztosítani a bűnözéssel, valamint 
annak következményeivel szembeni védelem hatékonyabb formáját. Ennek 
elősegítésére készíttette el a település Közbiztonsági Koncepcióját és 
Bűnmegelőzési Tervét. 
 
A dokumentum elkészítésére a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017 azonosító számú és 
„Jászfényszaru főúti- és a kapcsolódó zöldterületeinek rehabilitációja a település 
lakosságának megtartása, a fenntartható fejlődésnek, és a közterületek 
környezettudatos család- és klímabarát megújítása jegyében - 1. ütem” című 
projekt keretében nyílt lehetőség. 
 

Mottó:  
„A biztonság olyan, mint az egészség: akkor tudjuk, hogy volt, amikor nincs.” 

 
Jászfényszaru Közbiztonsági Koncepciójának és Bűnmegelőzési Stratégiája célja a 
közbiztonság helyi dimenziójának megfogalmazása, annak megmutatása, hogy a 
település lakosai és vezetői, intézményei, civil szervezetei összefogásával 
megteremthető a közbiztonságnak az a szintje, amely ahhoz szükséges, hogy minden 
lakos egyedül és közösségein keresztül képes legyen értékeik megvédelmezésére, és új 
értékek megalkotására. 
 
A koncepció célja továbbá az, hogy a bűnmegelőzésben és a bűnüldözésben részt vevő 
helyi erők közötti célirányos tevékenységet elősegítve, megfelelő keretet biztosítson a 
közös feladatok eredményes elvégzésére. 
 
A koncepció kialakításakor fontos szem előtt tartani azt, hogy a közbiztonság helyzete és 
alapvető jellemzői a közel két évtizedben döntő változásokon mentek keresztül. A 
bűnözés minősége megváltozott és a lényegét érintően átstrukturálódott. A bűnözés új, 
addig nem ismert formái alakultak ki, s nemcsak szervezettebbé vált, de technikájában 
és eljárásaiban nagy léptékben korszerűsödött. 
 
Ezek a változások a közbiztonságról, a bűnmegelőzés tennivalóiról alapvetően új 
gondolkodásmód kialakítását tették szükségessé, országos és helyi színtereken egyaránt. 
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1. Alaptézisek 

1.1. A koncepció alapvető célja és szükségessége: 
„A közbiztonság a társadalom életminőségének a része, olyan kollektív, értékkel bíró 
termék, amelynek kialakítása és megőrzése közös ügy.” - állapítja meg a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat, 2.2 
pontjának első mondata. 

A Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 17. pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek, a helyben 
biztosítható közfeladatok körében közreműködik a település közbiztonságának 
biztosításában. 

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 közbiztonság infrastrukturális tényező 
is: a gazdaság működésének olyan feltétele, amely befolyásolja a beruházási szándékot, 
az idegenforgalmat, a lakosok mindennapjait, hangulatát, a letelepedési kedvet. 

A település közbiztonsági állapota a helyi problémák összességéből tevődik össze, 
ezért kezelése és a bűncselekmények megelőzése is csak helyi összefogással 
lehetséges. A bűnözés mérséklése a lakosság és a rendőrség közös feladata az 
önkormányzat közreműködésével. 

A közbiztonság megteremtése egy olyan feladat, melyért közösen kell cselekednünk. A 
rendőrség nem csak a bűnüldözésre létrehozott rendvédelmi szerv, hanem a 
rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény szerint feladatai közé tartozik a 
bűnmegelőzési célú ellenőrzés is. A rendőrség azonban csak egyik szereplője a 
közbiztonság megteremtésének, a bűnmegelőzésnek.  

1.1.1. A bűnmegelőzés helyi szintű szereplői: 
Az önkormányzatnak kulcsszerepe van a hatáskörébe tartozó egyes ágazati politikák 
célkitűzéseinek alakításában, így biztosíthatja, hogy azok a biztonság szempontjait 
figyelembe vegyék (pl.: településtervezés, családjóléti és családtámogatási politika, 
szociális szolgáltatások). A különböző ágazatok feladatain keresztül kerül az 
önkormányzat kapcsolatba a további kulcsszereplőkkel, intézményekkel. 

A bűnmegelőzés főbb helyi szereplői: 
- rendőrség; 
- önkormányzat; 
- polgárőrség; 
- iskola, óvoda; 
- tűzoltó egyesület; 
- civil szervezetek. 
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1.1.2. Együttműködés 
Egy település közbiztonságának, lakosság szubjektív biztonságérzetének megteremtése 
és fenntartása érdekében tudatosítani kell a település lakosaiban, intézményeiben, 
politikai vezetőiben, hogy a jogellenes magatartások helyben termelődnek, ezért az 
ellenük való eredményes védekezéshez elengedhetetlen a helyi erők összefogása. A 
bűnmegelőzés számos különböző területet érint, a társadalom egyes ágazatainak 
együttesen kell vállalni ebben a felelősséget. A közbiztonságot fenyegető veszélyek 
azonosítása, elkerülése érdekében állandó párbeszédet kell folytatni a közösséggel. 

Kooperációra van szükség a közbiztonságért felelős más szervezetekkel, az-az a 
biztonság is maga kooperációs termék. Az együttműködés során a hétköznapok 
tapasztalatai a legértékesebbek, mert ezek mutatják meg azokat a rendellenességeket, a 
biztonságérzetet leromboló zavarokat, amelyekből előbb csak kisebb jogsértések 
fakadnak, amelyek aztán súlyos bűnelkövetéshez vezethetnek. 

Az olyan veszélyforrásokra, mint a közterületeken való szemetelés, a nyilvános 
alkoholfogyasztás, az elhagyott, üres ingatlanok lepusztulása, a csavargás, az 
iskolakerülő gyerekek, a családon belüli erőszak, a drogfogyasztás, azonnal reagálni kell. 

A bűnözésnek ezt a társadalmi kontrollját jelenti a helyi erők együttműködő 
tevékenysége, melyek célja a bűncselekmények megelőzése, megszakítása, a 
bűncselekményekkel okozott károk enyhítése. 

Gondolkodásunk és cselekvésünk középpontjába a bűnmegelőzési szemléletet 
helyezzük. Bűnmegelőzés minden olyan intézkedés és beavatkozás, melyek célja, vagy 
eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentése, az állampolgári szubjektív 
biztonságérzet minőségi javítása, a bűnalkalmak lehetőségének csökkentése, a bűnözést 
előidéző okok hatásainak mérséklése, a sértetté (áldozattá) válás megelőzése. 

Konkrét bűnalkalmak csökkentése érdekében a cselekmény elkövetését lehetővé tevő, 
vagy azt elősegítő körülmények megszüntetése vagy csökkentése érdekében kifejtett 
tevékenység, mely lehet egy helyi rendelet megalkotása vagy a közvilágítás javítása vagy 
akár önkéntes polgárőri szolgálat. 

A bűnmegelőzés fogalmi körébe sorolható még az elkövetővé, áldozattá válás 
megelőzése keretében a bűncselekmény elkövetését, elszenvedését, lehetővé tevő, 
elősegítő szociális környezeti hatások megváltoztatása, mely főleg az oktatási, nevelési 
intézményekben felvilágosítással, a szociális alapellátások során nyújtott tájékoztatás 
révén valósulhat meg. 

A helyi lakosokat és érdekeiket meg kell védeni a bűnözőktől, a közlekedési és 
együttélési szabályokat súlyosan sértőktől, ezért a közbiztonság fontosságából és az 
önkormányzás lényegéből fakadóan az önkormányzatnak rendelkeznie kell 
közbiztonsági koncepcióval és bűnmegelőzési stratégiával. 



ENVECON Környezetvédelmi és Projekttervező Kft.    

1026 Budapest, Pasaréti út 62. 
Tel.: (06 1) 355-8218 
Fax.: (06-1) 224-0169 
E-mail: info@envecon.hu 

________________________________________________________________________ 

 
- 8 - 

 

Minden szervezet a saját feladatkörében meghatározott munkájával és ötletével kell, 
hogy hozzájáruljon a közbiztonság javításához. Az állam bűnmegelőzési feladatának 
ellátásához joggal igényli a helyi társadalom segítségét, aktív együttműködését. 

Tekintettel a fentiekre egyértelműen kinyilvánítjuk, hogy önkormányzatunk a helyi 
rendőrséggel együttműködve aktív és vezető szerepet játszik, és kell játszania a helyi 
közösség biztonságát szolgáló tervek elkészítésében. Önkormányzatunk ösztönzi és 
motiválja a helyi közösség szakmai és civil önszerveződéseit. 

Jászfényszaru közigazgatási területén a bűnözés kihívásaira lokális közügyként 
megfogalmazott Közbiztonsági koncepcióval és bűnmegelőzési stratégiával kívánunk 
hatékonyan reagálni. Az önkormányzat testületének feladata a helyi népakarat és érdek 
legitim képviselete. Ebbe az érdek csoportba tartozik a választók életminőségét 
jelentősen befolyásoló helyi közbiztonság és bűnmegelőzés is. 

Ezt támasztja alá, erre ad felhatalmazást Magyarországi helyi önkormányzatairól szól 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontja, mely szerint a helyi 
önkormányzat a helyi közügyek, a helyben biztosítható közfeladatok körében 
közreműködik a település közbiztonságának biztosításában. 

1.2. Bűnmegelőzési alapok 
Három pillére: 

 A bűn okok hatását csökkentő, 
 a sértetté válást befolyásoló, 
 a bűnalkalmak számát redukáló intézkedések.  

Bűnmegelőzési stratégia fogalma: 
Olyan célkitűzések összessége, melyek mérsékelik a bűncselekményeket előidéző okok 
hatását, csökkentik a sértetté válás veszélyét, növelik az egész közösség biztonságát, ezzel 
javítva az élet minőségét és egyben az emberi jogok érvényesülését. Olyan befektetésnek kell 
tekinteni, melynek hozama a közbiztonság érzékelhető javulása.  

Bűnmegelőzési stratégia célja:  
Az életminőséget javító közbiztonság megteremtése, a bűnözés és következményeinek 
csökkentése, mérséklése. 

Lehetőségei és korlátai:  
A társadalmi bűnmegelőzés az állampolgárokat és közösségeiket közvetlenül sértő, vagy 
veszélyeztető cselekmények csökkentésére irányul. A differenciált bűnmegelőzési felfogás 
szerint a közösség vállalható célkitűzésein túl a bűnüldöző szervek speciális lehetőségekkel 
kell, hogy rendelkezzenek és éljenek.  

1.3. A bűnmegelőzést és a közbiztonságot érintő kiemelt feladatok: 
 a bűn okok feltárása, megállapítása; 
 a sértetté válást befolyásoló tényezők feltárása; 
 a bűnalkalmak számát redukáló intézkedések megfogalmazása; 
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 a bűnmegelőzés célrendszerének meghatározása; 
 az elsőbbséget élvező célok és a nagy jelentőségű feladatok meghatározása; 
 a döntések előkészítése, döntés, majd megrendelés a megfelelő szakmai 

szervezetek felé; 
 a feladatok közös végrehajtására szoros együttműködés az önkormányzat, a 

szakmai szervezetek, a helyi intézmények, a helyi társadalom tagjai között, és a 
végrehajtásra való ösztönzés; 

 a bűnmegelőzésben együttműködők között folyamatos partnerségi viszony 
fenntartása; 

 A társadalmi megelőzési program és az ezzel kapcsolatos információk hatékony 
továbbítása, folyamatos kommunikálása. 

1.4. A bűnmegelőzés kiemelt célcsoportjai: 
 gyermekek, fiatalkorúak és a fiatal felnőttek nemzedéke; 
 az időskorúak nemzedéke; 
 a hátrányos helyzetű társadalmi réteghez tartozók (HH); 
 a halmozottan hátrányos helyzetben lévők (HHH). 

1.5. A bűnözés okai és feltételei: 
 a szociális ellátottság (vagy épp ellátatlanság); 
 az egészségügyi és közigazgatási fejlettség; 
 a műveltségi szint; 
 az igazságszolgáltatás pontossága, gyorsasága, különös tekintettel a retorzió 

elkerülhetetlenségének valószínűségére; 
 a munkanélküliség mértéke és az általa érintett rétegek; 
 az általános gazdasági helyzet; 
 a létminimum szintje alatt és annak közelében élők száma; 
 lakáshelyzet és a szociális ellátottsághoz kapcsolódó további tényezők; 
 mikrokörnyezet alakulása, baráti társaság, családi viszonyok. 

