1./Napirend: A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2022. április 28-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda vezetője megküldte az önkormányzatnak az
óvoda módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely a belső ellenőr javaslatára a
következő két mondattal került kiegészítésre:
„Az iratkezelés szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő
tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket az Intézmény Iratkezelési szabályzata
tartalmazza. Az Intézményben az iratkezelés felügyeletét az Óvodavezető látja el.”
A módosított Szervezeti és Működési Szabályzat az előterjesztés mellékleteként kiküldésre
került.
Javaslom a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Óvoda módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete
szerinti formában és tartalommal elfogadja.
Pilisszentkereszt, 2022. április 22.

Peller Márton
polgármester

2./Napirend: Tájékoztatás a település közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2022. április 28-i testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Ezúton terjesztem elő a település közbiztonságának helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót,
továbbá a tűzoltóság által készült jelentéseket tájékoztatás céljából.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a tájékoztatást.

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a település 2022. évi
közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót, és tűzoltósági beszámolót tudomásul
vette.

Pilisszentkereszt, 2022. április 22.

Peller Márton
polgármester

PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
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Készítette:
Szentendre, 2022. március 01.
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-2-

I.

BEVEZETŐ

Szentendre Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: HTP) működési területe Pest
megye északi részén helyezkedik el. A működési terület település számában (14) változás nem
történt.
A működési terület népessége megközelítőleg: 80 348 fő, területe: 342,54 km2.
Területünkön a Duna folyó mellett a nagy kiterjedésű erdők, a jelentős közúti forgalom,
valamint az időszakosan megnövekedett látogatottság komoly veszélyforrást jelenten a
hegyvidéki, illetve a Duna melletti területeken.
Az elmúlt évben rendkívüli esemény nem történt működési területünkön. A koronavírus
járvány kitörése és a járvánnyal kapcsolatosan kihirdetett veszélyhelyzet következtében
megváltozott jogszabályok és védelmi intézkedések jelentős mértékben átalakították a tervezett
feladatainkat. Az állomány képzése, továbbképzése, szakmai ismerete, szinten tartása és
fejlesztése folyamatos a mindennapokban.
Fő célkitűzés volt a mentő-tűzvédelem területén az épített környezeti és szabadterületi
tűzesetek, a tűzeseti halálesetek, a szén-monoxiddal kapcsolatos káresemények és a
kéménytüzek, valamint a téves tűzátjelzések számának további csökkentése.
Kiemelt célként kezeltük a beavatkozó állomány képzését, a gyakorlatokat, az önkéntes tűzoltó
egyesületek fejlesztését, mentőcsoportjaink bevethetőségének növelését.
Az egyesületek jelentős mértékben segítették a mentő-tűzvédelmi feladatok ellátását. Pomáz
Önkormányzati Tűzoltóság (a továbbiakban: ÖTP) és az 5 tűzoltó egyesület (a továbbiakban:
ÖTE) Szentendre, Szigeti, Vöröskő, Visegrád és Pilisszentlászló ÖTE szakmai felügyeletét
látjuk el. Ennek eredménye a káresetek sikeres felszámolásában és a közös képzésekben is
megmutatkozott. Az egyesületek fejlesztését kiemelt feladatként kezeltük. A szakmai
felkészültségük emelése érdekében tanfolyamokat szerveztünk, így biztosítva a hatékonyabb
közreműködésüket.
Együttműködünk a helyi védelmi bizottsággal, a járási hivatallal, az önkormányzatokkal, a
társszervekkel és a civil speciális mentőszervezetekkel.

II.

