
Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának 

javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében

Bűnmegelőzési koncepciót

alkot

„ A bűnmegelőzés a társadalom közügye”

A  jó  közbiztonság  nem  valósítható  meg  kizárólag  a  bűnüldözés  és  a  büntető 

igazságszolgáltatás hagyományos, garanciákban gazdag rendszerében. A korszerű társadalmi 

bűnmegelőzés olyan célkitűzések összessége, amelyekkel a bűncselekményeket előidéző okok 

hatásának  mérséklésére,  a  sértetté  válás  veszélyének  csökkentésére,  az  egész  közösség 

biztonságának, ezáltal az élet minőségének javítására irányulnak,  és egyben az emberi jogok 

érvényesülését célozzák.

A  társadalmi  bűnmegelőzési  koncepció  akkor  hatékony,  ha  a  helyi  társadalompolitika 

részeként valósul meg.

Sióagárd község bűnmegelőzési koncepciója

Háttérelemzés

Sióagárd község Tolna megyében a megyeszékhelytől,  Szekszárdtól mintegy 8 kilométerre 

található zsáktelepülés.

A település több településrészből áll,  így Sióagárd faluból,  a Leányvári  pincefaluból, mint 

zártkerti területből áll.

Sióagárd szomszédos települései: 

Szekszárd, Harc, Zomba, Szedres, Medina, Tolna

Sióagárd a Sió és Sárvíz közötti hátságon fekszik.  A települést megközelíteni közúton a 6-os, 

56-os,  63-as  és  65-ös  számú  útról  lehet.  A  községben  nincs  átmenő  forgalom  a  falu 

zsáktelepülés jellege miatt,  ezáltal  sem a közúti balesetek, sem a teherfuvarozással esetleg 

kapcsolatba hozható  vagyon elleni, vagy az erőszakos bűncselekmények száma nem jelentős. 

A község területe 2440 ha, melyből 101 ha a belterület, és 2339 ha a külterület.



A lakosság száma folyamatos csökkenést mutat

 2005. január 1: 1373 fő

  2006. január 1. 1365 fő

  2007. január 1. 1363 fő

A munkanélküliek száma nem éri el a megyei átlagot, sőt a szekszárd-tolnai kistérség átlagát 

sem, így a munkanélküliségi mutató a községben kifejezetten kedvező.

A munkanélküliségi ráta 2007. július 20-i adatok alapján 6 %, a nyilvántartott álláskeresők 

száma 36 fő, melyből rendszeres szociális segélyben részesül 6 fő. Az álláskeresők között 

nagy számban találhatók a fiatal pályakezdők, valamint a szakmával nem rendelkező 45 év 

feletti lakosok. 

Más településekhez hasonlóan sok idős ember él Sióagárdon is, sokszor egyedül, esetükben 

reális  a  veszélye  annak,  hogy  –  különösen  trükkös  lopás  -  bűncselekmények  áldozatául 

eshetnek.

A  településen  a  közvetlen  bűnüldözési  és  bűnmegelőzési  feladatokat  a  Szekszárd  Városi 

Rendőrkapitányság  látja  el.  A Sióagárdon szolgálatot  teljesítő  körzeti  megbízott  munkáját 

Sióagárdon és a szomszédos Harc településen is végzi.

Sióagárd községben a család-, gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat társulási megállapodás 

alapján a Tolnai Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa látja el. 

Rendszeresen szerveznek az érintett célcsoportnak játszóházat preventív jelleggel.

A bűncselekmények alakulása Sióagárd községben:

2002. év 20

2003. év 27 

2004. év 18

2005. év 11

2006. év 9

2007. I-X hónap 35

A település bűnügyi statisztikája kedvező képet mutat, kivéve a 2007. év októberig terjedő 

időszakot, melyben kiugróan magas a bűncselekmények száma. 



A 2007. évi magas bűncselekmény-szám a Leányvári tanyabetörésekből adódik.

Jelen  közbiztonsági  helyzetet  alapvetően  és  közvetlenül  a  következő  tényezők 

befolyásolják, határozzák meg:

1.) Országosan ható tényezők  (gazdasági  helyzet,  munkanélküliség,  a  bűnözés néhány 

alaptípusának a mobilitása erősen megnőtt, a rendőrség korszerűsítésének és anyagi 

ellátottságának a helyzete)

2.) Agglomerációs tényezők (A munkahelyek  nagy része a településen kívül található, 

nagyarányú beköltözések száma, szűk helyi lehetőségek)

3.) Helyi  ható  tényezők  (szociális  helyzetében  a  lakosság differenciált,  elszegényedett 

réteg,  helyi  polgárőrség  tevékenysége,  helyi  körzeti  megbízott  együttműködő, 

önkormányzati felelősségvállalás)

Prioritások, beavatkozási területek, cselekvési program

Fontos tényező a település közbiztonsági mutatóinak kedvező volta, mind a településen 

élő  állampolgárok  komfortérzetének,  mind  a  gazdasági  élet  szereplőinek  működése 

szempontjából.

A településnek fel kell készülni az egyre nagyobb mértéket öltő, eddig főleg nagyvárosok 

területén  fellépő  jelenségekre:  fiatalkorú  bűnözés,  fiatalkorúak  alkoholizmusa, 

drogfogyasztás, az ezekkel a jelenségekkel általában kísérőként megjelenő főként vagyon 

elleni bűncselekmények.

A  település  lakóinak  szubjektív  biztonságérzetét  negatívan  leginkább  a  tanyabetörés- 

sorozatok,  illetve  az  utóbbi  évben  a  településen  megjelenő  besurranásos  lopások 

befolyásolják.  

