ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG
KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA

I.
A település bemutatása
Alsónémedi Nagyközség Pest megye egyik legbékésebb települése. Ezt a
kijelentést támasztja alá, hogy településünk 2003-ban elnyerte a Pest Megye
Biztonságos Települése címet, melyben jelentıs szerepe volt az Önkormányzat
és a rendırség közös munkájának.
Az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése kimondja,
hogy a helyi önkormányzat feladata a gondoskodás a közbiztonság helyi
feladatairól. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ezért szoros
kapcsolatot alakított ki mindazon szervekkel és szervezetekkel, akik a
bőnmegelızés és a közbiztonság területén szerepet vállalnak községünkben.
A közrend és közbiztonság fenntartása és a bőnmegelızés egy településen
rendkívül összetett dolog, nem pusztán rendırségi feladat. A Polgármesteri
Hivatalon belül is vannak közrend-közbiztonsági feladatok, hiszen az itt
elbírált szabálysértések, az üzletek mőködtetésével kapcsolatos mőködési
engedélyek kiadása pedig közvetve jelenthetnek közrend-közbiztonsági
kérdést.
A Polgármesteri Hivatal közrend-közbiztonságot érintı hatósági feladatainak
ellátása során törvényekkel jól körülhatárolt módon végzi el a feladatait. 2005tıl jelen van a közrend-közbiztonság területén a civil szféra is, Polgárır
Egyesület formájában. Adott egy olyan szervezet is, melynek egyik
részfeladata a finanszírozás valamint, hogy a maga eszközeivel mindent
megtegyen a célok elérése végett - az Alsónémedi Községért Közalapítvány. A
bőnmegelızési és közbiztonsági feladatok koordinálását egyik bizottságunk
végzi.
Azért, hogy Alsónémedi polgárai és az idelátogató vendégeink a jövıben is
biztonságban érezhessék magukat, hogy ne váljanak bőncselekmények
elkövetıivé vagy áldozataivá, az Önkormányzat az Országos Bőnmegelızési
Program és a Pest Megye Biztonságáért koncepció és programtervezet
ajánlásainak figyelembevételével szükségesnek látta a helyi bőnmegelızési és
közbiztonsági koncepció kidolgozását.
Alsónémedi Nagyközség lakosságának száma: kb. 4800 fı.
A település Budapesttıl délre található, közigazgatási területe Budapesttel
határos. A települést átszeli az 5. sz. fıközlekedési út.
Alsónémedi egyik legnagyobb munkaadója az Önkormányzat, aki
intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban összesen mintegy 120 fıt
foglalkoztat.

A legnagyobb foglalkoztató egység a Penny Market Kft., a CBA Logisztikai
Központ, a GLS Kft., AL-KO Kft. akik – a területükön mőködı
alvállalkozóikkal együtt – több száz fıt alkalmaznak. A fentieken kívül
nagyobb létszámot foglalkoztatók száma minden évben bıvül – és így a
lakosság foglalkoztatási helyzetét részben meghatározók – az ipari egységek.
Alsónémedi elsısorban mezıgazdasággal foglalkozó település. Az itt lakók,
az aktív korú népesség jelentıs része saját földjén végez öntözéses szántóföldi
mezıgazdasági termelést. A korszerő mezıgazdasági termelés elkerülhetetlen
vonzata, hogy a külterületen éjjel-nappal, részben fixen beépített, részben
mobil mezıgazdasági eszközöket, berendezéseket tárolnak. Ezek az eszközök,
berendezések egyenként is nagy értéket képviselnek. A külterületen elkövetett
lopások között szinte döntı az öntözıcsövek, motorok, mezıgazdasági
termények eltulajdonítása. Ezen események megelızésére hozta létre az
Önkormányzat több, mint 5 évvel ezelıtt 5 fıs mezııri szolgálatát. A szolgálat
eltelt ideje azt mutatja, hogy a prevenció sikerrel járt, nagymértékben
lecsökkent a külterületen elkövetett bőncselekmények száma.
A fentiekbıl is következik, hogy a község lakosságának jelentısebb része helyi
mezıgazdaságban dolgozik.
Tekintettel arra, hogy az itt mőködı üzemek, vállalkozások nemcsak
Alsónémedibıl foglalkoztatnak embereket, így egy kisebb létszám ingázik
napi rendszerességgel. Számuk becsléseink szerint nem éri el a tılünk más
településekre – elsısorban Budapestre – ingázók létszámát.
Sajátos és ebben az anyagban szót érdemel Alsónémedi településszerkezete. A
település családi házas, kertvárosi jellegő beépítettségő, mely az elmúlt
idıszakban változik, ugyanis a település néhány telkén egynél több lakás is
épült már. Ez azt jelenti, hogy a bőnmegelızési feladatokat ellátóknak a
település beépítettségéhez kapcsolódó felmerülı problémák megoldására kell
készülniük.