A TŰZOLTÁSOKRÓL ÉS A MŰSZAKI MENTÉSEKRŐL

A tárgyévben a HTP működési területére összesesen 431 esetben érkezett riasztás, amelyből
189 tűzeset, 242 műszaki mentés volt.
A 2021. évre 626-ról 431-re, 31 %-kal csökkent a riasztások száma, köszönhető annak, hogy
az év során nem voltak jelentős viharos időszakok, valamint a tűzgyújtási szabályok változása
miatti bejelentések is elmaradtak. A kitűzött céloknak megfelelően és a fokozott hatósági
fellépés eredményeként a téves jelzések száma csökkent 135-ről 98-ra, mely jelentős, 27 %-os
visszaesés az előző évhez képest.
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Riasztási adatok

Szentendre HTP éves riasztási adatok
2018. 2019. 2020. 2021.
Riasztások
száma
442
összesen /db.

470

626

431

Műszaki mentés

231

261

391

242

Tűzeset

211

209

235

189

26

27

52

33

Téves jelzés

110

117

135

98

Utólagos jelzés

9

19

10

3

Szándékosan
megtévesztő jelzés

1

0

0

2

Kiérkezés
felszámolt

előtt

A működési területünkön a beavatkozást igénylő események jelentős részét a műszaki mentések
teszik ki. A káreseteket vizsgálva megállapítottuk, hogy az előző év átlagához hasonló számok
alakultak.
Beavatkozást igénylő események
Beavatkozást igénylő események
2018. 2019. 2020. 2021.
Riasztások
száma
296
összesen / db.

307

429

295

Műszaki mentés

195

223

332

196

Tűzeset

101

84

97

99

Tűzesetek
A szabad területen keletkezett tüzek jellemzően a tavaszi, nyári évszakokhoz köthetőek. A
megelőző tevékenység hatékonysága, a lakosság környezettudatos magatartása a szabadtéri
tűzesetek, a hulladék, szemét tüzek számának csökkenésében is megfigyelhető.
A szabad területen bekövetkezett tűzesetek száma az előző évhez képest 27 esetről 14-re, 48 %kal, az erdő és vegetációs tüzek száma 22-ről 15-re, 32 %-kal csökkent. A létesítmények szabad
területein bekövetkezett események 9-ről 8-ra, a közterületeken bekövetkezett események
száma 18-ról, 16-ra csökkent.
Az otthon jellegű létesítmények vonatkozásában a Területi Tűzmegelőzési Bizottság
(továbbiakban: TTB), valamint a Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban:
Kirendeltség) és a HTP fokozott megelőző, figyelemfelhívó, tájékoztató munkája mellett 2020.
évben 38, míg a 2021. évben 49 tűzeset volt.
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A keletkezési okok vizsgálata során megállapítottuk, hogy a nyílt lángú eszközök szabálytalan
használata (24 %), a tüzelő-fűtő berendezések gondatlan és szabálytalan használata és a tárolási
szabályok megszegése (13 %), a lakóépületek elavult, túlterhelt elektromos hálózata (17%),
valamint a tüzelő-, fűtő berendezések füstcsövének, kéményének karbantartottságának hiánya
(24 %) miatt keletkeztek nagy számban tüzek a fokozott lakosságtájékoztatás ellenére.
A megelőző kommunikációs tevékenységeket folytatjuk, továbbra is kiemelt cél az otthonok
védelme. Fontos, hogy a prevenciós tevékenységünkkel megtaláljuk azokat a kommunikációs
csatornákat, amelyekkel el tudjuk érni a szerényebb és a társadalmi periférián élő személyeket.
Műszaki mentések
A műszaki mentések jellemzően viharkárral, fakidőléssel, közúton bekövetkezett balesetekkel,
a nagy esőzések következtében kialakult vízkárok felszámolásával, sérült személyek
mentésével, és szén-monoxid szivárgással összefüggő események kezeléséhez kapcsolódnak.

