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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 31-én megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a 92/2015. (III.31). Kt. sz. határozatával elfogadott középtávú bűnmegelőzési 
koncepciójának 2017. évre vonatkozó intézkedési terve elfogadásáról 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 92/2015. (III.31). Kt. sz. 
határozatával elfogadott középtávú bűnmegelőzési koncepciójának 2017. évre vonatkozó 

intézkedési terve elfogadásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozó közbiztonsági 
intézkedési tervet e határozat melléklete szerint elfogadja.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester  

  Papp György alpolgármester  
Határid ő: azonnal, illetve 2017. december 31. 
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„Melléklet a 19/2017. (I.31.) Kt. sz. határozathoz” 

 
 

Intézkedési terv 
2017  

 
Közbiztonsági munkacsoport megalakulásának előzménye – megválasztott tagjai – a 
munkacsoport munkájában résztvevő külsős személyek – 2017 Intézkedési terv 
részletezés 

 
 
2014. 11. 25-i ülésén a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 369/2014. (XI.25.) 
Kt. sz. határozatával Közbiztonsági Munkacsoportot hozott létre, melynek  
elnöke:  
Papp György -- Ercsi Város alpolgármestere,  
tagjai:  
Dr. Feik Csaba, Ercsi Város jegyzője,  
Gólics Ildikó -- a PFK Bizottság elnöke,  
Szabó Zoltán r.alezredes -- az Ercsi Rendőrőrs parancsnoka,  
Czobor Imre ny. r. alezredes -- a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetője,  
Orbán Balázs – a Dunakavics Kft. ügyvezetője. 
A munkacsoport referense Nagy Gábor. 
 
2016. évtől kezdődően a munkacsoport saját hatáskörben közreműködő, de nem állandó 
résztvevőkkel bővíti a munkacsoport létszámát: Alba Perzekútor Kft. ügyvezetője, Ercsi 
Polgárőr Egyesület vezetője, Sinatelep Polgárőrség vezetője, Szociális Szolgálat vezetője és a 
közterület-felügyelők. 
 
 
A Közbiztonsági Munkacsoport – figyelembe véve Ercsi Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete és a Pénzügyi, Fejlesztési  és Közbiztonsági Bizottság irányelveit -  
2017-os évben is a közbiztonsági feladatok összehangolása érdekében az alábbi 
szempontokat, prioritásokat, feladatokat és azok  végrehajtását határozza meg : 
 
 
                    Az Intézkedéai terv hatályba lépése és időtartama : 
                             2017. január 19-től   2017. december 31-ig  
 

 
1. Időskorúak, nyugdíjasok, elesettségük miatt szociális gondozottak részére 2-3 

havonta bűnmegelőzési előadás tartása, felvilágosítás az áldozattá válás 
megelőzéséről, áldozatsegítési lehetőségekről. Az előadásokra a város civil 
szervezeteinek, így pl. Egészséges Életmód Egyesületének, nyugdíjas klubok 
meghívása. 
Végrehajtja: felkérés alapján a rendőrség és a polgárőrség kijelölt tagja. 
Határid ő: folyamatos 
Havi értékelés: szóbeli beszámoló (a kiemelt témákat a PFK Bizottság és a 
Képviselő-testület elé kell tárni) 



 
2. Az Ercsi Kossuth Lajos Általános Iskolában és az Eötvös József Általános 

Iskolában külön az alsó és külön a felső tagozatos tanulók részére bűnmegelőzési 
és baleset-megelőzési előadások megtartása, a Gárdonyi Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztálya és a Gárdonyi Rendőrkapitányság, Bűnügyi 
Osztály, Bűnmegelőzési Alosztálya, valamint a helyi rendőrőrs és a polgárőr 
szervezetek bevonásával.  
Határid ő: folyamatos 
Havi értékelés: szóbeli beszámoló (a kiemelt témákat a PFK Bizottság és a 
Képviselő-testület elé kell tárni). 
 
 

3. Az Alba Perzekútor Kft. által az önkormányzat részére felajánlott 50 darab VARIO 
MEDCARE GPRS átjátszó készüléket használata és ezek elosztása: a készülékek 
közül 42 darab kiadásáról az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és 
Foglalkoztatási Bizottságának rendelkezik. Szociális Szolgálat javaslatait 
figyelembe véve javaslataiban meghatározott idős, egyedül élő polgárok részére 
személyre szabottan megtörténik a készülékek kiadása. A maradék 8 darab fölött 
pedig a Közbiztonsági Munkacsoport rendelkezik  Szomszédság Őr Program 
keretében. A készülékek szakszerű használatának felülvizsgálata fél évente 
történjen meg. Működési feltételek ellenőrzése: Szabó Ferenc (Alba Perzekútor 
Kft. ügyvezetője). 
A munka hatékonyságának előmozdítása érdekében a munkacsoport 6 db PATROL 
egység beszerzését javasolja az ALBA Perzekutor Kft-től. Pénzügyi fedezet 
költségvetési előirányzat - PFK bizottság. 
 
