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REZI  KÖZSÉG 

BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA 
 
 

Készítette: 
 

Rezi Község Önkormányzata 
 
 

 
A koncepció célja az önkormányzat közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának 

megfogalmazása, majd – konkrét helyzetelemzés alapján – a megvalósítandó rövid-, 
közép- és hosszú távú célok, illetve prioritások kijelölése, a végrehajtás módjának 
meghatározása, a fejlesztés folyamatos biztosításával az életminőséget javító 
közbiztonság  megteremtése. 
 
A koncepció jogi alapjai: 
 

 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, melynek 8. § (1) 

bekezdése szerint a települési önkormányzatok a közbiztonsággal összefüggő 
feladataikat saját maguk határozzák meg. Az önkormányzatnak tehát – az 
említett törvényi felhatalmazás alapján – jogában áll a saját  bűnmegelőzési- és 
közbiztonsági koncepcióját megalkotni, és megvalósításáról gondoskodni. 

 A rendőrségről szóló 1994. évi XXXV. törvény III. fejezete a települési 
önkormányzat és a rendőrség kapcsolatát határozza meg. Felhívja többek között 
a rendőri és önkormányzati vezetőket a közbiztonsággal kapcsolatos feladatok 
közös ellátására, a település bűnmegelőzési- és közbiztonsági koncepciója 
kimunkálására. 

 
 
A koncepció módszertani alapjai: 
 

 Az Országgyűlés 115/2003. (X. 28.) OGY határozata a társadalmi bűnmegelőzés 
nemzeti stratégiájáról. 

 
 A Kormány 1009/2004. (II. 26.) Korm. határozata a társadalmi bűnmegelőzés 

nemzeti stratégiája rövid-, közép- és hosszú távú céljainak végrehajtásával 
kapcsolatos kormányzati feladatokról. 

 
 A Biztonságos Magyarországért Közalapítvány által kiadott, a települési 

önkormányzatok bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciójának 
megalkotásához ajánlott szinopszis. 

 
A BŰNMEGELŐZÉS FOGALMA: 
 
A bűnmegelőzés minden olyan intézkedés, beavatkozás, amelynek célja vagy 
eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentése, az állampolgárok biztonságérzetének 
minőségi javítása, történjék az a bűnalkalmak csökkentésével, a bűnözést előidéző okok 
hatásának mérséklésével, vagy a sértetté válás megelőzésével. 
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A bűnmegelőzést és a közbiztonságot érintő kiemelt feladatok: 

 a bűnokok feltárása, megállapítása, 
 a sértetté válást befolyásoló tényezők feltárása, 
 a bűnalkalmak számát redukáló intézkedések megfogalmazása, 
 a bűnmegelőzés célrendszerének meghatározása, 
 az elsőbbséget élvező célok és a nagy jelentőségű 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. 
 
 
A közbiztonság: 
 
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, az állampolgárok 
mindennapjait, hangulatát, a letelepedési kedvet. 
 
A bűnözés és közbiztonság területileg eltérő sajátosságaira csak helyi közügyként 
megfogalmazott bűnmegelőzési stratégiával lehet hatékonyan reagálni. Az 
önkormányzatnak tehát vezető szerepet kell vállalnia a rendőrséggel együttműködve a 
bűnmegelőzési terv elkészítésében, végrehajtásában. Jogalkotóként és 
településszervezőként érvényesíteni kell azokat a szempontokat, amelyek a helyi 
közbiztonságot szolgálják. 
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. 
 
A helyi lakosokat és azok érdekeit, értékeit 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 bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióval. 
 