Prioritás:

- gyermek- és fiatalkorú bűnözés megelőzése, csökkentése;

- a település biztonságának növelése;

- a vagyonelleni bűncselekmények megelőzése, számuk csökkentése;

- a családon belüli erőszak megelőzése;



- az áldozattá válás megelőzése, áldozatok segítése;

- a bűnismétlés megelőzése;

- társadalmi és civil kapcsolatok erősítése;

- tájékoztató és információs tevékenység;

- a bűnmegelőzést is szolgáló helyi szabadidős programok szervezése.

A település bűnmegelőzése tekintetében együttműködő szervezetek, személyek:

- Rendőrség és más nyomozó hatóságok

- Sióagárdi Német Kisebbségi Önkormányzat

-  Garay  János  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  Sióagárdi 

Tagintézménye

- Sióagárdi Óvoda

- Tolnai Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

- Tolna megyei Munkaügyi Központ Szekszárdi kirendeltsége 

- Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

- Gazdasági élet szereplői

- Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet Sióagárdi kirendeltsége

- Civil szféra, egyház

- Sióagárdi Polgárőr Egyesület

- Sióagárd Jövője Alapítvány

- Szomszédság, lakóközösség, magánszemélyek

Az önkormányzat a településre váró új és minőségében más feladatok megoldása érdekében 

támogatja a civil kezdeményezésen alapuló Polgárőr Egyesület munkáját.

A Polgárőrség  mint  civil  szervezet  hatékonyan  tud  fellépni  a  bűnmegelőzés  érdekében  a 

lakosság biztonságérzetének javítása érdekében.

Cselekvési feladatok

Család-, gyermek- és ifjúságvédelem

Cél:  válsággócok  feltérképezése,  elemzése,  gyermekvédelmi  rendszer  tagjainak 

együttműködése a család- gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetekkel 

(ÁNTSZ, védőnő, szociális családpolitika, gyámhivatal)



Az  oktatási  intézményben  fel  kell  mérni  az  általános  biztonságra  veszélyt  jelentő 

körülményeket (közlekedési útvonalak, gyalogos átkelők biztonsága, támogatni kell az 

iskola, pedagógusok bűnmegelőzést  szolgáló programját

Településbiztonság

Cél:  közbiztonsági  helyzet  és a  lakosok életminőségének javítása  együttműködés a 

rendőrséggel  és  más  nyomozó  hatóságokkal,  a  körzeti  megbízottal,  a  polgárőr 

szervezettel

Vagyonvédelem

Cél:  egyének  és  intézmények   áldozattá  válásának  megelőzése,  együttműködés  a 

bűnüldöző és igazságszolgáltató rendszerek szereplőivel. 

Áldozatvédelem

Cél:  áldozatok  segítése,  az  áldozattá  válás  esélyének  csökkentése,  az  elkallódás 

minimalizálása, együttműködés az áldozatvédelemmel foglalkozó szervezetekkel

Baleset-megelőzés és közlekedésbiztonság

Cél: közlekedésbiztonság növelése, baleset megelőzési szemlélet kialakítása

Tájékoztatás és informálás

Cél:  széleskörű,  sokoldalú  tájékoztatás,  a  beavatkozásra  hivatott  vagy lehetőséggel 

rendelkező szervek és civil szereplők mozgósítása (kamarák, média, civil szolgáltató 

központok)

A képviselő-testület folyamatosan és rendszeresen áttekinti és értékeli a község közbiztonsági 

és bűnmegelőzési helyzetét,  és biztosítja az értékelés megfelelő nyilvánosságát.

Az  Önkormányzat  folyamatosan  fejleszti  az  együttműködését  a  helyi  vállalkozói  szféra 

tagjaival,  civil  szereplőivel,  helyi  intézményekkel  annak  érdekében,  hogy  megnyerje 

támogatásukat a közbiztonság eszközrendszerének erősítésére.

Koncepció finanszírozása:

- Sióagárd Község Önkormányzatának költségvetéséből (évente meghatározandó)

- Pályázat útján  (Központi Alapok, Alapítványi támogatások)



- Vállalkozói támogatásból

- Sióagárd Jövője Alapítványhoz befolyó célhoz kötött támogatásokból

 

A biztonságérzet hiánya, a bűnözéstől és az áldozattá válástól való félelem sok állampolgárt 

kísért, különösen az idős embereket, illetve a társadalom sebezhetőbb tagjait.

A  folyamatosan  változó  bűnmegelőzési  kihívások  miatt  fontos  a  települési  koncepció 

alkotása,  mely  alapján  a  helyi  közösség  a  bűnmegelőzéssel  kapcsolatos  problémákat 

megoldja.

Sióagárd fejlődése, társadalmi-gazdasági átalakulása új feladatokat ró a településre.

A  koncepcióalkotás  időszerűségét  igazolja,  hogy  a  településen  az  utóbbi  időben  olyan 

bűncselekmények  jelentek  meg  (pl.  tanyabetörések)  melyek  jelentős  mértékben  rontják 

helyiek biztonságérzetét, a település közbiztonságát.

Sióagárd, 2007. november 12.

Háry János

polgármester

A  bűnmegelőzési  koncepciót  Sióagárd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 

106/2007. (XI.13.) számú határozatával fogadta el. 

Sióagárd, 2007. november 27.

Dr. Varga Katalin

körjegyző

Készítette: Rikker Anita Márta ifjúsági referens


