
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

2015. május 27-én szerdán 08:00 órakor 

megtartott rendes ülésének 

jegyzőkönyve 

 

112/2015. (V.27.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 
113/2015. (V.27.) számú határozata a napirendi pont ról 
114/2015. (V. 27.) határozata a polgármesteri beszá molóról 
115/2015. (V. 27.) határozata az önkormányzat gyerm ekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló 2014. évi értékelésr ől 
116/2015. (V. 27.) határozata a 2014. évi egészségü gyi beszámolóról 
117/2015. (V. 27.) határozata a helyi adóbevételek alakulásáról szóló beszámolóról 
118/2015. (V. 27.) számú határozata a köznevelési i ntézmény további m űködtetésér ől 
119/2015. (V. 27.) határozata az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés és 2014. éves 
ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról 
120/2015. (V. 27.) számú határozata az önkormányzat  2014. évi költségvetési beszámolójának 
és a zárszámadási rendeletének elfogadásáról 
121/2015. (V. 27.) számú határozata Őrbottyán Város Közbiztonsági és b űnmegel őzési 
koncepciójának felülvizsgálatáról 
122/2015. (V. 27.) számú határozata Őrbottyán Város Közm űvelődési Koncepciójáról és a 
közművelődési feladatokról 
123/2015.  (V. 27.) számú határozata a Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolásával 
kapcsolatosan 
124/2015.  (V. 27.) számú határozata a Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolásával 
kapcsolatosan 
125/2015. (V. 27.) számú határozata a „Gyermekétkez tetés feltételeit javító fejlesztések 
támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról 
126/2015. (V. 27.) számú határozata a „Köztéri munk ák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció)” 
létrehozására kiírt pályázat benyújtásáról 
127/2015. (V. 27.) számú határozata az „Önkormányza ti feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról 
128/2015. (V. 27.) számú határozata az útépítéshez szüksége k ővásárlás szabályainak 
megállapításáról 
129/2015. (V. 27.) számú határozata a Tökmag Focisu li SE 2015-2016. évi sportpálya és 
létesítményei használatáról 
130/2015. (V. 27.) számú határozata a KSE 2015-2016 . évi sportpálya és létesítményei 
használatáról 

 

Jegyzőkönyv 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én, szerdán 08:00 
órakor tartott rendes üléséről. 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 

 (2162 Őrbottyán, Fő út 63.) 

Jelen vannak: Kmetty Károly   polgármester 

 Szabó István Ferenc  alpolgármester 

 Benedek Éva   képviselő 

 Cserepka András   képviselő 

 Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselő 

 Dékány András   képviselő 

 Kollár Sándor   képviselő  

 Gállné Mezősi Szilvia   jegyző 
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 Kiskuti Petra   aljegyző 

 Czeba Judit   jegyzőkönyvvezető 

 Terékiné Hulvej Tünde 

 Kiszely Zoltán 

Igazoltan távol:  Lehoczky Enikő    képviselő 

 Kiss László István   képviselő 

Képviselői kérdések, interpellációk, felszólalások 

-  Polgármester beszámolója a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásának állásáról, 
tájékoztatója az előző képviselő-testületi ülés óta tett intézkedésekről 

NAPIRENDEK 

1. Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2014. 

2. Egészségügyi beszámoló a 2014. évről  

3. Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról  

4. A Kvassay Jenő Általános Iskola további működtetése  

5. Őrbottyán Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés  

6. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának elfogadása és önkormányzati rendelet 
alkotása az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról  

7. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció felülvizsgálata 

8. A Közművelődési Koncepció felülvizsgálata 

9. A Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolása 

10. A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtása  

11. Köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására pályázat benyújtása  

12. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtása 

13. Az útépítéshez szükséges kővásárlás szabályainak megállapítása  

14. Egyebek 

Zárt ülés keretében 

15. Személyi kérdések 

Kmetty Károly  polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Kiss László és Lehoczky Enikő 
képviselők jelezték, hogy a mai testületi ülésen nem tudnak részt venni. Megállapítom, hogy a 
képviselő-testület 7 fővel van jelen, határozatképes. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett a jegyz őkönyv hitelesít ő választásáról az alábbi határozatot hozta:  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 112/2015. (V. 27.) számú határozata a  
jegyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. május 27-én 08:00 órakor tartandó rendes 
ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Benedek Éva képviselőt választja.  

Kmetty Károly polgármester:  Aki a mai ülés napirendjét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 113/2015. (V. 27.) számú határozata a  
napirendi pontról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. május 27-én 08.00 órakor tartandó 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
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1. Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 2014. 

2. Egészségügyi beszámoló a 2014. évről  

3. Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról  

1.. A Kvassay Jenő Általános Iskola további működtetése  
2.. Őrbottyán Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés  
3.. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának elfogadása és önkormányzati 

rendelet alkotása az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról  
4.. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció felülvizsgálata 
5.. A Közművelődési Koncepció felülvizsgálata 
6.. A Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolása 
7.. A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtása  
8.. Köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására pályázat benyújtása  
9.. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázat 

benyújtása 
10.. Az útépítéshez szükséges kővásárlás szabályainak megállapítása  
11.. Egyebek 

 
Zárt ülés keretében 

15. Személyi kérdések 

 

Napirend előtt: Képviselői kérdések, interpellációk, felszólalások 

Kmetty Károly polgármester:  Írásban hozzám nem érkezett semmilyen kérdés. Van-e valakinek 
kérdése, mondanivalója? 

Benedek Éva képvisel ő: Szeretnék a társulati ülés kapcsán tájékoztatást kérni. 

Kmetty Károly polgármester:  A Víziközmű Társulat kapcsán? 

Benedek Éva képvisel ő: Igen. 

Kmetty Károly polgármester:  Az intéző bizottság leváltásra került és egy olyan intéző bizottság állt 
fel, amelynek 6 tagja őrbottyáni, 1 tagja vácdukai. Miután úgy gondoljuk, hogy Őrbottyán a leginkább 
érdekelt abban, hogy társulat elszámoljon, így minden esély adott lesz rá. A társulat elnökének a 
küldöttgyűlés dr. Balog András Leventét választotta. 

Kollár Sándor képvisel ő: Lakossági észrevételt szeretnék jelezni. Az Esze Tamás utca elején az 
aszfalt az ellenkező irányba lejt, emiatt az esőzések kapcsán problémák merültek fel. Kértek a 
lakosok, hogy ezt jelezzem és amennyiben tudunk valamit tenni az ügy érdekében, akkor mihamarabb 
tegyük meg. Személyes kérésem, hogy, hogy nyilatkozzunk valamit feléjük, várják a visszajelzést. Aki 
engem megkeresett, azt is jelezte, hogy esetleg hozzá is járulnának anyagiakkal. Nem tudnak 
közlekedni ezen a szakaszon. Ennyit szerettem volna. 

Kmetty Károly polgármester:  Múlt hét előtti pénteken elkészült a felmérés, nem csak erről az 
utcáról, hanem a mellette lévő utcáról is. Gyakorlatilag olyan állapotban van, hogy az első 100 m-t, ha 
a pénz biztosítva van hozzá, akkor a munkát el lehet végezni. 

Kollár Sándor képvisel ő: Ez szerepel a költségvetésben. 

Kmetty Károly polgármester:  A tervek elkészültek rá, ezt a szakaszt külön fogjuk kezelni. 

Cserepka András képvisel ő: Szeretném megkérdezni, hogy kapott-e az önkormányzat meghívást 
Kisnémedi 950. évfordulójára rendezett ünnepségre? Tervezünk valamilyen ajándékot adni? 

Kmetty Károly polgármester:  Igen. Úgy fog kinézni, hogy egy fa alapra kerül rá egy harang, a 
haranglábon lesz egy mélyítés és előtte lesz egy réztábla, amin az évfordulóra emlékezünk. 

Szabó István alpolgármester:  Egy köszönetnyilvánítást szeretnék átadni a szülői munkaközösség 
részéről az önkormányzatnak, az iskolai kosárlabda palánk alá elkészült beton terület létrehozásáért. 
Ez is egy olyan összefogás eredménye, ami a szülői munkaközösség és a településüzemeltetés 
közös munkájából jöhetett létre.  
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Kmetty Károly polgármester:  A polgármesteri beszámolóhoz van-e valakinek kérdése észrevétele? 
Amennyiben nincsen, akkor kérem, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 114/2015. (V. 27.) határozata a 
polgármesteri beszámolóról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri beszámolót elfogadja. 

1. napirendi pont: Értékelés az önkormányzat gyerme kjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról 2014. 

Kmetty Károly polgármester:  A Humánügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kérdezem Benedek 
Éva képviselőt, hogy mi volt a Humánügyi Bizottság véleménye?  

Benedek Éva képvisel ő: A Humánügyi Bizottság elfogadásra javasolja.  

Kmetty Károly polgármester:  Az előterjesztéshez van-e valakinek kérdése észrevétele? 
Amennyiben nincsen, akkor kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 115/2015. (V. 27.) határozata az 
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi felada tainak ellátásáról szóló 2014. évi 
értékelésr ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2014. évi értékelést a határozat melléklete szerint 
elfogadja. Felkéri a Humánügyi Bizottság elnökét, hogy intézkedjen az értékelés megküldéséről a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezéseinek megfelelően. 

2. napirendi pont: Egészségügyi beszámoló a 2014. é vről 

Kmetty Károly polgármester:  A Humánügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kérdezem a 
bizottsági elnököt, hogy van-e még hozzászólás, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 

Benedek Éva képvisel ő: A Humánügyi Bizottság elfogadásra javasolta. Belekerült egy olyan 
pontosítás, miszerint Dr. Császi Andrea rendelésére indokolt esetben telefonon lehet időpontot 
egyeztetni, illetve Dr. Kicsiny Emese gyermekorvoshoz is többnyire időpontra érkeznek a betegek. 

Szabó István alpolgármester : Annyit szeretnék kérni, hogy lehetőség szerint vizsgáljuk meg annak 
az anyagi oldalát, hogy egy újabb praxis vagy praxisok létrehozása milyen anyagi vonzatot jelentene 
az önkormányzatnak. Hogyan tudnánk eljárni, amennyiben a későbbiekben úgy látjuk, hogy szükség 
lesz erre. 

Kmetty Károly polgármester:  Ha jól emlékszem az adatokból, kb. 2200-2400 fős praxis van a két 
orvosnál és emlékeim szerint 3000 fős tartományt határoz meg a jogszabály. Mindenkinek mérlegelnie 
kell, hogy ez mibe kerülne az önkormányzatnak, hiszen ez egyfajta többletkiadást fog eredményezni. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 116/2015. (V. 27.) határozata a 2014.  évi 
egészségügyi beszámolóról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi egészségügyi beszámolót elfogadja.  

3. napirendi pont: Beszámoló a helyi adóbevételek a lakulásáról  

Kmetty Károly polgármester:  Kérdezem a beszámoló készítőjét, hogy van-e kiegészítenivalója? 

Terékiné Hulvej Tünde adócsoport vezet ő: Nincsen. 

Kmetty Károly polgármester:  A napirenddel kapcsolatban van-e kérdése, hozzászólása valakinek? 
Én annyi kiegészítést tennék, hogy szeretnénk megerősíteni az adócsoportot és ennek érdekében 
pályázatot írtunk ki. Az érdeklődés egyelőre csekély. Szeretnénk megerősíteni ezt a tevékenységet, 
csapatot, hiszen jól látszik a beszámolókból, hogy nagy a kintlévősége az önkormányzatnak. Elemi 
érdekünk, hogy ezekhez a pénzekhez hozzájussunk.  
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Dékány András képvisel ő: Ennek a megjelentetési kötelezettségi köre milyen?  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A kozigallas.hu-n kötelező megjelentetni az álláshirdetést, valamint a 
honlapunkon is megjelent. 

Kmetty Károly polgármester: Amennyiben további kérdés nincsen, kérem, hogy aki a beszámolót 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő testületének 117/2015. (V. 27.) határozata a helyi  
adóbevételek alakulásáról szóló beszámolóról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adóbevételek alakulásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 

4. napirendi pont: A Kvassay Jen ő Általános Iskola további m űködtetése 

Kmetty Károly polgármester:  A napirendet tárgyalta a Humánügyi, az Ügyrendi és a Pénzügyi 
Bizottság. Kérdezem a bizottságok elnökeit, hogy mi volt a bizottságok véleménye? 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az Ügyrendi Bizottság a határozatot elfogadásra javasolja 
a képviselő-testületnek. 

Benedek Éva képvisel ő: A Humánügyi Bizottság a határozatot elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek. 

Kmetty Károly polgármester:  A Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolja. Amennyiben nincsen 
kérdés, hozzászólás, kérem, hogy aki a határozatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 118/2015. (V. 27.) számú határozata a  
köznevelési intézmény további m űködtetésér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény  76. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, úgy határoz, hogy az önkormányzat illetékességi 
területén működő és az állami intézményfenntartó központ fenntartásában lévő Kvassay Jenő 
Általános Iskola működtetői feladatait 2015. szeptember 1-jét követően is el kívánja látni.  

5. napirendi pont: Őrbottyán Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi belső ellenőrzéséről 
szóló jelentés  

Kmetty Károly polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a jelentést. Az ülésen 
felmerült néhány kérdés, melyek megválaszolásra kerültek. Azt kiegészítésként el szeretném 
mondani, hogy a belső ellenőrzési jelentésben megfogalmazott feladatokat és javaslatokat 
folyamatosan hajtjuk végre és pótoljuk a hiányosságokat. A szabályzatok módosítása megtörtént a 
belső ellenőrzési javaslatok alapján, a pénzügyi irodán a javaslatoknak megfelelően új programok 
kerültek beszerzésre és ennek megfelelően az előírt feladatokat maradéktalanul teljesíteni fogjuk. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. 

Kmetty Károly polgármester:  Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 119/2015. (V. 27.) határozata az 
összefoglaló éves ellen őrzési jelentés és 2014. éves ellen őrzési jelentés jóváhagyásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az összefoglaló éves 
ellenőrzési jelentést valamint a 2014. éves ellenőrzési jelentést jóváhagyja. 

6. napirendi pont: Az önkormányzat 2014. évi költsé gvetési beszámolójának elfogadása és 
önkormányzati rendelet alkotása az önkormányzat 201 4. évi zárszámadásáról  
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Kmetty Károly polgármester:  Mindegyik bizottság tárgyalta az előterjesztést.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek.  

Benedek Éva képvisel ő: A Humánügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Kmetty Károly polgármester:  A Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság is 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Kérdezem az előterjesztés készítőjét, hogy van-e 
kiegészíteni valója? 

Batki Gabriella gazdasági vezet ő: A Magyar Államkincstárnál pénzügyileg még nincsen jóváhagyva 
a beszámoló. Ez nem őrbottyáni sajátosság, az egész országra vonatkozik. Általánosságban 
elmondható, hogy folyamatosan dolgoznak ott is, fejlesztik a programot és ennek megfelelően, kérnek 
bennünket is adatszolgáltatásra.  A törvényi kötelezettségünknek eleget tettünk, hiszen a 
zárszámadást elkészítettük és beterjesztjük a testületnek.  

Cserepka András képvisel ő: Hallgatva Batki Gabriella gazdasági vezető beszámolóját, amennyiben 
ez általános probléma nem ártana valamilyen jelzéssel élni, ugyanis minket kötelez a jogszabály arra, 
hogy bizonyos törvényi határidőkön belül hozzunk meg döntéseket és alkossunk meg rendeleteket. 
Annak a lehetősége is fennáll, hogy jóváhagyunk valami olyan rendeletet, ami lehet, hogy vissza fog 
kerülni az asztalunkra.  A pénzmaradvány elszámolása felől szerettem volna még érdeklődni. 
Részben kaptam választ, hogy elég nehéz így pénzmaradvány elszámolást készíteni. Tudomásom 
szerint ez is törvényi kötelezettsége az önkormányzatoknak, hogy a zárszámadással együtt a 
pénzmaradvány elszámolást is el kell fogadni. Én azt fogom javasolni, és elfogadom a 
zárszámadásról szóló rendeletet is azzal, hogy mostani ismereteink alapján hozom meg ezt a döntést 
és amennyiben változás van arról tudjon a testület. 

Dékány András képvisel ő: Hol lehet ezt jelezni? 

Cserepka András képvisel ő: A kincstár, illetve annak igazgatója felé lehetne egy udvarias levelet 
írni.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Annyit mondanék még, hogy Batki Gabriella is elmondta, hogy ez egy 
általános probléma, nem csak bennünket érint. Amíg frissítik a programot, addig mi is azokból az 
adatokból tudunk dolgozni, melyek rendelkezésre állnak. Ha elfogadjuk a rendeletet és változás áll be, 
ennek a változásnak az elfogadásához képviselő-testületi döntés kell. Akkor ezt be fogjuk hozni 
természetesen, illetve a törvényi kötelezettségünknek eleget fogunk tenni. Mi megtettünk mindent 
annak érdekében, hogy minél valósabb előterjesztést tudjunk csinálni. Bármilyen változás történik, a 
testületet erről tájékoztatni fogjuk.  

Kmetty Károly polgármester:  Egyéb kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban: 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kmetty Károly polgármester:  Akkor először a beszámolót fogjuk elfogadni utána pedig a 
zárszámadási rendeletet. Aki egyetért a beszámoló jelen tartalmával és elfogadja, kérem 
kézfelemeléssel jelezze.  

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 120/2015. (V. 27.) számú határozata a z 
önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának  elfogadásáról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetési 
beszámolóját elfogadta. 

Kmetty Károly polgármester rendelet-tervezetet terj esztett el ő, melyet a képvisel ő-testület 7 
igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodás mellett el fogadott. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendele te 
az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadás áról. (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi) 

7. napirendi pont: Közbiztonsági és B űnmegel őzési Koncepció felülvizsgálata 

Kmetty Károly polgármester:  Tárgyalta az Ügyrendi Bizottság. Kérdezem Csernákné Szoboszlai 
Szilvia bizottsági elnököt, hogy van-e kiegészíteni valója a koncepció kapcsán? 
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Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy felkéri Szabó István alpolgármestert, 
hogy az Ügyrendi Bizottsággal együttműködve koordinálja a koncepcióban megfogalmazott 
intézkedések végrehajtását.  

Szabó István alpolgármester:  A felkérést elfogadom, természetesen fogom kérni az Ügyrendi 
Bizottság segítségét. Valamint abban kérném minden jelenlévő segítségét, hogy vesse be az 
ismeretségét és próbálják meg erősíteni a polgárőrséget. Küldjék hozzájuk azokat a jelentkezőket, 
akik fizikálisan is alkalmasak a feladatra. Az 1%-ot meg fogja kapni a polgárőrség, de létszámilag is 
szálljanak be ebbe a szolgáltatásba. Főleg így, hogy látjuk, hogy külső, anyagi segítséget nem tudunk 
biztosítani. Ezt a kérést mindenki felé szeretném jelezni. Hiába jelennek meg pozitív cikkel a 
polgárőrségről, a személyes meggyőzés sokkal többet ér. 

Dékány András képvisel ő: A határozat-tervezetben érthető módon a technikai változások átvezetése 
megtörtént, miszerint pl. Őrbottyán nagyközségből, város lett.  Igényes anyag, de olyan szempontból 
is át lehetne nézni, kiemelni azokat a területeket, amelyeknek a finanszírozására van remény.  

Kmetty Károly polgármester:  A mai testületi ülés után fogunk kimenni, felmérni annak a 
kamerarendszernek a kiépítési helyeit, amelyre a pályázatot sikeresen lefolytattuk. A pályázat során 
kiderült, hogy lényegesen nagyobb számban fognak kikerülni kamerák. A bűnmegelőzés és 
közbiztonság szempontjából ez nagy előre lépés lesz. Úgy gondolom, hogy a közlekedésbiztonság 
kapcsán készült tervekre jóváhagyást fogunk kapni a szakhatóságoktól. Úgy gondolom, hogy ez a 
koncepció így megállja a helyét.  

Szabó István alpolgármester:  Sok minden meg lett változtatva, nem egy az egyben került átvételre. 
A felülvizsgálat ezt megköveteli. Nem gondolom, hogy ezen most változtatni kell. 