A megelőzés felfogás: 
 
A bűnözés okai és feltételei között meg kell említeni a szociális ellátottságot, az 
egészségügyi és közigazgatási fejlettséget, a műveltségi szintet, az 
igazságszolgáltatás pontosságát, gyorsaságát, a munkanélküliség mértékét és az 
általa érintett rétegeket, az általános gazdasági helyzetet, a létminimum szintje alatt 
és annak közelében élők számát, a lakáshelyzetet és a szociális ellátottsághoz 
szervesen kapcsolódó további tényezőket. 
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A megelőzést elsődlegesen a makro- és mikrokörnyezetben lévő okokra tekintettel 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. 
Ekkor a bűncselekmények jellemző előfordulási helyének ellenőrzéséről, környezetének 
átalakításáról, az elkövetést lehetővé tevő szituációk csökkentéséről, az elfogás 
kockázatának növeléséről (pl.: tárgyak megerősítése, lakossági szerveződések, 
térfigyelő rendszerek kiépítése, stb.) van szó. 
 
A feladatokat nem lehet, de nem is szabad egymástól átvállalni, az egyes területek nem 
moshatók össze! Az okok és feltételek áttekintéséből következik, hogy a megelőző 
munka állami, önkormányzati és társadalmi feladat. Minden szervezet a saját 
feladatkörében meghatározott munkájával és ötletével járulhat hozzá a közbiztonság 
javításához. 
 
Mindezekért egyértelműen kinyilvánítjuk, hogy az önkormányzatnak a rendőrséggel 
együttműködve aktív és vezető szerepet kell játszania a helyi közösség biztonságát 
szolgáló tervek elkészítésében. Kezdeményező szerepe van a helyi jelzőrendszerek, 
együttműködési formák szervezésében, a helyi bűnmegelőzési programok 
koordinálásában, végrehajtásában, folyamatos értékelésében. Az önkormányzat 
ösztönzi a helyi közösség  szakmai és civil önszerveződéseit. 
 
A közigazgatási területen a bűnözés kihívásaira helyi közügyként megfogalmazott 
bűnmegelőzési stratégiával és taktikával kívánunk hatékonyan reagálni. Az 
önkormányzat, mint a helyi közigazgatás irányítója, és mint testület, vezérli, motiválja 
és koordinálja a helyi bűnmegelőzést. 
 
Állapot felmérés, helyzetelemzés: 
 
A célok helyes meghatározásának, majd azok eléréséhez szükséges feladatok 
kijelölésének alapja a jelenlegi állapot pontos felmérése, az okok és körülmények 
elemzése. 
 
A település közbiztonsági helyzetének fő elemei: 
 

 közigazgatási 
 földrajzi 
 gazdasági 
 bűnügyi 
 rezsim elemek, melyek folyamatosan változnak. 

 
 
A település szociometriai leírása 
 
A Rezi név a magyar nyelvjárás "rez" szavának "i" képzős származéka, melynek 
jelentése erdőbeli tisztás, hegygerincnek emelkedett része, magas fennsík.  
Rezi község és környéke a tárgyi emlékek tanúsága szerint az újkőkortól állandó 
lakóhelyül szolgált az egymást követő korok népeinek. Az oklevelek először 1236. 
évben említik „Zalai várföld” – Rezy terra castrensis de Zala – néven. Rezi község 
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nevezetességét a várat – amely királyi vár volt – fekvése miatt a török nem tudta 
elfoglalni, így menedéket talált itt a környező falvak népe. 
 
A település népesedésére a török hódoltság nyomta rá bélyegét. A török először 1555-
ben, majd 1572-ben teljesen elpusztította a falut, 1573-ban pedig kétszer is lerombolta. 
Mindezek ellenére népe újra felépítette házait, és adót fizetett, mind a töröknek, mind 
pedig a földesúrnak. A török kivonulása után a falut az 1711-es pestis járvány 
pusztította.  
1750-től indult fejlődésnek, és lakosainak száma is jelentős mértékben gyarapodott, 
mely a békésebb időknek és az úrbéri viszonyok javulásának köszönhető. Az 1805-ös 
összeírás 788 lelket tart nyilván. Feltűnően nagy a zsellérek száma, akiknek túlnyomó 
része a szőlőkből él.  
 
