196/2015. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA
Javaslat a Pilis Város Önkormányzata Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciójának
felülvizsgálatára.
1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont):
Előterjesztő
polgármester

X

alpolgármester
jegyző

Szavazati
arány
egyszerű X

Nyilvánosság

Véleményező

nyílt ülés

Szociális és
Egészségügyi Biz.

minősített

zárt ülésen
tárgyalható

X

Okt. Kult. és Sport
Bizottság

önkormányzati
képviselő

Fejlesztési
Bizottság

egyéb

egyéb

zárt ülés

X

Pénzügyi Bizottság

2. Az előterjesztésnek költségvetési kihatása (aláírás 2. pont):
van (kitöltendő 2.1. és 2.2., 2.3. pontok)

nincs

2.1. Egy éven belüli, vagy áthúzódó költségvetési kihatása:
tárgyi éven belüli

éven túli

2.2. Költségvetési rendeletben fedezettel rendelkezik e, (fedezet megjelölése)
igen (a fedezet a költségvetési rendelet …... számú melléklet …………….)
nem, (költségvetési rendelet általános tartalék terhére)
2.3. Fedezet megjelölése összegszerűen: - Ft
3. Az előterjesztés elfogadása előtti társadalmi egyeztetésre vonatkozó tájékoztatás
(aláírás 3. pont):
Nem került lefolytatásra, felettes jogi szabályozás nem írja elő,
Lefolytatásra került, a tervezet honlapon való közzétételének dátuma …..év
…….hó…..napján közzétételre került észrevétel érkezett / nem érkezett
2015. év augusztus hónap 10. nap
A borítólap kitöltésért felelős személy(ek):

1.
2.
3.

Név:
Nagy Sándor

Beosztás:

Aláírás

Ez a k ép most nem jeleníthető meg.

ELŐTERJESZTŐ

Pilis Város Polgármestere

Előterjesztés száma: 196/2015.
NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó!
A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. augusztus 27-i ülésére
Tárgy: Javaslat Pilis Város Önkormányzata Bűnmegelőzési és Közbiztonsági
Koncepciójának felülvizsgálatára.
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények:
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő testülete 2010. június 01. napján hatályba lépve
fogadta el Pilis Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját. Az azóta eltelt időszak,
és a bekövetkezett változások miatt indokolt ennek a felülvizsgálata illetve aktualizálása.
A koncepcióban megfogalmazott és részben vagy egészben végre hajtott feladatok lezárásra
kerültek. Ezek a változások, beruházások megteremtették azt a lehetőséget az Önkormányzat
számára, hogy a koncepcióban szereplő távlati célok végrehajtásához, lehetőségeihez mérten
energia és költségvetési előirányzat elkülönítésére készüljön fel.
Jelenleg:
A 2015.-ben kialakult hazai és nemzetközi, bűnügyi és migrációs környezet indokolttá teszi,
hogy Pilis Város területén élő magyar állampolgárok központi és helyi érdekeket is figyelembe
vevően kapjanak olyan önkormányzati és rendvédelmi támogatást, ami az adott eseménnyel
egyenértékű. A közigazgatás helyi szervei és a Rendőrség együttműködése és együtt
gondolkodása nélkül ez nem tud megvalósulni.
Fent írtak alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a T. Képviselő-testület elé:
Határozati javaslat
1/. Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pilis Város
Önkormányzatának Képviselő Testülete által elfogadott 720/2010 (06.01) sz. egységes
szerkezetbe foglalt Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját nem tartja hatályban, és a
határozati javaslat 1. számú melléklete szerint javasolja módosítani.
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Pilis Város Önkormányzatának Képviselő Testülete által elfogadott 720/2010
(06.01) sz. egységes szerkezetbe foglalt Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját
változtatás nélkül hatályban tartja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében a szükséges
intézkedést tegye meg.
Felelős: Simó Gáborné polgármester
Határidő:

Pilis, 2015. augusztus 27.
Simó Gáborné
polgármester

Az előterjesztés melléklete:
1. sz. melléklet: Pilis Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági
Koncepciója Tervezet
2.
Az előterjesztést készítette: Nagy Sándor
Törvényességi záradék: Tóth László jegyző
Az előterjesztés véleményezésére illetékes: a Képviselő-testület Fejlesztési Bizottsága,
Az előterjesztés megtárgyalásához a Pilisi Rendőrőrs vezetőjét, Kerepeszki Ferenc r.örgy. Urat
javaslom meghívni.