Hazánkban és így településünkön is került már az ellátórendszer vagy épp a bűnüldöző 
szervek látókörébe olyan család, amelybe a születendő gyermek egyúttal (sajnálatos 
módon) a bűnözői életmódba is kvázi beleszületik. 

A megelőzést elsődlegesen a településünkön megjelenő makro- és mikrokörnyezetben 
lévő okokra figyelemmel kell végezni. Másodlagos jelentőségű, de rendkívül fontos a 
megelőzés szempontjából a bűncselekmények felderítése, a büntetőjogi felelősségre 
vonás és a helyzeti jellegű prevenció, amely a bűnalkalmak korlátozását, az áldozattá 
válás elkerülését jelenti. Ez jelentiheti a bűncselekmények jellemző előfordulási 
helyének fokozott ellenőrzését, környezetének átalakítását, az elkövetést lehetővé tévő 
szituációk csökkentését, az elfogás kockázatának növelését (pl.: tárgyak megerősítése, 
lakossági szerveződések, térfigyelő rendszerek kiépítése, stb.). 
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1.6. Alapelvek 
 együttműködés; 
 partnerség; 
 prioritások megfogalmazása; 
 rugalmasság és gyors reagálás; 
 a lakosság igényeinek figyelembe vétele; 
 rendszerszintű bűnmegelőzés; 
 koordinált bűnmegelőzési munka; 
 a bűnmegelőzés hasznosságának tudatosítása; 
 a pályázati források koncentrált felhasználása; 
 eredményes kommunikáció; 
 a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiának való megfelelés. 

A bűnmegelőzési intézkedések költségeit olyan befektetésnek kell tekinteni, amelynek 
hozama csak fokozatosan térül meg a közbiztonság érzékelhető javulásával. 

A bűnözés nem csak kriminalisztikai kérdés, az ellene való küzdelem nem csak 
rendőrségi ügy, hanem egy bonyolult társadalmi probléma, melynek sok gyökere és 
vetülete van: népesedéspolitikai, családtámogatási, foglalkoztatáspolitikai és 
munkaügyi, nevelési-oktatási, szociálpolitikai-gyámügyi, stb. 

A bűnözés megállítása tehát valamennyi érdekelt közös ügye és feladata, legfőképp a 
lakosság érdeke, melyben meghatározó szereppel bír a rendőrség az igazságügyi 
szervekkel (bírósággal, ügyészséggel), az önkormányzati és civil szférával karöltve. 

Meg kell találni a települési bűnözés kihívásaira a helyben leghatékonyabb 
megoldásokat. A társadalmat differenciált módon ösztönző és mozgósító bűnmegelőzés 
eredményes megvalósítása érdekében a Kormánynak, a helyi önkormányzatoknak, a 
központi és helyi hatóságoknak és intézményeknek folyamatosan együtt kell működniük 
a civil szervezetekkel, az egyházakkal, az üzleti és gazdasági élet szereplőivel, az 
állampolgárokkal és azok közösségeivel. 

A lakosság szubjektív közbiztonsági közérzetének javítása érdekében fokozott figyelmet 
kell fordítani a közterületek biztonságára. 

1.7. A koncepció jogi alapjai: 
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 17. pontja szerint a települési önkormányzatok a közbiztonsággal 
összefüggő feladataikat saját maguk határozzák meg. Az önkormányzatnak tehát - 
e törvényi felhatalmazás alapján - jogában áll saját közbiztonsági koncepciót és 
bűnmegelőzési stratégiát megalkotni, és annak megvalósításáról gondoskodni. 

 A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény III. fejezete a települési 
önkormányzat és a rendőrség kapcsolatát, együttműködését határozza meg. 
Felhívja többek között a rendőri és az önkormányzati vezetők figyelmét a 
közbiztonsággal kapcsolatos feladatok közös ellátására, a település közbiztonsági 
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koncepciója, bűnmegelőzési stratégiája kimunkálására, valamint lehetőséget ad 
bűnmegelőzési, közbiztonsági bizottság létrehozására. 

 A Polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. 
törvény, mely a közbiztonság megszilárdításában fontos szerepet betöltő 
önkéntes társadalmi szerveződés hatékony működésének biztosítása, valamint e 
szerveződéseknek a rendőrséggel, az önkormányzatokkal, a rendészeti 
szervekkel és a lakossággal való együttműködése kereteit fogalmazza meg. 

„2. A polgárőr egyesület... … … 3. §.: 
 b) a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, 

állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, a 
lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében, 

 c) az otthonában élő fogyatékos személy védelmében, a polgárok és 
javaik védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában, 

 d) a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési 
célból elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek 
megfigyelésében, 

 e) a rendezvények helyszínének biztosításában, 
 f) a Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány, a megyék 

(főváros) tekintetében a rendőrfőkapitány és a polgárőr szervezet 
működési területén illetékes helyi önkormányzat által létrehozott 
bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint balesetmegelőzési bizottság 
munkájában” 

1.8. A koncepció módszertani alapjai: 
 a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány által kiadott, a települési 

önkormányzatok bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciójának 
megalkotásához ajánlott szinopszis 

 a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X.17.) 
Korm. határozat 

 a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról (2013-2020) szóló 80/2013. (X.16.) OGY 
határozat 

 
Minden település, így Jászfényszaru város célja is az, hogy lakossága és a lakosság 
vagyontárgyai biztonságban legyenek, az optimálishoz közeli legyen a bűnözői 
tevékenység, emellett pedig a felderítetlen ügyek száma csökkenjen. Utóbbi fontos 
szempont, mert minden felderített és megoldott bűnügy növeli a lakosság biztonság és 
bizalomindexét az igazságszolgáltatás és a bűnüldöző szervek felé. 
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2. Helyzetelemzés 

2.1. A település általános bemutatása 
Jászfényszaru város három régió (Közép-magyarországi régió, Észak-magyarországi 
régió és az Észak-alföldi régió) és három megye (Pest, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok 
megye), illetve öt kistérség határán fekszik a Jászberényi kistérségben. Ennek 
következtében a szomszédos települések többsége nem ugyanazon közigazgatási 
egységbe tartozik, mint Jászfényszaru. 

A szomszédos települések: 
 a Heves megyei Hatvan, Csány és Boldog 
 a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Pusztamonostor és Jászágó 
 a Pest megyei Szentlőrinckáta, Zsámbok, Tóalmás és Tura. 

A kistérségek: 
 Gödöllői kistérség; 
 Hatvani kistérség; 
 Nagykátai kistérség; 
 Aszódi kistérség; 
 Jászberényi kistérség. 

A települési térszerkezetben elfoglalt helyének megítélése – és ehhez szorosan 
kapcsolódóan megközelíthetősége is – kettős. Országos viszonylatban tekintve fekvése 
központi Budapest (70 km), illetve az M3-as autópályához közeli (12 km) fekvésének 
adódóan, ugyanakkor megyei, régiós és kistérségi szinten is periferikus elhelyezkedése. 
Speciális fekvésének köszönhetően – három régió határán – gazdasági jelentősége mégis 
kiterjedt és sokrétű. 

Első írásos említése 1433-ban Zsigmond király oklevelében található. 1702-ben, mint a 
többi Jász település elvesztette kiváltságait, és csak 1745- ben az önmegváltás adott új 
lendületet a fejlődéshez. 1831-ben mezővárosi rangot kapott, majd miután a városi 
ranggal járó terhek elviselhetetlenek voltak, 1872-ben az elöljáróság kérte nagyközséggé 
történő vissza minősítését. A település fejlődése töretlen, így 1993-ban újra városi 
rangot kapott. 

A város felépítése egyedi jelleget tükröz. A klasszikus belső mag a főút vonala mentén 
szétterülő, intézmény-dominanciájú területként jelentkezik. Nincs szigorú határa az 
egyes sajátos használatú lakóterületeknek. A központi részen falusias lakóterületeket és 
a városszéles kisvárosias lakóterületeket egyaránt találunk. 

Évszázadok óta őrzi sajátos arculatát a mezőgazdasági termelés hagyományait. A 70-es 
évektől főleg könnyűipar települ, míg a 80-as években a fa – fém és elektronikai ipar is 
megjelenik. A városi szövet és a 32 sz. főút között koncentráltan meglévő, illetve kijelölt 
ipari területek kaptak helyet. Nemzetközi hírű üzeme a Samsung Electronics Rt., mely a 
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térség egyik legnagyobb munkáltatója, továbbá a 2017-ben megépült thyssenkrupp 
Presta Hungary Kft. gyárcsarnoka is jelentős mérföldkő a fejlődésben. 

Az ipari parkot Jászfényszaru 1998-ban hozta létre, melyet indokolt a kiváló földrajzi 
elhelyezkedése is. A Samsung Zrt. mellett 2017-ben már igen sok betelepült cég (pl.: 
Hirsch Kft., Sangjing Micron Hungary Kft., S-Metaltech 98. Kft., stb…) gyarapítja a 
vállalkozási, ipari szektort, mely cégek döntően az ipari parkban települtek le. Az ipari 
parkot mind annak vezetése, mind a város önkormányzata kiemelt fejlesztési 
területként kezeli megalakulása óta. A vállalkozási szerkezetet tekintve egyértelmű a 
városban a Samsung Zrt. dominanciája, mind árbevétel, mind foglalkoztatási 
szempontból (ez utóbbi tekintetben komoly munkaerő vonzóképességet gyakorol a 
város térségére is).  

A város egyetlen szakaszon sem épült össze szomszédos településsel. Az erdőterületek 
délről ölelik körül a várost, míg a mezőgazdasági területek körbe veszik. 

Kiépül az humáninfrastruktúra és a szolgáltatóipar is. A kereskedelmi ellátást 
szövetkezeti és magánvállalkozások színesítik. 

Az életminőséget nagyban befolyásolja az infrastrukturális fejlődés, melynek során az 
ivóvíz-, a szennyvíz-, a gáz- és áramle(be)kötési lehetőség az egész településen kiépült, 
az elmúlt évek tervszerű beruházásainak és sikeres pályázatainak betudhatóan. A 
burkolt utak 100 %-ban lefedik a belterületet. 

A településen található mintegy 2.700 lakóingatlanból 150 körül van a külterületi, 
tanyasi ingatlan. A kábel TV, internet és telefon szolgáltatás teljes egészében kiépített a 
településen. 

A belterületen a családi házas jelleg a meghatározó, nagyméretű telkekkel, melyen 
hagyományosan kertészeti művelés a jellemző.  

Az oktatás és kultúra, valamint egészségügyi alapszolgáltatások mellett jelentős szerepet 
játszanak a civil szervezetek a város művelődési, oktatási és egészségügyi 
érdekérvényesítési, valamint szabadidős – sport és művészeti területeken.  

A közlekedés közúton és vasúton is biztosított, rendszeres járataival a Volán és a MÁV 
megfelelő minőségű szolgáltatást nyújt az utazóknak.  

2.2. Közlekedésbiztonsági helyzetkép 

2.2.1. Meglévő infrastruktúra 
Jászfényszaru a 32. számú főközlekedési út mellett fekszik. M3-as autópályára a 32-es 
főúton Hatvannál érhető el (14 km), Budapest Zsámbok felé a 3106-os úton (belvárosa 
60 km), Hatvan 32-es főúton (központ 15 km) és Boldog felé a 3126-os úton (központ 14 
km), Jászberény a 32-es főúton (központ 19 km) érhető el  

A 32-es főút Hatvanig vezető szakasza 2015-ben lett felújítva, egy vasúti felüljáró 
megépítésével együtt. A 3106-os út Jász-Nagykun-Szolnok megyében lévő szakasza és a 
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3126-os út Boldogig tartó szakasza is 2015-ben került felújításra. Egyedül a 32-es főút 
Jászberény felé vezető szakasza van rosszabb állapotban, felújítást 2018-ban tervezik. 

Jelentős kamionforgalom a város 32-es út felőli Samsung és Ipari Park irányában 
tapasztalható.  