Rezi sorsát, fejlődését 1945-ig a Festetics birtok határozta meg. A jobbágyfelszabadítás 
után a parasztgazdák birtokaikon aprójószágot, sertést tartottak, kenyérgabonát, 
kukoricát, krumplit és árpát termeltek. A falu felvevőpiaca Keszthely volt, ahová az 
asszonyok fejükön kosarakban vitték piacra termékeiket. Ekkor már 1400 lakosa volt.  
A háborús kár a faluban nem volt számottevő. A falut ért bombatámadásnak két ember 
esett áldozatul.  
A felszabadulás után a faluban 110 új ház épült, rohamos fejlődésnek indult. Kiépült  a 
víz-, villany- és úthálózata. 
 
A község 1881-től jegyzői, majd  1950-től tanácsi székhely volt. Közös tanáccsá 
Cserszegtomaj községgel 1977. április 1-től szerveződött, és ezzel a helyi közigazgatás 
megszűnt. Az általános iskola felső tagozatának Cserszegtomajra történő 
átszervezésével a kulturális élet is csorbát szenvedett. A rezi polgárok az eltelt évek 
alatt szerzett tapasztalatok alapján helyi népszavazással kezdeményezték a közös 
tanácsból való kiválást, melynek eredményeként a község visszakapta önállóságát, és 
1989. január 1-től ismét tanács működött Rezi községben. 
 
Az utóbbi évtizedek csendje után elkezdődött ismét egy fejlődési szakasz. 
Vendéglátóhelyek, boltok és nyaralónak használt épületek egész sora épült, valamint 
középületeit és látnivalóit is felújították, mindezek az idegenforgalom fejlődésében 
jelentős szerepet játszhatnak. 
 
 
A település földrajzi elhelyezkedése, adottsága 
 
Rezi a Balaton Észak-nyugati partján, a Keszthelyi hegység Dél-nyugati és déli lankáin 
helyezkedik el, Keszthely – Hévíz - Sümeg városok által határolt háromszögben. 
Tengerszint feletti magassága 240-425 méter. Legmagasabb pontja a Rezi várrom.  
Rezi másik meghatározó, országos jellegűnek és jelentőségűnek tekinthető térszerkezeti 
sajátossága, hogy területileg része a Balaton Fejlesztési Régiónak, valamint a Balaton 
Kiemelt Üdülő Körzetnek. Az adottságok tekintetében rendkívül meghatározó a 
természet közelesége, hiszen Rezi és környéke relatív sértetlen természeti és épített 
környezettel rendelkezik, tiszta, virágos, biztonságos település, számtalan 
kihasználatlan szabadidő potenciállal. 
 
A község közigazgatásilag egységes belterületi résszel (144 ha) valamint jelentős  
lakott külterülettel (2834 ha) rendelkezik. Budapesttől 200 km-re, Zalaegerszeg 
megyeszékhelytől pedig 50 km távolságra fekszik. 
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Népesség alakulása 
 
A Zala megyei demográfiai folyamat (akárcsak az országos) negatív tendenciájú, amely 
a természetes szaporodás elégtelenségéből és a vidék negatív vándorlási 
különbözetéből adódik. Ezt részben kompenzálja a pozitív vándorlási különbözet, 
amelyet azonban az időskorúak betelepülése, és a fiatal, képzett lakosság elvándorlása 
jellemez. 
 
Rezi lakossága – ellentétben a legtöbb zalai községgel – lassú ütemben, de folyamatosan 
nő, ami elsősorban a beköltözők számának tudható be. A mai napig is az ország 
távolabbi településeiről is költöznek családok e csodálatos természeti környezetben lévő 
településre. Arra azonban oda kell figyelni, hogy a természetes szaporodás mutatói itt is 
negatívak, tehát a bevándorlók nélkül átlagos megyei képet mutatna. A település 
népsűrűsége 39,9 fő/km2. 
 