II.
A helyi közbiztonsági problémák feltárása, kezelése
A lakosság korösszetételébıl, a foglalkoztatottság jellemzı adataiból és a
településszerkezet jellegzetességeibıl kiindulva érdekes kérdéseket vet fel a
község bőnügyi helyzete az egyes napszakokra vetítve. Elkészíthetı a
település napszakokra bontott bőnmegelızési térképe, ami azután figyelembe
vehetı a bőnmegelızés szempontjából. Reggel a hajnali óráktól kezdıdıen,
amikor indul a munka – belterületen és külterületen egyaránt – mindenki
nagyjából ugyanabban az idıben, a munkaidı kezdete elıtti órában a
munkahelyére igyekszik. Ezekben az órákban elsısorban a közlekedésrendészet kapcsán merülhetnek fel feladatok a község központi részeihez,
illetve
az
üzemekhez,
üzletekhez
vezetı
utakon.
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A munkaidı kezdetétıl, tehát a reggeli óráktól vannak olyan településrészek,
melyek szinte teljesen kiürülnek (olykor az „egész” falu).
A község ezen részen a vagyontárgyak , a házak magukra maradnak, jó
esetben néhány gyermekével GYES-en lévı kismama marad otthon.
Napközben figyelemre méltók lehetnek a fıleg az idısek, különösen pedig az
egyedül élı idıs emberek lakta ingatlanok, ahol egy- egy magát „házaló
kereskedınek” mondó bőnelkövetésre spekuláló személy jelenhet meg és a
juthat be különféle ürügyekkel a házakba, nézhet körül és választhatja ki az
ellopni szándékozott értékeket.
A délutáni, esti órában indul meg a hazaáramlás (a fıvárosból és a földekrıl),
bár itt már talán nem annyira egyszerre és egyidõben, mint reggel. Ettıl
kezdve a lakásokban inkább tartózkodnak a lakók, így az addig magukra
hagyott családi házak és értékek kevésbé csábítanak.
Az esti - különösen a koraesti - órákban jelennek meg a kivilágítatlanul illetve
alkoholos állapotban kerékpározók és jelentenek veszélyt a közlekedésre. Az
éjszakai órákban a lezárt üzlethelyiségek a közterületeken hagyott
gépjármővek
jelentenek
elsıdleges
célpontot
a
vagyon
elleni
bőncselekményeket elkövetni szándékozó bőnelkövetıknek, illetve az éjszakai
szórakozóhelyek a személy elleni, garázda jellegő bőncselekmények
elkövetıinek. Szintén ebben a napszakban a legjellemzıbb – ahogy már
korábban említettük – a külterületi bőncselekmények elkövetésének esélye.
Ha más szempontból mérjük fel településünket és megnézzük a
bőnmegelızési területen a falu gyengeségeit és erısségeit, illetve a
környezetbıl érkezı fenyegetéseket és lehetıségeket, az alábbiakat látjuk:
Erısségek:
- Alsónémedi falu, annak minden elınyével: kisebb a lakosságszám, az
emberek ismerik egymást, a megjelenı idegenek nagyobb feltőnést keltenek, a
szomszédok emberileg a legtöbbször közelebb állnak egymáshoz, mint egy
nagyobb településen.
- Az emberek mentalitása más, mint egy városban: kisebb a rohanás, kevesebb
az ebbıl adódó konfliktus, erısebben és mélyebben élnek bennük az erkölcsi
szabályok, melyet az ország sok más területén lévınél erısebb vallásosság is
erısít.
- Egyelıre a szociális fenyegetés és - kilátástalanság kisebb, mint sok más
részén az országnak.
- Aktívak a lakók akkor is, ha a bőnmegelızés területén is mőködı társadalmi
szervezeteket nézzük, hiszen aktívan dolgoznak a leendı Polgárırség tagjai
(kb. 40 fı), a mezııri szolgálat (5 fı).
- A település illetékesei - elsısorban az Önkormányzat - sokat tettek annak
érdekében, hogy a közbiztonság erısítése területén a megfelelı szervezeteket
létrehozza és hatékonyan mőködtesse, így Alsónémedin mőködik
Családsegítı és Gyermekvédelmi Szolgálat, Alsónémedi Községért
Közalapítvány, közterület-felügyelı is.
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- A községben igen nagy számban megszaporodott külföldiek – elsısorban
román állampolgárok – miatt 2007-tıl bevezetésre került az idegenforgalmi
