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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016-ban fogadta el a 2016-

2020 közötti időszakra szóló városi bűnmegelőzési koncepciót, amelyet szükséges fe-

lülvizsgálni és a következő időszakra elfogadni.  

 

A koncepció kidolgozásához a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 

1744/2013. (X.17.) Kormányhatározat, valamint a bűnmegelőzésben főszereppel ren-

delkező Dombóvári Rendőrkapitányság, illetve a városi közrendellátásban szerepet 

vállaló Dombóvári Polgárőr Egyesület által írásban megküldött anyagok szolgáltak 

alapul.  

 

A bűnmegelőzési koncepció megalkotásának célja egy komplex stratégiai dokumen-

tum megléte, amely a város jelenlegi társadalompolitikai helyzetének, valamint a 

prognosztizálható jövőbeli változások figyelembevételével határozza meg a következő 

években az Önkormányzat és a bűnmegelőzési szervek közötti együttműködés kereteit. 

 

Stratégiai célkitűzés, hogy városunk biztonságos legyen, a közbiztonság feleljen meg 

az objektív követelményeknek és a lakosság szubjektív elvárásainak is. 

 

A koncepció az Önkormányzat és a Polgárőr Egyesület szempontjából is fontos, mivel 

pályázatoknál feltétel lehet, hogy rendelkezzünk ilyennel. 

 

A városi rendőrség és az Önkormányzat szeretné újraéleszteni a Kábítószerügyi 

Egyeztető Fórumot. Ehhez az Önkormányzat részéről indokolt egy támogató jellegű 

testületi döntés, valamint egy elnök tisztségviselő delegálása, aki a rendőrség részéről 

delegált társelnökkel látná el a Fórum irányítását, koordinálását.   

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

Határozati javaslat 

Dombóvár 2021-2025. évekre szóló közbiztonsági és bűnmegelőzési  

koncepciójáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetben a feladat- és hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.) Korm. ren-

delet alapján gyakorolva – Dombóvár 2021-2025. évekre szóló közbiztonsági és 

bűnmegelőzési koncepcióját a melléklet szerint elfogadja. 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Dombóvári 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakulását.  

 

3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Kábító-

szerügyi Egyeztető Fórum elnökének …………………. delegálja. 
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