 
Főbb demográfiai jellemzők 
 

a) Az állandó lakosság számának alakulása 
 

Év Fő 

2001. 1108 

2002. 1127 

2003. 1109 

2004. 1140 

2005. 1154 

2006. 1189 

2007. 1220 

 
 
 

b) Születések, halálozások számának alakulása 
 

 
Év Születések száma (fő) Halálozások száma (fő) 

2001. 4 11 

2002. 8 10 

2003. 5 18 

2004. 10 18 

2005. 11 16 

2006. 7 17 

2007. 7 19 

 
 

 
A népesedési viszonyok tekintetében a KSH adatai szerint évek óta kedvezőtlen tendenciák 
jellemzőek. A természetes szaporulat negatív, a halálozások és az elvándorlások következtében 
az elmúlt 10 év során a lakónépesség 1999-ig csökkent. 1999-ben 1097 fő lakosa volt 
községünknek. Azóta a csökkenés megállt, és kismértékben nőtt a lakosságszám, ami a 
beköltözőknek tudható be. 2007. elejére a lakosság száma 1220 főt számlált. 
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c) Népesség kor szerinti megoszlása 2007.január 1-jén 
 

 

Kor szerinti 
csoportosítás 

Fő  Korcsoport Fő Megoszlás 
%-a 

0-2 27  Gyermek- és 
fiatalkorú 

255 20,90 
3-5 30  

6-13 121  Munkaképes 
korú 

747 61,23 
14-17 77  

18-60 715  
Időskorú 218 17,87 

61- 250  
Összesen 1220  Összesen 1220 100,00 

 
 

A korstruktúra jellemzésére szolgáló öregedési index – 100 gyermekkorúra jutó 60 év feletti 
polgár aránya – meghaladja az országos átlagot. A község lakosságának korösszetételére ható 
további jelenség, hogy jellemzően a fiatalok hagyják el a települést, ennek eredménye a nem 
megfelelően kihasznált oktatási rendszer. 
 
 

Egészségügyi ellátás 
 
Magánvállalkozás keretében:  - felnőtt háziorvosi ellátás 
                                                      - gyermekorvosi ellátás 
           - iskola-egészségügyi ellátás  
           - gyógyszertári ellátás 
 
Önkormányzati fenntartásban: - védőnői szolgálat 
 
 
A településen működő civil szervezetek 
 

1) Polgárőr Egyesület 
2) Petőfi Sportkör 
3) Várbarátok Köre 
4) Rezi Gyermekekért Alapítvány 
5) Ifjúsági Egyesület 
6) Római Katolikus Egyházközösség 

 
 
Épített örökségeink 
 

1) Rezi várrom (hrsz.: 0144/15, 16) 
2) Gyöngyösi Betyár csárda (Karmacsi út, hrsz.: 3113) 
3) Présház (Alsóköves, hrsz.: 3225/9) 
4) Római Katolikus templom (Petőfi u. 29., hrsz.: 266) 
5) Szt. donát Kápolna (Szőlőhegy, hrsz.: 2860) 
6) Lakóház (Petőfi u. 15., hrsz.: 230). 
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Utak állapota, útminőség 
 
Rezi belterületi és külterületi közútjainak hossza összesen 43,33 km, melyből 16 km 
kiépített (aszfaltozott), míg 27,33 km út kiépítetlen (kő, kavics). A  gyalogutak és járdák 
hossza 8,5 km, melyből 3,2 km kiépített (aszfaltozott) és 5 km kiépítetlen.  Az utak 
állapotának szinten tartása, illetve minőségük folyamatos fejlesztése az elkövetkezendő 
időszak fontos feladata. 
A település kerékpárúttal nem rendelkezik. 
 
Közlekedési kapcsolatok 
 
Rezi országos jellegű térszerkezeti helyzetét hátrányos, zsáktelepülésnek is lehetne 
nevezni, ha az ún. Cseri út nem kötné össze a zalaszántói úttal. A főközlekedési 
útvonalakból kiesik. Távol fekszik a 7-es főközlekedési úttól (kb. 35-40 km), a fiumei 
vasútvonaltól és a hozzájuk kapcsolódó mai korridorfejlesztési vonalhoz.  
A település közlekedési útvonala Keszthely – Hévíz – Sümeg. Jelentősen terhelt a 
Keszthelyi út, a Csókakői bánya működése miatt. A közlekedésre az átmenő, illetve a 
helyi forgalom a jellemző. Nyári szezonban jelentős az üdülő helyekre, illetve a Rezi vár 
látogatóinak száma, ami alkalmanként az állandó lakosok számának tízszeresét is 
meghaladja.  
A községet a vasútvonal elkerüli, így a tömegközlekedést autóbusz járatok biztosítják. 
A község jövőbeni közlekedési térszerkezeti helyzete valamennyit javul, ha a sármelléki 
regionális reptér működtetésében rejlő területfejlesztési adottságokat is ki tudja majd 
használni a jövőben. 
 