Kollár Sándor képvisel ő: A 14. pontot, ami konkrétumot jelent ebben a koncepcióban azt végig 
beszéltük. Amit ki kellett venni, azt ki is vettük. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Az Ügyrendi Bizottság ülésén felmerült a vadkamera kérdése. Kiszely Zoltán 
egyezetett a kamerarendszerről, úgy tűnik, hogy tudunk még pluszban kamerát felszerelni. 

Szabó István alpolgármester : Olvastam, köszönöm. Aki nem volt itt, annak mondanám, hogy én 
vetettem föl, hogy láttuk, hogy ugyan lezártuk a hátsó bejáratot Erdőkertes felől, de ezt többször már 
megbontották és megpróbálnak ott átjutni. Ugyan megoldottuk és rendbe tettük de én javasoltam oda 
egy vadkamerát, hogy rendszám alapján be tudjuk azonosítani ezeket a személyeket és bírságot is 
kiszabhatunk rájuk.  

Kmetty Károly polgármester:  A lakosoknak is elemi érdeme, hogy igen is, akik a környéken laknak 
tartsák nyitva a szemüket, írják fel a rendszámot. A lakosok is tehetnek az ügy érdekében. Bízom 
abban, hogy ez a kamera rendszer ezen a területen is segíteni fog visszaszorítani az illegális hulladék 
lerakást. De a lakosság részéről is fontos lenne, hogy jelezzék az észrevételeiket. Nem mindig tudunk 
időben kiérni. 

Szabó István alpolgármester: A SZEM vagyis a Szomszédok Egymásért Mozgalom jobb 
propagálásában is fogjuk kérni a polgárőrség segítségét. Olyan jelzéseket kaphatunk a hatóságoktól, 
ami alapján komoly lépéseket lehet tenni. A másik dolog, hogy az utcabizalmi rendszer, 
utcaközösségek szervezésében szeretném kérni a képviselők segítségét, hogy egy fajta szűrőként 
tudjon ez majd működni.   

Kmetty Károly polgármester : Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 121/2015. (V. 27.) számú határozata 
Őrbottyán Város Közbiztonsági és b űnmegel őzési koncepciójának felülvizsgálatáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Ügyrendi Bizottság 
tájékoztatása alapján a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióját e határozat melléklete szerint 
módosítja. Az intézkedési tervben foglaltak mielőbbi megvalósítása érdekében felkéri Szabó István 
alpolgármestert, hogy az Ügyrendi Bizottsággal együttműködve koordinálja a Koncepcióban 
megfogalmazott intézkedések végrehajtását. 
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8. napirendi pont: A Közm űvelődési Koncepció felülvizsgálata  

Kmetty Károly polgármester:  Kérdezem a képviselőket, hogy van-e észrevétel, javaslat a 
napirenddel kapcsolatban?  

Benedek Éva képvisel ő: Volt egy javaslat arra vonatkozóan, hogy a könyvtár használatát fizetőssé 
tegyük, de ezt a bizottság elvetette, mert nem szeretnénk egy tagot sem elveszíteni. Felmerült annak 
a lehetősége, hogy önkéntes támogatókat keresünk egy Könyvbarátok Klubjának létrehozásához. 

Dékány András képvisel ő: Mi a pontos címe ennek az előterjesztésnek? Nálam ez úgy szerepel, 
hogy Őrbottyán Város Önkormányzatának közművelődési koncepciója.  

Kmetty Károly polgármester : Igen. 

Dékány András képvisel ő: Én úgy gondolom, hogy ha ezt a címet komolyan veszem, a belső 
tartalom nem koncepciót tárgyal, hanem nagyon alaposan és igényesen számba veszi az eddig 
történteket, lehetőségeinket és gyakorlatilag leírásokat egészen odáig menően, hogy a bizottságoknak 
milyen dolgai vannak. Valamint fontos megállapításokat tesz, miszerint a bizottság támogatja a helyes 
törekvéseket. Ha felülvizsgálatról beszélnénk, akkor én nagyjából érteném, de így én a következőket 
gondolom. Ezt az anyagot alkalmasnak találom egy, a tényleges lehetőségekhez, és a 
lehetőségekhez tényeket is felsorakoztató koncepció kidolgozására, de önmagában koncepcióként jó 
szívvel nem tudom támogatni. Nem tudom, hogy működik-e vagy sem vagy csak kívánságként 
szerepel a hangos könyv ötlete. Nyilvánvaló, hogy mindenképpen szükséges feltünteti, hogy kiknek, 
milyen korosztálynak, milyen típusú, beszerzés, költségek, egyebek. Jó ötletnek tartom. Azt azonban, 
hogy milyen területekre kellene, azt nem tudom. De azon kívül, hogy zárójeles megjegyzésként ott 
szerepel, nem tudunk róla semmit. Tekintsük jó vita alapnak és valóban koncepcionális igénnyel üljünk 
le és beszéljük át. 

 Benedek Éva képvisel ő: Ez egy meglévő koncepció felülvizsgálata, ami alapján fogunk készíteni 
egy új koncepciót. Ez a felülvizsgálata az eddiginek. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A bizottság elfogadta a határozati javaslatot. Amikor elkészült az 
előterjesztés, akkor én jeleztem elnök úrnak, hogy nem értek egyet ezzel az előterjesztéssel. 
Megindokoltam, hogy miért. Az előterjesztő és közöttem kialakult egy szakmai egyet nem értés. 
Kiküldtem természetesen az előterjesztést, de én nem értek azzal egyet, hogy nyilvánosság elé 
kerüljön ez az anyag. Munkaanyagnak alkalmasnak tartom, de arra nem, hogy mint Őrbottyán Város 
koncepciója felkerüljön a honlapra. Azt gondolom, hogy egy felülvizsgálat azt jelenti, hogy komolyan 
utánanéz az elkészítője annak, hogy mit kell tartalmaznia egy koncepciónak, valamint, hogy milyen 
jogszabályok hatalmazzák fel a képviselő-testületet. Ezek olyan dolgok, amiket lehet javítani, de 
pontosabban kellene kidolgozni. 

Kollár Sándor képvisel ő: Javaslat a későbbiekre vonatkozóan. Hasznos lenne, hogy ha a jövőben 
ilyen helyzet állna elő akkor én szívesen olvasnám az előterjesztés mellett a jegyző szakmai 
véleményét, mert azt gondolom, hogy a döntésünk meghozatalánál ez fontos segítség. Nem politikai 
döntésről vagy véleményről van szó, mert az a mi döntésünk, hogy milyen irányba szeretnénk haladni, 
hanem amennyiben a Jegyző részéről szakmai kifogások állnak fenn, úgy az legyen része az 
anyagnak. Úgy gondolom, hogy a szakmai érvek is kellenek ahhoz, hogy át tudjuk tekinteni egy 
anyagot. Ha jobbá lehetne tenni egy előterjesztést és ettől elzárkózik a készítő, úgy gondolom, hogy a 
szakmai vélemény mindenképpen kerüljön ki a testület elé. 

Csapó Károly OBCSE elnök:  Én végig abban a tudatban voltam, hogy a koncepció felülvizsgálatáról 
van szó most pedig azt hallom, hogy a koncepció elfogadásáról szeretnénk határozatot hozni. Most 
nem tudom, hogy pontosan mi lesz a szavazás tárgya, de én az javasolnám, hogy a koncepció 
felülvizsgálataként fogadja el a testület az anyagot, nem pedig koncepcióként. 

Cserepka András képvisel ő: Szeretném támogatni Kollár Sándor képviselő társam véleményét. A 
jelenlegi szabályozási keretek, adnak-e arra lehetőséget, vagy ad-e valamilyen más testületi 
lehetőséget arra, hogy ezt konkrétabban leszabályozza, mert ez így nagyon kellemetlen. A képviselő-
testület elé először a munkaterv kerül és ez alapján tárgyaljuk a témákat. Ezen kívül lehetnek 
rendkívüli napirendek, amelyeket az élet hozhat, ilyen esetekben a Polgármester jogosítvány 
eldönteni, hogy az a testület elé kerüljön-e? Nyilván a szakapparátus és a szakvezetés javaslatára. Ha 
egy jegyző nem javasol egy napirendet és nincs meg a szabályozási oldala, akkor ha lehetősége van 
a testületnek, tegye meg, hogy nem engedi a testület elé tárgyalásra. 
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Kmetty Károly polgármester:  Nem a napirenddel, hanem a tartalmával kapcsolatosan van probléma. 

Benedek Éva képvisel ő: Javaslom, hogy úgy módosítsuk a határozatot, hogy a testület elfogadja a 
közművelődési koncepció felülvizsgálatáról történő tájékoztatást és felkéri a Kulturális és Sport 
Bizottságot, hogy új közművelődési koncepciót készítsen. 

Kmetty Károly polgármester:  Mi legyen a határidő? 

Benedek Éva képvisel ő: 2015. szeptember 30. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Nem érzem olyan sürgetőnek ezt a kérdést, hogy szeptemberre feltétlenül 
behozzuk tárgyalandó napirendnek. Ez a koncepció 2016-ig került elfogadásra és most készült egy 
felülvizsgálat. Lehetne akár a 2016-os évet kezdeni a költségvetési tervek tükrében egy új 
koncepcióval és vagy a januári vagy a februári ülésen elfogadunk egy újat. 

Szabó István alpolgármester:  Csatlakoznék Kiskuti Petra aljegyzőhöz. Eddig is ez volt a koncepció 
néhány módosítással. Ha Jegyző azt mondja, hogy ezt nem lehet a város koncepciójaként kitenni, 
akkor változás nagyon nem történt. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Takács-Sánta Ágnessel, a Művelődési Ház vezetőjével többször egyeztettünk 
már a Művelődési Házat, illetve a közművelődést érintő egyéb kérdésekről. Vannak más sürgetőbb 
koncepciók – lásd közművelődési rendeletünk – melyeknek a felülvizsgálata indokolt. El kellene 
fogadni a Művelődési Ház alapító okiratának a módosítását illetve SZMSZ-t is módosítani szükséges. 
Nyilván ha a rendelet elkészül, annak alapján és figyelembe vételével illetve a jogszabályi lehetőségek 
figyelembe vételével és a költségvetés tekintetében lehetne majd az újat elkészíteni. 

Kmetty Károly polgármester:  A módosító javaslattal én egyet tudok érteni, a határidőt jelöljük meg 
mindenképpen. 

Dékány András képvisel ő: A határidővel kapcsolatban pontos dátumot nem tudok mondani, de 
mankót talán igen, szerintem a költségvetéssel együtt. tárgyaljuk. Amikor aktuálissá válik a 
költségvetés, akkor talán méltó figyelmet tudunk rá fordítani. Jogos felvetés volt ez. Én a magam 
részéről azt javaslom, hogy erősítsük a Jegyző és a Hivatal szakmai munkáját. Egy előterjesztésben 
az is fontos, hogy nem azt érzékelem, hogy mentés másként anyagot kapunk. Ezek apróságok, de 
jelzik a belső tartalomhoz történő hozzáállás igényességét. Nyugodtan lépjen a fékre a Hivatal ha úgy 
érzik, hogy nem megfelelő egy anyag kidolgozottsága. 

Kmetty Károly polgármester:  Azzal a módosító javaslattal fogadjuk el, hogy a költségvetés 
elfogadásához kötjük? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: 2016. januárig. Valószínűleg a jövő évi költségvetést korábban el 
fogjuk tudni fogadni, mint eddig.  

Kmetty Károly polgármester:  Akkor az a javaslat, hogy a Közművelődési Koncepció elkészítését 
visszautaljuk a Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe azzal, hogy a bizottság a koncepciót 2016. 
január végéig terjessze be a testület elé. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel 
jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő testülete 122/2015. (V. 27.) számú határozata 
Őrbottyán Város Közm űvelődési Koncepciójáról és a közm űvelődési feladatok 
felülvizsgálatáról 

Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy a Közművelődési 
Koncepció elkészítését visszautalja Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe azzal, hogy a bizottság 
a testületi ülésen elhangzottak alapján a koncepciót 2016. január végéig terjessze be a testület elé.  

Szabó István alpolgármester : Szeretném bemutatni Ágoston Katalint, a Művelődési Ház 
könyvtárosát. 

Ágoston Katalin könyvtáros:  2006-ban végeztem Egerben könyvtárosként, 12 éve dolgozom ebben 
a szakmában, felkészült vagyok a feladatra. Nagyon szívesen rendelkezésére bocsájtom a Kulturális 
és Sport Bizottságnak észrevételeimet. 
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9. napirendi pont: A Bartók Béla utcai sportpálya g ondnokolása 

Kmetty Károly polgármester:  A Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta. A napirenddel kapcsolatosan 
kérdése, észrevétele van-e valakinek?  

Benedek Éva képvisel ő: Szeretném, ha a szerződésbe beleírnánk, hogy átadáskor leltárral átadjuk 
az eszközöket a gondnoknak, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mit és kitől lehet számon kérni. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A 4) pontban? 

Benedek Éva képvisel ő: A 4) 3. pontról van szó. 

Szabó István alpolgármester:  Javasolnám, hogy a 3.6 pontnál, miszerint: „3.6 A Megbízott 
kötelezettsége a sportlétesítményt jelen szerződés megkötésének időpontjában is használó 
sportszervezetekkel (Tökmag, KSE), a Kvassay Jenő Általános Iskolával és a Megbízóval történő - a 
sportlétesítmény használatával kapcsolatos - folyamatos egyeztetés. „a Kvassay Jenő Általános Iskola 
mellé tüntessük fel a Művelődési Ház vezetőjét is. Elképzelhető, hogy lesz olyan rendezvény amelyet 
Takács-Sánta Ágnes, a Művelődési Ház vezetője fog szervezni. 

Kmetty Károly polgármester:  Természetesen ezt bele lehet tenni, de miután a Művelődési Ház az 
Önkormányzat tulajdona és az Önkormányzat mindenben elsőbbséget élvez, úgy gondolom, hogy az 
olyan jellegű rendezvényeknél, amelyhez kötődik a Művelődési Ház és az önkormányzat, ott az 
intézmény elsőbbséget élvez.  

Szabó István alpolgármester:  Az információ áramlás kapcsán, volt rá precedens, hogy egy időben 
több rendezvény is szerveződött, pedig lehetett volna egymással egyeztetni. Csak egy mondattal 
lenne több. 

Kmetty Károly polgármester:  Belefér, de ezért tartottunk február elején egyeztetéseket az 
önkormányzati szervezésű rendezvényekről, hogy ne legyen ütközés. 

Dékány András képvisel ő: Látok egy-két inkoherenciát. Nem érzem megalapozottnak a felmentés 
indokát és azt sem, hogy a javasolt új gondnoksággal megbízott milyen garanciákat kap. Legyen 
kedves az előterjesztő megalapozottabban megindokolni a felmondást. Az inkoherenciát abban is 
látom, hogy leírásra került, hogy voltak problémák, de a rezsi költségek optimalizálása és a 
gondnoksággal kapcsolatosan felhozott problémák között nem látom az összefüggést, legalábbis az 
előterjesztés alapján. Arról már nem is beszélve, hogy érzem, hogy valami fontos dolog van 
készülőben, de én ebből nem értek semmit.  

Kollár Sándor képvisel ő: Dékány András jó részét elmondta a dolognak. Szabó Istvántól elhangzott, 
hogy szólni kell egymásnak, ha rendezvény van. Véleményem szerint egy személynek kell szólni, akár 
lehet ez a gondnok, hogy ne történjenek mellészervezések. Ez szerintem le is volt szabályozva a 
korábbiakban is.  

Kmetty Károly polgármester:  Elmondanám, hogy az én fejemben hogyan állt össze ez a kérdés a 
sportpálya kapcsán. Egyetértek, Kollár Sándor képviselő úrral azt szeretném, hogy egy személy vagy 
szervezet működtesse ezt az intézményt. A másik fontos szempont, hogy lehetőség szerint 
költségtakarékos módon. Hiszen az önkormányzat fizeti a létesítmény teljes rezsiköltségét.  Egy 
személy legyen, aki felelősen gazdálkodik. A másik, hogy kint van egy pályázatunk a Büfé 
üzemeltetésére. Számomra nem derült ki, hogy mire fog ez pontosan kiterjedni, külön az 
önkormányzat fog-e ezzel foglalkozni, hogyan képzeli el ennek a klubhelyiségnek a működtetését az 
ezért felelős személy? Számos nyitott kérdés van még. Hogy felelősen tudjunk dönteni ebben a 
kérdésben, ezeket fixálni kellene. Azt szeretném a magam részéről, hogy az a fajta bizonytalanság 
vagy ellentét, ami most tapasztalható, ezekkel ne nekünk, mint önkormányzatnak kelljen foglalkozni. 
Ők vannak ott, ők tudják, hogy kinek mire van szüksége. Szeretném, hogy egy olyan megállapodás 
szülessen, amiben a részt vevők egymás között ezt le tudnák szervezni.  

Kollár Sándor képvisel ő: A bizottság látta az általad készített anyagot? 

Csapó Károly OBCSE elnök:  Az eltelt egy év alatt az önkormányzat részéről sem szóbeli, sem 
írásbeli kritika nem érte a gondnokolást az elmúlt hetektől eltekintve. A szerződésben benne van, hogy 
a vitás kérdéseket azonnal tisztázni kell a szerződésnek megfelelően. A másik dolog, amiről szó volt, 
az a pálya állapota. Szerződés szerint a gondnokoló feladata a költségekkel történő takarékoskodás. 
Ami adott esetben a locsolás, kútról, vezetékről történő módjának a választása. Elhangzott kritikaként, 
hogy ég a pálya, hogy maradandó károsodást szenvedett. Meg lehet nézni a pályát. Úgy gondolom, 
hogy a kezelésben a gondnokoló az optimálishoz közeli megoldást választott.  
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Maradandó károsodás van, az intenzíven használt, 11-es pont körüli 10*20 méteres területen, plusz a 
vonalak, amik kikoptak és egyes területeken gyomosodás. Ez néhány száz négyzetmétert érint a 
7000-ből. Ennyit a gondnokolásról. Még egy szembe tűnő kritika volt, ami vagy tényleg vétkes és 
érthetetlen feledékenységem volt a 2015. május 1-je reggelén történt mulasztás a takarításban. 
Remélem, hogy ez volt és nem a gondnokoláson kívül eső valamilyen dolog. A működtetést és a 
gondnokolást együtt kell tekinteni és alapvetően a költségtakarékosságot szem előtt tartani. Erre 
tettem javaslatot, amire én konkrét reagálásokat nem kaptam. Ez az ajánlat, komoly terheket kíván az 
önkormányzat válláról levenni. Bizottsági ülésen is elmondtam, hogy természetesen az Önkormányzat 
felbonthatja a szerződés, én mégis azt javasolom, hogy az új rendszer bevezetésére a sportkoncepció 
elfogadásával párhuzamosan, jelen állás szerint július végén kerüljön sor. Végül egy szubjektív 
megjegyzést tennék még hozzá miszerint úgy vélem, hogy inkább a személyem, ami megosztó.  

Kmetty Károly polgármester:  Pócsik Zoltánt kérdezem, hogy a büfé pályázat kapcsán, hogy látjátok, 
hogyan illeszkedik a ti tevékenységetekbe? Mi az elképzelés? 

Pócsik Zoltán Tökmag Focisuli SE elnök : Büfé mindenféleképpen legyen. Az, hogy ki működteti és 
milyen módon az nem a mi döntésünk. 

Kmetty Károly polgármester:  Mi az elképzelésetek? Szükség van-e a büfére? Jelen formájába 
működjön? 

Pócsik Zoltán Tökmag Focisuli SE elnök:  Az egyesület vezetőkkel mi beszéltünk és ők 
klubhelyiségként szeretnék, hogy működjön. Büfé legyen, de a működés módját még mi sem tudjuk.  

Kmetty Károly polgármester:  Valahol azt érzem, hogy össze kellene kapcsolni ezt az egész témát a 
sport koncepcióval. Utaljuk vissza a Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe, hogy lássuk, hogy a 
büfére milyen hasznosítási ajánlatok érkeznek be és akkor az egészet egységként kezelve döntsünk 
vagy tárgyaljunk erről a kérdésről.  

Benedek Éva képvisel ő: Akkor most erről ne döntsünk? 

