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5. napirend                                                          Ügyiratszám: 3/96-1/2018. 
 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2018. december 14-ei nyilvános ülésére 

 
 

Tárgy:  Bűnmegelőzési stratégia elfogadása 
 
Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítő:  Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda, Pályázati Csoport 
 Parapatics Tamás csoportvezető 
  
Megtárgyalja:  Ügyrendi Bizottság 
 Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság  
 Humán Bizottság 
 Gazdasági Bizottság 
 
Meghívottak:  Tapolca Város Rendőrkapitánysága képviselője 
 Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesülete képviselője 
       
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő testülete az „Együtt Tapolca Biztonsá-
gáért” című, Tapolca Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési Koncepcióját a 2007. 
november 23-án tartott ülésén a 286/2007. (XI.23.) számú határozatával fogadta el.  
 
Az időközi jogszabályi és társadalmi változások indokolták a felülvizsgálatot, új do-
kumentum elfogadását. 
Erre kiváló alkalmat kínált a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú „A tapol-
cai szegregátum társadalmi felzárkóztatása” című, 100%-os támogatási intenzitású 
projekt megvalósítási folyamata, amelynek forrásai fedezték az elkészítés költségét.  
 
Az ajánlatkérési eljárást követően kötött megbízási szerződésnek megfelelően a külső 
munkatársak elkészítették a tervezetet a jogszabályi környezetnek, rendészeti ajánlás-
nak megfelelően, széles körű társadalmasítással adatokat gyűjtöttek, folyamatosan 
konzultáltak a megbízóval és a rendőrkapitánysági munkatársakkal.  
 
A bűnmegelőzési koncepcióban foglaltak megvalósítási folyamata abban az esetben 
lehet sikeres, ha abban a rendelkezésre álló eszközökkel, erőforrásokkal annak minden 
szereplője aktívan részt vesz. 
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Javaslom továbbá köszönetünket kifejezni mindazon személyeknek/szervezeteknek 
akik/amelyek részt vettek az elkészítés folyamatában.  
 
Segítheti a megvalósulás folyamatát a rendészeti és civil szervezetek, helyi vállalkozá-
sok, pénzintézetek, állami és önkormányzati intézmények, magánszemélyek felkérése 
a megvalósításra.  
 
Kérem a Képviselő testületet a dokumentum megvitatására, elfogadására.  
 
 
           HATÁROZATI JAVASLAT 

 
I.  

       
  Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Az 

„Együtt Tapolca Biztonságáért!” Tapolca Város Önkor-
mányzatának Bűnmegelőzési stratégiája 2019-2023. című 
dokumentumot elfogadja. 

 
Köszönetét fejezi ki mindazon személyeknek/szervezetek-
nek akik/amelyek részt vettek az elkészítés folyamatában.  

 
Kéri a rendészeti és civil szervezeteket, állami és önkor-
mányzati intézményeket, helyi vállalkozásokat, pénzinté-
zeteket, magánszemélyeket, hogy segítsék a megvalósulás 
folyamatát.  
 

 
                                          II. 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ér-
vényben lévő, „Együtt Tapolca Biztonságáért” Tapolca Vá-
ros Önkormányzatának Bűnmegelőzési koncepcióját elfo-
gadó 286/2007. (XI.23.) számú határozatát visszavonja.
   

 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: azonnal 
 

Tapolca, 2018. december 5.  
 
 
 Dobó Zoltán 

          polgármester 














































































