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KIVONAT
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 30-án megtartott nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 92/2015. (III.31). Kt. sz.
határozatával elfogadott középtávú bűnmegelőzési koncepciójának 2018. évre vonatkozó
intézkedési terve elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2018. (I.30.) Kt. sz. határozata
a Képviselő-testület 92/2015. (III.31). Kt. sz. határozatával elfogadott középtávú
bűnmegelőzési koncepciójának 2018. évre vonatkozó intézkedési terve elfogadásáról
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évre vonatkozó közbiztonsági
intézkedési tervét e határozat melléklete szerint elfogadja.
Felelős: Győri Máté polgármester
Papp György alpolgármester
Határidő: azonnal, illetve 2018. december 31.
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„Melléklet a 18/2018. (I.30.) Kt. sz. határozathoz”

Intézkedési terv
2018
Közbiztonsági munkacsoport megalakulásának előzménye – megválasztott tagjai – a
munkacsoport munkájában résztvevő külsős személyek – 2018 Intézkedési terv
részletezés.
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 369/2014.(XI.25.) Kt. sz.
határozatával Közbiztonsági Munkacsoportot hozott létre, melynek elnöke Papp
György, Ercsi Város Alpolgármester, Tagjai: Dr. Feik Csaba Ercsi Város jegyző, Gólics
Ildikó a PFK Bizottság elnök, Szabó Zoltán r. alezredes az Ercsi Rendőrőrs parancsnok
és Czobor Imre ny. r. alezredes a térfigyelő kamerarendszer üzemeltető, Sandi József
képviselő, Orbán Balázs Dunakavics Kft ügyvezető.
A munkacsoport referense Nagy Gábor
A munkacsoport közreműködő, de nem állandó résztvevői: Alba Perzekútor Kft.
ügyvezető, Ercsi Polgárőr Egyesület vezetője, Sínatelep Polgárőrség vezetője, az Ercsi
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 –
2018. évben is a közbiztonsági feladatok összehangolása érdekében az alábbi
szempontokat, prioritásokat, feladatokat és azok végrehajtását határozza meg. Mivel a
bűnesetek száma 2017-ben is drasztikusan csökkent az összes bűnesetek száma. 2016ban 307 eset volt azonban 2017-ben már csak 168 !!! A cél ennek megtartása.

Fő feladatként ebben az évben megelőzés mellett a lakosság szubjektív
biztonságérzetének növelését tűztük ki célként . Melyben hatékony
segítséget várunk az intézmények részéről.
Az Intézkedési terv hatályba lépése és időtartama:
2018. január 30-től 2018. 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
Határidő: folyamatos
Havi értékelés: szóbeli beszámoló (a kiemelt témákat a PFK Bizottság és a
Képviselő-testület elé kell tárni)
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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. Különös figyelmet kell szentelni a városban iskolaidőben
csellengő diákokra. Törvényadta lehetőség hogy a rendészeti feladatot ellátó
személy bekisérheti a diákot az iskolába ha nem tudja igazolni távollétét.
Határidő: folyamatos
Havi értékelés: szóbeli beszámoló (a kiemelt témákat a PFK Bizottság és a
Képviselő-testület elé kell tárni).
3. A munka hatékonyságának előmozdítása érdekében a munkacsoport 4 db PATROL
egység beszerzését javasolja az ALBA Perzekutor kft-től kéri az árajánlatok
bekérését. A készüléket használó egységek : rendőrség , polgárőrségek, orvosi
ügyelet , szociális szolgálat . Pénzügyi fedezet költségvetési előirányzat - PFK
bizottság.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Papp György alpolgármester
4.

A lámpatestek működését az Ercsi Polgári Őrség 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 EON Zrt.
Felelős: Győri Máté polgármester, Papp György alpolgármester, Christe Rezső, az
Ercsi Polgárőrség vezetője, az Ercsi Dunakavics Bukovi Gizella diszpécser
Határidő: a lámpák ellenőrzése folyamatos
Határidő: a világítás modernizálása pályázat útján folyamatban

5. Romos, életveszélyes épületek (búvóhelyek, pihentető helyek) felmérése,
tulajdonosok megállapítása, felszólítása, végső esetben kényszerbontás elrendelése.
Határidő : a felmérés 2017-ben megtörtént / kiegészítés folyamatos
Felelős: Közterület felügyelők
Határidő a tulajdonosok felkutatására és ezzel párhuzamosan az építési hatóságnál
eljárás kezdeményezése folyamatos
Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző
6. Bozóttal, gazzal benőtt magántulajdonban lévő ingatlanok felderítése. A
rendezetlen magántulajdonban lévő ingatlanok tulajdonosait fel kell szólítani az
ingatlanok rendbetételére, szükség szerinti beavatkozás és a kényszerkaszálás
elvégzése. Terv készítése a hatékonyabb végrehajtás érdekében.
Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző, / közterület felügyelők
Határidő:
Szóbeli beszámoló negyedévente Közbiztonsági Munkacsoport
üléseken.
7. Bozóttal, gazzal benőtt önkormányzati ingatlanok felkutatása, telkek rendbetétele.
Felelős: Dunakavics Kft., / közterület felügyelők
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Határidő:
üléseken.