Rezi a Hévízi Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozik. 
 
 
Lakásállomány, közműellátottság 
 
2005-ben Reziben  489 lakóházat tartottunk nyilván, szőlőhegyein 700 különböző 
kategóriájú építmény található. A külföldi háztulajdonosok száma meghaladja a 170-et. 
2005-ben 12, 2006-ban 21, 2007-ben pedig 27 építési engedély került kiadásra; 
valamennyi újonnan épült lakás már 2 vagy több szobával készült. A meglévő lakások 
mindegyike villamos energiával ellátott, közüzemi vízvezetékkel  487 lakás 
rendelkezett. Közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma 192 volt. 
 
Reziben a kommunális hulladék gyűjtését a Keszthelyi VÜZ Kft. végzi. 
 
A környéken keletkező építési törmeléknek külön lerakó van kijelölve a Keszthelytől 
északra húzódó Várvölgyi út melletti felhagyott ún. Pilikáni bányagödörben. 
 
Rezi község területén földkábel-vezetékes kábeltelevízió szolgáltatás kezdi meg 
hamarosan a működését. A térség telefonellátottsága a keszthelyi digitális központ 
üzembe helyezésével megoldódott, a szolgáltató valamennyi hálózatos telefonigényt ki 
tud elégíteni.  
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Intézményi rendszer (szociális és humán infrastruktúra) 
 
Szociális infrastruktúra: Az egészségügyi alapellátás megoldott, helyben gyógyszertár 

működik, a felnőtt és gyermekorvosi rendelés is helyben biztosított a településen.  
 
Az egészségügyi körzetközpont Keszthelyen és Zalaegerszegen van, fogorvosi ellátás a 
szomszédos Cserszegtomajon érhető el. A hétvégi ügyelet a Keszthelyi Városi 
Kórházban működik.  
 
Az önkormányzat a  szociális ellátás területén étkeztetést, családsegítést, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, támogató szolgáltatást, falugondnoki szolgáltatást 
biztosít az arra rászorulóknak, továbbá segélyezéssel igyekszik a szociális biztonságot 
megteremteni. 
 
A településen több szolgáltató és kiskereskedelmi egység, valamint vendéglátóhely 
működik állandó jelleggel. 
 
Humán infrastruktúra: Rezi – a hasonló méretű kistelepülésekkel összehasonlítva – 
igen korszerű humán infrastruktúra hálózattal rendelkezik. 
 
A településen napközi otthonos óvoda működik intézményfenntartó társulás 
tagintézményeként. A két óvodai csoportba átlagosan 32 gyermek jár. 
 
A 8 osztályos  Laky Demeter Kincsesház Általános Iskolát alapítvány működteti, 
speciális képzési lehetőségeket biztosítva az oda járó 96 tanuló számára. 
 
 
A lakosság szociális helyzetében szembetűnő változások álltak be. Egyre több embert 
érint az elszegényedési folyamat. Jelentős azon csoportoknak a száma, amelyeknek 
jövedelme a létminimum alá, vagy közelébe süllyedt le. 
A településen is érzékelhetően nőtt azon személyek, családok száma, akik tartósan 
munkanélküliek – és már nem csak a képzetlenek -, akiknek egyedüli bevételi forrásuk 
a gyermekekhez kapcsolódó támogatásokon kívül a részükre megállapított, és havonta 
folyósított rendszeres szociális segély. A munkaalkalmak hiánya, a segély alacsony 
összege potenciális veszélyforrás lehet főleg a fiatalok esetében, akik erkölcsileg stabil 
családi háttér nélkül a hiányzó jövedelmet bűncselekmények elkövetésével igyekeznek 
pótolni. 
 
