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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2013. június 10-i ülésén 182/2013. számú 
határozatával elfogadta Őrbottyán Nagyközség Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióját (to-
vábbiakban: Koncepció). A Koncepció az Ügyrendi Bizottság feladatává teszi, hogy évente egy alka-
lommal – a váci rendőrkapitányság éves beszámolójával egyidejűleg – tájékoztassa a képviselő-
testületet a koncepció végrehajtásáról. A Koncepciót évente a Képviselő-testület felülvizsgálja, mely-
nek során értékeli a meghatározott feladatok végrehajtását és a beszámoló alapján javaslatot tesz a 
módosításra. Az idei évben a feszített munkaterv következtében a tájékoztatóra és a felülvizsgálatra 
most kerül sor. 

A 2014. évi felülvizsgálat során az Ügyrendi Bizottság előkészítésében a képviselő-testület a problé-
ma meghatározásokhoz megfogalmazott intézkedési terveket tekintette át, azok végrehajtásának állá-
sát állapította meg, az intézkedési terv vagy a megszabott határidő módosítására, egyéb teendők 
elfogadására nem tett javaslatot. A jelenlegi felülvizsgálat során az Ügyrendi Bizottság a Koncepció 
szöveges, bemutató és elemző részét is áttekintette és az abban szereplő információk aktualizálása 
mellett döntött. Ennek figyelembevételével az alábbi módosításokra hívnám fel a képviselő-testület 
figyelmét: 

1. Átvezetésre kerül a „nagyközség” elnevezés helyett a „város” titulus. 

2. A II. Helyzetelemzés című fejezet 1. alcímében frissítésre kerülnek a lakosságszámadatok és 
módosul a hozzá tartozó szövegrész. 

3. A III. Településünk közbiztonsági, bűnmegelőzési helyzetképe című fejezet 1. alcíme átdolgozás-
ra került annak érdekében, hogy a 2013. és 2014. évekre vonatkozó közbiztonsági információkat 
is tartalmazza.  

4. A Koncepció IV. A közbiztonság megteremtésében és fenntartásában, a bűnmegelőzésben 
együttműködő helyi erők című fejezetében az 1. alcíme kiegészítésre kerül a közterület-
felügyelőre vonatkozó adatokkal. 

5. Ugyanezen fejezet 6. alcímet is pontosítani és kiegészíteni szükséges, tekintettel arra, hogy kilép-
tünk a Veresegyházi Kistérségből. 

A Bizottság áttekintette a probléma meghatározásokat és intézkedési tervet is és ahhoz az előterjesz-
tés mellékletét képző koncepcióban foglalt értékelést – az egyes intézkedési címek számozása szerint 
– és módosítást javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

Összességében megállapítható, hogy az intézkedési tervek megfelelőek, azok végrehajtása tekinteté-
ben továbbra is elmaradások mutatkoznak. Ennek oka jelenleg is kettős: 

1. A résztvevők összefogására, az aktivitás felébresztésére és szinten tartására, növelésére sok 
időre van szükség. Nehezen lehet aktivizálni a szereplőket a koncepcióban foglaltak végrehaj-
tására. 

2. A 2015. évben is szükséges, hogy az Ügyrendi Bizottság tagjai közül kijelöljünk egy képvise-
lőt, aki koordinálja a koncepció végrehajtását, összefogja a résztvevőket annak érdekében, 
hogy a koncepcióban megfogalmazott célokat minél előbb megvalósíthassuk. 



Nem kerülhetjük meg azt a tényt sem, hogy a nagy költségvetési igényű közbiztonsági célú beruházá-
sok és fejlesztések a szűkös költségvetési források miatt jelenleg háttérbe szorulnak, ezért erőinket a 
kis anyagi befektetéssel számottevő eredményeket hozó feladatok végrehajtására kell összpontosíta-
nunk. 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a határozati javaslatról. 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében 1,5 millió Ft áll rendelkezésre a Koncepcióban foglaltak 
végrehajtására. 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

6. HATÁROZAT -TERVEZET 

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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Ügyrendi Bizottság tájékoz-
tatása alapján a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióját e határozat melléklete szerint módo-
sítja. Az intézkedési tervben foglaltak mielőbbi megvalósítása érdekében felkéri az Ügyrendi Bizottság 
tagját, hogy koordinálja a Koncepcióban megfogalmazott intézkedések végrehajtását. 

 

HATÁROZAT 

A képvisel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot hoz-
ta: 

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 tájékoz-
tatása alapján a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióját e határozat melléklete szerint módo-
sítja. Az intézkedési tervben foglaltak mielőbbi megvalósítása érdekében felkéri Szabó István alpol-
gármestert, hogy az Ügyrendi Bizottsággal együttműködve koordinálja a Koncepcióban megfogalma-
zott intézkedések végrehajtását. 

 

Határid ő:  folyamatos 
Felelős:  Ügyrendi Bizottság 
Végrehajtást végzi: Ügyrendi Bizottság és a Koncepcióban meghatározott résztvevők 
 
 

 

 

 