Szóbeli beszámoló negyedévente Közbiztonsági Munkacsoport

8. Térfigyelő kamerarendszer jelen esetben 23 kamerával üzemel. A rendszer
fejlesztése pályázati, illetve lehetőség szerint költségvetési forrásból. Éjszakai
világítás korszerűsítése kiemelten a kamerák környezetében , ez jelenleg 5 db
kamerát érint. A kamerák környezetét olyanná kell tenni, hogy a kamerák által
közvetített képanyag minden esetben értékelhető legyen.
Felelős: Czobor Imre ny. r. alezr., az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft ügyvezetője.
Határidő: folyamatos
9. A lakosság hatékonyabb tájékoztatása a helyi médiákon keresztül / mit a Ercsi
WEB TV- Ercsi Hiradó – és március hónaptól a Lakihegy rádió/ 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 szubjektiv közbiztonsági érzetének
javításában. A tájékoztatás havi rendszereséggel történik az aktuális feladatok
függvényében a munkacsoport javaslata alapján.
Felelős: Papp György alpolgármester, Dr. Feik Csaba jegyző
Határidő: folyamatosan
10. A 2017. évben aktuális a város közlekedési rendjének felülvizsgálata megtörtént
melyet PFK bizottság ajánlása alapján a képviselő testület elfogadott . Ennek
függvényében a munkacsoport tegyen javaslatot a költségvetésben végrehajtás
gyakorlati megvalósítására .
Határidő: több fázisban
Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző, Szabó Zoltán r.alezredes, Ercsi Dunakavics
Nonprofit Kft. ügyvezetője, közterület-felügyelő
11. Utcanév táblák pótlása rongálás miatt. Tájékoztató és hirdetőtáblák a város több
potján kihelyezésre kerültek. Még 6 db hirdetőtábla kihelyezése várható. A
munkacsoport tegyen javaslatot a helyszinekre.
Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző, Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetője –
közterület-felügyelő
Határidő: folyamatos
12. Lehetőség szerint vonzóvá kell tenni az Ercsi Város területén dolgozó közfeladatot
ellátó emberek számára a letelepedést. A város CSOK-os telkek kijelölésével
kívánja ösztönözni 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. és a
tiszti lakotelepen HM tujadonban lévő üres lakások bérlőkijelölési jogának
megszerzéséért.
Felelős: Győri Máté polgármester, Papp György alpolgármester
Határidő: folyamatos

13. 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. Cél, hogy a közterület felügyelők intézkedési rendje megerősödjön
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és hatékonyan tudjon fellépni. Javasolt a nagyon fertőzött területeken a rendőrökkel
együtt történő intézkedések havi rendszerességgel történő bevezetése. A meglévő
illegális hulladéklerakó-helyeket a rendőrség, polgárőrség jelzése alapján az Ercsi
Dunakavics Nonprofit Kft. számolja fel. A munkacsoport tesz javaslatot a területek
hasznosítására és tisztaságának megelőzésére.
Felelős: Papp György alpolgármester ,Dr. Feik Csaba jegyző, az Ercsi Dunakavics
Nonprofit Kft ügyvezetője, közterületfelügyelő
Határidő: folyamatos
14. Az Önkormányzat a törvénytisztelő állampolgárok védelmében a 2018-es évben is
felkéri 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
Határidő: folyamatos
15. A POLISZ Kft-vel új szerződés jött létre és a kapcsolat megfelelő alakul
köszönhetően a közterület felügyelőknek. Viszont a lakosságot még most is nagy
mértékben irritálja a kóbor állatok jelenléte a városban . A munkabizottság tegyen
javaslatot a POLISZ Kft felé egy hatékony együttműködésre a 2016 évben
hatályba lépett kormány rendelet szigorú betartatására . A munkacsoport vegye fel
a kapcsolatot a helyi állatorvossal , mérje fel jelenleg hány kutya rendelkezik
chippel és rendszeres oltással . Kutya támadás esetén tegyen javaslatot egy helyi
protokol kidolgozására . Javasoljuk bevonni a helyi orvosi ügyelet vezetőjét.
Felelős: Papp György alpolgármester ,Dr. Feik Csaba jegyző, közterület felügyelő
Határidő: 2018.02.28.
16. Egyre nagyobb problémát jelent az egészségház rendelési idejében felmerülő
anomáliák egyes emberek viselkedési kúltúrájának kezelése. Ennek érdekében a
munkabizottság javasolja az intézmény vezetőivel és az intézményt örző kft
vezetőjével egy egyeztető tárgyalást a munkacsoport közreműködésével helyzet
megoldására.
Felelős: Papp György alpolgármester
határidő: 2018.02.28.
16. Jelen Intézkedési tervben megfogalmazott feladatok végrehajtásának ellenőrzése és
beszámoló készítése, aktuális kérdések megtárgyalása a Közbiztonsági
Munkacsoport munkájának figyelemmel kísérése a PFK Bizottság feladata.
Felelős: Papp György alpolgármester
Határidő: havonta szóbeli tájékoztató a PFK Bizottság ülésén
17. 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
Határidő: 2018.01.31.
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Az intézkedési tervben szereplő feladatok aktualizálása és újak
felvétele munkacsoport feladata.

ERCSI , 2018.01.16.