Az életszínvonal pozitív irányú változásaival a többgenerációs együtt élő családok 
megszűntek. A fiatalok a munkahely, képzési, továbbképzési lehetőségek hiányában 
egyre inkább a városokba tömörülnek. Mindezek következtében a hozzátartozók, a 
társadalom számára egyre nagyobb gondot jelent az idős, többségében egyedül élő, 
önmaguk ellátására már csak részben képes, olykor mentális, pszichés problémákkal, 
valamint az öregkori mentális, fizikai leépülés következtében potenciális  
(bűnelkövetésnek fokozottan kitett) bűncselekmény alanyául szolgáló személyekre való 
odafigyelés. 
 
Az idősekről való gondoskodás érdekében a helyi önkormányzat a napi egyszeri meleg 
étel biztosítására étkeztetés alapszolgáltatást biztosít; ezen kívül az arra rászoruló, 
különösen az egyedül élő, kiszolgáltatott helyzetben lévőket a házigondozó és a 
családgondozó is rendszeresen felkeresi. 
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A település területét a Keszthelyi Rendőrkapitányság fedi le, kihelyezett körzeti 
megbízottal. 
 
 
A település bűnügyi fertőzöttségének adatai az elmúlt 5 esztendő rendőrségi 
statisztikáinak tükrében: 
 

Bűncselekmények 
megnevezése 

2003. 
év 

2004. 
év 

2005. 
év 

2006. 
év 

 
2007. 

év 
 

Emberölés - - - - - 

Szándékos testi sértés - 3 - 1 - 

Személyi szabadság 
megsértése 

- - - - - 

Magánlaksértés - 4 1 - - 

Közúti baleset okozása - - - - - 

Ittas járművezetés - - 1 1 - 

Erőszakos közösülés 1 - - - - 

A házasság, a család és a nemi 
erkölcs ellen elkövetett egyéb 
bűncselekmény 

1 3 1 - 1 

Visszaélés robbanóanyag- 
gal, lőfegyverrel 

- - - - 1 

Garázdaság - 1 - - 1 

Önbíráskodás - - - - 1 

Közrend elleni egyéb 
bűncselekmény 

1 2 2 - - 

Egyéb gazdasági 
bűncselekmények 

- - - - 1 

Személyek javait károsító lopás 3 9 6 14 5 

Motorkerékpár lopás - - - - - 

Gépkocsiból történő lopás 5 4 8  5 3 

Besurranásos lopás - 1 2  1 1 

Kerékpár lopás - - -  1 - 

Betöréses lopás 7 5 5  2 2 

Sikkasztás 1 1 -  1 2 

Csalás 2 - 1  - 1 

Zsarolás 1 - -   

Egyéb vagyon elleni 
bűncselekmények 

2 2 6 3 4 

Összesen 24 35 33 29 23 

 
 
Rezi község közbiztonsági helyzete országos viszonylatban is az elmúlt évek 
tendenciáit elemezve stabilnak tűnik, a lakosság többsége számára biztonságot adó, ám 
nem problémamentes. 
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Az elmúlt öt év bűnügyi statisztikáit elemezve megfigyelhető a bűncselekmények 
számának csökkenése, de még ennél is örvendetesebb, hogy az ember ellen irányuló 
erőszakos jellegű bűncselekmények – emberölés, erőszakos közösülés, szándékos testi 
sértés – szinte elvétve fordulnak elő.  
Domináns bűncselekménynek számít a személyek sérelmére elkövetett lopás, a 
gépkocsiból történő lopás és a gazdasági bűncselekmények elkövetése, melyek egyrészt 
az életfeltételek nehezedésével magyarázhatók, másrészt pedig azzal, hogy a sértettek 
gyakran maguk sem fordítanak kellő figyelmet értékeik megóvására (több esetben a 
nyitva hagyott gépjármű teremtette meg az elkövető számára a kedvező alkalmat). 
 