Kmetty Károly polgármester : Én úgy érzem, hogy nincs most nagyon miről döntenünk. Számos 
lyukat látok ebben a kérdésben. A két ajánlat nem egyen szilárd.  Az ajánlatok más-más dolgokat 
emelnek ki, ezeket egy szintre kell hozni. A sport koncepciónak egy eleme lenne a sportpálya 
üzemeltetés. 

Benedek Éva képvisel ő: A bizottsági ülésen is elhangzott egy javaslat, hogy írjunk ki pályázatot, amit 
azért vetettük el, mert úgy gondoltuk, hogy a pálya nem engedheti meg, hogy egy ilyen hosszabb 
időszak elteljen úgy, hogy nincsen üzemeltetője a sportlétesítménynek.  

Kmetty Károly polgármester:  Szabad-e időbeli probléma miatt elfogadni egy esetleg rossz döntést? 

Benedek Éva képvisel ő: Lehet-e módosítani? Ha ezt elfogadjuk az nem azt jelenti, hogy kőbe van 
vésve és hogy ezen nem lehet módosítani. 

Kmetty Károly polgármester:  60 nap áll rendelkezésre a módosításra. 

Szabó István alpolgármester:  Csatlakozva Benedek Éva képviselőhöz, azért volt szó arról, hogy ne 
várjunk, mert jön a forró nyár és ha a locsolás nem lesz megfelelő szinten tartva, akkor akár több millió 
forintos kár is érheti ha a pályát. 

Kmetty Károly polgármester:  Abban az esetben, ha elhalasztjuk a gondnoki szerződés felbontását, 
akkor továbbra is megoldott a locsolás. Abban kell gondolkodni, hogy amíg ki nem alakul a végleges 
helyzet, addig marad ez a felállás és ha minden tisztázásra kerül és látjuk, hogy ki és mit tud vállalni 
akkor történik meg az új gondnokolási szerződés, illetve a teljes működtetési koncepció kialakítása. 

Benedek Éva képvisel ő: És a kettő kombinációja, miszerint most elfogadjuk ezt a határozati 
javaslatot és felkérjük a Kulturális és Sport Bizottságot, hogy a sportlétesítmény egészére dolgozzon 
ki üzemeltetési programot és ezt kérnénk vissza? Minden szerződést lehet módosítani, a módosítás 
feltételezem nem 60 napos határidővel hajtható csak végre.  

Kmetty Károly polgármester:  Akkor a javaslat az, hogy az OBCSE-val megkötött szerződést bontsa 
fel az Önkormányzat és bízza meg a Tökmag Focisulit a gondokolás elvégzésével és a Kulturális és 
Sport Bizottság pedig készítse el, a sportkoncepcióval összhangban lévő pálya működtetésének 
programját? 
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Dékány András képvisel ő: Részemről én ezt nem tartom túl hatékonynak. Most döntünk a 
működtető személyéről, majd 3 hónap múlva úgy döntünk, hogy mégsem őt választjuk. Ez 
véleményem szerint nem túl elegáns. Méltó döntést kell hozni, de értem Benedek Éva logikáját. Ebből 
az előterjesztésből némi személyeskedés is átsugárzott. Javaslom, hogy fogadjuk el Polgármester úr 
javaslatát, hogy az egészet egy komplex ügyként kezeljük. Látok méltóbb megoldást és biztos, hogy 
meg is találjuk, csak megalapozott előterjesztés kell hozzá. Írja le, aki ebben tájékozott, hogy mi volt a 
probléma a jelenlegi működtetővel. Milyen szankcióknak nem tett eleget. Így én ezt nem érzem 
méltányosnak és ez nem rokon- vagy ellenszenv kérdése. Azt gondolom, hogy Polgármester úr 
távlatosabb javaslattal állt elő és ez a távlat belátható távlat. 

Kmetty Károly polgármester:  Kicsit több szót vesztegettünk erre a kérdésre. Két irány van, az egyik, 
amit képviselő asszony és a Kulturális és Sport Bizottság javasolt az előterjesztésben és lenne a 
másik, hogy – hozzátéve, hogy ha megoldható a júniusi ülésen beszéljünk erről – jöjjön be testület elé 
ez a javaslat. Próbáljon meg a Kulturális és Sport Bizottság szilárddá tenni a működtetési 
programokat, irányokat.  

Kmetty Károly polgármester : Két módosító javaslat volt. Az egyik kiegészítené az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot. Aki a határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy a Kulturális és 
Sport Bizottság kidolgozza a létesítmény komplex működtetési programját elfogadja, kérem 
kézfelemeléssel jelezze. 

 Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 1 igen, 5 ellen szavazattal, 
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 123/2015.  (V. 27.) számú határozata a 
Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolásával kapcso latosan. 

Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozatot, mely szerint: 

1.. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az OBCSE-val 
megkötött Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolásával kapcsolatos szerződést felbontja.  

2.. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bartók Béla utcai 
sporttelep gondnokolási feladataival a Tökmag Focisuli SE-t bízza meg. A feladat ellátásáért 
az egyesület vezetője felel. 

3.. Az egyesületet a gondnokolási feladatok ellátásáért 50.000 Ft összegű díjazás illeti meg. 
4.. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozz, hogy a Kulturális és Sport 

Bizottságot bízza meg azzal a feladattal, hogy kidolgozza a létesítmény komplex működtetési 
programját 

 - nem fogadta el. 

Kmetty Károly polgármester:  Aki egyetért azzal a javaslattal, mely szerint  a testület felkéri a 
Kulturális és Sport bizottságot, hogy  a júniusi testületi ülésre készítsen előterjesztést a sportpálya 
komplex működtetési programjáról, kitérve a klubhelyiség hasznosításának és használatának módjára 
és tegyen javaslatot a gondnokolási feladatok ellátására, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 6 igen, 1 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 124/2015.  (V. 27.) számú határozata a 
Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolásával kapcso latosan. 

Őrbottyán Város Képviselő-testület úgy határoz, hogy felkéri a Kulturális és Sport bizottságot, hogy  a 
júniusi testületi ülésre készítsen előterjesztést a sportpálya komplex működtetési programjáról, kitérve 
a klubhelyiség hasznosításának és használatának módjára és tegyen javaslatot a gondnokolási 
feladatok ellátására. 

10. napirendi pont: A gyermekétkeztetés feltételeit  javító fejlesztések támogatására irányuló 
pályázat benyújtása  

Kmetty Károly polgármester:  Tárgyalta a Humánügyi és a Pénzügyi Bizottság.  

Benedek Éva képvisel ő: A Humánügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolta egy kiegészítéssel. A 
Humánügyi Bizottság javaslatára megvizsgáltuk a lehetőségét annak, hogy eszközbeszerzésre is 
tudnánk-e pályázni. Szoboszlai Erzsébet élelmezésvezetővel felvéve a kapcsolatot, egyeztetve a 
műszaki irodával tettünk egy kiegészítést és készítettünk egy számítást.  
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Ennek megfelelően pályáznánk konyhai eszközökre is a konyha épületébe. Így a határozati javaslat 
szövegét annyival kellene módosítani, hogy az eredeti 755.107 Ft helyett, 1.113.106 Ft saját forrást 
kell biztosítani. 5 %-át kell önrészként biztosítani a megigényelt eszközöknek. Azt gondoljuk, hogy ez 
egy olyan lehetőség, amit nem szabad elmulasztani, mert olyan eszközöket lehet így a konyhába 
megvásárolni, amit saját forrásból nem tudnánk biztosítani.  

Kmetty Károly polgármester:  További kérdése, hozzászólása a napirenddel kapcsolatban van-e 
még valakinek? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kmetty Károly polgármester:  Aki ezzel a módosítással az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 125/2015. (V. 27.) számú határozata a  
„Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nemzetgazdasági miniszter 
által kiírt „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” címet viselő pályázati 
kiírásra pályázatot nyújt be. A 1.113.106 Ft saját forrást a 2015. évi költségvetés általános tartalék 
terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati dokumentáció pályázati 
kiírásban foglaltak szerinti elkészíttetéséről és határidőben történő benyújtásáról. 

11. napirendi pont: Köztéri munkák (szobor, szoborc soport, térinstalláció) létrehozására 
pályázat benyújtása  

Kmetty Károly polgármester:  Az előterjesztést tárgyalta a Kulturális és Sport Bizottság, valamint a 
Pénzügyi Bizottság. Kérdezem a Kulturális és Sport Bizottság képviseletében jelen lévő Benedek 
Évát, hogy támogatta-e az előterjesztést? 

Benedek Éva képvisel ő: A Kulturális és Sport Bizottság nem támogatta. 

Kmetty Károly polgármester:  A Pénzügy Bizottság sem támogatta. 

Cserepka András képvisel ő: Sokat gondolkodtam rajta, hogy felszólaljak-e ebben a napirendi 
pontban, de most, hogy két bizottságnak is ellentétes álláspontja van az előterjesztés tartalmához 
képest, úgy érzem, hogy szóvá kell tennem. Jól informált állampolgárok megkérdeztek, mint 
képviselőt, hogy valóban szobrot fogunk-e csináltatni a körforgalomba? Én nem találtam sehol erre 
vonatkozó információt, kellemetlen volt, hogy nem tudtam tájékoztatást adni. Ha jól értem lenne egy 
pályázati lehetőség, ezt ki tudnánk használni és ha minden igaz ez helyben meg is oldható. 

Benedek Éva képvisel ő: Nagy beruházási költséget jelentene. 

Cserepka András képvisel ő: Milyen összegről lenne szó? 

Kmetty Károly polgármester:  4.500.000 Ft önrészről. Amikor ezt a pályázatot kiírták, logikus volt az 
a gondolat, hogy Őrbottyán, mint egyedülálló település, amely a harangkészítésről híres, próbáljunk 
meg ezzel a pályázattal olyat alkotni, ami jellemző Őrbottyánra. Felvettük a kapcsolatot Gombos 
Miklóssal, aki a fiával egy igen impulzív harang kompozíciót hozott be. Egy hibája van ennek a 
pályázati kiírásnak, hogy három dologra lehet pályázni és rajtunk kívül álló csoport fog dönteni ennek 
eredményéről. Én látva ezt a kompozíciót, nagyon örülnék, ha elkészülhetne, de látva a 
költségvonzatát is, elgondolkodtató lehet, hogy talán nem most van itt az ideje. Én támogatom, de 
meg tudom érteni a bizottságokat is, akik ellene szavaztak.  

Kollár Sándor képvisel ő: Ez az 1.500.000 Ft-os makett használható valamire?  

Kmetty Károly polgármester:  Nem. Amennyiben ebbe az irányba mennénk, akkor ezt a makettet 
szeretnénk egy 3 D-s látványtervvel digitálissá tenni.  

Dékány András képvisel ő: Egy a szimbolikus és valós beruházásaink között lévő szakadékról van 
szó. Az előterjesztésben szereplő pályázati kiírásból számomra ez következik. Gyors lábon járnak a 
hírek, nincs mit tenni, ennyi erővel egyik előterjesztést sem tudnánk tárgyalni. Úgy gondolom, hogy 
nincsen itt az ideje ennek a pályázatnak és semmilyen garancia nincsen arra vonatkozóan, hogy 
Gombos Miklós fogja megnyerni ezt.  



 

 

 

14 

Kmetty Károly polgármester:  Garancia nincsen rá. Amennyiben további kérdés nincsen, felteszem 
szavazásra. Aki az eredeti határozati javaslatot támogatja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 4 igen, 2 ellen szavazattal, 
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 126/2015. (V. 27.) számú határozata a  
„Köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstallá ció)” létrehozására kiírt pályázat 
benyújtásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vizuális Művészetek 
Kollégiuma által kiírt „Köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció)” címet viselő pályázati 
kiírásra pályázatot nyújt be. A saját forrást a 2015. évi költségvetés általános tartaléka terhére az 
alábbiak szerint biztosítja: A pályázat benyújtásához 3.000.000 Ft önrész, nevezési díj bruttó 25.000 
Ft, makettek elkészítésének ára 1.500.000 Ft. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati 
dokumentáció pályázati kiírásban foglaltak szerinti elkészíttetéséről és határidőben való benyújtásáról. 

12. napirendi pont: Önkormányzati feladatellátást s zolgáló fejlesztések támogatására irányuló 
pályázat benyújtása 

Kmetty Károly polgármester:  Az előterjesztést tárgyalta Pénzügyi valamint a Kulturális és Sport 
Bizottság.   

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ott is az hangzott el, hogy vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, 
hogyan tudjuk a maximálisan igényelhető 20.000.000 Ft-os keretet elérni. Erre készült egy táblázat, 
amit ki is küldtünk mindenkinek. Le van írva, hogy az egyes esetekben milyen lehetőségeink vannak. 
Mennyi a megnyerhető összeg és mennyi a biztosítandó önerő. A testületnek most el kell dönteni, 
hogy tornaterem korszerűsítés, padlóburkolat felújítás, szellőzés, festés, szigetelés, vagyis, hogy a 
négy variációt hogyan pályázza meg.   

Kmetty Károly polgármester:  Annak a valószínűsége, hogy a maximumot kapjuk kisebb, mint ha két 
kisebb összegre pályázunk.  

Benedek Éva képvisel ő: Ami bent van pályázat, az a szellőzésre, festésre vonatkozik?  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Igen. 

Benedek Éva képvisel ő: Akkor most azt kell eldönteni, hogy csak padló burkolatra, vagy minden 
egyébre is pályázunk-e? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Padlóburkolat, szellőzés, festés és szigetelés vagy padlóburkolat és 
szellőzés, festés. Ilyen opció is felmerült.  

Benedek Éva képvisel ő: Ha az első pályázatot megnyerjük, akkor felmerül a kérdés, hogy a másikon 
induljunk-e? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Indulni lehet, de minden pályázatban benne van, hogy ha már 
nyertünk egyet, akkor másik lehetőséggel már nem élhetünk. 

Benedek Éva képvisel ő: Ha az első pályázaton nyerünk, akkor a második pályázattól vissza kell 
lépni, mert akkor már úgy sem vagyunk jogosultak. 

Kiszely Zoltán m űszaki osztály vezet ő: Ha az a pályázat csak a padlóburkolatról szól, akkor az már 
egy önmagában egy másik pályázat. Ha többit is mellé tesszük és az elsőn nyertünk, akkor a 
másodikba azt már nem vesszük igénybe. Ebben az esetben viszont már az elsőből megvalósítottuk a 
felújítást. Ez két teljesen különálló pályázat.  

Benedek Éva képvisel ő: Tehát csak akkor nem vagyunk jogosultak, ha ugyanarra a műszaki 
tevékenységre pályázunk.  

Balázsné Gyenes Ildikó iskolaigazgató:  Melyikre van nagyobb esély? 

Kmetty Károly polgármester:  Úgy gondolom, hogy amit kiküldtünk tegnap lehetőséget, azt tudnám a 
magam részéről is támogatni, tehát, hogy indulunk a korszerűsítési pályázaton, ami együtt beadott 
pályázat esetén, - ha a 20.000.000 Ft-ot nyerjük meg - semmilyen önrészt nem kell hozzátenni. A 
második verzió esetén már lenne 3.500.000 Ft-os kötelező önerő. Úgy gondolom, hogy ennek 
nagyobb a valószínűsége, mint egy összegben beadni a 26.000.000 Ft-ot. 
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Benedek Éva képvisel ő: A másodikba miért nem rakjuk be a szigetelést? 

Kmetty Károly polgármester:  Próbáltuk az önrészt korlátok közé szorítani. Ha berakjuk a szigetelést, 
akkor még kb. 7.000.000 Ft önrészt kell biztosítani. Azért írtuk le így, hogy az önrészünket próbáljuk 
meg elfogadható keretek közé szorítani. A Pénzügyi Bizottság ülésén arról volt szó, hogy próbáljuk 
meg maximálisan kihasználni ezt a keretet. 6-7.000.000 Ft volt a burkolat elkészítése, ugyanakkor a 
pályázat maximum 20.000.000 Ft-ig engedélyezte. Azt kerestük meg, hogy a 13.000.000 Ft 
különbözetet, hogyan tudnánk kitölteni tartalommal? Ki tudjuk tölteni, de akkor tartozik hozzá egy kb. 
7.000.000 Ft-os önrész. Úgy gondoltuk, hogy 3.100.000-3.200.000 Ft-ot be tudunk tervezni és 
igyekszünk jobban kihasználni a pályázat adta lehetőséget. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Mert 20.000.000 Ft-nál többet semmi féleképpen nem kapunk és 
akkor 7.000.000 Ft-ot kell biztosítani, így meg csak 3.000.000 Ft-ot. 

Benedek Éva képvisel ő: Van-e értelme a festésnek, szigetelés nélkül? 

Kmetty Károly polgármester:  A szigetelést mindenféle képen meg kell csinálnunk. Vegyük külön a 
kötelező feladatot. A tornaterem ázik, ezt mindenképen meg kell csinálni, karbantartás címszóval, 
hogy emiatt a pályázattól ne essünk el. 

Balázsné Gyenes Ildikó iskolaigazgató:  Ez csak a felső szigetelés? 

Kmetty Károly polgármester:  Szeretnénk lehetőség szerint úgy megcsinálni, hogy a fal is rendben 
legyen. Szeretnénk, hogy ha pályázaton belül ezt meg tudnánk csinálni. Független az alsó tagozatnak 
a polikarbonátos részétől.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A határozati javaslat szövegében 7.311.786 Ft saját forrást biztosítana 
a képviselő-testület. Az óvoda utca felújítására 3.793.131 Ft, a tornaterem 3.518.655 Ft és ez így 
együtt a 7.311.786 Ft. 

Kmetty Károly polgármester:  Megjelent egy cikk, arról, hogy milyen támogatásokat kapnak az 
önkormányzatok belterületi utakra. Ha valaki tovább olvassa ezt a cikket, akkor látható, hogy a 
pályázható összeg 15.000.000 Ft. Remélem, azzal mindenki tisztában van, hogy mit lehet ennyi 
pénzből csinálni. Tudjatok erről, hogy ez pontosan mit is jelent. 

Szabó István alpolgármester : Köszönöm Polgármester úrnak, hogy ezt elmondta. A lakosok 
milliárdokról beszéltek. Összességében milliárdos tétel, de ez ténylegesen 15 millió Ft-ot jelent 
Őrbottyán tekintetében.  

Kmetty Károly polgármester : Azt is tegyük hozzá, hogy azokra az utakra adnának legtöbbet, ahol 
tömegközlekedés van.  

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 127/2015. (V. 27.) számú határozata a z 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztése k támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására” címet viselő pályázati kiírásra pályázatot nyújt be. A 7.311.786 Ft 
saját forrást a 2015. évi költségvetés általános tartalék terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy 
intézkedjen a pályázati dokumentáció pályázati kiírásban foglaltak szerint elkészíttetéséről és 
határidőben való benyújtásáról. 

13. napirendi pont: Az útépítéshez szükséges k ővásárlás szabályainak megállapítása  

Kmetty Károly polgármester:  Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és elfogadásra javasolta. Annyit 
szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy a legelső lehetőség kútba esett, de igyekszünk 
megtalálni azokat a forrásokat, ahol a lehető legolcsóbban tudunk hozzájutni az útépítéshez való 
kövek megvásárlásához. Jönnek folyamatosan a lehetőségek. A MÁV hasznosítási főosztályával 
sikerült felvenni a kapcsolatot, továbbra is szeretnénk olyan rekonstrukcióból származó követ 
vásárolni, amelyre van környezetvédelmi engedély, ami útalapba megfelelő. Ahhoz kell egy 
felhatalmazás, hogy tárgyalási pozícióban lehessek, adott kereten belül tudjak egyezkedni. Erről szól 
az előterjesztés. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 
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Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 128/2015. (V. 27.) számú határozata a z 
útépítéshez szüksége k ővásárlás szabályainak megállapításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy:  

• felhatalmazza a polgármestert, hogy az útépítéshez szükséges kővásárlásra rendelkezésre 
álló bruttó 17.780.000 Ft összeg terhére minimálisan 3000 m3, vagy annál nagyobb 
mennyiségű kő megvásárlásával kapcsolatban tárgyaljon, és szerződést kössön, 

• a szerződés megkötéséről a szerződést követő képviselő-testületi ülésen az polgármesternek 
tájékoztatást kell adni a vásárlás részleteiről. 

