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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ 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 (továbbiakban: Koncepció).
A Koncepció szerint az Ügyrendi Bizottság feladata, hogy évente egy alkalommal tájékoztassa a képviselő-testületet a koncepció végrehajtásának állásáról. A Koncepciót évente a Képviselő-testület
felülvizsgálja, melynek során értékeli az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtását és
javaslatot tesz a módosításra.
A 2015. évre vonatkozó értékelés során elsősorban a probléma meghatározásokhoz megfogalmazott
intézkedési terveket tekintette át, azok végrehajtásának állását vizsgálta, az intézkedési terv módosítására, egyéb teendők elfogadására tett javaslatot.
A Koncepció szöveges, bemutató és elemző részében az alábbi módosításokra hívnám fel a képviselő-testület figyelmét:
1.

Aktualizálásra került a népességi adatokat tartalmazó táblázat.

2.

A 2015. évben ismertté vált bűncselekmények statisztikai adatai is beemelésre kerültek.

A Bizottság áttekintette a probléma meghatározásokat és intézkedési tervet is és ahhoz az előterjesztés 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 tekintetében mutatkoznak elmaradások.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a határozati javaslatról.
3. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
- Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 182/2013. (VI. 10.) számú határozata Őrbottyán Nagyközség Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójáról
- Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2014. (IV. 30.) számú határozata Őrbottyán Nagyközség Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának végrehajtásáról
- Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2015. (V. 27.) számú határozata Őrbottyán Város Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának felülvizsgálatáról
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
–

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 1,5 millió Ft áll rendelkezésre a Koncepcióban foglaltak
végrehajtására.
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5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Ügyrendi bizottság véleménye:
6. HATÁROZAT-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…../2016. (V. 25.) számú határozata Őrbottyán Város Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának felülvizsgálatáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Ügyrendi Bizottság tájékoztatása alapján a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának felülvizsgálatát e határozat melléklete szerint elfogadja.
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ŐRBOTTYÁN VÁROS
KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI
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 önvé1
delmi képességei és a vállalkozói piac nyújtotta szolgáltatások együtteséből alakul ki.”
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 Euró2
pai Unió tagállamaként a közbiztonság nemzetközi és globális dimenziójától sem tekinthetünk el.
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 kikényszeríthe3
tő alanyi joggá válhatna és abszolút beteljesülése bárki által elérhető lenne.”
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.
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.
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115/2003. OGY határozat a bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról
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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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.

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.
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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 Város 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.

A táblázat jól mutatja az évek óta folyamatos emelkedést mutató lakosságszámot, mely 2014. december 31-i állapot szerint elérte a 7205 főt, 2015. december 31-i állapot szerint pedig a 7 222 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, amelynek a közbiztonság, a közlekedésbiztonság szempontjából is jelentősége van.
III. Településünk közbiztonsági, bűnmegelőzési helyzetképe
1.

A Váci Rendőrkapitányság 2011-2014. évi beszámolója alapján
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A 2011. év legjelentősebb változása volt, hogy a Körzeti Megbízott Alosztály létrehozásával az Őr2
2
bottyáni Rendőrőrs illetékességi területe 252,2 km -ről 183,1 km -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
2
2
rendőrre jutó terület 18,1 km –ről, 10,1 km –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

2015

Acsa

30

27

18

-

-

-

Csomád

21

28

46

49

32

-

Csővár

4

18

10

-

-

-

Galgagyörk

19

21

18

-

-

-

Kisnémedi

6

13

8

6

10

8

Őrbottyán

154

177

161

131

125

93

Penc

7

12

14

-

-

-

Püspökhatvan

27

40

13

-

-

-

Püspökszilágy

7

7

7

10

6

8

Váchartyán

38

60

30

29

25

24

Váckisújfalu

-

24

4

3

2

3

Vácrátót

48

75

58

30

42

26

Összesen:

361

478

383

255

240

162

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. 2015. évben az ismertté vált bűncselekmények száma Őrbotytyánban a tavalyi évhez képest 25%-kal csökkent.
A rendőrőrs az őrbottyáni önkormányzat tulajdonában lévő épületben működik. Az épület felújításra
szorul. Az őrbottyáni önkormányzat a kisebb javításokhoz minden esetben segítséget nyújtott.
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 bűncselekményekről
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.
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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 fenntartásában, a bűnmegelőzésben együttműködő
helyi erők
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,

-

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,
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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 Rendőrőrs

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-felügyelő

2014. márciustól Őrbottyánban a képviselő-testület döntése nyomán létrehozott egy közterületfelügyelői 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 ebrendészeti feladatok ellátásában. Feladatkörében
közreműködik a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában is.
4.