Rezi község tekintetében bűnügyi fertőzöttségről egyáltalán nem beszélhetünk, 
helyi, úgynevezett kemény bűnöző nincs, minimális látens gócok előfordulnak. A 
községre jellemző az „utazó bűnözés”.  Sajátos helyi tendenciák, a lakosságot 
nyugtalanító jelenségek nincsenek, bár a fiatalok körében megnyilvánuló „bandázás” és 
olykor-olykor – főleg italos állapotban – elkövetett garázdaság és a rongálások mintha 
az utóbbi időben gyakrabban fordulnának elő. 
 
Az elmúlt években a rendőri munka eredményessége javult, egyrészt az elkövetők 
kézre kerítése tekintetében, másrészt pedig több bűnelkövetőt már a cselekmény 
kísérleti szakaszában sikerült tetten érni. Ez utóbbiban nagy szerepe volt a helyi 
Polgárőr Egyesület aktivitásának is. 
 
 
 

CÉLOK, PRIORITÁSOK 
 

 
CÉLOK: 
 

 Az önkormányzat, a polgárőrség, a rendőrség együttműködése révén a település 
közbiztonságának javulását eredményező programok kidolgozása és 
megvalósítása, 

 A rendőri feladatok és a rendelkezésre álló eszközrendszerek közötti feszültség 
csökkentése, 

 Objektív biztonság, szubjektív biztonságérzet javítása. 
 
 
PRIORITÁSOK: 
 

 A közterület rendjének fenntartása. 
 A gyermek és a fiatalkorú bűnözés csökkentése. 
 A droghasználat és kábítószer – bűnözés kezelése, megelőzése. 
 A családon belüli erőszak megelőzése, megtörtént esetek megfelelő kezelése. 
 Az idős, egyedül élők fokozott védelme, biztonságuk növelése. 
 Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés. 
 A fellelhető kedvezőtlen tendenciák megállítása (közlekedési balesetek, 

gépkocsi feltörése, betöréses lopások, besurranások, rongálások, közterületi 
bűncselekmények, rablások, temetői lopások és rongálások, terménylopások, 
környezet károsító cselekmények, stb.). 

 
A közbiztonság javításához szükséges minimális rendőri jelenlét biztosítása. 



 12 

 
 
 

A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI 
 
 

1. A Polgárőr Egyesület működésének segítése, kölcsönös 
együttműködésen alapuló támogatása. 

 
A lakosság közbiztonsági közérzetének javítása érdekében fokozott 
figyelmet kell fordítani a közterületek biztonságára, a lehetőleg folyamatos 
jelenlétre. A szervezet céljának megvalósítására garancia az Egyesület 
tagjainak elkötelezettsége, az eddig elért eredményei. 

 
2. Lakossági tájékoztatás: 

 
A rendelkezésre álló helyi, regionális és országos médiákban, oktatási-
nevelési intézményekben, civil szervezetekben, fórumokon, megnyerve az 
egyház támogatását is, indokolt erősíteni a tulajdonosi szemléletet. A 
Szomszédok Egymásért Mozgalom /SZEM/ népszerűsítésével törekedni 
kell a lakossági közömbösség, egoista gondolkodásmód megváltoztatására. 
Erősíteni kell a település értékeinek megóvásáért, megvédéséért érzett 
felelősséget.  

 
3. Biztonságra nevelő programok támogatása. 

 
Kiemelten a DADA /dohányzás, alkohol, drog, AIDS/ megelőző-
felvilágosító program népszerűsítését. A projekt oktatását a rendőrségtől át 
kell adni a civil szervezeteknek, ahol ennek emberi és szellemi feltételei 
biztosítottak. Ki kell alakítani az egységes módszer rendszerét. Hasonlóan a 
civil szféra erősítése indokolt a baleset-, bűn- és áldozattá válás 
megelőzéséért indított óvodai és iskolai programoknál. 

  
4. Közvélemény kutatások: 

 
Ha a koncepció alapfilozófiáját követjük, amely szerint a lakosság bevonása 
fontos tényező, akkor meg kell teremteni a visszacsatolás folyamatosságát, 
a rendszeres párbeszédet. Rendszeresen ki kell kérni az emberek 
véleményét a közbiztonságról, a benne szereplőkről, ötleteiket, a jobbításra 
vonatkozó javaslataikat. 
 