 

14. napirendi pont: Egyebek 

Kmetty Károly polgármester:  Határozati javaslatot kell megfogalmaznunk annak tárgyában, hogy a 
Tökmag Focisuli SE a 2015-2016-os évadban az önkormányzati sporttelepet használhatja. 

Pócsik Zoltán Tökmag Focisuli elnök:  És az épületet is. 

Csapó Károly OBCSE elnök:  Ha közös határozat hozható, akkor a KSE-nek is szüksége van erre a 
döntésre. 

Kmetty Károly polgármester:  Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 129/2015. (V. 27.) számú határozata a  
Tökmag Focisuli 2015-2016. évi sportpálya és létesí tményei használatáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tökmag Focisuli SE részére 
a 2015-2016. évi bajnokságban való részvétel érdekében biztosítja a sportpálya és létesítményei 
használatát. 

Kmetty Károly polgármester:  Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 130/2015. (V. 27.) számú határozata a  
KSE 2015-2016. évi sportpálya és létesítményei hasz nálatáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Községi Sport Egyesület 
részére a 2015-2016. évi bajnokságban való részvétel érdekében biztosítja a sportpálya és 
létesítményei használatát. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia Kérdezném, hogy a Posta előtti parkoló részre tudunk-e valamilyen 
megoldást találni, akár egy parkolni tilos táblát kitenni, mert egyre több koccanásos baleset történik 
ezen a helyen. 

Kmetty Károly polgármester:  Úgy gondolom, hogy ennek kihelyezése akadályba nem ütközik. Ott 
van az a bizonyos beton támfal, ami számos sofőrt zavar. Esetleg kihelyezünk egy 50 m-es megállni 
tilos táblát.  

Szabó István alpolgármester:  Nem értek azzal egyet, hogy 50 m-es táblát tegyünk ki, így sincs 
parkolóhely. 

Cserenákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Ez csak egy ötlet volt, kérdeztem, hogy milyen megoldást 
tudunk erre kitalálni. 

Szabó István alpolgármester:  Oda kellene egymásra figyelni. 

Cserepka András képvisel ő: Oda lehetne esetleg küldeni egy rendőrt, hogy megbüntesse azt, aki tíz 
méteren belül áll meg. 

Kmetty Károly polgármester:  Kitalálunk valamilyen megoldást. 
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Szoboszlai Erzsébet élelmezésvezet ő: Szeretném jelezni, hogy az óvoda előtt volt egy tábla, ami a 
napokban eltűnt. Kerül ennek helyére egy másik?  

Kmetty Károly polgármester:  Nem tudtam erről, természetesen kihelyezünk oda egy másik táblát. 

Kollár Sándor képvisel ő: Tesztelésre kerültek a múlt héten azok az utcák, ahol nyílt csapadékvíz 
elvezetési rendszer működik. Még így is, hogy Esze Tamás végétől eltekintve gyakorlatilag, amikor 
intenzív esőzés volt, folyamatosan az árokban 70-80 %-os magasságig folyt a víz, rengeteg olyan 
vizet elvezettünk, ami máshova ment volna, ha ez nem épül volna meg. Felvet azonban néhány 
problémát - komoly lakossági ellenállás volt - főként a Petőfi utca vízelvezető szakasza, amiről nem 
tudhatjuk, hogy hogyan fogja bírni ezt a pluszterhelést. A másik annak a problémája, hogy nem 
teljesen tiszta víz megy ezekben az árkokban, hordalékot visz bele, és előidézi azt a problémát, hogy 
az illetékeseknek az ingatlanok előtti szakaszt rendben kellene tartani. Ülepszik a hordalék és előbb-
utóbb ki fog önteni belőle a csapadék. Felszólító papírokat lehetne bedobni a postaládákba, 
szükségesnek tartom a figyelmeztetést, mert előbb-utóbb ezek el fognak tömődni.  

Szabó István alpolgármester:  Én Kollár Sándorhoz csatlakoznék, ugyanabban a témakörben. Ezzel 
foglalkoznunk kell. Már a tavalyi év során is jött megkeresés. Jobb időkre várva eltoltuk ezt a kérdést. 
Meg kell indítani a rácsoknak a vizsgálatát, rendszeres takarítását. Ez egy átfogó, sok embert érintő 
probléma, amely nagyobb esők esetén jelentkezik is.  

Kiszely Zoltán önkormányzati iroda vezet ő: A sok embert úgy érinti, hogy önkormányzati 
rendeletben van szabályozva, hogy a saját tulajdonban lévő vízfolyásokat a tulajdonosoknak kell 
takarítaniuk. 

Szabó István alpolgármester:  Arra gondolok, hogy akkor lesz ez probléma, ha rázúdítjuk az utcák 
csapadékát ezekre a telkekre. 

Kiszely Zoltán önkormányzati iroda vezet ő: A további rákötések a Rákóczi úton lesznek kiépítve. 
Nyilván nem lehet a Petőfi utcába visszavezetni a csapadékvizet, hanem az attól lefele eső részre kell 
irányítani, de ez már egy következő ütem. A Rákóczi úton meg kell építeni egy szintén zárt 
csapadékvíz elvezető csatornát, egészen a Cserepkai kanyarig. Ez a tanulmány tervekben is így 
szerepel és nyilván tervezési feladatot igényel és nyilván óriási összegekbe fog kerülni. A 
vízmennyiség nem változott, noha valóban koncentráltan történik a csapadék elvezetése. 

Kmetty Károly polgármester:  Még egy kérdésem van egyebekben. Csütörtökön lesz angol 
szövegértés verseny Dukán. Kérdés, hogy a képviselők közül vállalná-e valaki az Önkormányzat 
képviseletét? 

Benedek Éva képvisel ő: Én vállalom. 

Kmetty Károly polgármester:  2015. június 04-én lesz egy rendezvényünk, a képviselők közül 
vállalna-e valaki ünnepi beszédet?  

Szabó István alpolgármester:  Én besegítek helyben, ha szükséges, vállalom. 

Kmetty Károly polgármester:  Mivel a nyílt ülésnek további napirendi pontjai nincsenek, a testületi 
ülést 10 perc technikai szünet után, zárt ülés keretében folytatjuk. 

A nyílt ülés felfüggesztése: 10. 05 órakor 

Zár  ülés kezdete:  10.10 órakor 

Zárt ülés vége: 10.37 órakor  

Nyílt ülés folytatása: 10.40 órakor 

Kmetty Károly polgármester:  Újból nyílt ülés keretében folytatnánk. Szeretném kérni a Pénzügyi és 
Településfejlesztési bizottság két külsős tagját, hogy az általam előolvasott eskü szövegét mondják 
utánam. 

Én … becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényeihez 
hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Bizottsági tagi tisztségemből eredő 
feladataimat, Őrbottyán fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 
Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segéljen. Szántó Veronika és 
Lebek József Péter az eskütételnek eleget tett és az eskütétel után az esküokmányokat aláírták. 
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Mivel további napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 10:43 
órakor bezárta.   

 

Kmetty Károly Gállné Mezősi Szilvia 

polgármester jegyző 

 

Benedek Éva 

képvisel ő, jegyzőkönyv-hitelesít ő 

 

 

Melléklet a 115/2015. (V. 27.) határozathoz 

Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekv édelmi feladatainak ellátásáról 2014. év 

A gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. § 
(6) bekezdése szerint a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó 
értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi 
megtárgyalást követően – meg kell küldeni Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztálya részére. 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) 
Korm. rendelet 10. melléklete szerint határozza meg az értékelés tartalmi követelményeit.  

1. Őrbottyán demográfiai mutatói 

Őrbottyán Város állandó lakosainak száma 2013. december 31. napján 7 151 fő volt. A demográfiai 
mutatók az alábbiak szerint alakultak, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira: 

 

 2012. 2013. 2014. 2012. 2013. 2014. 2012. 2013. 2014. 
 nő férfi összesen 
0 – 3 év 154 131 117 172 154 157 326 285 274 
4 – 6 év 132 136 145 159 157 140 291 293 285 
7 – 14 év 343 341 348 308 309 325 651 650 673 
15 – 18 év 154 164 163 167 176 169 321 340 332 
19 – 62 év 2248 2218 2210 2320 2311 2298 4568 4529 4508 
63 év felett  593 622 647 450 463 486 1043 1085 1133 
 3624 3612 3630 3576 3539 3575 7200 7151 7205 
 

A táblázatból látható, hogy a 0-3 éves korosztály létszáma tovább csökkent, 2012. évhez képest 15%-
kal, ami azt mutatja, hogy csökkent az élve születések száma városunkban. A 4-18 éves korosztálynál 
továbbra is kismértékű emelkedés tapasztalható, ami reményeink szerint azt jelenti, hogy gyermekes 
családok választották lakóhelyüknek Őrbottyánt. 

2. Őrbottyán Önkormányzata által nyújtott pénzbeli, ter mészetbeni ellátások 

2.1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

A 2014. év folyamán átlagosan 165 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, 
mely alapján a gyermek jogosult volt a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, természetbeni 
támogatásnak, valamit külön jogszabályok által meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére. 

A gyermekvédelmi törvény értelmében a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, 

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel 
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természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására 
felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. 

2014. évben augusztus és november hónapban a gyermekek 5 800 Ft értékben részesültek Erzsébet-
utalványban. Fentiek alapján a jogosultak számára 2013 augusztusában 945 400 Ft, novemberben 
pedig 1 009 200 Ft értékben részesültek Erzsébet utalványban. 

A jogszabályváltozás következtében 2013 augusztusában megszűnt kiegészítő gyermekvédelmi 
támogatás helyében lépő pénzbeli ellátást 2014. évben nem állapítottunk meg, mivel nem volt olyan 
családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó, aki a Gyvt-ben meghatározott feltételeknek megfelelt 
volna.  

A Gyvt. 151. § (5) bekezdése alapján gyermekétkeztetés esetén a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 
gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, a fentiek közé nem tartozó, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át 
kedvezményként kell biztosítani. 

Fentiek figyelembevételével 2014. évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 
étkeztetési támogatására 7 177 ezer Ft, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem 
részesülők étkeztetési támogatására pedig 5 428 ezer Ft került kifizetésre. 

A kérelem elutasítására 4 család (6 kiskorú és 2 nagykorú gyermek) esetében került sor. 7 gyermek 
esetében az egy főre jutó magasabb jövedelem miatt született elutasító határozat, míg 1 nagykorú 
esetében a törvényi rendelkezések miatt nem volt lehetőség a jogosultság megállapítására. 

Általánosságban a kérelmekkel, a kérelmezőkkel kapcsolatban az állapítható meg, hogy a 2013. 
évhez képest csökkent a jogosultak száma: 2013. december 31-i statisztikai adathoz képest (188 
gyermek) mintegy 12%-os a csökkenés. 

A legtöbb esetben még mindig valamelyik szülő munkahelyének elvesztése vagy tartós 
munkanélkülisége, továbbá a család felbomlása, a válásból fakadó anyagi nehézségek miatt fordultak 
a hivatalhoz. 2014. év vonatkozásában is helytálló az a megállapítás, hogy a családok jelentős 
hányada a rendszeres, havonta megjelenő közüzemi számlák fizetésével el van maradva, illetve a 
helyi adók tekintetében is tartozásuk halmozódott fel (pl. szemétdíj, csatorna). A szociális rászorultság 
alapján igényelhető védendő fogyasztói státusz (gáz, villany) megállapítását 2013. évhez képest 
kevesebben kérelmezték (2013. év 23 fő, 2014. évben 18 fő). 

2.2 Egyéb, a Gyvt-ben nem szabályozott pénzbeli vag y természetbeni juttatásokra vonatkozó 
adatok 

A 2014. évben már új helyi rendelet alapján biztosította az Önkormányzat a rászorulók támogatását. 
2014. január 1-jén lépett hatályba Őrbottyán Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 
gondoskodás helyi szabályairól szóló 20/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete, mely – a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosuló rendelkezéseink 
figyelembevételével – már az önkormányzati segély keretei között nyújtott támogatást a rászoruló 
gyermekek, családok számára. Természetbeni ellátásként a helyi rendelet lehetővé tette, hogy a 
gyermekek intézményi gyermekétkeztetés térítési díjához igényeljenek támogatást a szülők, melynek 
mértéke óvodai nevelésben és általános iskolai oktatásban részt vevő gyermek esetén a térítési díj 
50% és 100% között, középiskolai tanulmányokat folytató gyermek esetén 0% és 50% között volt. 

Az önkormányzati segély megállapítását – átruházott hatáskörben – a Képviselő-testület Humánügyi 
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) gyakorolta, rendkívüli esetekben a polgármester volt jogosult 
dönteni. 

2014. évben – mivel megszűnt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, mint ellátási forma – a 
gyermekeknek nyújtandó támogatás nem jelent meg külön költségvetési előirányzaton, hanem beépült 
az önkormányzati segély előirányzatára. A képviselő-testület a 2013. évi felhasználás alapján 
szükségesnek tartotta, hogy 2014. évben is elegendő keret álljon az önkormányzati segély 
fedezésére, ezért a 2013. évben átmeneti segélyre előirányzott 1 200 000 Ft és a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásra előirányzott 1 500 000 Ft összevonásával 2014. évre 2 700 000 Ft 
előirányzatot biztosított önkormányzati segélyre. A kérelmek elbírálásához a hivatal munkatársai 
környezettanulmányt készítettek, ezzel segítve a Bizottság munkáját. 
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A költségvetés előirányzaton pénzmaradvány nem maradt, mivel a Bizottság az összeget az év végén 
felhasználta a gyermekek, a családok támogatására tüzelőanyag és élelmiszer vásárlására mintegy 
1 300 000 Ft értékben. 

Általánosságban a kérelmekkel kapcsolatban az mondható el, hogy 2014. évben is az évek óta az 
önkormányzat látókörében lévő családok vannak a támogatásra szorulók között, új családok kisebb 
mértékben folyamodtak támogatásért. A legnagyobb problémát változatlanul a munkahely elvesztése, 
illetve a tartós munkanélküliség jelentette, de nehéz helyzetben voltak a gyermeküket, gyermekiket 
egyedül nevelő szülők is, akik egy keresetben vagy éppen munkanélküli ellátásból próbálnak 
boldogulni. A gyermekek vonatkozásában a kérelmek legnagyobb része továbbra is a gyermekek 
számára biztosítandó óvodai felszerelések, iskolai tanszerek megvásárlására, élelmiszerre 
(intézményi étkeztetésre) és ruházat vásárlására irányult. Sok szülő számára okozott problémát az 
iskolai kirándulások, nyári táborok, gyógyászati termékek (pl. szemüveg, ortopéd cipő, fogszabályozó) 
kifizetése. 2014-ben is helytálló az a megállapítás, hogy a kérelmek száma iskolakezdés előtt, illetve a 
karácsonyi ünnepek előtt nagyobb mértékben emelkedett. 

A Bizottság összetétele lehetővé teszi, hogy a család, a gyermekek életkörülményeiről mind teljesebb 
képet kapjon a bizottság. Folyamatos az a törekvés, hogy a konkrét probléma megoldásakor azt 
vizsgálják, hogy a gyermek szempontjából mi a legkedvezőbb támogatási forma, hogyan tudják 
lehetőségeikhez képest leginkább támogatni a gyermekeket. A kérelmek elbírálása során szembesülni 
kell azzal, hogy valódi, hosszútávra szóló segítséget ezzel a támogatási formával nem igazán lehet 
elérni. 

2.3 Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezmé nyben részesül ők 

A gyermekek étkeztetése az óvodai nevelés, iskolai oktatás intézményeiben, az önkormányzat saját 
fenntartásában lévő konyhán történik. Az étkeztetés keretében a gyermekek tízórait, meleg ebédet és 
uzsonnát kapnak 2014 szeptemberétől a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 
előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásainak megfelelően. 

2014. évben a konyhán 108 922 adagot készítettünk, ebből az óvodás gyermekek részére 45 982, az 
iskolás gyermekek részére 62 940 adag készült. 

2014. évben a konyhán kedvezményesen 44 224 adag készült, ebből 17 195 adag az óvodás, 27 029 
adag az iskolás gyermekeknek. Ez a 2013. évi adatokhoz képest mind az óvodás gyermekek, mind az 
iskolás gyermekek esetében emelkedést mutat. A kedvezményes étkezésen belül a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény alapján az óvodában 4958 adag, az iskolában 11 148 adag készült. A 
2013. évhez viszonyítva az óvodás gyermekeknél körülbelül 5%-os, az általános iskolában pedig 9%-
os csökkenést jelent, ami a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számának 
csökkenése támaszt alá. 

2014. évben – a 2013. évből áthúzódó támogatást is beleértve – 9 gyermek részére az önkormányzat 
az önkormányzati segély előirányzatának terhére természetben nyújtotta az ellátást, mely 1 óvodás és 
4 iskolás gyermek esetében az intézményi (étkezési) térítési díj 50%-ának, 1 iskolás gyermek 
esetében 75 %-nak, illetve 1 óvodás és 2 iskolás gyermek esetében 100%-ának átvállalása 
formájában történt. 

A szociális nyári gyermekétkeztetésre 2014. évben 760 320 Ft-ot használt fel az önkormányzat, 
melynek terhére 32 fő gyermek ebédjét biztosítottuk 54 napig. 

3. Őrbottyán Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodást nyújtott ellátások 

Őrbottyán Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítását 2014. január 
1-jétől önállóan szakfeladaton látja el. Az Őrbottyáni Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által 
készített szakmai beszámoló ezen értékelés részét képzi. 

6. Felügyeleti szervek ellen őrzése 

2014. évben a gyámhatósági, gyermekvédelmi területen a felügyeleti szervek szakmai ellenőrzést 
nem végeztek. 

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása 

Az önkormányzat – ahogy eddig is – a jövőben is szeretné minél hatékonyabban támogatni a 
segítségre szoruló gyermekeket, figyelembe véve, hogy törekvéseinek elsősorban az önkormányzat 
költségvetése adja meg a keretet. 2014. évben sikerült a megelőző években rendelkezésre álló 
előirányzatot biztosítani, melyet a jövőben szeretnénk legalább szinten tartani. 
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Az önkormányzati segély formájában nyújtott támogatások hatékonyabb felhasználását célozta a 
2014. január 1. napjától hatályba lépett szociális rendelet is, mely a gyermekek tekintetében is a 
természetben nyújtandó támogatások nyújtására helyezte a hangsúlyt, pl. gyermekek táborozásához, 
intézményi étkeztetés térítési díjához való hozzájárulás, illetve Erzsébet utalvány formájában való 
támogatás. Ezt a törekvést kívánta folytatni a képviselő-testület a 2015. március 1-jétől hatályba lépő 
új szociális rendelettel, továbbá a 2015. évben is tüzelőanyaggal és élelmiszerrel kívánja segíteni a 
rászoruló gyermekeket és családokat. 

2014. január 1-től városunk önállóan, szakfeladaton látja el a gyermekjóléti feladatokat, ezért az 
önkormányzati segélyek elbírálásához készített környezettanulmányok elkészítésekor fokozottabban 
támaszkodott a családgondozók munkájára. 

2015-ben az önkormányzat éves költségvetésében fedezetet biztosított a családsegítő szolgálat 
keretein belül egy pszichológus foglalkoztatására annak érdekében, hogy a krízishelyzetbe került 
gyermekek, családok ilyen típusú szakmai segítséget is kaphassanak. Ismételten életre kívánjuk hívni 
a 2014-ben elindított Ifjúsági Klubot azért, hogy az idősebb és fiatalabb gyermekeknek tartalmas 
programokat kínáló helyet teremtsünk. 

Ebben a ciklusban önkormányzatunk tervei szerint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat önálló 
intézményként fogja ellátni a gyermekvédelmi feladatokat Őrbottyánban. A Képviselő-testület által 
elfogadott – a ciklust felölelő – gazdasági program pedig feladatként határozta meg egy új oktatási 
központ megvalósítását. 