Kvassay Jenő 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. 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.
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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
7.

Őrbottyáni Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Önkormányzatunk 2013. december 31-ig szociális, gyermekjóléti feladatait társulás keretében látta el
a Veresegyház Kistérség Esély Alapellátási Központ Őrbottyáni Tagirodáján keresztül. 2014. január 1jétől 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.
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8.

Civil szervezetek, egyházak
8.1 Őrbottyáni Polgárőr 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.
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. Ezalatt 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 (napköz10

ben 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.
V. Az együttműködés főbb 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 bűnokok feltárása, megállapítása;

–

a sértetté válást befolyásoló tényezők feltárása;
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2.

3.

4.

–

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.

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
Hírmondóban, honlapon, hirdetőtáblán. Kiskorú elkövető esetében a szülő, gyám felelősségvállalása, annak közzététele a Hírmondóban, honlapon, hirdetőtáblán.

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.

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,
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6.

–

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

–

a jelzőrendszer erősítése, motiválása jelzési kötelezettségének teljesítésére.

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 végrehajtása 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

•

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:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésén 121/2015. (V. 27.) számú
határozatával az intézkedési tervet az alábbiak szerint értékelte és módosította:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 25-i ülésén …./2016. (V. 25.) számú
határozatával az intézkedési tervet az alábbiak szerint értékelte és módosította:

2. Probléma meghatározások és intézkedési terv
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2.1
Intézkedés címe:

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Intézkedéssel elérni kívánt cél

Egymás iránti felelősség
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.
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
Eredményességet mérő indikátorok
Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)

hosszútávú, folyamatos
közös értékek
a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak

2013. évre vonatkozó értékelés:
Ennek eredményessége jelenleg nem mérhető, a szolidaritás megnyilvánulása jelenleg még inkább az
ünnepi alkalmakhoz köthető. Az akkori tetteket kellene átültetni a mindennapokba.
2014. évre vonatkozó értékelés:
Az intézkedéssel elérni kívánt cél továbbra is fontos, végrehajtása folyamatos munkát igényel.
2015. évre vonatkozó értékelés:
A 2015. évben pozitív eredményként értékelhető, hogy a társadalmi munkákra egyre több ember jelentkezik, növekszik azok száma, akik tettekkel szeretnék szebbé tenni településünket. Ilyen alkalom
volt 2015-ben a buszmegállók felújítása, a játszótér rendbetétele, illetve a „TeSzedd” akcióban való
részvétel.
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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 kontakt személyek meghatározása, elérhetőségek aktualizálása
3. egyeztetés lefolytatása az együttműködés lehetőségeiről, formáiról

Felelős
Résztvevők/partnerek
Intézkedés típusa, megvalósításának határideje
Eredményességet mérő indikátorok
Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi, technikai)

Alpolgármester, Ügyrendi Bizottság, Humánügyi Bizottság,
helyi civil szervezetek, egyházak, PmH munkatársa
rövidtávú, folyamatos
3. 2015. 12. 31.
Naprakész és folyamatosan karbantartott civil szervezet lista megléte,
az együttműködés során készült jegyzőkönyvek, működő kommunikációs csatornák
a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak

2013. évre vonatkozó értékelés:
1. megvalósult
2. a civil szervezeti lista kapcsán az elérhetőségeket is aktualizáltuk, a kapcsolatfelvétel a legtöbb
szervezettel megtörtént.
3. nem valósult meg
2014. évre vonatkozó 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.
2015. évre vonatkozó értékelés:
A 3. pont más formában valósult meg: 2016. április 19-én „Civil Kerekasztal” néven megrendezésre
került egy megbeszélés, melyen a meghívott civil szervezetek körülbelül egy negyede jelent meg.
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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

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)

Felelős
Résztvevők/partnerek
Intézkedés típusa, megvalósításának határideje

A településkép javítása, helyreállítása, a lakosság komfortérzetének
növelése, biztonságos, tiszta és rendezett közterületek fenntartása.
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
Polgármester, PmH Önkormányzati Iroda Településüzemeltetés
Általános iskola és óvoda vezetője, egészségügyi szolgáltatók, polgárőrség, rendőrség, közterület-felügyelő
rövidtávú (1.) és hosszútávú (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