Káresetek fajtája
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2021. évben nem volt nagy kiterjedésű szélsőséges időjárási körülmény, ezért a beavatkozást
igénylő műszaki mentések száma 128-ról 49-re, 60 %-kal csökkent.
A statisztikai adatokból jól látható, hogy a személy- és tehergépjármű forgalom folyamatos
növekedése ellenére a közlekedési balesetek száma jelentősen, 128-ról 104-re csökkent.
A beavatkozó állomány számára speciális képességeket igénylő feladatot jelent a nagyszámú
turisztikai célpontokhoz köthető hegyvidéki, nehéz terepen történő személymentési feladatok
végrehajtása. A 2021. évben 4 esetben segítettek tűzoltóink a bajba jutott személyeken.
A beszámoló időszakában 6 alkalommal gázvezeték átvágásnál, 4 esetben szén-monoxid
mérgezés következtében avatkoztak be a rajok.
Kiemelt célkitűzés volt a szén-monoxid mérgezések számának csökkentése, folyamatos
lakosságtájékoztatással, valamint a helyi médiában történő megjelenéssel a megelőzés
hatékonyságát növelni tudtuk. A szén-monoxid mérgezések számában a korábbi évek
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eseményeihez képest 48 %-os pozitív elmozdulás mutatkozott, 7 eseményről 4-re csökkent a
beavatkozások száma. Szén-monoxid mérgezés általi haláleset nem történt.
A tűzesetek és a műszaki mentések során 27 személyt mentettünk meg, összesen 47 személy
sérült, 2 személy közlekedési balesetek során vesztette életét. Tűzeseti haláleset a 2018. év óta
nem volt a működési területünkön.
A káresetek megoszlása településekre lebontva
A káresemények számát elsősorban Szentendre HTP és Pomáz ÖTP riasztásainak száma
határozza meg.
A tűzesetekkel és műszaki mentéssel kapcsolatos beavatkozások száma településekre lebontva:
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2018

76

17

16

4

32

15

11

10

22

119

185

17

38

17

2019

66

33

9

3

32

12

15

7

16

133

201

23
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2020

64

30

16

6

35

13

21

7

24

119
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45

21

2021

59

24

12

4

29

11

12

5

13
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181

18

40

29

Az esetszámokból látható, hogy kiemelkedő változás leginkább Szigetmonostor településen
volt tapasztalható, ami a lokális területet érintő viharos időszakkal magyarázható.
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A beavatkozások változása az előző évhez képest települési bontásban:
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Szentendre HTP riasztásainak fokozat szerinti megoszlása
A riasztási fokozatok megoszlását elemezve megállapítottuk, hogy a korábbi évekhez az
országos, illetve a megyei átlaghoz hasonlóan 98,3 %-ban I. riasztási fokozatban, 1,36 %-ban
II. riasztási fokozatban kerültek felszámolásra a káresetek. 1 esemény volt V. riasztási fokozatú.
Riasztási fokozatok (beavatkozást igénylő)
2018.

2019.

2020.

2021.

I.

288

304

428

290

II.

7

1

1

4

III.

1

1

0

0

IV.

0

1

0

0

V.