8. Bűnmegel őzési program 

A település közbiztonsági és bűnmegelőzési programja 2013. évben kerül elfogadásra. A koncepció 
kiemelt figyelemmel van a gyermek- és fiatalkori bűnözésre, az áldozattá válás megelőzésére, a 
családon belüli erőszak megelőzésére. A programnak része a bűnmegelőzés egyéb szereplőivel (pl. 
rendőrség, civil szervezetek, állampolgárok, egyházak, gazdasági szereplők) való együttműködés 
kialakítása és erősítése. 

A közbiztonsági és bűnmegelőzési program 2014. évben elvégzett felülvizsgálata szerint a 
koncepcióban megfogalmazott intézkedési tervek nagy része megvalósult, a jelentősebb pénzügyi 
forrást igénylő feladatok (pl. „nyitott iskolaudvar”, térfigyelő kamerarendszer kiépítése) végrehajtása 
szenvedett csorbát. Ugyanakkor elmondható, hogy az Őrbottyáni Rendőrőrs számára vásárolt új 
szolgálati gépjármű, továbbá az Őrbottyáni Polgárőr Egyesület létszámának bővülése, tagjainak 
aktivitása és az egyesület közhasznúvá válása jelentős előrelépésnek tekinthető a közbiztonság 
tekintetében. A közbiztonság és a bűnmegelőzés témaköre fontosságának erősítése a lakosság, a 
gyermekek körében, az együttműködés és a kommunikáció erősítése a településen élők és a 
különböző szervezetek között jelenti majd az előrelépést az intézkedési tervben foglalt feladatok 
megvalósításához. 

2014. évben gyermekkorú vagy fiatalkorú által elkövetett bűncselekmény nem volt Őrbottyánban. 

9. Civil szervezetekkel való együttm űködés 

Őrbottyánban 2014. évben is a civil szervezetek aktívan, tevékenységi körükben vesznek részt 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásában. 

A helyi Kvassay Alapítvány pályázati úton támogatja a szociálisan rászoruló gyermekek, hozzájárulva 
pl. a táborozás, kirándulás költségeihez. Az iskola számára beszerzett eszközökkel közvetett módon 
támogatják a szociálisan rászoruló gyermekeket is. A szülői munkaközösség által végzett aktív munka 
is segítséget jelent a gyermekek és szüleik számára. 

Az Őrbottyáni Gyermekmosoly Alapítvány, a helyi óvoda alapítványa adománygyűjtő rendezvények 
szervezésével támogatja közvetve és közvetlenül a szociális rászoruló gyermekeket is. 

A Tökmag Focisuli Sportegyesület a gyermekek sportolására biztosít lehetőséget. 

Az Őrbottyán Csapatok Sport Egyesület fogadja a „csellengő” gyermekeket, programot biztosítva (pl. 
asztalitenisz) azon gyermekeknek, akik a délutánt egyedül töltik, továbbá programokat szervez a 
családok számára is. 

A Barátság Horgászegyesület tevékenységi körében szervez programokat, versenyeket a fiataloknak, 
gyermekeknek. 

A Tarsolyos Baráti Kör fő feladatának tekinti a fiatalok összefogását a településen. Rendezvényeiket a 
hagyományőrzés téma körében rendezték és a jövőben is ez a céljuk.  



 

 

 

22 

A népzene, a néptánc, az ősi harcművészet bemutatása és elsajátítása a társaság egyik fő 
tevékenysége, ebbe próbálják bevonni a település fiataljait.  

A Bottyán Equus Közhasznú Alapítvány lehetőséget biztosít arra, hogy a gyermekek 
megismerkedjenek az alapítvány munkájával, megismerjék a felelős állattartás szabályait. 

 

Melléklet a 121/2015. (V. 27.) számú határozathoz  

 

ŐRBOTTYÁN VÁROS KÖZBIZTONSÁGI ÉS B ŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 

2013 - 2018. 

I. Bevezetés 

A Magyarországi helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. 
pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek, a helyben biztosítható közfeladatok körében 
közreműködik a település közbiztonságának biztosításában. 

Ezen feladatának ellátásához egy többszereplős, többirányú és választási cikluson átívelő koncepció 
kidolgozása, elfogadása és végrehajtása szükséges, mely koncepció két kulcsfogalom köré 
szerveződik: közbiztonság és bűnmegelőzés. 

„A modern európai felfogás szerint a közbiztonság olyan kollektív társadalmi termék, amely az 
egyének és közösségeik tevékenységéből, az állami szervek hatósági intézkedéseiből, a polgárok 
önvédelmi képességei és a vállalkozói piac nyújtotta szolgáltatások együtteséből alakul ki.”1 

A közbiztonságnak helyi, regionális, országos, integrált és globális dimenziói egyaránt léteznek. E 
dimenziók napjaink gyorsan táguló világában egyre jobban feltételezik egymás létét. A regionális és 
országos biztonsági tényezők együttes hatása ma már kimutatható az egyes településeken. Az 
Európai Unió tagállamaként a közbiztonság nemzetközi és globális dimenziójától sem tekinthetünk el.2 

Sajnos a biztonság nem lehet alanyi jog, amelyet az állam garanciája véd. Ennek fő oka maga a 
társadalom, mely nem csak értékeket termel, hanem rendszeresen rombolja is azokat. Tudomásul kell 
vennünk, hogy az állam nem mindenható.  

„A közbiztonság alkotmányos demokráciákban nem lehet sem több, sem kevesebb olyan államcélnál, 
amelynek eléréséért szüntelenül munkálkodni kell, a nélkül azonban, hogy a biztonság 
kikényszeríthető alanyi joggá válhatna és abszolút beteljesülése bárki által elérhető lenne.”3 

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 lakosok mindennapjait, 
hangulatát, a letelepedési kedvet. 

A helyi lakosokat és érdekeiket 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 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 közbiztonság megteremtése tehát egy olyan feladat, melyért közösen kell cselekednünk. A 
rendőrség nem csak a bűnüldözésre létrehozott rendvédelmi szerv, hanem a rendőrségről szóló 1994. 
évi XXXIV. törvény szerint feladatai közé tartozik a bűnmegelőzési célú ellenőrzés is. A rendőrség 
azonban csak egyik szereplője a közbiztonság megteremtésének, a bűnmegelőzésnek. 

 

                                                 
1 115/2003. OGY határozat a bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról 
2 Finszter Géza: Bevezetés a rendészettudományba (Rendőrtiszti Főiskola, Jegyzet 46. oldal) 
3 Finszter Géza: A rendészeti szervek működésének jogi alapjai (Rendőrtiszti Főiskola, 2008. Jegyzet 22. oldal) 
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Egy település közbiztonságának, a lakosság biztonságérzetének megteremtése és fenntartása 
érdekében tudatosítani kell a település lakosaiban, intézményeiben, politikai vezetőiben, hogy a 
jogellenes magatartások helyben termelődnek, ezért az ellenük való eredményes védekezéshez 
elengedhetetlen a helyi erők összefogása. 

A bűnözésnek ezt a társadalmi kontrollját jelenti a helyi erők kooperációs tevékenysége, melyek célja 
a bűncselekmények megelőzése, megszakítása, a bűncselekményekkel okozott károk enyhítése, de 
ide sorolható az elkövetők felderítése, megbüntetése és a jogkövető társadalomba való 
visszavezetése egyaránt. 

Gondolkodásunk és cselekvésünk középpontjába a bűnmegelőzési szemléletet helyezzük. 
Bűnmegelőzés minden olyan intézkedés és beavatkozás, melyek célja, vagy eredménye a bűnözés 
mennyiségi csökkentése, az állampolgári szubjektív biztonságérzet minőségi javítása, a bűnalkalmak 
lehetőségének csökkentése, a bűnözést előidéző okok hatásainak mérséklése, a sértetté (áldozattá) 
válás megelőzése. 

Konkrét bűnalkalmak csökkentése érdekében a cselekmény elkövetését lehetővé tevő, vagy azt 
elősegítő körülmények megszüntetése vagy csökkentése érdekében kifejtett tevékenység, mely lehet 
egy helyi rendelet megalkotása vagy a közvilágítás javítása vagy akár önkéntes polgárőri szolgálat.  

A bűnmegelőzés fogalmi körébe sorolható még az elkövetővé, áldozattá válás megelőzése keretében 
a bűncselekmény elkövetését, elszenvedését, lehetővé tevő, elősegítő szociális környezeti hatások 
megváltoztatása, mely főleg az oktatási, nevelési intézményekben felvilágosítással, a szociális 
alapellátások során nyújtott tájékoztatás révén valósulhat meg. 

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. 

A személyiség kialakulását is közvetlenül befolyásoló mikrokörnyezet – a család, az iskola, a 
munkahely, a baráti kapcsolatok, szórakozási lehetőségek és szokások – is befolyásolja a bűnözés 
mértékét és minőségét. 

A megelőzést elsődlegesen a településünkön megjelenő makro- és mikrokörnyezetben lévő okokra 
figyelemmel 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. A bűncselekmények jellemző 
előfordulási helyének ellenőrzéséről, környezetének átalakításáról, az elkövetést lehetővé tévő 
szituációk csökkentéséről, az elfogás kockázatának növeléséről (pl.: tárgyak megerősítése, lakossági 
szerveződések, térfigyelő rendszerek kiépítése, stb.) van szó. 

A koncepció jogi alapjai: 

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. 
pontja szerint a települési önkormányzatok a közbiztonsággal összefüggő feladataikat saját 
maguk határozzák meg. Az önkormányzatnak tehát – e törvényi felhatalmazás alapján – jogában 
áll saját közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját megalkotni és megvalósításáról 
gondoskodni. 

– A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény III. fejezete a települési önkormányzat és a 
rendőrség kapcsolatát, együttműködését határozza meg. Felhívja többek között a rendőri és az 
önkormányzati vezetőket a közbiztonsággal kapcsolatos feladatok közös ellátására, a település 
bűnmegelőzési- és közbiztonsági koncepciója kimunkálására. 
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A koncepció módszertani alapjai: 

– a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X. 28.) OGY határozat 

– a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány által kiadott, a települési önkormányzatok 
bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciójának megalkotásához ajánlott szinopszis 

Őrbottyán Város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának célja a közbiztonság helyi 
dimenziójának megfogalmazása, annak megmutatása, hogy településünk lakosai és vezetői, 
intézményei, civil szervezetei összefogásával megteremthető a közbiztonságnak az a szintje, amely 
ahhoz szükséges, hogy minden őrbottyáni lakos egyedül és közösségein keresztül képes legyen 
értékeik megvédelmezésére és új értékek megalkotására.  

A koncepció célja továbbá az, hogy a bűnmegelőzésben és a bűnüldözésben részt vevő helyi erők 
közötti célirányos tevékenységet elősegítve, megfelelő keretet biztosítson a közös feladatok 
eredményes elvégzésére.  

Őrbottyán Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának kialakításakor szem előtt tartani azt, hogy 
a közbiztonság helyzete és alapvető jellemzői a közel két évtizedben döntő változásokon mentek 
keresztül. A bűnözés minősége megváltozott és a lényegét érintően átstrukturálódott. Jelentős 
létszámú társadalmi rétegek teljesen új, gyakorta a korábbinál rosszabb élethelyzetbe kerültek, a 
bűnözés új, addig nem ismert formái alakultak ki, s a bűnözés nemcsak szervezettebbé vált, de 
technikájában és eljárásaiban nagy léptékben korszerűsödött. A jogalkotás, a hazai bűnüldöző 
szervek szakmai és technikai felkészültsége ezeket a jelentős változásokat egyenetlenül, 
ellentmondásosan, sok lényeges tekintetben azonban eredményesen próbálta követni. 

Ezek a változások a közbiztonságról, a bűnmegelőzés tennivalóiról alapvetően új gondolkodásmód 
kialakítását tették szükségessé, országos és helyi színtereken egyaránt. 

II. Helyzetelemzés 

1. Őrbottyán bemutatása 

Őrbottyán Budapesttől mintegy 30 km-re, a Gödöllői dombságon, a veresegyházi kistérségben 
található. Településünk a budapesti agglomeráció északkeleti szektorához tartozik, ahol Gödöllő és 
Vác között valósággal egymást érik a települések, annak ellenére, hogy már nem a fővároshoz közeli 
belső, hanem a külső gyűrűben járunk. Ennek megfelelően dél felől, Veresegyház irányába csak 
néhány száz méter választja el egymástól a települések beépített területeit, délkelet, vagyis 
Erdőkertes felé pedig olykor csak egy utca két oldala jelenti gyakorlatban a határt. Őrbottyán tehát 
igazi agglomerációs település, ahol a nagyváros zajától megcsömörlött fővárosiak keresték és keresik 
mai napig a számukra legmegfelelőbb lakókörnyezetet, olyan helyet, ahol otthonra lelnek. 

A közbiztonság és bűnmegelőzés szempontjából igen lényeges a nagyközség földrajzi 
elhelyezkedése, közelsége a fővároshoz, illetve az, hogy közeli és jelentősebb lélekszámú 
települések, mint Gödöllő, Vác, illetve Veresegyház között helyezkedik el, ezért jelentős az átmenő 
forgalom. 
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A táblázat jól mutatja az évek óta folyamatos emelkedést mutató lakosságszámot, mely 2014. 
december 31-i állapot szerint elérte a 7205 főt. A 2013. év adata (7182 fő) némi visszaesést jelzett, de 
a lakosságszám csökkenése nem vált tendenciává. Az állandó lakosság száma tovább növekszik a 
tavaszi-nyári időszakban községünkbe érkező üdülőtulajdonosokkal.  

A fenti települések közelsége, illetve a helyi munkalehetőségek csekély száma miatt meghatározó 
tényező az ún. ingázás, melynek a közbiztonság, a közlekedésbiztonság szempontjából is jelentősége 
van.  

III. Településünk közbiztonsági, b űnmegel őzési helyzetképe 

1. A Váci Rend őrkapitányság 2011-2014. évi beszámolója alapján 

A 2011. év legjelentősebb változása volt, hogy a Körzeti Megbízott Alosztály létrehozásával az 
Őrbottyáni Rendőrőrs illetékességi területe 252,2 km2-ről 183,1 km2-re az őrshöz tartozó települések 
száma 17-ről 11-re csökkent. A településeken lakó állandó lakosok száma 32.859 főről 21.530 főre 
változott. Az egy hivatásos rendőrre jutó lakosok száma 2347 főről 1196 főre, valamint egy hivatásos 
rendőrre jutó terület 18,1 km2–ről, 10,1 km2–re csökkent. Fenti értékekbe nem kerültek beszámításra a 
jelentős létszámban üdülőterületen élők, mely további közel 4.000 főt jelent. Ezek a számadatok 
határozták meg az Őrbottyáni Rendőrőrs 2012. évi tevékenységét is. A 2013-as év tekintetében 
változás hozott, hogy az Acsai Rendőrőrs megalakulásával az Őrbottyáni Rendőrőrs illetékességi 
területe 6 településre csökken: Őrbottyán, Csomád, Vácrátót, Váchartyán, Kisnémedi, Püspökszilágy. 

A közbiztonsági helyzet jellemzőit, konkrétan a bűncselekmények számát és megoszlását figyelembe 
véve megállapítható, hogy jelentősebb változás az előző évekhez képest nem következett be. A 
lakosság nyugalmát súlyosan megzavaró és biztonság érzetét jelentős mértékben csökkentő, 
közterületen elkövetett bűncselekmények nem következtek be.  

A bűncselekményi számok alakulása településenként: 

 

Település 2010 2011 2012 2013 2014 

Acsa 30 27 18 - - 

Csomád 21 28 46 49 32 

Csővár 4 18 10 - - 

Galgagyörk 19 21 18 - - 

Kisnémedi 6 13 8 6 10 

Őrbottyán 154 177 161 131 125 

Penc 7 12 14 - - 

Püspökhatvan 27 40 13 - - 

Püspökszilágy 7 7 7 10 6 

Váchartyán 38 60 30 29 25 

Vácrátót 48 75 58 30 42 

Összesen: 361 478 383 255 240 

 

Megállapítható, hogy 2012. évben 383 bűncselekmény történt az Őrbottyáni Rendőrőrs illetékességi 
területén, szemben a 2011-ben előforduló 478 esetszámmal szemben. A csökkenés mértéke kb. 20%-
os!  

Őrbottyán vonatkozásában az látható, hogy 2010-hez képest 2011-ben közel 13 %-os emelkedés 
tapasztalható, de 2012. évtől kezdve a bűncselekmények száma folyamatos csökkenést mutat, bár a 
csökkenés mértéke nem számottevő. 

A rendőrőrs az őrbottyáni önkormányzat tulajdonában lévő épületben működik. Az épület felújításra 
szorul. Az őrbottyáni önkormányzat a kisebb javításokhoz minden esetben segítséget nyújtott.  
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A rendelkezésre álló technikai eszközök, a rendőri tevékenység ellátására alkalmasak. A gépkocsik 
karbantartása és szervizelése folyamatosan biztosított volt. 2014. évben az Őrbottyáni Rendőrőrs 6 
települése közös összefogással új szolgálati gépjárművet vásárolt, mely hozzájárul a közbiztonság 
javításához, a rendőri munka hatékonyságának növeléséhez. 

2. Általános tapasztalatok, vélemények az őrbottyáni b űncselekményekr ől 

Sajnálatos módon az élet elleni bűncselekmények köréből megjelent az emberölés, azonban tisztán 
bűnügyi szempontokból pozitívan értékelhető, hogy ezen esetek anyagi haszonszerzés miatt 
bekövetkezett egyedi cselekmények. Negatívuma ugyanakkor, hogy általában családon belüli körből 
került ki az elkövető és a sértett is. 

Más súlyos bűncselekmény pl. rablás, zsarolás, erőszakos közösülés, ami a lakosság közbiztonság 
érzetét jelentősen befolyásolja – nem jellemző. 

Nem jellemzőek a temetőben elkövetett sírrongálások, illetve lopások sem. 

Jellemzőek viszont a besurranásos és az idősek sérelmére elkövetett „trükkös” lopások, amikor az 
elkövetők magukat különféle hivatalos személyeknek adják ki, így a sértettek közelébe férkőznek, és 
figyelmüket elterelve pénzt, értékeket tulajdonítanak el. 

Megszaporodott viszont a betörések száma, előfordul, hogy egy utcában egyetlen éjszaka több házba 
is betörnek. Megjelentek továbbá a hétvégékhez, iskolai szünetekhez kötődő főleg fiatalkorúak, 
kiskorúak által elkövetett garázdaság, rongálások.  

A bűnesetek nagy részét a mindennapi életet befolyásoló közterületi „rendetlenségek” alkotják, mint 
pld az illegális szemétlerakások, közterület engedély nélküli igénybevétele, levegőtisztaság, 
zajterhelés, rongálások, stb. 

Sajnálatos módon lakossági jelzések alapján településünkön megjelentek a kábítószer fogyasztással 
és terjesztéssel összefüggő problémák is. 

Sajnos más településekhez hasonlóan, itt is jellemző az illegális hulladék elhelyezése, melynek 
színterei a községre bevezető utak szegélyei, bekötőutak, a bánya környéke, illetve az erdők, valamint 
a téli időszakban egyre jellemzőbb a falopás. 

A városon belül nem határolhatók be olyan területek, ahol a bűncselekmények jelentős részét 
elkövetik. A lakosságra nem jellemző az állampolgári fegyelem lazulása, a lakosság többsége 
jogkövető. 

IV. A közbiztonság megteremtésében és fenntartásába n, a bűnmegel őzésben együttm űködő 
helyi er ők 

A közbiztonság és a bűnmegelőzés terén felmerülő 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 is. Minden szervezet 
elképzeléseivel és a saját feladatkörében meghatározott munkájával járulhat hozzá a közbiztonság 
javításához. 

Mindezekért egyértelműen kinyilvánítjuk, hogy az önkormányzatunknak, a kistérségnek 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. 

A közigazgatási területen a bűnözés kihívásaira helyi közügyként megfogalmazott bűnmegelőzési 
stratégiával és taktikával kívánunk hatékonyan reagálni. Az önkormányzat és a képviselő-testület, mint 
a helyi közigazgatás irányítója vezérli, motiválja és koordinálja a helyi bűnmegelőzést.  