Felelős: Papp György alpolgármester 
Határid ő: folyamatos 
 

 
4. A város területén lévő szolgálati lakásként hasznosítható ingatlanok felkutatása,  

ezek önkormányzati tulajdonba vonására, szolgálati lakássá alakítására.  
Ezen ingatlanok önkormányzati tulajdonba vonásának előkészítését az Ercsi 
Dunakavics Nonprofit Kft. végzi. 
Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző, Orbán Balázs - Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
ügyvezetője 
Határid ő: folyamatos 
 
 

5. További gyalogátkelő tervezése és kivitelezése vált szükségessé a Vásár térnél, 
valamint a Vörösmarty utca- Rákóczi utca kereszteződésben. Ezen gyalogátkelők 
kialakítása kapcsán a Magyar Közútkezelő Zrt.-vel újra fe kell vennünk a 
kapcsolatot. 

 A gyalogosátkelő helyek megvalósításáért az Önkormányzat és a Ercsi Dunakavics 
Nonprofit Kft. a felelős.  
Felelős: Győri Máté polgármester, Dr. Feik Csaba jegyző, Ercsi Dunakavics 
Nonprofit Kft ügyvezetője  

 Határid ő: folyamatos 
 
 



6. Modernizálni kell a város közvilágítását. A lámpatestek működését az Ercsi Polgári 
Őrség szolgálata alatt folyamatosan ellenőrzi és bejelenti az esetleges 
meghibásodásokat. A Dunakavics Kft diszpécserszolgálata kezeli a lakossági 
bejelentéseket. A nem működő lámpákat cseréjük érdekében az Ercsi Dunakavics 
Nonprofit Kft. haladéktalanul bejelenti a karbantartást végző E-ON Zrt-nek.  
Felelős: Győri Máté polgármester, Papp György alpolgármester, Christe Rezső, az 
Ercsi Polgárőrség vezetője, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft ügyvezetője 
Határid ő: a lámpák ellenőrzése folyamatos 
Határid ő: a világítás modernizálása pályázat útján 
 

 
7. Romos, életveszélyes épületek (búvóhelyek, pihentető helyek) felmérése, 

tulajdonosok megállapítása, felszólítása, végső esetben kényszerbontás elrendelése. 
Határid ő a felmérésre: 2017.06.30.  
Felelős: Közterület-felügyelők 
Határid ő a tulajdonosok felkutatására és ezzel párhuzamosan az építési hatóságnál 
eljárás kezdeményezésére: 2017.06.30.  
Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző 
 

 
8. Bozóttal, gazzal benőtt ingatlanok, önkormányzati ingatlanok rendbetétele. A 

rendezetlen magántulajdonban lévő ingatlanok tulajdonosait fel kell szólítani az 
ingatlanok rendbetételére, szükség szerinti beavatkozás és a kényszerkaszálás 
elvégzése.  
Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző, közterület-felügyelők 
Határid ő: 2017.04.30. Szóbeli beszámoló negyedévente Közbiztonsági 
Munkacsoport üléseken. 
 

 
9. Térfigyelő kamerarendszer folyamatos fejlesztése, jelen esetben 13 kamera digitális 

kamera üzemel. A rendszer fejlesztése pályázati, illetve lehetőség szerint 
költségvetési forrásból. Éjszakai világítás fejlesztése, korszerűsítése kiemelten a 
kamerák környezetében, ez jelenleg 5 kamerát érint. A térfigyelő rendszerben 
dolgozó emberek megbízási szerződésének kiegészítése. A kiemelkedő 
teljesítményt nyújtók premizálási lehetőségének kidolgozása. A kamerák 
helyének megfelelően a közterületet olyanná kell tenni, hogy a kamerák által 
közvetített képanyag minden esetben értékelhető legyen. 
Felelős: Papp György alpolgármester, Dr. Feik Csaba jegyző, Czobor Imre ny. r. 
alezr., az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft ügyvezetője. 
Határid ő: folyamatos 
 

 
10. Utcabizalmi, Szomszédság Őr rendszer hatékonyabbá tétele. A helyi médiák 

igénybevételével kell ösztönözni a tenni akaró polgárok önkéntes vállalásait. 
Negyedévente közös munkamegbeszélésen beszámoló, tapasztalatcsere, új tagok 
tájékoztatása.  
2017 első megbeszélés a programban résztvevőkkel: 2017.02.15-én utána 
negyedévente. 



Felelős: Papp György alpolgármester, pályázat: Dr. Feik Csaba jegyző, tenni 
akarók feltérképezése: munkacsoport, működési feltételek kidolgozása: Szabó 
Ferenc (Alba Perzekútor Kft.)  
Határid ő: negyedévente munkamegbeszélés, majd szóbeli beszámoló az azt 
követő Közbiztonsági Munkacsoport ülésen. Szükség szerint képviselő-testületi 
ülésen javaslatot kell tenni a feladat megoldására. 