0

0

0

1

296

307

429

295

II. riasztási fokozatú események
2021. 02. 12. Pomáz, Dankó Pista utca 4. otthon jellegű létesítmény.
Jelzett helyen kb. 150 m2-es, egyszintes betonfödémű családi ikerház tetőszerkezete teljes
terjedelmében égett. A raj 4 vízsugárral, kéziszerszámokkal, dugólétrákkal, légzésvédelem
mellett a tüzet eloltotta. Személyi sérülés nem történt.
2021. 02. 22. Budakalász, Kántor utca 5. otthon jellegű létesítmény.
Jelzett helyen 180 m2 alapterületű családi ház égett. A rajok 5 „C” sugárral, kéziszerszámokkal
és dugó létra segítségével oltották el a tüzet. A tűz a családi ház földszintjén, 80 m2-en több
helységet és a tető 100 %-át érintette. Az épület lakhatatlanná vált. Lakosságvédelmi
intézkedésre szükség volt, az önkormányzat a lakókat elhelyezte. Egy személy az arcán könnyű
égési sérülést szenvedett.
2021. 06. 06. Dunabogdány, Kossuth Lajos út 5. otthon jellegű létesítmény.
A jelzett helyen egy 75 m2 alapterületű főépületet és egy 120 m2 melléképületet a hozzátartozó
műhelyet és garázst érintette a tűz. A garázsban egy gépjármű teljesen kiégett, a garázsból az
egységek öt, a tulajdonos egy PB. gázpalackot hozott ki, amelyeknek a hűtése biztosított volt.
A tűz a melléképületet teljes terjedelmében és a főépület tetőszerkezetét érintette, a földszinti
rész a tűztől érintetlen maradt. A főépület födémje több helyen beszakadt. Az egységek 8
vízsugárral és kézi szerszámokkal a tűzet eloltották.
2021. 09. 06. Pomáz, Galagonya utca 4. otthon jellegű létesítmény.
Nehezen megközelíthető helyen egy kétszintes, összesen 140 m2 alapterületű, szinteltolásos
rönkház hátsó fala és padlástere égett. A rajok légzésvédelem mellett, 6 "C" sugárral,
dugólétrákkal, motoros fűrészekkel a tüzet eloltották. Személyi sérülés nem történt.
Lakosságvédelmi intézkedésekre nem volt szükség.
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V. riasztási fokozatú esemény
2021. 04. 07. Szentendre, Dunakanyar körút 2. kereskedelmi, szolgáltató létesítmény.
Az egységek kiérkezésekor a SPAR áruház áruátvételi raktára kb. 50 m2-en égett. A tűz a
tetőszerkezeten kitört. Az oltás folyamatos volt, a tűz a tetőszerkezet és az állmennyezet között
gyorsan terjedt. Az épület oltásában részt vett, 3 létrasugár, 4 „D” sugár, és 12 „C” sugár.
Személyi sérülés nem történt.
Szentendre HTP készenléti állománya a tűzesetekkel és a műszaki mentésekkel kapcsolatos
tevékenységét az esetszámok alakulásától függetlenül a lakosság védelmét, biztonságát szem
előtt tartva végezte.
A kommunikációs tevékenységgel a médián keresztül a megfelelő információkat eljuttattuk a
lakossághoz a tűzesetek számának csökkenése és keletkezésének megelőzése érdekében.

III.

EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

Szakmai Együttműködés
Önkormányzati Tűzoltóság
A Pomáz Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság (a továbbiakban: Pomáz ÖTP) együttműködési
megállapodás alapján, elsődleges műveleti körzetében Pomáz, Csobánka, Budakalász,
Pilisszentkereszt, Pilisszántó területén látja el tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét.
A tűzoltóság az év 365 napjában ellátja a vállalt területeken az elsődleges beavatkozásokat,
valamint több alkalommal vesz részt a HTP-vel közös káresemények felszámolásában. A
folyamatos önképzéseknek köszönhetően az események felszámolásának szakmai színvonala
kimagasló. A 2021. évben a hivatásos tűzoltóság által szervezett gyakorlaton is részt vettek,
ahol alkalmuk volt megmutatni a szakmai felkészültségüket. Több esetben segítették a
tűzoltásokat azzal, hogy az otthonukban készenlétben lévő állományból nem csak a jogszabály
által előírt 4 fővel kezdték meg a vonulást, hanem 6 fővel. Ezen felül több
gépjárműfecskendővel, valamint nagyobb létszámmal segítették a káresemények gyorsabb
eredményesebb felszámolását a lakosság nagyobb biztonsága, valamint az anyagi károk
csökkentése érdekében. A laktanya elhelyezésre szolgáló helyiségeinek felszereltsége, állapota
jó. A hivatásos, valamint az önkormányzati tűzoltóparancsnokok közötti kommunikáció
folyamatos. A tagság képzése érdekében a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által
szervezett Tűzoltó Alapfokú tanfolyamra több tagját beiskolázta, akik a tanfolyamot kimagasló
eredménnyel végezték el.
Az önkormányzati tűzoltóság 182 riasztást hajtott végre, melyből 139 volt beavatkozást
igénylő. A beavatkozást igénylő események közül 79 műszaki mentéshez, 60 tűzesethez
vonultak. Készenléti szerei 32 téves jelzéshez kaptak riasztást és kezdték meg a vonulást, 11
olyan riasztást hajtottak végre, amelyet a raj kiérkezése előtt felszámoltak.
Az ÖTP a BM OKF által kiírt pályázaton nagy értékű technikai eszközök beszerzésére
sikeresen pályázott. Az elnyert összegből légzőkészülékeket, tartalék palackokat, feszítővágóhoz lánckészletet, magassági ágvágót, védőkesztyűket, mászóöveket, akkumulátoros
orrfűrészt szereztek be, mely felszerelések mind növelik a beavatkozások hatékonyságát.
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Önkéntes Tűzoltó Egyesületek
Célunk, hogy együttműködés keretében, képzett önkéntes tűzoltók közreműködésével időben
tudjunk segítséget nyújtani a működési területünkön élők számára. Fontos, hogy az
önkéntességet erősítsük, szakmai irányt mutassunk a munkánkat támogató egyesületeknek. A
tűzoltó egyesületeknek fontos szerepe van a lakosság védelme szempontjából. A településükön
a tűzmegelőzési, valamint a vállalt működési területükön a tűzoltási és műszaki mentési
feladatok ellátásában közreműködő társadalmi szervezetek. Meghatározó szerepük van a
hagyományőrzésben és az ifjúság nevelésében, valamint a lakosság tájékoztatásában is.
A káresemények eredményesebb és gyorsabb felszámolása érdekében HTP jelenleg 5
együttműködési megállapodással rendelkezik. Az együttműködési megállapodások közül 2 I.,
2 II. és 1 III. együttműködési kategóriába sorolt, melyek alapján minden időjárási riasztás esetén
számíthattunk munkájukra.
A szakmai kötelezettségnek eleget tesznek, a tagok szakmai felkészültsége megfelelő. Ezek
alapján az egyesületek alkalmasak a közreműködésre a káresemények felszámolásánál.
A HTP az egyesületeket meghatározott rendszerességgel, féléves ciklusokban ellenőrizte,
amelyek kiterjednek a képzésre, a szerek és felszerelések karbantartására, az időszaki
felülvizsgálatok elvégzésére, szolgálat-szervezésre, az orvosi vizsgálatok meglétére. Az
esetlegesen feltárt hiányosságok javítása érdekében javaslatot tettek.
Az egyesületek a BM OKF által kiírt szakmai pályázatokon évek óta rendszeresen és
eredményesen részt vesznek. A beavatkozáshoz szükséges eszközökhöz, védőfelszerelésekhez
és a működéshez szükséges forrásokhoz hozzá jutottak.
Vöröskő Önkéntes Tűzoltó, Műszaki mentő, és Vizi mentő Egyesület
Az Egyesület a HTP-vel I. kategóriás együttműködési megállapodást kötött. A Leányfalu
székhelyű Egyesület rendelkezik egy Iveco 80-16-os típusú összkerék meghajtású és 1000
literes tartályú gépjárműfecskendővel, amellyel a 8 vállalt településen rendszeresen végrehajt
vonulási tevékenységet és elsőként beavatkozik a káreseteknél.
A kárfelszámolási
tevékenységüket a szakmai előírások betartása mellett végrehajtják.
A tárgyévben összesen 59 vonulást hajtottak végre, melyből 26 műszaki mentés, 33 tűzeset
volt.
Az egyesület jelentős feladatot vállal a mentő-tűzvédelem terén, munkájuk kiemelten fontos a
térség tűzvédelme szempontjából. A felszerelései megfelelő állapotúak, a támasztott műszakibiztonsági követelményeknek megfelelnek. Eszközeiket rendezett körülmények között tárolják,
karbantartják, rendszeres felülvizsgálatukról gondoskodnak. Az elhelyezési körülmények
megfelelőek, a fűthető szertár kialakítása 2021. évben megkezdődött. A kárelhárítási