Autóbusz-közlekedés szempontjából a város megközelíthető a menetrendszerinti 
helyközi buszközlekedéssel. Jászfényszarut elővárosi autóbuszjáratok kapcsolják 
Jászberényhez és Hatvanhoz, valamint helyközi és távolsági járatok Budapesthez és 
Gödöllőhöz. A település központi buszmegállójának felújítása pályázati forrásból 2013-
ban történt meg. A buszközlekedési út mentén a város belterületén 5 pár 
buszmegállópár található. 

Vasúti közlekedés szempontjából Jászfényszaru az országos törzshálózat 82. számú 
Hatvan-Újszász, egyvágányú, villamosított vasúti pályája érinti, amely két transz-európai 
vasúti áruszállítási közlekedési vonalat köt össze: a várost északra elkerülő 80-as 
vasútvonalat (Budapest – Hatvan – Miskolc - Mezőzombor) és a várost délről elkerülő 
120-as vonalat (Budapest – Szolnok – Debrecen – Nyíregyháza - Záhony). Ennek 
megfelelően a város átszállás nélkül megközelíthető a megyeszékhelyről (kb. 60 perc) is, 
illetve Hatvanból (kb. 10 perc) is, míg a fővárosból csak átszállással (kb. 90 perc). Rontja 
a vonatközlekedés versenyképességet, hogy a vasútállomás mintegy 4 km távolságra van 
a városközponttól, így a vonattal közlekedőknek egyéb közlekedési eszközt is igénybe 
kell venniük (kerékpár, autó, esetleg busz). 

A közúti közlekedés kapcsán a város közútjainak állapotáról is gondoskodik az 
önkormányzat, hisz a közúti közlekedés által okozott légszennyezés mértéke a 
járófelületek állapotától is függ. 

A belterületi utak hossza 43.049 méter, az utcák száma 94 db. Ebből az önkormányzat 
saját forrásból és állami támogatásból 2010-től 41-et újított fel úgy, hogy az utak 
hosszának felét kiteszi a felújított utak hossza. 

A külterületi utak tekintetében az évenként végzendő felújítási, karbantartási, tisztítási 
munkálatokat az önkormányzat elvégzi. 

A városban 2009. évben ÉAOP projekt keretei között épült kerékpárút a fő (Szabadság 
út) úton, mely 2x1 m széles, 2216 m hosszú, egymástól elválasztott közlekedősávból áll, 
melynek felülete piros térkő. Az önkormányzat a belterületi utak felújításával további 2 
utcában épített kerékpársávot összesen 1957 méter hosszan. 

A városban az úthálózat részeként kialakított járdarendszer állapota megfelelőnek 
mondható, ráadásul az önkormányzat az útfelújítások kapcsán több utcában is új járdát 
építtetett. A településen összesen 27.277 folyóméter járda van, melyből az 
önkormányzat 2010. óta 18.742 folyóméter járdát újított fel (a régit felszedte, és újat 
épített) 27 utcában. 
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2.2.2. Közlekedésbiztonsági helyzet 
A városban jelentős tehergépjármű forgalom bonyolódik, ami egy része Pest megye 
irányából érkezett, túlterhelve a Zsámbok települést Jászfényszaru várossal összekötő 
3106-os számú műutat, azonban ez sorozatos rendőrségi ellenőrzésekkel jelentősen 
visszaesett. A 3106-os számú úton, Jászfényszaru, és Zsámbok között a folyókon átívelő 
hidak védelme érdekében 20t-s súlykorlátozás van érvényben, amit esetenként a 
tehergépjárművek vezetői figyelmen kívül hagynak. A 2013. év során bevezetett 
teherfuvarozást érintő útdíj rendszer arra ösztönzi a fuvarozókat, hogy a 3106-os utat 
vegyék igénybe az M3-as autópálya illetve a 32-es számú főközlekedési út helyett. 

A rendőrég rendszeresen ellenőrizte az út forgalmát, szabálysértés esetén főként 
helyszíni bírsággal szankcionált, mely következtében jelentős előrelépés tapasztalható, 
szinte már csak eseti jelleggel lehet tetten érni a jelenséget. 

Jászfényszaru városban 2014-2015-2016 évek során jelentős mértékben valósult meg 
közutak felújítása, a kialakított parkolók, a felújítások során elhelyezett forgalmi 
jelzőtáblák egyértelműen a közlekedés biztonságosabbá tételét hivatottak szolgálni. A 
kulturált, szabványok szerint kialakított parkolási lehetőségek - mozgáskorlátozott 
parkolóhelyek - az iskolák, üzletek, temetők, orvosi rendelők környezetében csökkentik 
a közlekedés során kialakuló veszélyes szituációk előfordulásának lehetőségét. 

A jelzőtáblák elhelyezése, a forgalom szervezési megoldások önkormányzat általi 
előkészítési tevékenységében a rendőrség is tevékenyen részt vett. 

A rendőrség a polgárőrség és a közterületfelügyelet tagjaival közösen végrehajtott 
ellenőrzések során arra kívánja ösztönözni a lakosságot, hogy korábbi szokásaikat 
megváltoztatva, a szabályokat megtartva a biztonságosabb kijelölt gyalogos 
átkelőhelyeket vegyék igénybe. Ezt erősíti az főúti zebrákon a reggeli forgalmas 
időszakban (magas számban iskolába járó gyermekek) történő folyamatos felügyelet is, 
továbbá a gyermekek körében a kisrendőri tevékenység folyamatos megvalósítása is. 

2016 évben korábbi évekhez viszonyítva a rendőrség gyakrabban hajtott végre közúti 
ellenőrzést, illetve sebességmérést a szabálytalanul közlekedők kiszűrése érdekében. 
Alkalmazták az úgynevezett FINN módszeres ittasság ellenőrzést, mely során nagy 
létszámú 10-12 főből álló rendőri erő minden közlekedővel szemben kizárólag 
alkoholteszteres ellenőrzést hajtott végre, így negatív eredmény esetén csak 
másodperceket vett igénybe a rendőri intézkedés. A tevékenység jelentős visszatartó 
hatást gyakorol a tapasztalatok szerint a közlekedőkre. 
Balesetek 

A bekövetkezett baleseteknél minden esetben megvizsgálásra került, hogy hiányos vagy 
helytelen forgalom szervezés közrejátszott-e a közlekedési esemény alakulásában. A 
rendőrség közterületi állományával szemben támasztott folyamatos elvárás, hogy az 
észlelt forgalomszervezési hiányosságokat jelezzék parancsnokaiknak. Jelzőtáblák 
hiányáról, kopottságáról, baleset esetén történő megrongálódásukról, illetve nehezen 
észlelhető közúti jelzésekről folyamatos jelzéssel él a rendőrség az út kezelője 
(önkormányzat, illetve a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. Jászberényi kirendeltsége) 
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felé. Az észrevételekre az érintett a jelzett hiányosságok rövid időn belüli 
megszüntetésével intézkedett. 

2016.év során halálos kimenetelű közlekedési baleset nem történt a település 
közigazgatási területén. A bekövetkezett 14 közlekedési baleset közül 3 súlyos 1 könnyű 
sérüléssel végződött. A Szabadság úti kerékpárúton nem történt baleset, ami nagyon 
kedvező adat az ott bonyolított forgalom mértékéhez képest. 

Indokolt a rendőrségnek folytatnia azt a széles körű felvilágosító tevékenységet, amiben 
felvilágosítják a kerékpárosokat a szabályos közlekedésről. Elsősorban a gyermekeket és 
az időseket célozzák ezen tájékoztatók. Nagy segítséget nyújthat ezen tevékenységben a 
láthatósági mellény, karkötő vagy macskaszem ingyenes osztása is gyermekek számára. 
 
Baleseti okok 
A balesetek kiváltó okaként az elsőbbség meg nem adása, kellő figyelem, körültekintés 
elmulasztása, út, és látási viszonyok hibás mérlegelése említhető a járművezetők 
vonatkozásában. A relatív gyorshajtás a csökkenő tendenciát mutat. 

A rendőrség 2016-ban a közúti ellenőrzések számát megnövelte a város belterületén 
preventív szándékkal, továbbá a helyi írott sajtóban megjelenő figyelemfelhívások során 
is teret kapott a közlekedők irányában intézett figyelemfelhívások. 

A 6. osztályos általános iskolások által folytatott kisrendőri tevékenység az általános 
iskola előtti gyalogos átkelő hely előtt folyamatosan működik tanítási időszakban, a 
Rendőrőrs állománya segítséget nyújt részükre a reggeli időszakban. Oktatásukban a 
helyi rendőrőrs állománya nyújt segítséget. A diákok felelősségteljesen tevékenykednek, 
a közlekedők túlnyomó részben betartják jelzéseiket. 

2.3. Településünk közbiztonsági, bűnmegelőzési helyzetképe (rendőrségi 
beszámoló alapján) 

2.3.1. Rendőrség által regisztrált bűncselekmények számának alakulása 
Jászfényszaru város közigazgatási területén 2016-ban 99 bűncselekményt regisztrált a 
rendőrség, a 2015. évi 101 bűncselekménnyel szemben, mely 2 %-os csökkenést jelent, 
folytatva a korábbi években tapasztalható csökkenő tendenciát. 
Mindig az aktuális bűnügyi helyzet elemzésén-értékelésén alapult a szolgálatszervezés. 
Az év során rendelkezésre álló túlórakeret maximális kihasználásával bűnügyi 
portyaszolgálatokat szerveztek a sorozat jellegű bűncselekmények megelőzése 
érdekében. 
 

A közterületeken elkövetett bűncselekmények számában a 2015. évi adatokhoz 
viszonyítva közel 20%-os csökkenés tapasztalható, a 32 esethez képest 26 eseményt 
regisztráltak. A közterületen jelentősen megnövelt, és célzottan tervezett rendőri 
jelenléttel - kiemelten a szórakozóhelyek környezetére - kívánják a garázdaságok számát 
visszaszorítani. 
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A kiemelten kezelt bűncselekmények kategóriáját figyelembe véve a bűncselekmények 
száma 2016. évi 43-as adat közel 25%-os csökkenést mutat a 2015 évi 58-es számhoz 
viszonyítva, így egyértelműen csökkenő tendencia mutatható ki. 

A kiemelten kezelt deliktumok közül emberölést, embercsempészést, zsarolást nem 
regisztráltak 2016-ban. Rablás, és kifosztás bűncselekmények valósultak meg 1-1-
esetben.  

Jászfényszaru városban 2016 év során a lopások száma tovább csökkent, a 
lakásbetörések tekintetében szintén csökkenés mutatható ki, amit az alábbi 
diagrammon látható: 

 

lopás lakásbetörés 

Rendőrségi statisztika (forrás: 2016. évi rendőrségi beszámoló) 

A vagyon elleni bűncselekmények tárgykörében folytatni szükséges a megelőző 
propaganda tevékenységet, mert jelentős mértékű sértetti közrehatás figyelhető meg az 
ügyek vizsgálata során. A lezáratlan, nyitott állapotban hagyott járművek, ingatlanok 
segítik az elkövetőket a cselekmények kivitelezése során. 

A garázdaságok terén 2016-ban is 9 esetet regisztrált a rendőrség, rongálás vétségek 
száma azonban jelentősen csökkent az előző évi 5 esethez képest 1 esetben került 
regisztrálásra.  

A testi sértések száma tovább csökkent a 2015. évi adatokhoz viszonyítva 4-ről 2-re, a 
súlyos testi sértések száma ugyanúgy l esetben valósult meg. A könnyű testi sértések 
megvalósulása elsősorban a családi veszekedésekkel van összefüggésben. 

A rendőrség a bűncselekmények felderítésén túl a helyi szabálysértőkkel szemben is 
határozottan lép fel. A tulajdon elleni szabálysértések (értékhatár 2012. április 15-től: 
50.000 Ft) száma a Jászfényszaru illetékességi területén csökkent. Bolti lopás 3 esetben 
valósult meg, ahol helyszíni bírság kiszabására került sor 2 esetben. 

A törvény adta lehetőségeket kihasználva alkalmazta a rendőrség a szabálysértési őrizet 
elrendelését, ami során gyorsított eljárásban vizsgálja az adott ügyet a hatóság, és a 
döntéshozatalig az elkövető fogva tartására kerül sor. 
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Lezáratlan állapotú kerékpár lopása 2 esetben képezte alapját szabálysértési eljárásnak, 
ami javuló adat az előző évi 3 lopáshoz viszonyítva. A lezáratlan kerékpárok tárolása 
közterületen visszatérő probléma, ezzel kapcsolatban a rendőrség több esetben figyelem 
felhívással fordult a lakossághoz írott sajtó útján, valamint a személyesen megtartott 
iskolai előadások során.  