2013. évre vonatkozó 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
2014. évre vonatkozó 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.
2015. évre vonatkozó értékelés:
1. Nem valósult meg. A GAMESZ keretein belül kell megoldást találni a problémára.
2. A térfigyelő rendszer kiépült, továbbfejlesztési, bővítése indokolt, mivel hatékony eszközként használható a cél megvalósításához.
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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)
Felelős
Résztvevők/partnerek

a PmH egyik munkatársát kijelölni pályázatfigyelésre
jegyző, polgármester
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

2013. évre vonatkozó 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)
Felelős
Résztvevők/partnerek
Intézkedés típusa,
megvalósításának határideje
Eredményességet mérő
indikátorok
Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)

1. közterület-felügyelői státusz létrehozása
2. településőrség felállítási lehetőségének megvizsgálása
Jegyző, Polgármester, Ügyrendi Bizottság
PmH Önkormányzati Iroda
1. középtávú, határidő: 2014. 01. 31.
2. rövidtávú, határidő: 2013. 09. 30.
illegális szemétlerakások, az ezzel kapcsolatos bejelentések száma
a 2014. évi költségvetés tervezésekor biztosítandó

2013. évre vonatkozó értékelés:
1. Megvalósult
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2. Jogszabályváltozások miatt nem megvalósítható, mivel állami támogatás nincs hozzá. A közterületfelügyelő által végzett munka eredményességének függvényében inkább a közterület-felügyelői létszám növelése jelenthet megoldást.
2014. évre vonatkozó 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.
2015. évre vonatkozó értékelés:
1. Bővítésre került a közterület-felügyelői állomány: 2015. évben döntés született arról, hogy a jövőben
2 fővel látja el az önkormányzat ezeket a feladatokat.
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

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)

Felelős

Résztvevők/partnerek
Intézkedés típusa, megvalósításának határideje
Eredményességet mérő
indikátorok
Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi, technikai)

A helyi fiatalok önkéntes jogkövető magatartást tanúsítsanak.
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.
Fő felelős, koordinátor: Ügyrendi Bizottság megbízott tagja
1. Polgármester, Humánügyi Bizottság
2. Jegyző
3. iskolaigazgató; Őrbottyáni Rendőrőrs őrsparancsnok, Ügyrendi
Bizottság elnöke
4. szülői munkaközösség vezetősége
PmH, szülői munkaközösség
1., 2., 4. határidő: 2016. június 30.
3. folyamatos, minden év szeptembere
a rongálások száma, a fiatalok által végzett közérdekű vagy önkéntes
munkák
a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak

2013. évre vonatkozó 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 2718

én, melyen a témában érintett szakemberek is részt vettek: rendőrség, polgárőrség, „Suli zsaru”, családsegítő szolgálata. A „Suli zsaru” tevékenysége folyamatos az általános iskolában.
2014. évre vonatkozó 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.
2015. évre vonatkozó értékelés:
3. A 2013. évben elindult – közbiztonsági és bűnmegelőzési előadás megtartására irányuló – kezdeményezés 2015. évben is folytatódott. A 2015. évi rendezvény fő témája a drogprevenció volt. Sajnos
a rendezvény iránti szülői érdeklődés elkeserítően alacsony volt. A Hírmondó novemberi számában
összefoglaló írás jelent meg az elhangzottakról. A körzeti megbízott szeptembertől tartott előadásokat
az általános iskola felsőtagozatos osztályaiban, az iskola vezetésével egyeztetett témákban, pl. internet és facebook használat veszélyei, lopás, kábítószer, kiskorúak büntethetősége.
2.7
Intézkedés címe:

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Intézkedéssel elérni kívánt cél

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)

Felelős

Résztvevők/partnerek
Intézkedés típusa,
megvalósításának határideje
Eredményességet mérő indikátorok
Az intézkedés megvalósításához
szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi, technikai)

Közösségi tér
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.
Közösségi tér teremtése a helyi fiatalok számára
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.
1. iskolaigazgató, Ügyrendi Bizottság elnöke
2. PmH pályázatfigyelésre kijelölt munkatársa
3. Családsegítő vezetője
4. Művelődési Ház vezetője
PmH, szülői munkaközösség, iskola munkatársai
1. középtávú, határidő: 2016. május 30.
2. folyamatos
3. középtávú, határidő: 2014. 06. 30.
4. rövidtávú, határidő: 2013. 12. 31.
közterületen csellengő fiatalok száma