tevékenységbe bevonható állomány rendelkezik az előírt végzettségekkel, orvosi alkalmassági
vizsgálatokkal, az elvárható szakmai színvonalon, fegyelmezetten hajtják végre feladataikat.
Rendszeresen tartanak szakmai továbbképzést, aktívan vettek részt a 40 órás tűzoltó
alaptanfolyam szervezésében és lebonyolításában.
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Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Az Egyesület I. kategóriás együttműködési megállapodással rendelkezik. Fontos szerepet
vállal a Dunakanyar északi részének mentő-tűzvédelmében. Helyi sajátosságaiból adódóan
Visegrád, Dunabogdány térségében történő beavatkozásai során – mint elsőnek kiérkező – az
elsődleges tűzoltási feladatokat gyorsan és szakszerűen hajtja végre. Nagy segítséget nyújt a
hivatásos egységek részére viharkáros időszakokban, amikor a riasztások száma a HTP
működési területének északi részén megsokszorozódik.
A tárgyévben összesen 40 vonulást hajtottak végre, melyből 24 műszaki mentés, 16 tűzeset
volt.
Visegrád és környéke tűzvédelme szempontjából kiemelten fontos a munkájuk, tekintettel arra,
hogy a vállalt működési területükre a HTP jelentős vonulási idővel rendelkezik. A felszerelései
megfelelő állapotúak, a támasztott műszaki-biztonsági követelményeknek megfelelnek.
Jelenleg nem rendelkeznek a gépjárműfecskendők tárolására használható fűtött szertárral.
Jelenlegi taglétszáma 24 fő. A kárelhárítási tevékenységbe bevonható állomány rendelkezik az
előírt végzettségekkel, orvosi alkalmassági vizsgálatokkal.
Az egyesület 2021. évben a Magyar Falu Program keretében beszerzett egy Mercedes 1120
típusú (gyártási év: 1990.) gépjárműfecskendőt. Beépített szivattyú, 1250 l víztartály, teljesen
málházva, jelenleg ez az elsődleges vonuló szere. Rendelkeznek továbbá egy Mercedes 308
(gyártási év: 1978.) gépjárműfecskendővel, ami jelenleg tartalék, üzemképtelen, málha nélkül,
egy Magirus gépjárműfecskendővel (gyártási év: 1974.), amely továbbra is Dunabogdány
Önkormányzat tulajdonában áll. A szer málházott, beépített szivattyúja, 2600 l tartálya van, a
gépjármű üzemképes, a szivattyú üzemképtelen, víz nélkül, jelenleg javítás alatt. Az egyesület
rendelkezik egy Ford Tranzit gyorsbeavatkozóval (gyártási év 2003.), amely vonuló-képes,
málházott. Egy Rosenbauer UHPS 125 l tartállyal szerelve, jelenleg fűtött szertár hiányában víz
nélkül, és egy Saab 9.5 műszaki mentő személygépjárművel (gyártási év 2005.), vonuló-képes,
málházott.
Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Az Egyesület II. kategóriás együttműködési megállapodással rendelkezik. Egy Steyr Bronto
13s23 M20 TZF2000 gépjárműfecskendővel, egy Suzuki Samurai és egy Mitsubishi Outlander
4x4, valamint egy VW Amarok gépjárművel látták el a területükön bekövetkezett események
felszámolását.
2021. évben összesen 39 vonulást hajtottak végre, melyből 18 műszaki mentés, 21 tűzeset volt.
A felszerelései jó állapotúak, a támasztott műszaki-biztonsági követelményeknek megfelelnek.
Eszközeiket rendezett körülmények között tárolják, karbantartják, rendszeres
felülvizsgálatukról gondoskodnak. A vonulásba bevonható állomány rendelkezik megfelelő
orvosi alkalmassági vizsgálattal.
Az egyesület munkája kiemelten fontos a térség tűzvédelme szempontjából, a működési
területükön több káreset felszámolása során segítették a HTP munkáját.
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Szigeti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Az Egyesület II. kategóriás együttműködési megállapodást kötött a HTP-vel. Működésüket egy
Mitsubishi L300 4X4 gépjármű segíti, valamint folyamatban egy Scania P93 TLF3000
gépjárműfecskendő rendszerbeállítása. Az elhelyezési körülményeik jelenleg megfelelőek, az
új laktanyaépület végleges kialakítását végzik.
Az egyesületnek 14 fő tagja van, jelenleg senki nem rendelkezik tűzoltás vezetésre
jogosultsággal, így önállóan még nem tudnak beavatkozni. A vonulásba bevonható állomány
rendelkezik megfelelő orvosi alkalmassági vizsgálattal, valamint 40 órás alaptanfolyammal.
2021. évben összesen 44 vonulást hajtottak végre, melyből 21 műszaki mentés, 23 tűzeset volt.
Az egyesület jelentős feladatot vállal a mentő-tűzvédelem terén, munkájuk kiemelten fontos a
térség tűzvédelme szempontjából, a működési területükön több káreset felszámolása során
segítették a hivatásos tűzoltóság munkáját.
Pilisszentlászlói Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Az Egyesület a HTP-vel III. kategóriás együttműködési megállapodást kötött, amely
értelmében kötelezettséget vállalt arra, hogy térítésmentesen közreműködik a Ttv.-ben
meghatározott tűzmegelőzési tevékenységben.
Az együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségeinek eleget tett, több rendezvényt
szervezett, ahol népszerűsítette a hivatásos katasztrófavédelmi szervet. A helyi újságban több
alkalommal jelentetett meg cikket az aktuális témakörökben.
Az Egyesület polgárőr tevékenységet is folytat, ezzel a járőrözések alkalmával a település
tűzbiztonságát is növelik, valamint a tűz- és műszaki mentési helyszínek jelzésében,
biztosításában nagy segítséget tudnak nyújtani.