A rendőrségi kerékpár nyilvántartási rendszer (BikeSafe) működtetésével a lopások 
számának további csökkentését lehet elérni. 

2.3.2. Rendőrség rendészeti tevékenysége 
A Rendőrőrs teljes személyi állománya a szolgálatát a parancsnok koordinálása alapján a 
munkaidő jelentős részében a közterületen teljesíti, 50% mértékben gyalogos szolgálat 
ellátás keretében. A szolgálatok szervezése során fontos szempont, hogy' a városban 
elérhető legyen a helyben szolgálatot ellátó rendőr, lehetőség szerint minél szélesebb 
idő intervallumban. A közterületi szolgálat szervezése elemző-értékelő munkán alapul 
az aktuálisan végrehajtandó szolgálati feladatok, valamint a településen jelentkező 
sajátosságok ismeretében. A járőr beosztásban tevékenykedők elsődleges feladata a 
közterületeken történő jelenlét maximalizálásával, a közterületek, és a közlekedés 
biztonságának javítása, az aktív közterületi szolgálatellátással történő prevenciós 
tevékenység végrehajtása. 

A körzeti megbízottak számára a fent leírtakon túlmenően fokozottabb elvárásként 
fogalmazódik meg a lakossággal, a civil szervezetekkel történő kapcsolattartás, és a 
település bűnügyi, szabálysértési eljárások során felmerülő feladatok végrehajtása. 

A Jászfényszaru Rendőrőrs állománytábla szerint meghatározott létszáma teljeskörű. 

A Jászság illegális migrációval nem fertőzött, azonban jelenlétét teljesen kizárni nem 
lehet, ezért a rendőrőrs személyi állománya több alkalommal is részt vett helyi 
szervezés úgynevezett mélységi migrációs ellenőrzésekben, ahol illegális migrációval 
kapcsolatos jogsértés nem került felfedésre.  

A szolgálatteljesítés során a közintézmények, a tanintézmények, az üzletek, a nemzeti 
dohányboltok, a buszmegállók ellenőrzését hajtotta végre a rendőrség. A feladat 
végrehajtása jellemzően gyalogosan történt, előtérbe helyezve a lakossággal való 
kapcsolattartást. A fokozott ellenőrzés elsődleges célja a prevenció, a segítő jellegű 
intézkedések foganatosítása, a rendőri intézkedések differenciáltan történő 
végrehajtása. A bűnelkövetők számára visszatartó erővel bír a nagyobb létszámban, 
eltérő időszakokban közbiztonsági tevékenységet végző rendőri erő. 

Fő cél, hogy a megtartásra került rendezvények területein a közbiztonság 
megszilárdítása, a bűnözés elleni hatékony fellépés, továbbá a helyi, és az ide látogató 
vendégek személy és vagyonbiztonságának megteremtése. Feladat továbbá a 
turizmussal kapcsolatos nem kívánatos jelenségek (bűncselekmények, és 
szabálysértések) visszaszorítása megelőzése felderítése. A jogsértések megakadályozása 
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érdekében a közterületi szolgálatot éjszaka a rendezvények helyszínei közelében, 
parkolóhelyek környékén, nappal a rendezvények helyszínein, a vendégek által 
tömegesen látogatott helyek környékére koncentrálódik. Fokozott a gyalogos 
járőrszolgálat, elsősorban a belvárosban. A falopások megelőzése érdekében a 
vadászokkal, és a közterület-felügyelőkkel, polgárőrökkel együttműködve folyamatos a 
külterületek visszatérő ellenőrzése. 

A nyári időszakban a Rendőrőrs munkatársai részt vesznek az idegenforgalmi idényből 
fakadó feladatok végrehajtásában. 

Év végi ünnepek időszakában a Jászberényi Rendőrkapitányság tervet készített a 
jelentkező bűncselekmények hatékony megelőzése, felderítése érdekében, ami 
keretében Jászfényszaru városban is rendszeres ellenőrzés alá kerültek az üzletek, és a 
külterületek erdői, a tanyákon élő személyek életvitelének körülményei. 

A rendőrőrs állománya részt vett az országos elrendelésű TISPOL közlekedésrendészeti 
fokozott ellenőrzésben. 

A rendőrőrs beosztottai tevékenysége számokban történő bemutatását szolgálja az 
alábbi táblázat. 

 2014.év 2015.év 2016.év 
Közterületre vezényelt létszám (fő) 1.073 934 1.200 
Közterületre vezényelt óraszám 9.688 9.340 12.002 
Előállítás (db) 48 40 36 
Elfogás (db) 33 33 42 
Biztonsági intézkedés 43 41 26 
Helyszíni bírság (db) 301 226 343 
Szabálysértési feljelentés (db) 94 86 156 
Tulajdon elleni szabs.(db) 18 12 10 
Bevont okmányok (db) 25 21 39 
Ittas vezető (fő) 18 9 11 

A Jászfényszaru Rendőrőrs beosztottai intézkedési tevékenységének főbb mutatói 
(forrás: 2016. évi rendőrségi beszámoló) 

2.3.3. Bűn- és baleset-megelőzés 
A rendőrség feladatkörei között kiemelt fontosságú terület a bűnmegelőzés. A lakosság 
széles körű tájékoztatása, felvilágosítása útján kívánja hatóságunk csökkenteni azoknak 
a magatartásoknak előfordulásának számát, amelyek előidézhetik az emberek áldozattá 
válását.  

Jászfényszaru városban térfigyelő, és rendszámfelismerő kamerarendszer üzemel, ami 
jelenleg 38 kamerát foglal magában. Az elmúlt évek jelentős beruházásnak 
köszönhetően a megfigyelt területek száma növekedett, emellett üzembiztosabbá vált. A 
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rendszert a város Önkormányzata üzemelteti. A város bevezető útjain, és köztereken, 
forgalmasabb csomópontoknál, és nagyobb értékű beruházások környékén kerültek 
elhelyezésre a berendezések. A rendszer központja továbbra is a rendőrőrs épületében 
található, innen lehet figyelemmel kísérni a közterületi mozgásokat és a közlekedő 
járművek adatait is a hatályban lévő adatvédelmi szabályozások szigorú betartása 
mellett. A kamerarendszer adatai segítették a rendőrséget több bűncselekmény, illetve 
tulajdon elleni szabálysértés elkövetőjének felkutatásában is. A rendőrőrs munkatársai 
napi rendszerességgel értékelik az adott időszak felvételeit, és az élőképet is 
figyelemmel kísérik esetenként a szolgálati feladatok ellátása során. 

A kamerák által rögzített adatok a saját területen folytatott nyomozásokon túlmenően a 
jászberényi, hatvani rendőrhatóságoknál elrendelt nyomozások során is több 
alkalommal elemzésre kerültek. A beruházás egyértelműen visszatartó hatással van a 
bűnelkövetőkre, és a közlekedésben részt vevők is nagyobb körültekintést tanúsítanak. 
A lakosság széles körű visszajelzéseiből kivehető, hogy a kamera rendszer kiépítésének 
híre eljutott a környező települések lakosságához is.  

A „Mi újság Jászfényszarun?”című helyi írott sajtókiadványban rendszeresen jelentet 
meg a rendőrség aktuális híreket, javaslatokat, tanácsokat. A lakossági reakciók, 
visszajelzések pozitívak, az emberek érdeklődnek a helyi aktualitások iránt. 

Az írott sajtó mellett 2016 évben egyre nagyobb teret kapott a város honlapján, és a 
város Facebook oldalán történő megjelenés. Az elektronikus megjelenés gyorsabb 
elérést tesz lehetővé az érdeklődő lakosság irányába, és az olvasók tábora is szélesedett. 

A Jászberényi Rendőrkapitányság saját bűnmegelőzési programján - Megelőzési és 
Tanácsadási Konferencia- belül az önkormányzat támogatásával és a helyi polgárőrség 
gondozásában Jászfényszarun is működik a „Szomszédok Egymásért Mozgalom” és 
bevezetésre került a Kerékpár Nyilvántartási Rendszer, mely 2016. májustól az országos 
„Bike Safe” rendszer részét képezi. 

Az időskorúak védelme érdekében folyamatosan végrehajtotta a rendőrség az 
„Időskorúak sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekmények megelőzéséről" szóló 
feladattervet. A rendőrőrs dolgozói személyesen léptek kapcsolatba az időskorúakkal és 
felvilágosítást adtak a sértetté, áldozattá válásuk megelőzése érdekében többek között a 
trükkös lopások elkövetéseiről, illetve vagyonvédelmi tanácsokkal látták el őket. 

A rendőrkapitányságon az előző években készített szórólapjainkat sokszorosítottunk, 
melyeken főként a lopások, betöréses lopások megelőzésére hívtuk fel a lakosság 
figyelmét, kiemelten a Halottak Napja- Mindenszentek megemlékezések és a Karácsonyi 
adventi ünnepek alkalmával. A szórólapok az idősek sérelmére elkövetett trükkös 
lopások megelőzésével kapcsolatos hasznos információkat is tartalmazzák. 

Kiemelten fontos, hogy a lakosságnak egyre szélesebb körben, egyre több ismerete 
legyen a rájuk leselkedő veszélyek felismerése, megelőzése terén, ez által a sértetti 
közrehatás csökkenthető. Fontos rávilágítani, hogy szemléletváltásra van szükség a 
lakosság körében. A beindított új megelőzi stratégiánknak köszönhetően az eltelt 
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időszakban tapasztalható, hogy a Jászság területén az eredményesebb bűnmegelőzéshez, 
felderítéshez szükséges lakossági szemléletváltás elindult.  

A lakosság figyelmét rá kell irányítani, hogy a sértetti közrehatás nagyban befolyásolja a 
jogsértő cselekmények bekövetkezését vagy elmaradását. 

Évente 1 alkalommal sor kerül a város helyszíni bejárására, ami során a nem kellően 
megvilágított közterületek kerülnek feltérképezésre. Az ezek alapján készült rendőrségi 
javaslatokat az önkormányzat gyorsan és pontosan megvalósította.  

Új elemként említendő az úgynevezett FINN módszerrel végzett közlekedésbiztonsági 
akció, melynek lényege, hogy nagy létszámú rendőri csoport hajtja végre - leállító, 
intézkedést foganatosító és elfogó rendőrökkel és az általános ellenőrzéstől eltérően az 
ellenőrzési ponthoz érkező valamennyi jármű megállításra kerül kizárólag csak 
alkoholteszteres ellenőrzés végett. 

Az év végén a „Hogy ne csak a mikulást vegyük észre” és a „Kék Angyal” nevű akciók is 
végrehajtásra kerültek, amely során a kerékpárral közlekedő, arra rászoruló 
személyeknek az intézkedő rendőrök láthatósági mellényt, illetve villogókat adtak át.  

A gyalogosok és kerékpárosok védelme, illetve a balestek számának csökkentése 
érdekében, folyamatosan ellenőrizésre kerülnek a közúti közlekedési jelzőtáblák 
megléte, azok állapota, a közlekedésben részt vevő járművek, kerékpárok műszaki 
alkalmassága is. 

Rendszeres sebességellenőrzés történik a település területén, és a jelentős forgalmat 
lebonyolító 32-es főúton is. 

2.3.4. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése 
Jászfényszaru városban a szolgálatot ellátó rendőrök az iskolalátogatási időben heti 
rendszerességgel ellenőrizték a közterületeket. Cél a csellengő általános iskolások 
intézményekbe való visszavitele. 

Az állomány kijelölt beosztottja rendszeresen részt vesz az éves gyermekvédelmi 
tanácskozáson, ahol a legjellemzőbb problémák kerülnek megvitatásra. 

Folyamatosan lehetőséget biztosítunk drog-prevencióról szóló előadások tartására 
gyermekeket, fiatalkorúakat érintő témákban. A Rendőrkapitánysághoz érkezett 
kéréseknek minden esetben eleget tesz a rendőrség. A D.A.D.A. programhoz 
kapcsolódóan az iskolákból érkezett összes bűnmegelőzési előadásra irányuló 
felkérésnek eleget tesznek. 