1. Őrbottyán Város Önkormányzata 

Az önkormányzat számára nem pusztán törvényi kötelezettsége, hanem felelőssége is a település 
közbiztonságának fenntartása, javítása, a bűnmegelőzés erősítése. Az önkormányzat részére, a 
településen a bűnmegelőzés érdekében a következő eszközök állnak rendelkezésre: 

- hatékony egyeztető, közvetítő szerep felvállalása, 

- konfliktusok kezelése, problémamegoldás kezdeményezése, 
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- településpolitika alakítása a biztonsági szempontok figyelembe vételével (pl. településtervezés, 
közlekedésbiztonsági intézkedések, közvilágítás, útkereszteződések biztonsági intézkedései) 

- a rendőrség, polgárőrség anyagi támogatása, ez utóbbi esetében meghatározott és ellenőrizhető 
feladatainak eredményes teljesítése esetén, együttműködési szerződés keretében, 

- prevenciós, rehabilitációs programok szervezése, koordinálása, 

- a bűnmegelőzési programokhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek kihasználása, ehhez 
szükséges saját forrás biztosítása, 

- bűnmegelőzési-közbiztonsági programok megtartásának támogatása (pl. helyiség biztosítása) 

- a helyi közoktatási intézmények oktatási és nevelési programjainak a felülvizsgálata vagy 
elfogadása során annak biztosítása, hogy ezek a gyermekek korosztályi sajátosságainak 
megfelelően tartalmazzák az alapvető bűnmegelőzési és közbiztonsági ismereteket, 

A települési önkormányzat ezeken felül szerződést köthet a közigazgatási illetékességi területén 
működő rendőrkapitányság vezetőjével – rendőrségi kötelezettségvállalás esetén a rendőrfőkapitány 
előzetes egyetértésével – különösen a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása, a rendőrség és 
az önkormányzati szervek tevékenységének összehangolása, valamint az illetékességi területén 
működő rendőri szerv létesítésének, bővítésének és fejlesztésének elősegítése érdekében. 

2. Őrbottyáni Rend őrőrs 

Nagyközségünk a Váci Rendőrkapitánysághoz tartozik, az őrbottyáni rendőrőrs pedig térségi feladatot 
lát el, 2013-től már csak 6 település tartozik az irányítása alá: Őrbottyán, Csomád, Vácrátót, 
Váchartyán, Kisnémedi, Püspökszilágy. Őrbottyán és Csomád településeken egy közös körzeti 
megbízott végzi a rendőrség és a lakosság kapcsolatának fenntartását, rendszeres jelenléttel és 
fogadóórák tartásával, továbbá tevékenyen részt vesz a bűnmegelőzési feladatok ellátásában. 

A feladatok ellátása során – különösen a bűnmegelőzés terén – a rendőrség együttműködik az állami 
és helyi önkormányzati szervekkel, a társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal 
és azok közösségeivel. Támogatja a helyi önkormányzatoknak és az állampolgárok közösségeinek a 
közbiztonság javítására irányuló önkéntes tevékenységét. 

A települési önkormányzat és a rendőrkapitányság kapcsolatát a rendőrségi törvény szabályozza 
többek között azzal, hogy a rendőrkapitánynak évente személyesen vagy képviselője útján be kell 
számolnia az illetékességi területén működő önkormányzatnak a település közbiztonságának 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről, az azzal kapcsolatos feladatairól.  

Mindezen beszámolókból információval rendelkezünk számos közbiztonsági, bűnmegelőzési 
helyzetről, körvonalazódnak azok a területek, amelyekben együttműködve hatékonyabb fellépésre van 
szükség és lehetőség. 

3. Közterület-felügyel ő 

2014. márciustól Őrbottyánban a képviselő-testület döntése nyomán létrehozott egy közterület-
felügyelői státuszt a közterületek felügyelete, védelme érdekében. A megfelelő szakmai végzettséggel 
rendelkező közterület-felügyelő köztisztviselőként az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal szervezetén 
belül segíti a közbiztonság fenntartását, a közrend védelmét. A közterület-felügyelő az őrbottyáni 
közterületek rendjének és tisztaságának fenntartását végzi elsősorban. A rendőrség és az 
önkormányzat között megkötött együttműködési szerződés alapján közös szolgálat teljesítésével segíti 
az Őrbottyáni Rendőrőrs munkáját.  

Feladata a közterületek használatának rendjét szabályozó önkormányzati rendelet betartatása, 
Őrbottyán közterületei jogszerű használatának és a közterület engedélyhez kötött használatának 
ellenőrzése, de közreműködik állat-egészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátásában. 
Feladatkörében közreműködik a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában is. 

4. Kvassay Jen ő Általános Iskola 

Településünk általános iskolája 2013-ban ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. Iskolánk korábban 
körzeti általános iskola volt, de az 1993/94-es tanévben a községek önállóvá válásával körzeti jellege 
megszűnt. Iskolánk ezt követően is nyitott más községből hozzánk járó tanulók felé is, akik azonosulni 
tudnak céljainkkal. Évek óta örömünkre szolgál, hogy volt tanítványainknak jó alapot biztosítottunk, 
hogy a középiskolákban megállhassák a helyüket.  
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Differenciált foglalkozásokkal, csoportbontással az egészen gyenge tanulókat is eljuttattuk odáig, hogy 
a szakmunkás képzésben részt vehessenek. Minden évben részt veszünk szaktárgyi és 
sportversenyeken. Iskolánkban gyógy-testnevelés, fejlesztő pedagógiai és logopédiai gondozás is 
folyik, melyre egyre nagyobb igény van. Gyermekeink olvasóvá nevelését több mint 10.000- kötetes 
könyvtár segíti, ahol több számítógép és internet is a tanulók rendelkezésére áll.  

Az új iskola tágas, esztétikus aulája jó lehetőséget ad arra, hogy a falu lakói és a szülők számára 
alkalmi kiállításokat, komolyzenei hangversenyeket, községi ünnepélyeket, jótékonysági esteket, 
alapítványi bálokat szervezzünk. Külső környezetünk parkosított, virágos, a fák, bokrok telepítése 
folyamatos. Sportudvarunk és tornatermünk nemcsak a diákok előtt nyitott, hanem a sportolni vágyó 
pedagógusok, egyesületek előtt is. Az iskola minden olyan rendezvényre nyitott, amely a község 
lakóinak a javát szolgálja. 

Pedagógiai programunkban kidolgozott a közlekedésre nevelési alprogram; az iskolai drogstratégia – 
benne a bűnmegelőzéssel kapcsolatos program, valamint az áldozattá válás elkerülésének ismeretei. 
Az osztályfőnöki órák tematikájában évi 4-5 órák témái között felvilágosítás, helyes magatartási 
normák, közlekedés veszélyei szerepelnek. A közbiztonság és a bűnmegelőzés érdekében vállaljuk, 
hogy a fenntartó jóváhagyásával gyermekvédelmi felelős státuszt hozunk létre. Vállaljuk, hogy az 
iskolarádióban, az iskolaújságban és a honlapon a témával kapcsolatban cikkeket, tájékoztatókat 
helyezünk el. Segítjük a szülők tájékoztatását a közbiztonság és a bűnmegelőzés aktuális kérdéseiről.  

5. Őrbottyán Város Napközi Otthonos Óvoda és Őrbottyáni Gyermekmosoly Alapítvány 

Napközi Otthonos Óvodánk három épületben, tizenkét csoporttal működik. Közoktatási-nevelési 
Intézményfenntartó Társulásban 2008. szeptember 01-el hozzánk csatolták tagintézményként a 
Kisnémedi óvodát, ahol egy csoport működik. Külső formájában eltérő a négy épület, de 
mindegyikben gyermekszerető felnőttek várják az óvodássá cseperedett gyermekeket. 

Óvodánkban a nevelés tudatos személyiségformáló tevékenység. Fejlesztő hatása következetes, 
folyamatos egymásra épülő tevékenységek során alakul ki. Szeretnénk, ha nevelésünk hatására 
önállóan, szabadon vizsgálódó, kutató, kísérletező, problémát és feladatot önállóan megoldani képes 
személyiségek alakulnának ki, akik helyes erkölcsi magatartást követnének. 

Az Őrbottyáni Gyermekmosoly Óvodai Alapítvány 2003-ban alakult. Közhasznú tevékenységet folytat. 
Az adó 1%-nak fogadására jogosult. Az alapítványnak 6 tagja van. Az alapítvány tevékenységi körébe 
tartozik az óvodában folyó képességfejlesztéshez, ismeretterjesztéshez segítségnyújtás. 
Képességfejlesztő eszközök, tárgyak, játékok adományozása. 

Kiemelt helyen szerepel a kulturális tevékenységek támogatása, az óvodában szervezett programok 
segítése. Alapítványunk nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmód kialakítására, a gyermekek 
környezetének szebbé tételére, az óvodák udvarainak, játékparkjainak fejlesztésére, gazdagítására. 
Célunk, az alapítvány lehetőségeihez mérten, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának 
támogatása. 

Mivel intézményünkbe kicsi 3-6 éves gyermekek járnak, a szülők még a gyermekeket hozzák-viszik az 
óvodába, felügyelet nélkül nem hagyják őket, ezért a szülők és a gyermekek biztonságos közlekedés 
szabályairól való tájékoztatásában aktívan közreműködünk. A hátrányos és a halmozottan hátrányos 
helyzetű, veszélyeztetett gyermekekre külön figyelmet kell fordítanunk a Gyermekjóléti és 
Családsegítő szolgálattal, védőnőkkel együttműködve.  

6. Művelődési Ház és Könyvtár 

Az őrbottyáni Művelődési Ház és Könyvtár 1952. óta működik településünkön, két tagintézményt foglal 
magába. Az intézmény fenntartója az önkormányzat. A Művelődési Ház és Könyvtár feladata a község 
kulturális és közösségi életének szervezése, lebonyolítása, környezeti, szellemi értékeinek, 
hagyományainak feltárása, megismerése, a helyi közművelődési szokások gondozása, az ünnepek 
kultúrájának gondozása, ismeretterjesztő, alkotó, művelődő közösségek létrehozása, támogatása, 
szabadidő kulturális célú eltöltése, művelődési lehetőségek biztosítása. 

A Művelődési Ház és Könyvtár jelen koncepció eredményes végrehajtása érdekében vállalja, hogy 
rendezvényein bemutatkozási lehetőséget biztosít a bűnmegelőzéssel foglalkozó szervezeteknek 
(sátrakban helyet biztosítva szóróanyaguk kihelyezésére, információszolgáltatásra, továbbá 
amennyiben igényli a szervezet a programba beillesztve a színpadi bemutatkozásra); lehetőséget ad 
az intézményben szóróanyagok, plakátok kihelyezése, továbbá termeink szabad kapacitását felmérve 
helyet adni tájékoztató előadásoknak, s igény szerint foglalkozásokat szervezni a szabadidő hasznos 
eltöltésére 
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7. Őrbottyáni Családsegít ő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Önkormányzatunk 2013. december 31-ig szociális, gyermekjóléti feladatait társulás keretében látja 
látta el a Veresegyház Kistérség Esély Alapellátási Központ Őrbottyáni Tagirodáján keresztül. 2014. 
január 1-jétől önállóan, szakfeladaton látjuk el szociális és gyermekjóléti feladatainkat. Tevékenységük 
során folyamatos kapcsolatban vannak a településen élő hátrányos helyzetű, a családi konfliktusban 
élő, pusztító életmódot gyakorló, támogatást, segítséget igénylő családokkal. A gyermekjóléti szolgálat 
hathatós intézkedéseket tesz a gyermekeiket bántalmazó szülők ellen. Folyamatosan nyomon követik 
a bűncselekményt elkövető vagy bűncselekmény áldozatává váló gyermekeket, fiatalokat és szüleiket. 
Prevenciós programjaikkal arra törekednek, hogy a perifériára szorult, elsősorban hátrányos helyzetű 
vagy fogyatékkel élő gyermekek részére értelmes szabadidős tevékenységeket biztosítsanak. Ilyenek 
a Ki-Mit-Tud, a nyári táborozás, a karácsonyi ünnepségek, és egyéb programok. Rendszeresen részt 
vesznek a település rendezvényein, ahol a felnőttek részére is nyújtanak szolgáltatásokat.  

2013. végéig működtetett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében az ellátottak egészségi 
állapotának megőrzése, a krízis helyzetek megoldása, és a biztonságérzetük növelése is a cél.  

8. Civil szervezetek, egyházak 

8.1 Őrbottyáni Polgár őr Egyesület 

Az Egyesület 2012-ben alakult és 2013-ban kezdte meg hivatalosan a működését együttműködve a 
helyi önkormányzattal, illetve rendőrségi szervvel.  

Az Egyesület tagjai a polgárőri feladatait önkéntesen és javadalmazás nélkül társadalmi munkában 
látják el. Elsődleges célunk a közrend védelme, a bűncselekmények számának csökkentése, a 
közbiztonság javítása. Ennek során törekedünk a nagyközség szereplőivel való együttműködésre, a 
bűnmegelőzésben szükséges feladatok összehangolására. A polgárőr civilmozgalom összefogja, a 
fenti cél érdekében tenni akaró állampolgárokat, megteremti a szervezett és célirányos cselekvés 
feltételeit és annak társadalmi hátterét a bűnmegelőzés, a bűnözés elleni fellépés, a gyermek és 
ifjúságvédelem, a kábítószer fogyasztás visszaszorítása, a környezetvédelem és a 
közlekedésbiztonság javítása terén. Fő feladatként tűztük ki a lakosság biztonságérzetének növelését 
és ezen keresztül a lakossági kapcsolatok javítását, hiszen a lakosság, polgárőrség és a bűnüldöző 
szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése nélkül nem tud az egyesület hatékonyan 
működni.  

A Polgárőrség az alapszabálynak megfelelően Őrbottyán közigazgatási területén végzi 
tevékenységét, rendszeresen lát el járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, jelzőőri tevékenységet és 
községi rendezvények biztosítását. 

8.2. Veritas Alapítvány 

A Veritas Jogvédő, Kommunikációs és Településfejlesztési Alapítvány 2004. január 23-án kezdte meg 
működését településünkön. Alapítványunk sokrétű tevékenységet folytat, közhasznú tevékenységeit – 
lehetőségeihez mérten – a Veresegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulást létrehozó 
településeken, Pest megyében és országos szinten is kifejti. 

Feladatunknak tekintjük a helyi kulturális értékek feltárását, nyilvánosságra hozatalát. Állami és helyi 
önkormányzati, a közrendet biztosító szervekkel együttműködve törekszünk feladataink ellátására. Az 
írott és elektronikus média által kínált lehetőségek teljes körű kiaknázásával védjük az emberi és 
állampolgári jogokat a helyi közélet fórumain. Őrbottyán Nagyközség fejlődésének előmozdítása 
érdekében, az illetékes állami és önkormányzati szervekkel és intézményekkel, a helyi 
egyházközségekkel, érintett szervezetekkel való együttműködés keretében közreműködünk a helyi 
szintű szociális problémák kezelésében, új települési sporttevékenységek megkezdésének 
elősegítése, meglévők támogatása, hozzájárulás a bűnmegelőzés és az áldozatvédelem területén 
jelentkező helyi szintű feladatok megoldásához. 

8.3 Tarsolyos Baráti Kör 

A két évvel ezelőtt alakult Tarsolyos Baráti Kör fő feladatának tekinti a fiatalok összefogását a 
településen. Rendezvényeiket a hagyományőrzés téma körében rendezték és a jövőben is ez a 
céljuk. A népzene, a néptánc, az ősi harcművészet bemutatása és elsajátítása a társaság egyik fő 
tevékenysége. Szeretnék, ha Tarsolyos Baráti Kör által vallott és képviselt alapértékek ismét fontossá 
válnának a gyermekeknek és a szüleiknek is egyaránt, ezért próbálnak a hétköznapokon is 
tisztességgel, becsülettel példát mutatni. Jelenlétükkel támogatják az Önkormányzat rendezvényeit. 
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8.4 Őrbottyáni Csapatok SE 

Az Őrbottyáni Csapatok SE mint sportegyesület leginkább a megelőzésben tud feladatot vállalni. Az 
OBCSE jelenleg heti 4 alkalommal, összesen 11 órában biztosít lehetőséget a test mellett a szellem 
és a lélek karbantartására erősítésére az egészen fiataloktól az idősekig, nőknek, férfiaknak, 
lányoknak és fiúknak egyaránt. 

Az Őrbottyáni Csapatok SE az időtartam akár heti 50 órára való növelése esetén is el tudja látni a 
szervezést, a dokumentálást, a felügyeletet és szakmai irányítást is. Főként a fiatalok számára a 
létesítmények megfelelő rendelkezésre állása esetén este 9-10 óráig is tud egészséges programokat 
biztosítani. Ez alatt a létesítmények felügyeletét, őrzését is el tudja látni.  

Fontos az is, hogy a szerény jövedelműeknek ingyen, vagy szinte ingyen tudunk biztosítani az 
önkormányzat támogatásával olyan lehetőséget, ami egészséges és szórakoztató is egyúttal. 

8.5 Barátság Horgász Egyesület 

A Barátság Horgász Egyesület 2009-ben jött létre a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése 
érdekében, vagyonvédelmi és gazdálkodási céllal, óvva a természet szépségét és tisztaságát. 

A település biztonsága érdekében vállalják, hogy a hivatásos halőrök – a szakminisztériumtól kapott 
hatáskörrel és intézkedési lehetőséggel – a Tó utca és az erre az utcára merőlegesen eső 
keresztutcák (Tó köz, Virág, Viola, Liliom, Rózsa, Fürdő és Tavasz utcák) a tópart hosszában történő 
folyamatos (napközben minimum 2-3 alkalommal) jelenlétünkkel, illetve a bekövetkezendő események 
függvényében a Polgárőrség, vagy Hatóság értesítésével járulnak hozzá a település biztonságához. 

8.6 Evangélikus Egyházközség 

Az Őrbottyáni Fília (Leányegyházközség) a XIX. század elejétől a Csomádi Anyagyülekezethez 
tartozott. A lelkész Csomádról átjárva gondozta a vácbottyáni evangélikus híveket. Szinte önálló 
gyülekezetként működtek, annak ellenére, hogy egyházjogilag leányegyházközségként voltak számon 
tartva. 

1953 őszén szentelték fel a ma is használatban lévő templomukat. A 90-es évek elején – az akkor 
olcsónak tűnő - konvektoros fűtési rendszert alakítottak ki. Istentiszteleti célokra ma is tökéletesen 
megfelel az épület, de sajnos gyülekezeti terem hiányában a közösségi – hétközi, esti – alkalmak 
megrendezése nehézkes. 

A legutóbbi népszámláláskor – nem kötelezően kitöltendő kérdőív alapján – 150 ember vallotta magát 
az evangélikus egyházhoz tartozónak, akik közül 20-25 egyháztag látogatja az istentiszteleteinket. 

Az Őrbottyáni Fília az infrastrukturális nehézségek ellenére vállalja, hogy  

- a gyülekezethez tartozó ifjakat összefogja, támogatja. Ebben az esztendőben több hittanos és 
ifjúsági táborozási lehetőséget kínálunk ennek a korosztálynak. 

- Sok idős testvérünket – akár betegségük miatt ágyhoz kötve vagy otthonukat el nem hagyva –
számon tartjuk, látogatjuk. Ezt nem csupán a lelkész teszi meg, hanem a hívek egymás között 
is figyelnek egymásra. 

- Családok segítését is felvállaljuk. Nehéz sorban élő gyerekek táborozását támogatjuk. 

- Továbbiakban vállaljuk az együttműködést a rendőrséggel, polgárőrséggel, családsegítő 
szervezettel, önkormányzattal. 

8.7 Baptista Gyülekezet 

Gyülekezetünk több ponton tud kapcsolódni a koncepcióhoz, hiszen mindig is igyekszünk segíteni 
időseknek és fiataloknak, akikkel csak kapcsolatba tudunk kerülni. Amennyire a közösségünk belső 
élete és kapacitása engedi, nyitottak voltunk, vagyunk és keressük a lehetőségét, hogyan szolgáljunk 
a falunk felé.  

Eddig még ezt nem gyakoroltuk olyan átfogóan és olyan rendszerben, amit ez a koncepció kínál, de 
gondolkodásra késztet minket is. 