adó.
- Az általános iskola tantervében külön figyelmet fordítanak a pedagógusok a
közlekedési veszélyekre és a drogmegelızésre a rendırséggel karöltve.
- A községben egyre bıvül a lakásriasztó berendezést beszereltetık köre. A
MON-DA Kft-vel az Önkormányzat szerzıdésben áll és az Önkormányzat
által tulajdonolt szinte minden épületben kiépített a távfelügyelet.
- A közterület-felügyelı – igaz csak az önkormányzati munkaidıben – jó
hatékonysággal dolgozik.
Gyengeségek:
- Romló korösszetétel.
- A megjelenı mind értékesebb vagyontárgyak ırzésére az emberek nem
biztosítanak arányaiban többet.
- A szociális helyzet bár nem kilátástalan de romló tendenciát mutat.
- A rendırırs, az elegendı rendıri létszám (jelenleg 3 KMB-s), illetve a rendıri
jelenlét (elvezényelés) is kedvezıtlen, annak ellenére, hogy a Képviselıtestület mindent elkövet a rendıri jelenlét fokozására.
- Külföldi vendégmunkások nagy száma egész évben problémákat okoz
(közbiztonság, éjszakai élet stb.).
- A települést átszelı állami utak sokasága, nagy jármőforgalom.
- Távoli rendırkapitányság.
- A fıváros közelsége.
- Betelepülık számának emelkedése.
A környezetbıl fakadó lehetıségek:
- Jó földrajzi fekvés.
- Esély a fejlıdésre, hiszen Alsónémedi jó befektetıi célpont, a fıváros
közvetlen közelében.
A környezetbıl várható fenyegetés:
- Földrajzi fekvésünkbıl következıen nagyobb esély van a kábítószer és az
ehhez kapcsolódó bőnözés, a prostitúció és az ezekhez kapcsolódó bőnözés
megjelenésére.
- A mozgóbőnözés megjelenésének esélye nagyobb.
- Agresszív filmek és a mindennapi agresszió fokozódó jelenléte.
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III.
A polgárır egyesület szerepvállalása a
közrend, közbiztonság, bőnmegelızés területén
Településünkön az 1990-es rendszerváltozást követıen több (2) próbálkozás is
volt a civilek részérıl a polgárır mozgalom kialakítására, míg végül harmadik
próbálkozásra sikerült megalakítani a Polgárır Egyesületet. Elsısorban azért,
mert még az egyesülést kimondó közgyőlés elıtt kitartóan, saját eszközeiket
használva vettek részt KMB-s rendıreink szakmai irányítása mellett a
település belterületén, közrendvédelmi, közbiztonsági, bőnmegelızési
feladatokban. A polgárırségnek elsı és legfontosabb feladata a község
belterületének bőnözıktıl való megóvása, közlekedési, közrendvédelmi,
vagyonvédelmi feladatok ellátása. A polgárırség szerepvállalása tehát
elsısorban az elızı mondatban leírt területekre kell, hogy kiterjedjen.
Természetesen túl ezeken továbbra is szoros kapcsolatot kell tartaniuk oktatási
intézményekkel, gazdasági szervezetekkel, más civil szervezetekkel, annak
érdekében, hogy munkájukat hatékonyan tudják végezni. A Polgárırök részt
vállalnak települési ünnepségek, szabad és zárt téri rendezvények
biztosításában, közlekedési helyzetek kezelésében. Folyamatos kapcsolatot
tartanak a területileg illetékes rendırkapitánysággal (a KMB-s rendırökön
keresztül), a katasztrófa és tőzvédelmi szervekkel, megyei és országos,
valamint a térségben mőködı más polgárır szervezetekkel és nem utolsó
sorban a több, mint 5 éve létrehozott – elsısorban a külterületen éjjel mőködı
– helyi mezııri szolgálattal, közterület-felügyelettel. A Polgárırség szerepet
kíván vállalni a bőnmegelızésben való helyi összefogás és a felelısség
népszerősítése, a személyes szerepvállalás motivációjában is.

A koncepciót 2011. december 31-ig felül kell vizsgálni.

A koncepciót készítette és a Képviselı-testület elé terjesztette:

Dr. György Balázs
polgármester
Jelen koncepciót a Képviselı-testület 323/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati
határozatával fogadta el.
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