Jászberény város mentorálásával a Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
újjászervezése 2016-ban megvalósult, „SZERTEN SZIGET” néven szociálpedagógus, 
pszichológus, iskolaorvos, szociális munkás bevonásával a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálattal közösen prevenciós stand működtetése is megvalósult a Művelődési Házban. 
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2.3.5. Családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem 
Jászfényszarun nem került sor ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére 2016-ban. 
A rendőrök a sértetteknek már az elsődleges intézkedéskor tájékoztatást adtak a 
büntetőeljárásbeli jogokról, kötelezettségekről, valamint a kárenyhítés lehetőségét 
nyújtó intézményekről. Átadták az Áldozatsegítő Szolgálat tájékoztatóját és felhívták 
figyelmüket az áldozatsegítés lehetőségeire. A sértettek az áldozatsegítő 
szolgáltatásokról az őrsön elhelyezett plakátokról, valamint szórólapokról is 
értesülhettek. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálatának 
szakembereivel továbbra is jó munkakapcsolatot ápol a helyi rendőrőrssel. 

A Jászfényszarui Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére a családjukban 
veszélyeztetettnek ítélt gyermekek körülményeiről folyamatosan értesítést ad a 
rendőrség. Havi rendszerességgel egyeztető fórum kerül megtartásra, ahol a 
jelzőrendszer tagjai vesznek részt, megosztják a felmerült problémákat, tapasztalatokat. 

A Jászfényszarui Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a rendőrség kapcsolata napi 
szintű. 

2.3.6. Az Iskola Rendőre Program értékelése 
A rendőrségi baleset-megelőzési munka fontos része az „Iskola rendőre program”. 
Ennek keretében 2 iskola rendőr adott tájékoztatást a gyerekeknek az életkori 
sajátosságaiknak megfelelően a KRESZ szabályokról. A tanév elején elhelyezésre 
kerültek a plakátok, amelyek az iskola rendőr elérhetőségét segítik. Az előadások 
megtartásának dokumentálása az iskolarendőr naplóban történik. A tanítás megkezdése 
előtt az iskolarendőr az iskola vezetőjét tájékoztatta az „Iskola rendőre program” 
folytatásáról. 

A tanév megkezdése előtt és a tanév folyamán az intézmények környékén visszatérően 
helyszínbejárást végeztek és végeznek közlekedésbiztonsági, közrendvédelmi, valamint 
bűnügyi szempontból a rendőrök. 

2.4. Katasztrófavédelmi megítélés, besorolás: 
Jászfényszaru város az erősen árvíz veszélyeztetett Zagyva és a Galga folyó torkolatától 
1 km-re fekszik, továbbá mérsékelten belvíz-veszélyeztetett település. A város területén 
elhelyezkedő ipari objektum (Samsung gyár, thyssenkrupp gyár) miatt számolni kell a 
létesítmények általi veszélyeztető hatással. Ezen üzemek nem tartoznak a 
katasztrófavédelmi törvény IV. fejezetének hatálya alá. Egyéb eredetű veszélyek között a 
rendkívüli időjárás, a felszíni és a felszín alatti vizek sérülékenysége, földrengés 
veszélyeztetettség, továbbá a lakosság alapvető ellátását biztosító infrastruktúrák 
sérülékenysége, mint kockázati tényező került értékelésre. Ennek megfelelően a 
„Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10.) Korm. 
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rendeletben foglaltakra tekintettel az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség a 
település kockázatértékelése eredményeként a települést a II. katasztrófavédelmi 
osztályba sorolta. 
Jászfényszaru Város Önkormányzata is foglalkoztat a megfelelő képesítésekkel rendelkező 
közbiztonsági referenst és annak helyettesét is. 
A város rendelkezik a különféle katasztrófahelyzetekben szükséges – jóváhagyott – tervekkel, 
és megalakította a szükséges csoportokat, folyamatos képzésükről a Jászberényi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel együttesen gondoskodik. Így rendelkezik: 

 Intézményi Befogadási Tervvel; 
 Belvízvédelmi Tervvel; 
 Mozgósítási Tervvel; 
 Riasztási Tervvel; 
 Veszélyelhárítási Tervvel; 
 Jászfényszaru Települési Polgári Védelmi Szervezettel; 
 Jászfényszaru Település Területi Műszaki-mentő (Árvízvédelmi komplex) csoporttal. 

3. A közbiztonság szempontjából kiemelten kezelendő 
intézmények és objektumok:  
 Városháza és GAMESZ épülete és környezete; 
 Takarékszövetkezet épülete és környezete; 
 Általános iskola épületeI és környezete; 
 Óvoda épülete és környezete; 
 Posta épülete és környezete; 
 Művelődési ház és városi könyvtár épülete és környezete; 
 Szabadság úton lévő kereskedelmi és vendéglátó helyek; 
 Parókia épülete és környezete; 
 Római Katolikus Templom épülete és a Templom Park; 
 Samsung Smart School épülete és környezete; 
 IV. Béla Park; 
 Játszóterek, játszóparkok és környezetük; 
 Üzletközpont épülete és környezete; 
 Benzinkút és környezete; 
 Lehel-tó és környezete; 
 Buszállomás és a buszmegállók s környezetük; 
 Lovas pálya és környezete; 
 Vendéglátó egységek és környezetük; 
 Trianon emlékmű és környezete; 
 Ipari Park és a benne lévő vállalkozások épületei, környezetei; 
 Hulladékudvar és újrahasználati központ épülete és területe; 
 Hajtató és területe; 
 Sportpálya, sportsátor és környezete; 
 Egészségház épülete és környezete; 
 Gondozási Központ épülete és környezete; 
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 Temetők és környezetük (parkolók is), 
 Rendőrőrs épülete, 
 Vízmű és környezete, 
 Szennyvíztelep és környezet, 
 Ivóvíz bázist biztosító mélyfúrású kutak. 

4. A közbiztonság megteremtésében és fenntartásában, a 
bűnmegelőzésben együttműködő helyi erők 

Fontosabb együttműködő intézmények, egységek Jászfényszaru településen: 
 rendőrség; 
 önkormányzat; 
 polgárőrség; 
 tűzoltó egyesület; 
 iskola, óvoda; 
 civil szervezetek. 

4.1. Rendőrőrs 
Jászfényszarun alosztály jogállású rendőrőrs működik, a Jászberényi Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi Osztály vezetőjének alárendeltségében. 

A rendőrőrs illetékességi területéhez tartozik Jászfényszaru város, és Pusztamonostor 
község közigazgatási területe, ahol ellátja a hatáskörébe utalt bűnmegelőzési, 
bűnüldözési, közlekedésrendészeti feladatokat. 

A rendőrőrs önkormányzat által biztosított jó állapotú épületben működik, ami a 
közeljövőben terv szerint bővítésre, és felújításra kerül. 

A rendőrőrs parancsnoka értékeli a közbiztonsági, közlekedésrendészeti adatokat, és 
elemzést követően elosztja, szervezi a felmerülő feladatokhoz szükséges erőket, 
eszközöket, összehangolja a körzeti megbízottak, és a közrendvédelmi járőrök 
tevékenységét. A rendőrőrs munkatársai a lakosság által széles körben ismert szolgálati 
mobiltelefonon is elérhetőek, a központi segélyhívó lehetőség mellett, amivel egy 
személyesebb kapcsolatfelvétel lehetősége nyílik meg az állampolgárok és hatóság 
között. 

A rendőrőrs munkatársai napi szintű kapcsolatban, egymás tevékenységét erősítve 
végzik tevékenységüket a szomszédos rendőrhatóságok munkatársaival, az 
önkormányzatokkal, közterület felügyelőkkel, polgárőrséggel. 

Az üzembiztosan működő, rendkívül magas műszaki színvonalat képviselő térfigyelő, és 
rendszámfelismerő rendszer kiépítését követően a rendelkezésre álló adatoknak 
köszönhetően a rendőri munka hatékonysága ugrásszerűen javult. 
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A város közbiztonsági helyzete az elmúlt évek során tapasztalt bűnügyi esetek számának 
csökkenése figyelembevétele alapján fokozatosan javul, a település lakosságának 
szubjektív biztonságérzete jónak mondható. 

4.2. Önkormányzat 

4.2.1. Önkormányzat 
Jászfényszaru Város Önkormányzatának a helyi bűnmegelőzési programok szervezése, a 
bűnüldöző szervek támogatása feladat és felelősség is. Az önkormányzat részére, a 
településen a bűnmegelőzés érdekében a következő eszközök állnak rendelkezésre: 
- hatékony egyeztető, közvetítő szerep felvállalása; 
- konfliktusok kezelése, problémamegoldás kezdeményezése; 
- településpolitika alakítása a biztonsági szempontok figyelembevételével (pl. 

településtervezés, közlekedésbiztonsági intézkedések, közvilágítás, 
útkereszteződések biztonsági intézkedései); 

- a rendőrség, polgárőrség anyagi támogatása, a bűnmegelőzési programokhoz 
kapcsolódó pályázati lehetőségek kihasználása, ehhez szükséges saját forrás 
biztosítása; 

- közterület-felügyelet és városőrség működtetése; 
- bűnmegelőzési-közbiztonsági programok megtartásának támogatása (pl. helyiség 

biztosítása); 
- a helyi köznevelési intézményekkel együttműködni, hogy a gyermekek korosztályi 

sajátosságainak megfelelően sajátítsanak el az alapvető bűnmegelőzési és 
közbiztonsági ismereteket, 

A települési önkormányzat ezeken felül szerződést köthet az illetékes 
rendőrkapitányság vezetőjével 
- rendőrségi kötelezettségvállalás esetén a rendőrfőkapitány előzetes egyetértésével 
- különösen a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása, a rendőrség és az 

önkormányzati szervek tevékenységének összehangolása, valamint az illetékességi 
területén működő rendőri szerv létesítésének, bővítésének és fejlesztésének 
elősegítése érdekében. 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a mindennapok során segíti a rendőrség munkáját, 
a kollegialitást követve, a köz érdekében. A rendőrőrs épületét ingyenesen biztosítja az 
önkormányzat, továbbá üzemanyag hozzájárulással és túlórakeret biztosításával is segíti 
a működést. 

Közterület-felügyelet működtetésével a mind hatékonyabb közbiztonság megteremtését 
célozta meg az önkormányzat. 

Pénzügyi támogatásban részesül a Jászfényszaru Polgárőr Egyesület, amely 
tevékenységével érezhetően növeli a település közbiztonságának szintjét, járőrszolgálat 
ellátásával biztosítja a rendfenntartói jelenlétet, a rendezvények biztosításával pedig az 
önkormányzat és a lakosság részére nyújt jelentős segítséget. Az egyesület részére az 
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önkormányzat székhely épületet biztosít. 

A Jászfényszaru Tűzoltó Egyesület úgyszintén anyagi és nem anyagi támogatásban 
részesül az önkormányzat részéről. A tűzoltó szertárat és vonulásra alkalmas szert 
(tűzoltó autó) az önkormányzat biztosítja az egyesület részére, míg pénzbeli 
hozzásárulással a szakmai munkát és a működőképességet segíti elő. 

Az önkormányzat 38 kamerából álló kamerarendszert működtet a településen, mely 
jelentősen hozzájárul a településen a bűnesetek felderítéséhez, azok visszaszorításához. 
A település kamerarendszerének térképe az 1. számú mellékletben található. A rendszer 
évről évre bővítésre kerül, mellyel a mind hatékonyabb bűnmegelőzés, felderítés és 
biztonságérzet valósul meg. 

Ezek mellett az önkormányzat különböző esélyegyenlőségi és felzárkóztató 
programokat, projekteket valósít meg (pl.: Első lépés projekt, Utánunk a közösség 
projekt, stb…). 

Az önkormányzat kapcsolata ezen munkákban résztvevő szervekkel és szervezetekkel 
kiváló és napi szintű. 

4.2.2. Közterület felügyelet 
A Jászfényszaru város közterület felügyeletét Jászfényszaru Város Önkormányzata 2012-
ben hozta létre 2 fővel a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal belső 
szervezetének egységeként. 2017-ben 2 fő közterület felügyelővel és 1 fő városőr 
közreműködésével végzik feladataikat. A közterület felügyelet és a Jászberényi 
Rendőrkapitányság, ezen belül a Jászfényszaru Rendőrőrs közötti együttműködés kiváló, 
napi szintű.  