Készek vagyunk keresni a közös lehetőségeket a koncepcióban felvetett problémák megoldására. 
Talán leginkább az ifjúság és a fiatal családok védelme, tanítása, segítése, nevelése áll közel 
hozzánk. 
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V. Az együttm űködés f őbb területei 

1. Általános feladatok 

A bűnmegelőzést és a közbiztonságot érintő kiemelt feladatok: 

– a bűnmegelőzéshez való helyi összefogás és felelősség népszerűsítése, a személyes 
szerepvállalás motiválása, 

– külső források (humán, anyagi) bevonása, pályázati lehetőségek felkutatása, 

– helyi erőforrások bevonása a bűnmegelőzési tevékenység önkéntes alapú gyakorlati 
munkájába, 

– helyi összefogás és felelősség megteremtése a bűnmegelőzésben (a civil szervezetek és a 
lakosság összefogása és együttműködése) 

– szorgalmazni szükséges a helyi közösségek, polgárok és az őrbottyáni rendőrőrs személyi 
állománya közötti folyamatos és jó kapcsolatot, amely megléte esetén fokozhatja a lakosság 
biztonságérzetét és hozzájárul a bűnelkövetés megelőzéséhez. 

– bűnmegelőzési önkormányzati társulás létesítésének kezdeményezése kistérségen belül, 

– partnerség megteremtése, kapcsolatkeresés a társadalmi, bűnmegelőzés szereplői között 
(civil szervezetek, egyházak, térségi, országos, nemzetközi szinten) 

– a bűn okok 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. 

2. Közrend, közbiztonság 

– veszélyeztetett területek folyamatos felderítése, ellenőrzése, veszélyeztetett objektumok 
rangsorolása, az ellenőrzés, járőrözés hatékonyságának fokozására, 

– fertőzött területek rendőrségi nyilvántartás alapján történő súlyozása, 

– fertőzött területen élők fokozott tájékoztatása (személyes, Hírmondó, honlap), 

– lakosság rendszeres tájékoztatása – pl. zárral, lakattal zárják az olyan kerti, udvari kamrákat, 
tárolókat, ill. egyéb helyeket, ahol értéket tárolnak pl. füstölt áru, fűnyíró, szerszámok, gépek, 
stb., mert ezek feltörése egyértelműen rendőri intézkedést von maga után, 

– lakókörnyezetek biztonságának erősítése, 

– közterületek, műemlékek, épületek, játszóterek, parkok biztonságának erősítése, fokozott 
ellenőrzése vagyon- és személyvédelem biztosítása céljából 

– szomszédok, lakóközösségek egymás közötti segítségnyújtásának elősegítése (SZEM - 
Szomszédok Egymásért Mozgalom) 

– vagyonvédelem (rongálás, lopás megelőzése) 

– családvédelem (családon belüli erőszak megelőzése) 

– vandalizmus megszüntetése: az elkövetők szigorú megbüntetése (a vonatkozó jogszabályok 
figyelembevételével), ha lehetséges az elkövetett vétség és büntetés fényképes közzététele 
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Hírmondóban, honlapon, hirdetőtáblán. Kiskorú elkövető esetében a szülő, gyám 
felelősségvállalása, annak közzététele a Hírmondóban, honlapon, hirdetőtáblán. 

3. Közlekedéskultúra javítása 

– közlekedésbiztonságot veszélyeztető helyszínek, hiányosságok, stb. felderítése, 
elhárításukkal kapcsolatos intézkedések összehangolása, 

– közlekedési és közúti biztonság megerősítése 

– baleset megelőzési programok szervezése, elsősorban az oktatási intézményekben (óvoda, 
általános iskola) az életkori sajátosságokhoz igazodva. 

4. Gyermek és ifjúságvédelem 

– a gyermek és fiatalkorú áldozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzése 

– tovább kell erősíteni a gyermekvédelemben résztvevő jelzőrendszer tagjainak 
együttműködését, rendszeres szakmai megbeszélések, szociális kerekasztal működtetésével, 
az általános iskolában tevékenykedő gyermek és ifjúságvédelmi felelős és a családgondozók 
szoros kapcsolattartásával. 

– kortárssegítő csoport megalakítása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, halmozottan 
hátrányos helyzetű gyerekekre 

– a jelzőrendszer szerepének további erősítése a gyermek-és ifjúságvédelemben. 

5. Családvédelem 

– a családon belüli erőszak felderítése a lakosság részére nyújtott folyamatos információ 
biztosításával, 

– a családon belüli erőszak áldozatainak védelme érdekében ki kell dolgozni a beavatkozási 
lehetőségeket, 

– a nők és időskorúak ellen elkövetett támadások megelőzése, a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás folyamatos propagálása, 

– a jelzőrendszer erősítése, motiválása jelzési kötelezettségének teljesítésére. 

6. Média, nyilvánosság, hírközlés 

– a helyi médiumok (Hírmondó, internetes honlap, hirdetőtáblák, stb.) szerepvállalása a 
prevenciós tevékenységben 

V. Hosszú, közép és rövidtávú feladatok 

1. Az Ügyrendi Bizottság feladatai a koncepció végr ehajtása során 

– A koncepció hosszú távú feladatainak megvalósulására irányuló, a rövid távú közbiztonsági, 
bűnmegelőzési projektek, cselekvési programok kidolgozása, ajánlások, állásfoglalások 
készítése. 

– A helyi állami és társadalmi szervezetek bűnmegelőzési tevékenységének összehangolása, 
fórumrendszerek kialakítása és működtetése. 

– Évente egy alkalommal - a váci rendőrkapitányság éves beszámolójával egyidejűleg - tájékoztatja 
a képviselő-testületet a koncepció végrehajtásáról. 

– Az Ügyrendi Bizottság az alábbi intézmények, szervezetek véleményét, észrevételeit kéri ki, 
képviselőit meghívja a bizottság közbiztonsággal foglalkozó üléseire  

• Általános Iskola 

• Őrbottyáni Rendőrőrs 

• Óvoda 

• Művelődési ház 

• Családsegítő Szolgálat 

• Református Egyházközösség 
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• Római Katolikus Egyházközösség 

• Evangélikus Egyházközség 

• Baptista Egyházközség 

• Őrbottyáni Polgárőr Egyesület 

• Védőnői Szolgálat 

• Háziorvosok 

• Juhász Zsófia Református Szeretetotthon 

• A helyi nyilvántartásba vett civil szervezetek (jelenleg: Veritas Alapítvány) 

– A koncepciót évente a Képviselő-testület felülvizsgálja, melynek során értékeli a meghatározott 
feladatok végrehajtását és a beszámoló alapján javaslatot tesz a módosításra. Soron kívüli 
felülvizsgálatot szükségessé teszi: 

• a közbiztonságra, bűnmegelőzésre vonatkozó jogszabályok jelentős változása; 

• a helyi sajátosságok nagymértékű változása; 

• az Ügyrendi Bizottság kezdeményezése. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésén 97/2014. (IV. 30.) számú 
határozatával az intézkedési tervet fenntartotta, továbbá az alábbiak szerint értékelte: 

2. Probléma meghatározások és intézkedési terv 

2.1 

Intézkedés címe: Egymás iránti felelősség 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen élők egymás iránti felelősségvállalásának hiánya. 
Egy közösség erejét mutatja az egymás iránti szolidaritás, a 
felelősség vállalása, a közösség boldogulásáért való közös 
cselekvés. Ha egy stabil, térségi vezető szerepet betöltő települést 
szeretnénk csinálni Őrbottyánból, akkor ehhez meg kell erősítenünk 
közösségünket. Erőinket, lehetőségeinket egyesítve kell 
cselekednünk céljainkért. 

Intézkedéssel elérni kívánt cél összetartó közösség létrehozása és megtartása 

Tevékenységek (a beavatkozás 
tartalma) 

Mentális hozzáállás megváltoztatása, egymás iránti 
felelősségvállalás, kölcsönös figyelem és tisztelet kialakítása, a 
közösség és egymás tulajdonának megbecsülése, védelme 

Felelős Polgármester, képviselő-testület, civil szervezetek, egyházak, 
intézményvezetők, a település lakosai 

Résztvevők/partnerek - 

Intézkedés típusa, 
megvalósításának határideje 

hosszú távú, folyamatos 

Eredményességet mérő 
indikátorok 

közös értékek 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások (humán, pénzügyi, 
technikai) 

a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 

 

2014. évi értékelés: 

Ennek eredményessége jelenleg nem mérhető, a szolidaritás megnyilvánulása jelenleg még inkább az 
ünnepi alkalmakhoz köthető. Az akkori tetteket kellene átültetni a mindennapokba. 
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2015. évi értékelés:  

Az intézkedéssel elérni kívánt cél továbbra is fontos, végrehajtása folyamatos munkát igényel. 

2.2 

Intézkedés címe: A helyi társadalmi szervezetek inaktivitása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen működő társadalmi szervezetek, egyházak nehezen 
mozgósíthatók, nehezen vonhatók be a település szempontjából 
fontos, a település egészét érintő, koncepcionális jellegű anyagok 
megalkotásába. Kiindulópontunk az, hogy egy koncepciót csak akkor 
tud egy település a magáénak vallani és a végrehajtásában részt 
venni, ha a településen működő, lakossági támogatással és 
elfogadottsággal rendelkező, a település egy-egy csoportját képviselő 
szervezet részt vesz annak kimunkálásában és végrehajtásában. 

Intézkedéssel elérni kívánt cél A településen működő társadalmi szervezetek, egyházak aktívan 
vegyenek részt a település életét meghatározó koncepciók 
kidolgozásában, végrehajtásában. 

Tevékenységek (a beavatkozás 
tartalma) 

1. naprakész civil szervezet lista összeállítása 

2. kapcsolatfelvétel a civil szervezetekkel, a kontaktszemélyek 
meghatározása, elérhetőségek aktualizálása 

3. egyeztetés lefolytatása az együttműködés lehetőségeiről, formáiról 

Felelős Alpolgármester, Ügyrendi Bizottság, Humánügyi Bizottság,  

Résztvevők/partnerek helyi civil szervezetek, egyházak, PmH munkatársa 

Intézkedés típusa, 
megvalósításának határideje 

rövidtávú, folyamatos 

3. 2015. 12. 31. 

Eredményességet mérő 
indikátorok 

Naprakész és folyamatosan karbantartott civil szervezet lista megléte, 
az együttműködés során készült jegyzőkönyvek, működő 
kommunikációs csatornák 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások (humán, pénzügyi, 
technikai) 

a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 

 

2014. évi értékelés: 

1. megvalósult 

2. a civil szervezeti lista kapcsán az elérhetőségeket is aktualizáltuk, a kapcsolatfelvétel a legtöbb 
szervezettel megtörtént. 

3. nem valósult meg 

2015. évi értékelés: 

Az intézkedéshez kapcsolódó 3. tevékenység végrehajtása megkezdődött 2014-ben, de tekintettel az 
együttműködésben érintettek nagy számára, a folyamat nem zárult le, az idei évben folytatódik. 
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2.3 

Intézkedés címe: Rongálások, vandalizmus megakadályozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Településünkön egyre gyakrabban történnek rongálások. A 
közterületeken lévő berendezések, útjelző táblák rongálása, 
különösen a településközpontban, a vasútállomás környékén és a 
körforgalomnál a vandalizmus eredményei tapasztalhatók. 

Alapelvünk az, hogy településünk akkor lesz élhető, tiszta és 
rendezett, ha közterületeinkre, településünk központi helyszíneire 
vigyázunk, óvjuk a megteremtett értékeket. Nem elegendő a károk 
utólagos helyreállítására a hatóságok munkája, a megelőzés a 
település minden lakosának feladata kell, hogy legyen. 

Intézkedéssel elérni kívánt cél A településkép javítása, helyreállítása, a lakosság komfortérzetének 
növelése, biztonságos, tiszta és rendezett közterületek fenntartása. 

Tevékenységek (a beavatkozás 
tartalma) 

1. a fokozottan fertőzött, veszélyeztetett területek éjszakai 
világításának megoldása 

2. a legfertőzöttebb területeken térfigyelő rendszer kiépítése 

3. folyamatos információs csatorna működtetése a vandalizmus 
megelőzése érdekében a közbiztonságért felelős szervek között 

Felelős Polgármester, PmH Önkormányzati Iroda Településüzemeltetés 

Résztvevők/partnerek Általános iskola és óvoda vezetője, egészségügyi szolgáltatók, 
polgárőrség, rendőrség, közterület-felügyelő 

Intézkedés típusa, 
megvalósításának határideje 

rövidtávú (1.) és hosszú távú (2.), folyamatos (3.) 

1. 2015. 12. 31. 

2. 2014. 03. 30. 

Eredményességet mérő 
indikátorok 

Rongálás miatti bejelentések száma, fertőzött területek megszűnése 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások (humán, pénzügyi, 
technikai) 

1. a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 

2. a 2014. évi költségvetés tervezésekor biztosítandó 

3. a humánerőforrás kijelölését követően a szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak 

 

2014. évi értékelés: 

1. nem valósult meg, leginkább veszélyeztetett területek: Állomás utca, Arany János utca 

2. a 2014. évi költségvetésben a képviselő-testület biztosított erre pénzügyi keretet, de jelenleg az 
önkormányzat pályázik egy 100%-os finanszírozású pályázatra, melyben térfigyelő rendszerek 
kiépítésére lehet pályázni 2014. április 24-ig. 

3. nincs információnk a megvalósulásról 

2015. évi értékelés: 

1. Továbbra sem valósult meg, de a beavatkozás továbbra is szükséges. Fel kell pontosan térképezni 
a település fertőzött területeit, meghatározva a beruházás költségigényét. A fedezetet a közbiztonsági 
koncepció végrehajtására szolgáló költségvetési előirányzat terhére biztosítjuk. 

2. A térfigyelő rendszer pályáztatása folyamatban van, 14 kamera felszerelésére biztosít fedezetet a 
költségvetési előirányzat. 

3. Első lépésként szükséges a beavatkozás leszűkítése a közbiztonság megteremtésében és 
fenntartásában közreműködő hivatalos szervekre. A polgárőrség, a rendőrség és a közterület-
felügyelő között fokozott együttműködést kell fenntartani és erősíteni kell a közvetlen kommunikációt.  
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2.4 

Intézkedés címe: Pályázati lehetőségek kihasználása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Kevés pályázati lehetőséggel él az önkormányzat, a település. 
Az egyre szűkülő önkormányzati bevételek mellett annak érdekében, 
hogy településünk infrastruktúrája fejlődjön, térségi szerepünk 
erősödjön forrásokat kell találnunk céljainkra. A kormány és az EU 
által kiírt pályázatok elnyerése révén olyan projektek valósíthatók 
meg, amelyekre önerőből településünk nem lenne képes. 

Intézkedéssel elérni kívánt cél A pályázati lehetőségek megismerése, kihasználása, minél több 
pályázat megnyerése 

Tevékenységek (a beavatkozás 
tartalma) 

a PmH egyik munkatársát kijelölni pályázatfigyelésre 

Felelős jegyző, polgármester 

Résztvevők/partnerek PmH kijelölt munkatársa 

Intézkedés típusa, 
megvalósításának határideje 

rövidtávú, azonnal 

Eredményességet mérő 
indikátorok 

megismert pályázati lehetőségek és benyújtott pályázatok száma 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások (humán, pénzügyi, 
technikai) 

a humánerőforrás kijelölését követően a szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak 

 

2014. évi értékelés: 

Megvalósult 

2.5 

Intézkedés címe: Illegális szemétlerakások megakadályozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A település határán, külterületek, az erdős részeken növekszik az 
illegális szemétlerakások száma. 

Településünk kulturált és higiénikus állapotának fenntartása közös 
érdekünk. A köztisztaság romlása nem csak esztétikai szempontból 
fontos, hiszen az illegális hulladéklerakások újabb lerakásokat 
eredményeznek, megjelennek pl. a patkányok, a kisragadozók, 
melyek fertőzésveszélyt jelentenek, továbbá településünk 
idegenforgalmi vonzását is csökkentik, a lakosság komfortérzetét 
jelentősen rontja. 

Intézkedéssel elérni kívánt cél Tiszta, rendezett település. A hulladéklerakás és szállítás 
szabályainak betartatása. 

Tevékenységek (a beavatkozás 
tartalma) 

1. közterület-felügyelői státusz létrehozása 

2. településőrség felállítási lehetőségének megvizsgálása 

Felelős Jegyző, Polgármester, Ügyrendi Bizottság 

Résztvevők/partnerek PmH Önkormányzati Iroda 

Intézkedés típusa, 
megvalósításának határideje 

1. középtávú, határidő: 2014. 01. 31. 

2. rövidtávú, határidő: 2013. 09. 30. 
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Eredményességet mérő 
indikátorok 

illegális szemétlerakások, az ezzel kapcsolatos bejelentések száma 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások (humán, pénzügyi, 
technikai) 

a 2014. évi költségvetés tervezésekor biztosítandó 

 

2014. évi értékelés: 

1. Megvalósult 

2. Jogszabályváltozások miatt nem megvalósítható, mivel állami támogatás nincs hozzá. A közterület-
felügyelő által végzett munka eredményességének függvényében inkább a közterület-felügyelői 
létszám növelése jelenthet megoldást. 

 

2015. évi értékelés: 

Az illegálisan elhelyezett hulladék mennyiségének csökkenése azt mutatja, hogy van eredménye a 
szervezetek együttműködésének, a civil akcióknak, az önkormányzat munkájának és a kihelyezet tiltó 
tábláknak. Erdőkertes önkormányzatával együttműködve az illegális hulladéklerakás szempontjából 
legfertőzöttebb területnél sikerült eredményt elérni az útszakasz lezárásával. Ennek ellenőrzése 
folyamatos kell, hogy legyen, egy vadkamera kihelyezésével az eredményesség javítható. 

2. A képviselő-testület megvizsgálta a mezőőri szolgálat létrehozásának lehetőségét, de áttekintve a 
lehetőségeket és a költségvetési kihatásokat, illetve a szolgálat létrehozásától várható eredményeket, 
úgy határozott, hogy nem hozza létre a településőrséget. A 2016. évi költségvetési lehetőségek 
ismeretében egy második közterület-felügyelői státusz létrehozása nagyobb eredményt hozhat. 

2.6 

Intézkedés címe: Társadalmi kohézió erősítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A közterületi rongálásokat jórészt helyi fiatalok követik el. Hiányzik a 
helyi társadalmi kohézió. 

Egy település akkor tud működni és fejlődni, ha értékek mentén, erős 
társadalmi kohéziót hoz létre. Nagyon fontos az értékek közvetítése a 
generációk között, az önkéntes jóvátétel szellemiségének átadása, 
hiszen gyermekeink jelentik a jövőnket. Fontos a szülői 
munkaközösség bevonása, hiszen a szülők felelőssége 
megkerülhetetlen, a szülők együttműködése szükséges. 

Intézkedéssel elérni kívánt cél A helyi fiatalok önkéntes jogkövető magatartást tanúsítsanak. 

Tevékenységek (a beavatkozás 
tartalma) 

1. Az önkéntes jóvátétel szellemiségének megjelenítése a 
rendelkezésünkre álló kommunikációs csatornák (Hírmondó, 
szórólapok, iskola és óvoda bevonása) igénybevételével. 

2. Településünk bekapcsolása a középiskolásoknak bevezetett 
önkéntes munkavégzési lehetőség igénybevételére. 

3. A rendőrség tartson felvilágosító előadásokat a gyermekeknek, a 
fiataloknak és szüleiknek egyaránt. 

4. A szülői munkaközösség bevonása az intézkedésbe. 

Felelős Fő felelős, koordinátor: Ügyrendi Bizottság megbízott tagja 

1. Polgármester, Humánügyi Bizottság 

2. Jegyző 

3. iskolaigazgató; Őrbottyáni Rendőrőrs őrsparancsnok, Ügyrendi 
Bizottság elnöke 
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4. szülői munkaközösség vezetősége 

Résztvevők/partnerek PmH, szülői munkaközösség 

Intézkedés típusa, 
megvalósításának határideje 

1., 2., 4. határidő: 2016. június 30. 