Pályázati forrásokból

2013. évre vonatkozó 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.
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4. nem valósult meg
2014. évre vonatkozó 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.
2015. évre vonatkozó értékelés:
1. A „Nyitott iskolaudvar” kialakítása megvalósult. Civil szervezetek összefogásával, az önkormányzat
támogatásával egy hónapon keresztül biztosítottunk értelmes elfoglaltságot a gyermekek számára a
nyári szünet időtartama alatt. A programot egy sikeres retro bulival zártuk.
A gyermekek, fiatalok megszólításának részének tekinthető, hogy a szünidei gyermekétkeztetés ideje
alatt a családsegítő szolgálat munkatársai programokat szerveztek (csocsóbajnokság, mozilátogatás,
kreatív foglalkozások, személyiségfejlesztő játékok) a részt vevő gyermekek számára. Ez alternatív
megoldást nyújtott a gyermekek szabadidős tevékenységének tartalmas eltöltésére.
2. Megvalósult: mind az iskolában, mind az óvodában kiépítésre került a kamerarendszer.
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
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
Felelős
Résztvevők/partnerek
Intézkedés típusa,
megvalósításának határideje
Eredményességet mérő
indikátorok
Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi, technikai)

Jogsegélyszolgálat kialakítása és működtetése
A jogsegélyszolgálat létrehozásához szükséges feladatok
Veritas Alapítvány
középtávú, 3-5 éven belül
az áldozatok kárának enyhülése
az Alapítvány biztosítja

2013. évre vonatkozó értékelés:
A megvalósítás határideje még nem járt le.
2014. évre vonatkozó értékelés:
A megvalósítás határideje még nem járt le.
2015. évre vonatkozó értékelés:
Nem valósult meg. Javasolt az intézkedés törlése.
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2.9
Intézkedés címe:

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Intézkedéssel elérni kívánt cél

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)

Felelős
Résztvevők/partnerek
Intézkedés típusa, megvalósításának határideje
Eredményességet mérő
indikátorok
Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi, technikai)

Közbiztonsági és bűnmegelőzési célokra fordítandó források
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.
A közbiztonság fenntartására és bűnmegelőzési célokra fordítható
források növelése.
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.
1. Polgárőrség
2. Veritas Alapítvány
3. Veritas Alapítvány
Jegyző
1. középtávú
2. és 3. középtávú, határidő: 2016. évi költségvetés elfogadásáig
alap létrehozása, források növekedése

A szükséges erőforrások rendelkezésre állnak

2013. évre vonatkozó értékelés:
1. a megvalósítás határideje még nem járt le
2. és 3. nem valósult meg
2014. évre vonatkozó 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.
2015. évre vonatkozó értékelés:
1. Az Őrbottyáni Polgárőr Egyesületet a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával 170 000 Ft-tal
támogatta a lakosság.
2. és 3. nem valósult meg. Javasolt az intézkedés felülvizsgálata, új intézkedés megfogalmazása.
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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
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
Felelős
Résztvevők/partnerek
Intézkedés típusa,
megvalósításának határideje
Eredményességet mérő
indikátorok
Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi, technikai)

Az idősek biztonságérzetének növelése
1. A településen élő idős emberek (65 év felettiek) feltérképezése
2. Felvilágosítás, tájékoztatás nyújtása az idősek számára az idősek
klubján keresztül
1. Családsegítő vezetője
2. Őrbottyáni Rendőrőrs őrsparancsnok, Polgárőrség vezetője
Idősek klubja vezetői
1. rövidtávú, folyamatos
2. rövidtávú, határidő: 2013. 12. 31.
nyilvántartás létrejötte, informáltság emelkedése
A szükséges erőforrások rendelkezésre állnak

2013. évre vonatkozó értékelés:
1. megvalósult
2. megvalósult: a Vácbottyáni Hagyományőrző Csoport és a Kvassay Jenő Klub tagjai számára a
Polgárőrség vezetője tartott előadást.
2014. évre vonatkozó 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.
2015. évre vonatkozó értékelés:
A felvilágosítás, tájékoztatás nyújtása az idősek számára a nagyobb nyilvánosságot jelentő Hírmondóban és a honlapon történt meg.
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2.11
Intézkedés címe:

A közlekedés biztonságának 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

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)

Felelős

Résztvevők/partnerek
Intézkedés típusa,
megvalósításának határideje
Eredményességet mérő
indikátorok
Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi, technikai)

Csökken a balesetveszély, nő a közlekedésbiztonság
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
1. Őrbottyáni Rendőrőrs őrsparancsnok, Őrbottyáni Polgárőr Egyesület
2. iskolaigazgató
3. Polgármester, PmH Településüzemeltetés
4. Polgármester, PmH Településüzemeltetés
általános iskola tanulói, Polgárőrség
1. rövidtávú, folyamatos
2. középtávú, határidő: 2014. 04. 31.
3. középtávú, határidő: 2014. 03. 30.
4. határidő: 2015. 12. 31.
balesetek csökkenése
1. és 2. a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
3. a 2014. évi költségvetés tervezésekor biztosítandó, pályázati forrásokból