 
 

11. A lakosság folyamatos tájékoztatása a helyi médiákon keresztül az aktuális 
eseményekről, veszélyekről, a munkacsoport munkájáról, elért eredményekről. A 
tájékoztatást minden olyan szervezet tegye meg, aki részt vállal a bűnmegelőzési 
feladatok ellátásában, valamint tenni akar Ercsi közbiztonságának javításában. 
Ercsi intézményrendszere, Rendőrség, Polgárőrség és további szervezetek.  
Felelős: Papp György alpolgármester, Dr. Feik Csaba jegyző  
Határid ő: folyamatos 

 
12.  Ebben ez évben aktuális a város közlekedési rendjének felülvizsgálata. Ennek 

függvényében a munkacsoport tegyen javaslatot a felülvizsgálatot végző cég felé az 
elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai alapján. A város területén rongálás miatt 
hiányzó közlekedési jelzések felkutatása, intézkedés annak pótlására.  
Határid ő: a hiányzó közlekedési jelzések folyamatos – javaslattétel a felülvizsgálat 
elkezdésekor 
Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző, Szabó Zoltán r. alezredes, Ercsi Dunakavics 
Nonprofit Kft. ügyvezetője, közterület-felügyelő 
 

 
13. Utcanév táblák pótlása rongálás miatt, tájékoztató táblák kihelyezése. 

Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző, Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetője – 
közterület-felügyelő 
Határid ő: folyamatos  
 

 
14. Lehetőség szerint vonzóvá kell tenni az Ercsi Város területén dolgozó rendőrök 

számára a letelepedést. Törekedni kell arra, hogy akár helyben is több fiatal vállalja 
fel a rendőri hivatást. A város vezetőségének feladata, hogy lobbizzon az Ercsiben 
szolgálatot teljesítő rendőrök létszámának növeléséért. 
Felelős: Győri Máté polgármester, Papp György alpolgármester 
Határid ő: folyamatos 

 
 

15. Jelen Intézkedési tervben megfogalmazott feladatok végrehajtásának ellenőrzése és 
beszámoló készítése, valamint a Közbiztonsági Munkacsoport munkájának 
figyelemmel kísérése a PFK Bizottság feladata. 
Felelős: Papp György alpolgármester 
Határid ő: havonta szóbeli tájékoztató a PFK Bizottság ülésén 
 

 
16. Az illegális hulladéklerakás ellen a Rendőrség, Polgárőrség és a közterület-

felügyelő együttesen lépnek fel és tesznek meg mindent annak érdekében, hogy 



újak ne alakuljanak ki.   A meglévő illegális hulladéklerakó-helyeket a Rendőrség, 
Polgárőrség jelzése alapján az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. számolja fel. 
Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft ügyvezetője, 
közterület-felügyelő 
Határid ő: folyamatos 
 

 
17. Az Önkormányzat a törvénytisztelő állampolgárok védelmében a 2017-es évben is 

kéri az áramszolgáltató szakembereinek közreműködését, hogy kutassák fel az 
illegális áramfogyasztókat és tegyenek meg mindent az illegális áramfogyasztás 
felszámolásának érdekében. Erre vonatkozóan az összes közreműködő szerv tegyen 
meg mindent, hogy a fenti szándék érvényesülni tudjon. 
Felelős: Győri Máté polgármester, Dr. Feik Csaba jegyző, Közbiztonsági 
Munkacsoport 
Határid ő: folyamatos 
 
 

18. Kóbor és elhullott állatok begyűjtése a POLISZ Kft-vel  kötött szerződés ellenére 
nem megfelelő alakult.  A lakosságot még most is oly mértékben irritálja, mint a 
közbiztonság helyzete. A munkabizottság javasolja a szerződés felülvizsgálatát. A 
2016-os évben hatályba lépő kormány-rendelet  szigorú betartatását. 
Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző, közterület-felügyelő 
Határid ő: 2017.02.28. 

 
 

19. Ercsi Város Önkormányzatának Középtávú Bűnmegelőzési Koncepciójának jelen 
Intézkedési terv szerves része, egy aktuális évben elvégzendő konkrét feladatokat 
határoz meg. A feladatok elvégzését évente értékelni kell, mely alapján javaslatot 
kell tenni, hogy a bekövetkező változásokat a koncepcióban is kiegészítésként 
megfogalmazzák.  
Felelős: Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
Határid ő: 2016.03.31. 
 
 

20. A hatékonyabb szociális ellátás érdekében és egyben bűnmegelőzés érdekében   a 
szociális szolgálat vezetőjének szociális térkép elkészítése irányuló javaslata. A 
feltérképezést követően sokkal nagyobb rálátás lenne a szociálisan rászorultakra a 
nehéz helyzetben lévőkre és az esetleges bűnelkövetőkre is. 
Felelős: Szabó Beáta Anasztázia Szoc. Szolg. vezetője, Papp György 
alpolgármester 
Határid ő: 2017.05.30. 
 
 
 
 
Ercsi 2017. január 18.    
 
                                                                        Papp György 
                                                                       alpolgármester 