2014-ben az önkormányzat 1 db Pulsar Quantum HD 38S típusú hőkamerát vásárolt a 
közterület felügyelet mind hatékonyabb külterületi fellépése érdekében, ami az eddig 
eltelt időszakban igen hatékony eszköznek bizonyult főként a falopások és külterületi 
tanyák fosztogatása ügyében. A felügyelők 8 db mobil kamerával tudnak a frekventáltan 
problémás vagy lokális, egyedi problémát generáló területekre kihelyezni, mely már 
több alkalommal is eredményes felderítést eredményezett. 

A közterület- felügyelők napi feladata a városban kiépített közterületi kamerarendszer 
általi felvételek elemzése, kiértékelése, az intézkedések megtétele. A közterület- 
felügyelők 2 műszakos munkarendben végzik feladatukat, bevezetésre került a szombati 
és az éjszakai szolgálat ellátás is. A közterület-felügyelők feladatkörébe tartozik a város 
közterületein található kóbor ebek befogása, a befogott állatok megfelelő ideig történő 
tartása és dokumentálása, melyhez a szükséges eszközök rendelkezésre állnak. A 
közterületen talált állati tetemek elföldelése is közterület-felügyelőink feladata.  
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4.3. Jászfényszaru Polgárőr Egyesület 
A polgárőrség 27 fős létszámmal látja el feladatait, melyből 7 fő nő. Főbb feladataik a 
településen belüli járőrszolgálat ellátása, külterületi tanyaszolgálat ellátása, települési 
rendezvények biztosítása.  

A rendőrséggel történő együttműködés jó szintű, minden jelentős rendezvény 
biztonságos lebonyolításában közös fellépéssel valósult meg. Jászfényszarun 
megrendezett ünnepségeken, a nagyobb rendezvényeken, hatékonyan, és látványosan 
működik közre a polgárőrség a bűnmegelőzési, forgalomszervezési tevékenységekben. 
A rendőrséggel együtt reggelente az iskolák előtti gyalogos átkelőknél segítik a gyalogos 
forgalmat (főként gyermekek), ami szintén elismerést váltott ki a lakosság részéről. 
Minden rendkívüli eseménynél segítséget nyújtanak az intézkedő szerveknek. 

Különféle oktatásokat szerveztek a gyermekeknek, mint a drogprevenció, 
bűnmegelőzés, közlekedés. Rendőrséggel és az önkormányzat közbiztonsági 
referensével közösen népszerűsítik a SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom) 
mozgalmat. 2015-ben pályázat útján új szolgálati gépkocsit sikerült beszerezniük, mely 
tovább emeli a munkálataik színvonalát. 

A Jász Polgárőr Egyesület tevékenyen segíti a helyi polgárőrség munkáját a nagyobb 
rendezvények lebonyolításakor a környező településeken lakó polgárőrök bevonásával. 

4.4. Jászfényszarui Önkéntes Tűzoltóság 
Az egyesület közel 20 fő tagot számlált, melyből a vonulóképes állomány 12 fő. Az 
önkormányzat 2015-ben vásárolt használt, de kitűnő állapotban lévő szert (tűzoltó 
autót). 

Az egyesület kiváló kapcsolatot ápol az önkormányzattal, mely megalapozza a helyi 
emberek, épületek, eszközök fokozottabb védelmét. Az együttműködés keretein belül az 
önkormányzat tűzoltó laktanyát, gépjárművet biztosít a Tűzoltóm Egyesület részére, és 
az azok üzemeltetéséhez szükséges költségek egy részét is viseli. Az egyesület biztosítja 
a laktanya és a gépjárművek szakszerű használatát, fenntartását, állagmegóvását, elvégzi 
a szükséges ellenőrzéseket, elősegíti a területen bekövetkezett balesetek, tűzesetek 
okozta károk enyhítését, esetenként azok megelőzését, az önkormányzati 
rendezvényeken személyes jelenlétet biztosít és közreműködik azok sikeres 
lebonyolításában. Minden év május 1-én tartott Város Napja ünnepségen különböző 
ügyességi feladatokkal, programokkal várja a gyermekeket. 

Az egyesület részt vesz a kistérségi, megyei tűzoltó rendezvényeken, versenyeken, 
továbbképzéseken. 
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4.5. Intézmények 

4.5.1. Óvoda 
Jászfényszaru Varos Óvodai Intézménye egy korszerű, új építésű óvodát működtet a 
Kossuth út 4 szám alatt Napfény Óvoda néven. Az új, egységes óvoda megteremti az 
esélyegyenlőség feltételeit, kiszolgálja a sokoldalú tehetséggondozást magas szakmai 
színvonalon. Az épületben helyet kapott egy tornaszoba, mely hozzájárul a gyermekek 
mozgásfejlesztéséhez, a rendszeres testmozgás pedig az egészséges életmód 
megőrzéséhez, kialakításához. Jászfényszaru földrajzi elhelyezkedése miatt nagy 
számban fordul elő városunkban asztmatikus jellegű megbetegedés, mely árnyalására 
egy só-szoba is kialakításra került az intézményben. A gyermekek egyéni fejlesztését, a 
sokoldalú tehetséggondozást a megfelelő számú fejlesztő-helyiség és eszköz 
megépítésével, beszerzésével már tudja biztosítani. Az új, teljes körűen 
akadálymentesített óvoda megtestesíti az esélyegyenlőséget, a korszerű, energia-
hatékony technológiája pedig biztosítja a hosszú-távú fenntarthatóságot, a gyermekek 
(és felnőttek) számára nevelő célzattal tud megjelenni a környezettudatos szemlélet 
terén. A modern, miden igényt kielégítő épület megfelel az Európai Uniós elvárásoknak.  

A óvoda biztosítja a helyi gyermekek ellátását. Kapacitása: 193 férőhely.  

Az SNI-s gyermek fejlesztését 2011-es tanévtől külsős pszicho-pedagógus látja el, melyet 
az óvoda biztosít számára, továbbá ugyanebben a formában működik a logopédiai 
ellátás is. 

Az önkormányzattal együttesen ingyenes étkeztetés lehetőségét is biztosítja. 

A bölcsődei ellátás, illetőleg a 2 éves kortól történő óvodai felvétel biztosítása még nem 
megoldott. Bölcsődeépítés 2018-ban fejeződik be, várhatóan 2018 szeptemberében tud 
beindulni annak működése. 

4.5.2. Általános Iskola 
Az általános iskolai képzés a városban a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola kereteiben két épületben folyik. Az úgynevezett „Sárga iskolában” 
(Szabadság út 2.), amelynek több mint 100 éves épülete 2005-ben teljes egészében 
felújításra került. Ott az alsó tagozatosak oktatása és az alapfokú művészeti képzése 
zajlik. Az úgynevezett „Fehér vagy Nagy Iskolában” (Szabadság út 32.) pedig a felső 
tagozatos tanulók tanulhatnak, valamint az igazgatóság is ott tálalható meg. Az 
Önkormányzat ezen épületet is komplexen felújíttatta 2010-ben. 

Az iskolában elérhető művészeti képzés kistérségi feladatokat is ellát: a szakmai 
tapasztalatok átadásával, illetve segítségnyújtással. Az iskola tagja továbbá az Európai 
Innovatív Iskolahálózatnak, amely innovatív pedagógiai módszerek bevezetését 
támogatja az iskolában, illetve kiemelkedő informatikai hátteret nyújt az oktatáshoz. 

Az alsós intézményben 200 férőhelyen, míg a felsős intézményben lévő 400 férőhelyen 
tanulhatnak a diákok. 
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Az iskolában a tanórán kívüli programok esetében az alábbiak működnek: alapfokú 
művészet-oktatás, napközi, szakkörök, iskolai nyári táborok. Az alapfokú 
művészetoktatásban az iskola tanulói közül valamivel több, mint 51% részesül. A 
napközi megszervezésére az alsós diákok körében került sor, ahol 4 napközis 
csoportban, valamint a felső tagozaton tanulószobai csoportban történik a délutáni 
foglalkozás.  

Fontos kiemelni az iskola katolikus szellemben történő nevelését mely a gyermekek 
oktatása mellett viselkedéskultúrára, értékrendi magatartásra, testvériségre és 
szeretetre is neveli a gyermekeket. 

4.6. Szociális ellátás 
Jászfényszarun 1987 óta a Gondozási Központ fogja össze a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátási formákat. A meglevő gondozási rendszer egymással összefüggő működési 
egységet képez, mely fokozataiban és szolgáltatásaiban alkalmazkodik az életkor és a 
betegségek okozta követelményekhez. A jelenlegi ellátások megteremtik annak a 
lehetőséget, hogy az idős emberek minél hosszabb ideig maradjanak az otthonukban, 
megszokott környezetükben. 

A Gondozási Központ szükségességét az támasztja alá, hogy Jászfényszaru lakosainak 
közel egynegyede időskorú. Számukra az alábbi személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokat biztosítja a Központ: étkeztetés, házi segítségnyújtás, Idősek Klubja, szociális 
információs szolgáltatás, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás.  

A Gondozási Központ 2015-ben lett teljes egészében felújítva, és kibővítve, így már a 
bentlakásos időskorú ellátást 46 férőhellyel tudja megoldani. A szolgáltatás 
infrastrukturális hátterét tekintve megállapítható, hogy az épület megfelel a 21. század 
követelményeinek, mind állagában, mind felszerelésében. 

A Gondozási Központ napi rendszerességgel, összesen mintegy 120 idős emberrel tart 
kapcsolatot es biztosit számukra valamilyen ellátást. A gondozónői feladatokat 
szakképzett gondozónők látják el.  

A Gondozási Központ szakmai irányításával és önkormányzati finanszírozással működik 
a Segítő Kezek program is, melyben két fő időslátogató gondoskodik a településen lakó 
idősek segítéséről, életük megkönnyítéséről. 

A Családsegítő Szolgálat 2004. december 1 óta működik Jászfényszarun. A Szolgálatot 
elsősorban megélhetéssel, lakhatással, életvezetéssel kapcsolatos problémákkal lehet 
felkeresni. A Szolgálat célja, hogy a gondozással elősegítse a családokban jelentkező 
krízisek, működési zavarok megoldását. A Családsegítő Szolgálat munkáját a 
Gyermekjóléti Szolgálat is segíti, amely szinten 2004 óta végzi feladatait. Mindkét 
szolgálat a Tompa Mihály u. 7. szám alatt található épületben székel. 

A településen védőnői szolgálat közel 50 éve működik. Feladata az évek során 
folyamatosan változik, de mindig az egészség védelmére, betegségmegelőzésre és 
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fejlesztésre irányul. A napi védőnői tevékenységen túl rendszeresen tart szülésre 
felkészítő tanfolyamot, kismama klubot, családóvó kurzust, természetes családtervezési 
tanácsadást, mentálhigiénés tanácsadást. Az anya- es csecsemővédelem, valamint az 
iskolai védőnői ellátás mellett rendszeresen tartanak a felnőtt lakosság körében is 
egészségügyi felvilágosító előadásokat és szűrű vizsgálatokat. A Védőnői Szolgálat 
továbbá együttműködik az egészségügyi és szociális szervezetekkel, továbbá részt vesz a 
különböző szociális témájú pályázatok előkészítésében. 

Az Emberséggel az Emberért Egyesület (2241 Sülysáp Kossuth Lajos u. 171.) 
tanyagondnoki szolgáltatást működtet Jászfényszaru külterületén is, mely 1 fő 
tanyagondnok munkásságával szolgálja a külterületen, tanyán élők biztonságát. 

5. Célok: 
Az előző fejezetek alapján kell kialakítani azokat a célokat, amelyekhez hozzárendeljük a 
szükséges cselekvéseinket. 

Rövidtávú célok: 
 Az Önkormányzat közbiztonsági koncepciójának és bűnmegelőzési stratégiájának 

elfogadása. 
 A szubjektív biztonságérzet javítása, melyre a felállított prioritásokat figyelembe 

kell venni. 
 Térfigyelő kamerarendszer bővítése, modernizálása és működtetése. 
 A lakosság célirányos tájékoztatása a helyi médiában az általuk észlelt 

környezetkárosítás, lopás, családon belüli bántalmazás, illegális szemétlerakás 
bejelentésének szükségességéről és annak módjáról. 