3. folyamatos, minden év szeptembere 

Eredményességet mérő 
indikátorok 

a rongálások száma, a fiatalok által végzett közérdekű vagy önkéntes 
munkák 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások (humán, pénzügyi, 
technikai) 

a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 

 

2014. évi értékelés: 

1. nem valósult meg, a célcsoport bővüljön ki: felnőttek és gyermekek egyaránt 

2. részben megvalósult (nem közbiztonsági szempontból) 

3. és 4. részben megvalósult: Ne válj áldozattá” címmel Közbiztonsági és Bűnmegelőzési előadást 
szervezett a szülői munkaközösség a Kvassay Jenő Általános Iskola aulájában 2013. szeptember 27-
én, melyen a témában érintett szakemberek is részt vettek: rendőrség, polgárőrség, „Suli zsaru”, 
családsegítő szolgálata. A „Suli zsaru” tevékenysége folyamatos az általános iskolában. 

2015. évi értékelés: 

Az intézkedéshez kapcsolódó beavatkozások kevéssé valósultak meg az inaktivitás miatt. ugyanakkor 
– az intézkedéssel elérni kívánt cél fontosságára tekintettel – nem lehet lemondani a 
megvalósításáról. Szükséges egy olyan felelős személy kijelölése, aki összefogja az egyes 
részfeladatokat és koordinálja a végrehajtást. 

3. A 2013. évben elindult kezdeményezés 2015. évben is folytatódik: szeptemberben a „Sulibuli” 
dátumához igazodva közbiztonsági és bűnmegelőzési előadás kerül megtartásra. A rendőrség 
folyamatosan tart előadásokat az iskolában. 

2.7 

Intézkedés címe: Közösségi tér 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nincs olyan közösségi tér a helyi fiatalok számára, ahol 
szabadidejüket hasznosan el tudnák tölteni. 

Az a tény, hogy a fiatalok a közterületeken töltik a szabadidejüket, 
különös tekintettel a hétvégékre és a nyári szünidőre, azt jelzi, hogy 
nincs olyan hely a településen, ahol gyermekeink, fiataljaink együtt 
tölthetnénk az idejüket. A kortárs csoportok jelentősége ebben a 
korosztályban nagyon fontos, ezért fokozottan figyelnünk kell arra, 
hogy az együtt töltött idő hasznosan, szórakoztatóan és értékesen 
teljen. 

Intézkedéssel elérni kívánt cél Közösségi tér teremtése a helyi fiatalok számára 
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Tevékenységek (a beavatkozás 
tartalma) 

1. "Nyitott iskolaudvar" kialakítása 

2. Pályázati lehetőségek felkutatása az iskolaudvar felújításához és 
térfigyelő rendszer kiépítéséhez 

3. A fiatalok megszólítása, segítségük kérése az "nyitott iskolaudvar" 
kialakításához. 

4. Kapcsolatfelvétel azon helyi szervezetekkel, amelyek ifjúsági 
csoportjai meg tudják szólítani a célcsoportot. 

Felelős 1. iskolaigazgató, Ügyrendi Bizottság elnöke 

2. PmH pályázatfigyelésre kijelölt munkatársa 

3. Családsegítő vezetője 

4. Művelődési Ház vezetője 

Résztvevők/partnerek PmH, szülői munkaközösség, iskola munkatársai 

Intézkedés típusa, 
megvalósításának határideje 

1. középtávú, határidő: 2016. május 30. 

2. folyamatos 

3. középtávú, határidő: 2014. 06. 30. 

4. rövidtávú, határidő: 2013. 12. 31. 

Eredményességet mérő 
indikátorok 

közterületen csellengő fiatalok száma 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások (humán, pénzügyi, 
technikai) 

Pályázati forrásokból 

 

2014. évi értékelés: 

1. nem valósult meg 

2. a pályázatok figyelése folyamatos 

3. A Családsegítő Szolgálat munkatársa létrehozott egy Ifjúsági Klubot, mely teret adhat e cél 
megvalósításának is. 

4. nem valósult meg 

 

2015. évi értékelés: 

1. A „Nyitott iskolaudvar” kialakítása nem valósult meg. Az új kamerarendszer kiépítésével azonban 
biztonságos körülmények teremthetők a kialakításához. A szülők és a gyermekek, esetleg szponzor 
bevonásával hangsúlyt kell helyezni mobil eszközök beszerzésére (pl. gördeszkázáshoz, 
biciklizéshez), melyek egy későbbi helyszínmódosulás esetén az új területen is felhasználhatók. 

3. Az Ifjúsági Klub életre keltése folyamatban van. 
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2.8 

Intézkedés címe: Áldozatsegítés 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Keveset foglalkozunk azzal, hogy egy bűncselekménynek nem csak 
tettese, hanem áldozata is van, akinek lelkileg, pénzügyileg, jogilag is 
fel kell dolgoznia az őt ért traumát. 
Fontos számunkra, hogy az áldozatok érezzék a közösség, a 
település támogatását. 

Intézkedéssel elérni kívánt cél Jogsegélyszolgálat kialakítása és működtetése 

Tevékenységek (a beavatkozás 
tartalma) 

A jogsegélyszolgálat létrehozásához szükséges feladatok  

Felelős Veritas Alapítvány 

Résztvevők/partnerek - 

Intézkedés típusa, 
megvalósításának határideje 

középtávú, 3-5 éven belül 

Eredményességet mérő 
indikátorok 

az áldozatok kárának enyhülése 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások (humán, pénzügyi, 
technikai) 

az Alapítvány biztosítja 

 

2014. évi értékelés: 

A megvalósítás határideje még nem járt le. 

2015. évi értékelés: 

A megvalósítás határideje még nem járt le. 

2.9 

Intézkedés címe: Közbiztonsági és bűnmegelőzési célokra fordítandó források 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az önkormányzat szűkülő bevételei miatt egyre kevesebb 
közbiztonsági és bűnmegelőzési célokra fordítható forrás áll a 
rendelkezésre. 

Az önkormányzat közfeladatai körében közreműködik a település 
közbiztonságának megteremtésében. A lakosság nyugalma, 
biztonsága, a település rendezettsége érdekében e feladatban való 
közreműködés elengedhetetlen. 

Intézkedéssel elérni kívánt cél A közbiztonság fenntartására és bűnmegelőzési célokra fordítható 
források növelése. 

Tevékenységek (a beavatkozás 
tartalma) 

1. Az Őrbottyáni Polgárőr Egyesület közhasznú szervezetté alakítása 
annak érdekében, hogy fogadhassa az szja 1%-át 

2. Közbiztonsági és bűnmegelőzési önkormányzati pénzügyi alap 
létrehozásának vizsgálata. 

3. Adókedvezmény biztosítása annak, aki a létrehozott alapba 
befizet. 

Felelős 1. Polgárőrség 

2. Veritas Alapítvány 

3. Veritas Alapítvány 
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Résztvevők/partnerek Jegyző 

Intézkedés típusa, 
megvalósításának határideje 

1. középtávú 

2. és 3. középtávú, határidő: 2016. évi költségvetés elfogadásáig 

Eredményességet mérő 
indikátorok 

alap létrehozása, források növekedése 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások (humán, pénzügyi, 
technikai) 

A szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 

 

2014. évi értékelés: 

1. a megvalósítás határideje még nem járt le 

2. és 3. nem valósult meg 

2015. évi értékelés: 

1. Megvalósult: az Őrbottyáni Polgárőr Egyesület közhasznú szervezet lett, fogadhatja a személyi 
jövedelemadó 1%-ára vonatkozó felajánlásokat. 

2. és 3. Bár a beavatkozás egyelőre nem valósult meg, de a beavatkozás tartalma jól szolgálhatja a 
megvalósítani kívánt célt, ezért annak tartalmán nem kell változtatni, de szükséges a határidő 
módosítása.  

2.10 

Intézkedés címe: Idős emberek megszólítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nehezen tudjuk megszólítani az idős embereket, holott közbiztonsági 
szempontból ők a legveszélyeztetettebb társadalmi csoport. Az idős, 
egyedülálló emberek vannak leginkább kiszolgáltatva pl. a 
besurranásos betöréseknek. 

A szolidaritás egy közösség fontos jellemzője kell, hogy legyen. 
Felelősséget érzünk településünk azon lakosaiért, akik önerőből nem 
tudják megvédeni életüket, vagyonukat, értékeiket. 

Intézkedéssel elérni kívánt cél Az idősek biztonságérzetének növelése 

Tevékenységek (a beavatkozás 
tartalma) 

1. A településen élő idős emberek (65 év felettiek) feltérképezése 

2. Felvilágosítás, tájékoztatás nyújtása az idősek számára az idősek 
klubján keresztül 

Felelős 1. Családsegítő vezetője 

2. Őrbottyáni Rendőrőrs őrsparancsnok, Polgárőrség vezetője 

Résztvevők/partnerek Idősek klubja vezetői 

Intézkedés típusa, 
megvalósításának határideje 

1. rövidtávú, folyamatos 

2. rövidtávú, határidő: 2013. 12. 31. 

Eredményességet mérő 
indikátorok 

nyilvántartás létrejötte, informáltság emelkedése 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások (humán, pénzügyi, 
technikai) 

A szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 
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2014. évi értékelés: 

1. megvalósult 

2. megvalósult: a Vácbottyáni Hagyományőrző Csoport és a Kvassay Jenő Klub tagjai számára a 
Polgárőrség vezetője tartott előadást. 

2015. évi értékelés: 

A 2015. év és a következő évek feladata a településen élő idős emberek folyamatos feltérképezése, 
rendszeres kapcsolattartás az idősek klubjával, figyelve a közbiztonsággal kapcsolatos problémáikra. 

2.11 

Intézkedés címe: A közlekedés biztonságának helyreállítása javítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Szomorú tapasztalat, hogy az óvoda és az iskola környéke 
közlekedésbiztonsági szempontból egyre veszélyesebb. Jellemző, 
hogy ittasan ülnek volán mögé, továbbá a település egyes pontjain 
(pl. cserepkai kanyar) nem az útviszonyoknak megfelelően vezetnek 
a sofőrök. 

Őrbottyán földrajzi elhelyezkedése miatt településünkön jelentős az 
autóforgalom. A gyermekek iskolába, óvodába szállítása a reggeli és 
a délutáni órákban jelentős forgalmi torlódást és balesetveszélyt 
jelent, ezért gyermekeink biztonsága érdekében cselekednünk kell.  

Intézkedéssel elérni kívánt cél Csökken a balesetveszély, nő a közlekedésbiztonság 

Tevékenységek (a beavatkozás 
tartalma) 

1. Reggel és délután az iskola és az óvoda környékén legyen jelen 
egy rendőr és/vagy egy polgárőr 

2. Az iskola felső tagozatos diákjainak bevonása a 
közlekedésbiztonsági feladatok ellátásba, KRESZ oktatással 

3. Radar vásárlása 

4. Közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes területek 
meghatározása, intézkedések megfogalmazása 

Felelős 1. Őrbottyáni Rendőrőrs őrsparancsnok, Őrbottyáni Polgárőr 
Egyesület 

2. iskolaigazgató 

3. Polgármester, PmH Településüzemeltetés 

4. Polgármester, PmH Településüzemeltetés 

Résztvevők/partnerek általános iskola tanulói, Polgárőrség 

Intézkedés típusa, 
megvalósításának határideje 

1. rövidtávú, folyamatos 

2. középtávú, határidő: 2014. 04. 31. 

3. középtávú, határidő: 2014. 03. 30. 

4. határidő: 2015. 12. 31. 

Eredményességet mérő 
indikátorok 

balesetek csökkenése 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások (humán, pénzügyi, 
technikai) 

1. és 2. a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 

3. a 2014. évi költségvetés tervezésekor biztosítandó, pályázati 
forrásokból 

 

 



 

 

 

43 

2014. évi értékelés: 

1. megvalósult 

2. megvalósult: az iskola felső tagozatos tanulói a zebrán közlekedésbiztonsági feladatokat látnak el, 
az alsó tagozatosok KRESZ oktatásban részesülnek szakkör keretében, versenyen is részt vesznek. 

3. A költségvetési előirányzat rendelkezésre áll, egyeztetések lefolytatása szükséges a környező 
települések vezetőivel és a szakemberekkel. 

2015. évi értékelés: 

1. és 2. folyamatosan működik 

3. A radar vásárlása nem valósult meg, helyette a kamerarendszer kialakítása és a fokozott 
rendőrségi és közterület-felügyelői intézkedés jelent megoldást. 

4. Meg kell határozni a közlekedésbiztonsági szempontból legveszélyesebb területeket (pl. Cserepkai 
kanyar) és meg kell fogalmazni az adott területre vonatkozó intézkedéseket (pl. fekvőrendőr 
kihelyezése), azok költségvetési vonzatával együtt. Ezeket a 2016. évi költségvetés tervezésekor 
figyelembe kell venni. 

2.12 

Intézkedés címe: Információáramlás 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nehézkes a kommunikáció, az információ áramlása az önkormányzat 
és a lakosság között. Bizonyos információk, tájékoztatók csak 
nehézkesen vagy egyáltalán nem jutnak el a célcsoporthoz. 

A képviselő-testület számára fontos, hogy döntéseiket a település 
lakosai minél szélesebb körben megismerhessék, hiszen a döntések 
közvetve vagy közvetlenül befolyásolják életüket. A XXI. században a 
technika vívmányait ki kell használni azért, hogy minél több 
társadalmi csoporthoz eljuthassanak a szükséges információk. A 
döntések előkészítése, a döntéshozatal és a döntések 
végrehajtásának megismerése segíthet a döntések 
elfogadottságának növelésében. 

Intézkedéssel elérni kívánt cél A lakosság tájékozottságának növelése 

Tevékenységek (a beavatkozás 
tartalma) 

1. az önkormányzat honlapjának, Facebook profiljának folyamatos 
frissítése, a Hírmondóban biztosított felület fokozottabb igénybevétele 

2. „utcabizalmi” rendszer és SZEM kialakítása, 

3. gépjárműbe szerelhető hangosbemondó beszerzése 

Felelős 1. Jegyző, PmH kommunikációért felelős munkatársa, Hírmondó 
szerkesztője 

2. Alpolgármester 

3. Polgármester, Településüzemeltetés 

Résztvevők/partnerek - 

Intézkedés típusa, 
megvalósításának határideje 

1. rövidtávú, folyamatos 

2. határidő: 2015. 12. 31. 

3. határidő: 2015. 12. 31. 

Eredményességet mérő 
indikátorok 

lakossági visszajelzések 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások (humán, pénzügyi, 

A humánerőforrás kijelölése után a szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak 
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technikai) 

 

2014. évi értékelés: 

A megvalósítás folyamatos, a honlapot – a lehetőségek figyelembevételével – a hivatal munkatársai 
frissítik, a Facebook profil működtetését nem az önkormányzat végzi, arra rálátásunk nincsen. A 
Hírmondó új szerkesztője a régi értékek megőrzése mellett új, informatívabb lapot kíván szerkeszteni. 

2015. évi értékelés: 

2. A kommunikációs területek bővítésére, az információáramlás fokozása érdekében új beavatkozás 
elfogadása javasolt: „utcabizalmi” rendszer létrehozása, párhuzamosan a Szomszédok Egymásért 
Mozgalom népszerűsítésével. 

3. Megfontolandó egy olyan kommunikációs csatorna kialakítása, mellyel a településen élőkhöz 
viszonylag kis anyagi ráfordítással juttathatnánk el információkat, felhívásokat.  

2.13 

Intézkedés címe: Drogfogyasztás veszélye 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Sajnálatos, de településünkön megjelent a drogfogyasztás és vele 
párhuzamosan a drogok árusítása is. Az a tapasztalat, hogy a szülők 
tájékozatlanok azzal kapcsolatban, hogy milyen jelei vannak a drog 
fogyasztásának. 

Nem csak a közbiztonság és a bűnmegelőzés érdekében, hanem 
gyermekeink biztonsága, egészsége és jövője érdekében meg kell 
akadályoznunk, hogy a probléma jelentősebbé váljon. Ehhez szoros 
együttműködésre van szükség a rendőrség, a szülők és az iskola 
között. 

Intézkedéssel elérni kívánt cél a drogfogyasztás visszaszorítása, a drogot árusítók elfogása 

Tevékenységek (a beavatkozás 
tartalma) 

1. Bevonni a szülői munkaközösséget a közbiztonsági, 
bűnmegelőzési tevékenységbe, a koncepció végrehajtásába. 
Delegáljanak egy személyt erre a feladatra. 

2. Felhívni a szülők figyelmét a problémára, tájékoztatni őket, hogy 
milyen jelekre figyeljenek gyermekeiknél 

Felelős 1. szülői munkaközösség vezetője 

2. szülői munkaközösség vezetője 

Résztvevők/partnerek - 

Intézkedés típusa, 
megvalósításának határideje 

rövidtávú, határidő: 2013. 12. 31. 

Eredményességet mérő 
indikátorok 

drogfogyasztással kapcsolatos bejelentések száma 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások (humán, pénzügyi, 
technikai) 

a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 

 

2014. évi értékelés: 

Ne válj áldozattá” címmel Közbiztonsági és Bűnmegelőzési előadást szervezett a szülői 
munkaközösség a Kvassay Jenő Általános Iskola aulájában 2013. szeptember 27-én, melyen a 
témában érintett szakemberek is részt vettek: rendőrség, polgárőrség, „Suli zsaru”, családsegítő 
szolgálat. Az érdeklődő szülők magas száma azt mutatja, hogy a téma foglalkoztatja a szülőket.  
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Ez a rendezvény jó kezdetnek tekinthető, ezen az úton – az interaktív kommunikáció, a személyes 
találkozások fontossága – szükséges továbbmenni. 

2015. évi értékelés: 

Új beavatkozási terület meghatározása nem szükséges. Folytatni kell a megkezdett programokat, 
együttműködést. 

2.14 

Intézkedés címe: Polgárőrség erősítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az Őrbottyáni Polgárőr Egyesület alacsony taglétszámmal működik. 

A közbiztonság megteremtésében és a bűnmegelőzésben a 
rendőrség mellett a legfontosabb szereplő a polgárőrség kell, hogy 
legyen. Tevékenységük, helyi lakosként a településért érzett fokozott 
felelősségük és elfogadottságuk jelentősen javíthatja a település 
lakóinak biztonságérzetét. Feladataikat csak akkor tudják hatékonyan 
ellátni, ha minél több, a közbiztonság fontosságát átérző lakost 
tudnak bevonni tevékenységükbe. 

Intézkedéssel elérni kívánt cél A Polgárőrség taglétszámának növekedése. 

Tevékenységek (a beavatkozás 
tartalma) 

1. Az Őrbottyáni Polgárőr Egyesület tagságának növelése, 
elérhetőségeik minél szélesebb körhöz való eljuttatása (pl. 
intézményekben, Hírmondó, honlap, hirdetőtáblák) 

2. Információs tábla kihelyezése a településvégeken: 
„Településünkön polgárőrség működik.” 

Felelős Polgárőrség, Ügyrendi Bizottság 

Résztvevők/partnerek PmH munkatársa 

Intézkedés típusa, 
megvalósításának határideje 

1. folyamatos 

2. rövidtávú, határidő: 2013. 12. 31. 

Eredményességet mérő 
indikátorok 

Polgárőrség taglétszáma 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások (humán, pénzügyi, 
technikai) 

2013. évi költségvetés, pályázati források 

2014. évi értékelés: 

1. és 2. megvalósult 

2015. évi értékelés: 

1. Bár a Polgárőrség létszáma növekedett, még mindig nincs akkora létszám, hogy a hét minden 
napjára szolgálatot tudjanak állítani. A létszám további növelése szükséges tehát, új tagtoborzó 
módszerekkel. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 121/2015. (V. 27.) számú határozatával  a 
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióját módosította. Az intézkedési tervben foglaltak mielőbbi 
megvalósítása érdekében felkérte Szabó István alpolgármestert, hogy az Ügyrendi Bizottsággal 
együttműködve koordinálja a Koncepcióban megfogalmazott intézkedések végrehajtását. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2014. (IV. 30.) számú határozatában 
felkérte Szabó Istvánt, az Ügyrendi Bizottság tagját, hogy koordinálja a Koncepcióban megfogalmazott 
intézkedések végrehajtását. 

Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 182/2013. (VI. 10.) számú határozatával 
elfogadta Őrbottyán Nagyközség Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját. 