2013. évre vonatkozó 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.
2014. évre vonatkozó 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.
2015. évre vonatkozó értékelés:
4. A közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes területek meghatározása megtörtént. Az önkormányzati beruházások megvalósításakor, a pályázati lehetőségek kihasználásakor előnyben kell részesíteni ezeket a területek.
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2.12
Intézkedés címe:

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Intézkedéssel elérni kívánt cél
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)

Felelős
Résztvevők/partnerek
Intézkedés típusa,
megvalósításának határideje
Eredményességet mérő
indikátorok
Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi, technikai)

Információáramlás
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 képviselőtestület 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.
A lakosság tájékozottságának növelése
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
1. Jegyző, PmH kommunikációért felelős munkatársa, Hírmondó
szerkesztője
2. Alpolgármester
3. Polgármester, Településüzemeltetés
1. rövidtávú, folyamatos
2. határidő: 2015. 12. 31.
3. határidő: 2015. 12. 31.
lakossági visszajelzések
A humánerőforrás kijelölése után a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak

2013. évre vonatkozó 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.
2014. évre vonatkozó 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.
2015. évre vonatkozó értékelés:
1. A közbiztonsággal összefüggő információk folyamatosan megjelennek az önkormányzat kommunikációs csatornáin keresztül.
2. Megvalósult: „Őrbottyán Közösségéért Csoport” néven 2015. november 14-én alakult meg.
Bár a SZEM kialakítása nem valósult meg, de a Polgárőrség és közterület-felügyelet iránti bizalom
növekedését jelzik a szaporodó lakossági bejelentések.
3. Nem valósult meg.
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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

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)

Felelős
Résztvevők/partnerek
Intézkedés típusa,
megvalósításának határideje
Eredményességet mérő
indikátorok
Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi, technikai)

a drogfogyasztás visszaszorítása, a drogot árusítók elfogása
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
1. szülői munkaközösség vezetője
2. szülői munkaközösség vezetője
rövidtávú, határidő: 2013. 12. 31.
drogfogyasztással kapcsolatos bejelentések száma
a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak

2013. évre vonatkozó 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. Ez a rendezvény jó kezdetnek tekinthető, ezen az úton – az interaktív kommunikáció, a személyes találkozások fontossága –
szükséges továbbmenni.
2014. évre vonatkozó értékelés:
Új beavatkozási terület meghatározása nem szükséges. Folytatni kell a megkezdett programokat,
együttműködést.
2015. évre vonatkozó értékelés:
A „Közlekedj okosan” című eladáson a Kvassay Jenő Általános Iskola aulájában 2015. szeptember
25-én a rendőrség, a polgárőrség, közterület-felügyelet, a családsegítő szolgálat részvételével hallhattunk előadást a Drogmentes Alapítvány képviselőjétől. Életszerű példákon keresztül mutatta be a
drogfogyasztás veszélyeit. Az érdeklődők száma sajnálatos módon csekély volt. Ennek ellenére jó
kapcsolatot alakítottunk ki az Alapítvány képviselőjével.
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2.14
Intézkedés címe:

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Intézkedéssel elérni kívánt cél
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
Felelős
Résztvevők/partnerek
Intézkedés típusa,
megvalósításának határideje
Eredményességet mérő
indikátorok
Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi, technikai)

Polgárőrség erősítése
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.
A Polgárőrség taglétszámának növekedése.
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.”
Polgárőrség, Ügyrendi Bizottság
PmH munkatársa
1. folyamatos
2. rövidtávú, határidő: 2013. 12. 31.
Polgárőrség taglétszáma
2013. évi költségvetés, pályázati források

2013. évre vonatkozó értékelés:
1. és 2. megvalósult
2014. évre vonatkozó 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.
2015. évre vonatkozó értékelés:
1. „Ifjú polgárőr” státusz lehetősége megteremtődött 2015. júniusában, jelenleg 4 ifjú polgárőr lát el
szolgálatot városunkban. Őrbottyán 2015-ben elnyerte a „Polgárőr város” címet.
Sajnálatos módon a Polgárőrség létszámának bővítése nem sikerült.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 121/2015. (V. 27.) számú határozatával az Ügyrendi Bizottság tájékoztatása alapján a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciót 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.
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