 Az iskolákban szükség szerint biztonsági személy vagy személyzet felvételével 
kiszűrhetők a besurranó tolvajok vagy a „dühöngő” szülők garázdasága. 

Középtávú cél: 
 A közösségi bűnmegelőzés átfogó rendszerének kiépítése – a bűnmegelőzés 

társadalmasítása –a településen. 
 Partnerségi viszony szélesítése az önkormányzat, az illetékes rendészeti szervek, 

helyi intézményi struktúra, gazdasági élet helyi szereplői, lakossági- civil 
szerveződések és a lakosság minél szélesebb rétege között.  

 Biztonságos internet használatról az iskolában és a helyi médiában rendszeresen 
halljanak a tanulók. 

 SZEM mozgalom propagálása. 
 Felzárkóztatás, felzárkóztatást és esélyegyenlőséget célzó projektek preferálása. 

Hosszú távú cél: 
 Az objektív biztonság és a szubjektív biztonságérzet közelítése és javítása, a 

meglévő nívós életminőséget javító közbiztonság fenntartása, a bűnözés további 
csökkentése . 
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 Anyagi forrás megteremtése, pályázatfigyelés a bűnmegelőzést is szolgáló helyi 
szabadidős, kulturális és sportprogramokhoz. 

 Érdekeltté kell tenni Jászfényszaru lakóit abban, hogy a felújított, vagy újonnan 
létrehozott közéleti tereket, területeket, pályákat, virágszigeteket megóvják. 
Ennek érdekében, az érintettek vegyenek részt a szükséges munkálatokban, majd 
fogadják örökbe az így létrejövő, vagy felújítandó létesítményeket. Az ezzel 
kapcsolatos elismerések módjának kidolgozása. 

 Forgalomtechnikai berendezések és megoldások lehetőségének felmérése. 
 Szükséges a tanyavillamosítást folytatni a teljes körű tanyavillamosítás eléréséig. 
 Gyermekek önvédelmi oktatásának bevezetése. 
 A település adottságából kiindulva (3 régió – 3 megye – 5 kistérség találkozási 

pontja) az együttműködések megyéken, régiókon átnyúló szélesítése, mely 
keretein belül Jászfényszarutól 20 km-en belül lévő települések részvételével 
közbiztonsági és bűnmegelőzési konferencia tartása évenként, a tapasztalatok, 
újítások, feladatok átbeszélése, bemutatása, a bűnmegelőzés és közbiztonság 
hatékonyságának növelése érdekében. 

 A településen lévő munkahelyek fenntartása, bővítése, a termelő és munkahelyet 
biztosító egységek helyben tartása. 

6. Beavatkozási területek (együttműködés területei), 
feladatok, prioritások 

6.1. A képviselő-testület feladatai a koncepció végrehajtása során: 
Jászfényszaru Város Önkormányzatának képviselő-testülete Sport, Kulturális, Ifjúsági és 
Közrendi Bizottsága foglalkozik részletesen ezen feladatokkal. A bizottság által 
megtárgyalt témákat tárgyalja a képviselő-testület is.  
A bizottság jelenlegi és jövőbeni feladatai: 

 A koncepció hosszú távú feladatainak megvalósulására irányuló, a rövid távú 
közbiztonsági, bűnmegelőzési projektek, cselekvési programok jóváhagyása, 
ajánlások, állásfoglalások szükségszerű elkészítése. 

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

 A bizottság évente egy alkalommal - a Jászberényi Rendőrkapitányság, a 
Jászfényszaru Város Polgárőrség és a Jászberényi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség éves beszámolójával egyidejűleg - tájékoztatja a képviselő-testületet 
a közbiztonsági, bűnmegelőzési munkáról. 

 A bizottság kikéri az együttműködő felek véleményét, meghívja azok képviselőjét 
a közbiztonsággal foglalkozó üléseire. 

 A szükséges helyi rendeletek felülvizsgálata, módosítása, esetleges szigorítása 
(zaj, hulladék, stb…). 
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6.2. Általános feladatok: 
A bűnmegelőzést és a közbiztonságot érintő kiemelt feladatok: 

 a bűnmegelőzéshez való helyi összefogás és felelősség népszerűsítése, a 
személyes szerepvállalás motiválása; 

 külső források (humán, anyagi) bevonása, pályázati lehetőségek felkutatása; 
 helyi erőforrások bevonása a bűnmegelőzési tevékenység önkéntes alapú 

gyakorlati munkájába; 
 helyi összefogás és felelősség megteremtése a bűnmegelőzésben (a civil 

szervezetek és a lakosság összefogása és együttműködése); 
 szorgalmazni szükséges a helyi közösségek, polgárok és a rendőrőrs közötti 

folyamatos és jó kapcsolatot, amely megléte esetén fokozhatja a lakosság 
biztonságérzetét és hozzájárul a bűnelkövetés megelőzéséhez; 

 partnerség megteremtése, kapcsolatkeresés a társadalmi, bűnmegelőzés 
szereplői között (civil szervezetek, egyház, térségi, országos, nemzetközi szint); 

 a bűnözés helyi okainak feltárása, megállapítása; 
 a sértetté válást befolyásoló tényezők feltárása; 
 a bűnalkalmak számát redukáló intézkedések megfogalmazása; 
 az elsőbbséget élvező célok és a nagyjelentőségű feladatok meghatározása; 
 döntések előkészítése, döntés, majd „megrendelés" a megfelelő szakmai 

szervezetek felé; 
 a feladatok közös végrehajtására szoros együttműködés az önkormányzat, a 

szakmai szervezetek, a helyi intézmények, a helyi társadalom tagjai között; 
 a bűnmegelőzésben együttműködők között folyamatos partnerségi viszony 

fenntartása; 
 a társadalmi megelőzési program és az ezzel kapcsolatos információk hatékony 

továbbítása, folyamatos kommunikálása; 
 drog prevenció; 
 a meglévő munkahelyek megtartása, további munkahely teremtés, termelő 

egységek helyben tartása, számuk bővítése. 

6.3. Közrend, közbiztonság feladatai: 
 veszélyeztetett területek folyamatos felderítése, ellenőrzése, veszélyeztetett 

objektumok rangsorolása, az ellenőrzés (járőrözés) hatékonyságának fokozására; 
 fertőzött területek rendőrségi nyilvántartás alapján történő súlyozása; 
 fertőzött területen élők fokozott tájékoztatása (személyes, honlap, kábel tv., helyi 

újság); 
 lakosság rendszeres tájékoztatása - pl. zárral, lakattal zárják az olyan kerti, udvari 

kamrákat, tárolókat, ill. egyéb helyeket, ahol értéket tárolnak (pl. fűnyíró, 
szerszámok, gépek, stb…), mert bűnelkövetők célpontjává válhatnak; 

 lakó-környezet biztonságának erősítése; 
 közterületek, műemlékek, épületek, játszóterek, parkok biztonságának erősítése, 

fokozott ellenőrzése vagyon- és személyvédelem biztosítása céljából; 
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 SZEM - Szomszédok Egymásért Mozgalom kibővítése; 
 vagyonvédelem (rongálás, csalás, lopás megelőzése); 
 családvédelem (családon belüli erőszak megelőzése); 
 vandalizmus megszüntetése: az elkövetők szigorú megbüntetése (a vonatkozó 

jogszabályok figyelembevételével); 
 térfigyelő kamerarendszer bővítése frekventáltan a fő közlekedési útvonalakon, a 

népszerű szolgáltató/vendéglátó helyeken (Szabadság út egészét figyelő kamerák 
számának bővítése, Faház vendéglátó egység, stb…); 

 a központban és a frekventált, gyakran nagyobb tömegek által használt helyeken, 
továbbá az üzletek köré a parkolók számának bővítése; 

6.4. Közlekedéskultúra javításának feladatai: 
 közlekedésbiztonságot veszélyeztető helyszínek, hiányosságok felderítése, 

elhárításukkal kapcsolatos intézkedések összehangolása; 
 közlekedési és közúti biztonság megerősítése; 
 baleset megelőzési programok szervezése, elsősorban az oktatási 

intézményekben (óvoda, általános iskola) az életkori sajátosságokhoz igazodva; 
 gyalogátkelőhelyek kiemelt ellenőrzése.  
 a külterületi utak folyamatos gondozása, járhatatlan részek helyreállítása, a 

vízlevezetések megoldása; 
 gyalogátkelőhelyek felülvizsgálata, szükség szerint új kijelölése; 
 a 32-es út felújítása; 

6.5. Gyermek és ifjúságvédelem feladatai: 
 a gyermek és fiatalkorú áldozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzése; 
 tovább kell erősíteni a gyermekvédelemben résztvevő jelzőrendszer tagjainak 

együttműködését, rendszeres szakmai megbeszélések, szociális kerekasztal 
működtetésével; 

 a jelzőrendszer szerepének további erősítése a gyermek-és ifjúságvédelemben. 
 az érintett csoportok felzárkóztatásának elősegítése, az esélyegyenlőség 

megteremtése pályázati források bevonásával; 
 A komplex telep program („TEAHÁZ” projekt) folytatása. 

6.6. Családvédelem feladatai: 
 a családon belüli erőszak felderítése a lakosság részére nyújtott folyamatos 

információ biztosításával; 
 a családon belüli erőszak áldozatainak védelme érdekében finomítani kell a 

beavatkozási lehetőségeket; 
 a nők és időskorúak ellen elkövetett támadások megelőzése. 
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6.7. Időszakos közvélemény-kutatás feladata: 
A lakosság körében visszatérően fel kell mérni a közbiztonság megítélését, ötleteket kell 
gyűjteni a továbblépés irányairól, az „ügyfél a legjobb fejlesztő” felfogás alapján 
(lakossági fórumok tartása, civil szervezetek véleményének megismerése, ifjúsági, 
szociális, egészségügyi intézmények információi, közvetlen állampolgári vélemények 
megismerése). A véleményeket és a pozitív közakaratot folyamatosan, a lehetőségek 
függvényében vissza kell csatolni a végrehajtásba. 

6.8. Követendő magatartások népszerűsítésének feladatai: 
Helyi elismeréseket (kitüntetések, díjak, címek) kell adományozni, illetőleg rangos 
fórumokon kell megbecsülni azon polgárokat, akik példamutató magatartást 
tanúsítanak, áldozatos munkát végeznek a közbiztonság és helyi bűnmegelőzés 
érdekében. Az önkormányzat rendeletalkotási jogára figyelemmel folyamatosan 
vizsgálni kell, hogy a bűnmegelőzés érdekében szükséges-e a helyi viszonyok 
szabályozása vagy a meglévő szabályok módosítása. 

6.9. Szervezeti fejlesztések feladatai 
A település jelentős fejlődés előtt áll. Munkásszállás kialakítása, újonnan betelepülő és 
bővülő gyáregységek mind több és több munkavállalója, bővülő lakosságszám 
megköveteli a rendvédelmi szervek állományában a létszámfejlesztést. Ennek tükrében 
a rendőrőrs létszámbővítése indokolt lehet a megnövekedett feladatok tekintetében. 
Fontos a polgárőr egyesület további erősítése mind az arra alkalmas személyek 
toborzásával, mind a technikai háttér erősítésével, mind az egyesületi tagság 
aktivitásának növelésével. 
Ugyancsak szükséges a helyi tűzoltó egyesület létszámának növelésére, a technikai 
háttré biztosítására, a képzettségi szint emelésére is. 

6.10. Média, nyilvánosság, hírközlés feladatai: 
 a helyi és közösségi médiák (Mi újság Fényszarun? helyi lap, Trió TV 

Jászfényszaruról jelentjük című műsora, internetes honlap, hirdetőtáblák, stb.) 
szerepvállalásának erősítése a prevenciós tevékenységben. 