5. Fakultatív képzés az iskolában, közlekedésre nevelés az óvodában: 
 

Gyakorlati tapasztalatokra alapozva a település iskolájában célszerű 
megvizsgálni az esetleges rendvédelmi fakultációs képzés beindításának 
lehetőségét.  Az iskola felelőssége abban is megragadható, hogy az első 
bűncselekmény elkövetésének ideje alapvetően meghatározó a későbbi 
bűnözői karrier kialakulásában. Ha az életkorral kialakult fizikai képesség a 
társadalmi integráción keresztül nem kerül hasznosításra, és így a 
konformitás elmarad, akkor az életkornak a bűnözésre gyakorolt hatása 
érzékelhetően felerősödik. 
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Célszerű már az óvodában megteremteni a balesetmentes közlekedésre való 
nevelés lehetőségét, amely végig kísérheti a fiatalt az oktatás teljes 
vertikumán, lezárva egy esetleges intézményesen biztosított vezetői 
engedély megszerzésének lehetőségét. 

 
6. Az Önkormányzat bűnmegelőzési akaratának érvényesítése a napi 

munkában: 
 

A bűnelkövetés megelőzésére kell a hangsúlyt fektetni. Ennek érdekében fel 
kell mérni, hogy a település egyes közterületei milyen fokban érintettek  a 
bűnözéssel, és a felmérés eredménye alapján haladéktalanul meg kell tenni 
a szükséges intézkedéseket. /Ha például az éjszakai órákban egyes 
területeken elszaporodik a lopás, a rongálás, akkor figyelőszolgálatot kell 
szervezni a polgárőrség, a szomszédság és a rendőrség közreműködésével. 
Ha egy adott területrész közbiztonságában sok gondot okoz a környéken 
lévő szórakozóhely, akkor ezen településrészen fokozott rendőri-polgárőri 
járőrözés alakítható ki, esetleg újra szabályozható az üzlet nyitva tartása is. 
Az utcák megfelelő kivilágítása is fokozza az általános biztonságot, 
komfortérzetet./ 

 
7. Követendő magatartások népszerűsítése: 

 
A helyes gyakorlatot folytatók, példamutató magatartást tanúsítók, a 
településért a kistérségért átlagon felül tevők elismerésére kitüntetések, 
címek és díjak alapításával, helyi rendezvényeken való átadásával célszerű 
megemlékezni. 

 
8. Az Önkormányzat integrációs tevékenysége: 

 
A napi munka során folyamatosan kiértékeli a település biztonságának 
alakulását, a tendenciákat. Folyamatosan kapcsolatot tart a lakossággal, 
civil szervezetekkel, hatóságokkal, intézményekkel. 
 
 
 

RENDŐRSÉGGEL VALÓ  EGYÜTTMŰKÖDÉS 
 

1. Véleményezés a rendőrségről szóló törvény meghatározott eseteiben. 
2. Kezdeményezés kölcsönösségen alapuló végrehajtás feltételeinek 

figyelemmel kísérése mellett. 
3. Együttműködés a korábban felsorolt eszközrendszerek alkalmazása 

során. 
4. Támogatás a normatív támogatás feletti lehetőségek kihasználásával. 

 
Rezi, 2008. március  25. 
 
              Papp Lászlóné sk.       Cserép Gábor sk. 
                      jegyző          polgármester 
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Záradék: 
 
Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja határozott szándékát a 
település bűnmegelőzési céljait és feladatait illetően. A koncepcióban megjelölt 
bűnmegelőzési intézkedéseket meg kívánja valósítani. 
 
A bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciót  Rezi Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a záradékban foglaltaknak megfelelően 23/2008. (III. 31.) számú határozatával 
elfogadja. 
 
 
Rezi, 2008. március 31. 
 
 
 
 
              Papp Lászlóné sk.       Cserép Gábor sk. 
                      jegyző            polgármester 
 

 
 

 
 
 