6.11. Prioritások 

6.11.1. A közterület rendjének fenntartása. 
A lakosság közvetlenül érzékeli a közterületen történő jogsértéseket. Védekezési 
lehetőségei korlátozottak, ezért egyik legfontosabb feladat a közterület, a nyilvános 
helyek, tömegeket vonzó rendezvények helyszíneinek és rendjének biztosítása. 
Elkötelezett az Önkormányzat szándéka annak érdekében, hogy a - bárki által igénybe 
vehető - közterületeken az emberek biztonságban érezzék magukat a nap bármely 
szakában. 
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6.11.2. Vagyon és személy ellen elkövetett sérelmek 
Fontos és kiemelt szerepe van a biztonságérzet növelésében, a bűnmegelőzésben a helyi 
lakosok odafigyelésének, jelzésének, a hatóságokkal és közreműködő szervekkel való 
kiváló kapcsolat kiépítésének. 

A biztonságérzet növelésének egyik formája, ha a lakos biztonságban tudja ingó és 
ingatlan formájú értékeit. A helyben lakó, a rendőrség látókörében lévő, szabálysértés és 
bűncselekmény elkövetésére hajlamos egyének rendszeres megfigyelése, ellenőrzése 
mellett rendkívül kiemelt szerepe van a gazdaságilag jelentős és még további fejlődés 
alatt és előtt álló Jászfényszarun működő gyáregységekben dolgozó, más településekről 
napi szinten itt lévő munkavállalók általi szabálysértési és bűncselekményi látencia 
csökkentésének. A rendszeres és irányított járőrözéssel, a magas felderítési százalékkal, 
a kamerarendszer által megfigyelt területek minél nagyobb arányú bővítésével, az 
együttműködés során megvalósítható egyéb intézkedésekkel lehet ezt elérni.  

Kiemelten kell kezelni a vendéglátó helyek további fokozott ellenőrzését, az üzletek, 
szolgáltató egységek és nemzeti dohányboltok környékének ellenőrzését, mellyel 
egyrészt háttérbe szorítható a más településről ide érkező, tudatosan vagy hirtelen 
felindulásból allantas szándékkal szabálysértést vagy bűncselekményt elkövető 
személyek jelenléte, másrészből fokozzák a lakosok biztonságérzetét. 

6.11.3. A településen fellelhető, időszakos és kedvezőtlen eseményekre, tendenciákra való 
gyors és hatékony reagálás, azok kezelése. 

Az időszakosan jelentkező, az idegenforgalomhoz köthető specifikus kedvezőtlen 
problémák (garázdaságok, ház feltörések, lopások) kezelése kiemelt feladata a 
rendvédelmi szerveknek és az abban közreműködők számára. Törekedni kell a 
közlekedés rendjének, és biztonságának, valamint a közlekedési balesetek számának és 
súlyosságának minél szélesebb körű megelőzése érdekében az illetékes szervekkel való 
maximális együttműködésre. 

Ide kell sorolni az átmenő bűnözés visszaszorítását is, mivel alkalmanként, de jelen van 
a településen. Visszaszorításában, felszámolásában jelentős segítséget nyújt a 
kamerarendszer, mely hatékonyságának fokozása jelentős eredményeket jelenthet.  

Külterületek, külterületi ingatlanok, külterületen lakók védelme kapcsán fontos a 
tulajdonosokkal egyfajta párbeszéd kialakítása, melyet az önkormányzat szervezésében 
lehet sikerrel megvalósítani. Ösztönözni kell az épületvédelmi kialakításokat, saját 
technikai védelmi eszközök telepítését, a legalapvetőbb mechanikai védelem 
kialakítását. Ide tartoznak a falopások, illetéktelenek általi fakitermelések okozta károk 
enyhítésére szolgáló intézkedések is, melyek azonban csak széles körű, több irányú 
összefogással és állandó megfigyeléssel előzhető meg.  

Mezőgazdasági területeken a mezőőrök foglalkoztatása, a gazdálkodók összefogása, 
jelzőrendszere szolgálhatja a megelőzést és a környezeti veszélyek észlelését. 
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Igencsak fontos a külterületek védelme érdekében a Jász Vadásztársaság, a 
Jászfényszarui Vadásztársaság, a rendőrőrs, a közterület-felügyelet és az önkormányzat, 
a gazdák, a Segítő Kezek munkatársai, a helyi horgászegyesület halőrei közötti 
összefogás, az információk gyors és pontos áramlása, mellyel kiemelkedő eredményeket 
lehet elérni a külterületek védelmében. 

6.11.4. A gyermek és fiatalkori bűnözés csökkentése. 
Ezen korosztály célirányos preventív nevelésével a bűnözés utánpótlási bázisának 
csökkentése, a már „megtévedt,, gyermek helyes irányba terelése, az ehhez szükséges 
szakmai személyi és intézményi igény biztosítása alapvető törekvés kell legyen. 

A rendőrség, a szociális ellátásban dolgozó személyek, a gyámhatóság az illetékes 
gyámhivatal, a védőnői hálózat, a családsegítő szolgálat és az óvoda, iskolák vezetése 
közti hatékony együttműködést kell megvalósítani, mely záloga lehet a jelentkező 
problémák sikeres kezelésének. A prevenciós tevékenység során elsősorban a 
halmozottan hátrányos helyzetűekre, a veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúakra, 
illetve a visszaesőkre kell koncentrálni. 

6.11.5. Az idős, egyedül élők fokozott védelme, segítése biztonságuk növelése.  
Feltétlenül szükséges, a helyi állandó lakosság számarányában is jelentős részt kitevő, 
ezen belül is főként az egyedül élő idősekről való gondoskodás. Az egyik legjelentősebb 
potenciális áldozati kategóriát jelentő társadalmi csoport védelme, segítése 
folyamatosan végzendő feladat. A 60 évesnél idősebb, az egyedül élők, a magukról 
gondoskodni nem képes személyek áldozattá válási esélye életkoruk, egészségi 
állapotuk miatt sokkal nagyobb, a társadalom egyéb csoportjainál. Az idősek potenciális 
célpontjai lehetnek a zsebeseknek, alkalmi tolvajoknak vagy házaló (jellemzően más 
településről csak ezen célból ide érkező) csalóknak, besurranóknak. Ennek 
ellensúlyozására felvilágosító előadások, figyelemfelkeltő kiadványok, személyesen 
adott tanácsok alkalmasak. Jászfényszaru város területén a rendőrség, az önkormányzat 
és a közterület felügyelet állandó figyelme mellett a Gondozási Központ és munkatársai 
áldozatos és tevékeny munkája révén megelőzhetők az egyedül élő időseket érintő 
rendkívüli események. 

6.11.6. A droghasználat és kábítószer-bűnözés kezelése, megelőzése 
A fokozott hatósági tevékenység mellett, széleskörű intézményi és társadalmi összefogás 
szükséges. Jászberény város mentorálásával működő Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum munkásságát minden eszközzel segíteni kell, szociálpedagógus, pszichológus, 
iskolaorvos, szociális munkás bevonásával, a rendőrséggel, az önkormányzattal, a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal és egyéb szakirányú szervezetek közötti 
együttműködéssel állandó és eseti megjelenéssel is. E szerveződésnek kell összefognia a 
kábítószer-probléma területén tenni tudó és akaró intézményeket és civil szervezeteket, 
s koordinált cselekvés megvalósulását kell ösztönözni. Fontos, hogy a programokat 
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szakemberek vezessék, ne legyen jelentős átfedés, mert a fiataloknál ellentétes hatást 
válthat ki a probléma túldimenzionálása.  

A szórakozó helyek visszatérő ellenőrzéseit szorgalmazni kell (folyamatosság helyett a 
szúrópróba szerű ellenőrzések), mely ellenőrzéseken keresztül befolyásolható az 
üzemeltetők normakövetése, különös tekintettel a fiatalok alkohollal és 
dohánytermékkel történő kiszolgálására, illegális szerek üzleten belül történő 
hozzáférhetővé tételére. Fontos lenne a környező települések szórakozóhelyeinek 
felmérése, helyi, élőzenei, odavonzott vendégköri elemzése, mely alapján pontosabban 
meg lehetne határozni a beavatkozások fajtáját, mellyel elérhető lenne a más 
településekről a helyi szórakozóhelyekre érkező rendbontó elemek kiszorítása. 

A kábítószerekkel kapcsolatba hozható üzletek bezárásának törvény biztosította 
lehetőségével az Önkormányzatnak hatáskörét felhasználva élnie kell. Az egészséges 
magatartás propagálásában, e szemléletmód értékének közvetítésében a helyi 
egyházakat is lehetőség szerint be kell vonni. 

Folyamatosan lehetőséget kell biztosítani a drog-prevencióról szóló előadások 
megtartásához a gyermekeket, fiatalkorúakat érintő témákban. A D.A.D.A. programhoz 
kapcsolódóan az iskolákban rendszeresen bűnmegelőzési előadásokat kell tartani a 
megfelelő szakemberek bevonásával. 

6.11.7. A családon belüli erőszak megelőzése, megtörtént esetek szakszerű kezelése. 
Erőszakos családban felnövekvő gyermekben az erőszakra való hajlam átöröklődik. 
Kiemelten fontos a problémás családok segítése, mert ezzel az előző pontban 
megfogalmazott célokért is eredményesen be lehet avatkozni. 

A korai probléma feltárása elsődleges. A veszélyeztetett populáció - elsősorban a nők és 
a gyermekek - legyenek tisztában azzal, hogy sérelmükre elkövetett erőszakos 
cselekmények esetén kihez fordulhatnak. Növelni kell az áldozatok részéről a bejelentési 
aktivitást, tudatosítva, hogy e folyamatjellegű tevékenységen csak akkor lehet segíteni, 
ha szakemberekhez fordulnak, s ez nemcsak a hatósági beavatkozás lehet. Az 
önkormányzat szociális ellátó rendszere, a háziorvosi szolgálat, a védőnők, a 
családsegítő szolgálat, a gyámhivatal, a leendő bölcsőde, az óvoda és az iskolák, a 
lakóközösségek, a szomszédok jelentősen befolyásolhatják az erőszakot elszenvedett 
racionális cselekvését, segítségkérését. A témával kapcsolatos felvilágosító 
programokkal, információk szolgáltatásával kell fellépni, a problémával érintett 
fentiekben megnevezett szervezetek közös együttműködése által.  

6.11.8. Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés, az áldozat kompenzációja.  
A leghatározottabb törekvések mellett is előfordulhat, hogy a település lakói közül valaki 
áldozattá válik. Segíteni kell az állami és civil áldozatvédelmi lehetőségek elérését, s 
koordinálni a veszélyekkel kapcsolatos korrekt és folyamatos tájékoztatást, mely 
munkában minden, a problémában érintett szervezet munkájának összehangolására kell 
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törekedni a jövőben. Minden lehetséges kommunikációs eszközt meg kell ragadni a 
veszélyeztetett populációk tájékoztatására. A fent már leírtaknak megfelelően hangsúlyt 
kell, hogy kapjon az idősek folyamatos tájékoztatása, segítése, szociális helyzetük 
figyelemmel kísérése. A fiatalok felkészítését iskolán belül kell megoldani. Fokozott, és 
megkülönböztetett figyelemmel kell kísérni a problémás, diszfunkciós családokat. E 
feladat végrehajtásában az önkormányzatnak, a gyámügynek, a szociális alapellátást 
végzőknek, az egészségügyi- és oktatási intézményeknek kell tevékeny együttműködést 
megvalósítaniuk.  

6.11.9. Média, nyilvánosság, hírközlés: 
Aktív felvilágosító és propagandamunkát kell folyamatosan végezni a bűnmegelőzéssel, 
áldozatvédelemmel összefüggésben az Önkormányzat rendelkezésére álló 
kommunikációs eszközök igénybevételével (közmeghallgatás, hirdetmények, fórumok, 
helyi lap, internetes honlap, közösségi oldal, stb.). 

Az közbiztonság fokozására a bűnmegelőzésre foganatosított intézkedésekről, az 
eredményekről szóló, a kamerarendszer meglétéről és hatékonyságáról szóló hírekkel, 
azok hatékony és folyamatos kommunikálásával - mind az állandó lakosság, mind az 
átmenő a forgalom számára elérhető – lehet még nagyobb hatékonyságot elérni. 

A kommunikációnak három fő irányt kell meghatározni:  
 belső kommunikációs szint (együttműködésben résztvevő szervek, intézmények) 
 külső kommunikációs szint (kijelölt célcsoport elérése) 
 kommunikációs hálózatot működtető szint (anyagi, technikai bázis) 
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