IV.

AZ ÁLLOMÁNY KÉPZÉSE, KÉPZETTSÉGE

A tűzoltói ismeretek szinten tartása és fejlesztése valamennyi tűzoltó számára kiemelt feladat.
Az elsődleges cél az éves kiképzési terv összeállításánál, hogy a képzés tematikája vegye
figyelembe a helyi körülményeket, veszélyforrásokat, sajátosságokat, mind például a területi
elhelyezkedés, a földrajzi viszonyok, a veszélyes üzemek, a közlekedés területén bekövetkezett
változások. Kiemelt figyelmet fordítottunk a gyakorlatok helyszíneinek kiválasztásánál a
működési területünkön található ipari létesítményekre, azon belül is a súlyos káresemény
elhárítási tervvel rendelkező üzemekre, és a Tűzoltási Műszaki Mentési Terv készítésére
kötelezett létesítményekre. Fontosnak tartjuk a legújabb beavatkozási módszerek, eszközök
megismerését.
A gyakorlatok végrehajtásával egy időben rendszeresen ellenőrizzük a tűzivízforrásokat,
tűzcsapokat és a tűzivíztározó medencéket, segítve ezzel a beavatkozásokat. Amennyiben
hiányosságot tapasztaltunk, kezdeményeztük a hatósági eljárást.
Az állomány napi felkészítését nagy gyakorlattal és szakmai tapasztalattal rendelkező kollégák
vezetik. A ciklusos képzést félévi ellenőrző tesztek zárják.
Az elméleti felkészítés mellett az állomány folyamatosan részt vesz gyakorlati felkészítéseken
(szerelési foglalkozás, helyismeret, szituációs begyakorló-, roncsvágási-, favágási-, vízből-,
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jégről mentési gyakorlat). A készségszintű gyakorlati képességük elérése érdekében a működési
területen bekövetkező káreseményeket elemezzük és felmérjük a valós kockázatokat.
A tárgyévben szolgálati csoportonként 2 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot tartottunk, amelyek
alkalmasak az állomány megváltozott körülményekre való felkészültségi szintjének, a szerelési
készségének és a tűzoltás-vezetők irányítói képességének a felmérésére.
Szolgálati csoportonként 9 helyismereti és 6 szituációs begyakorló gyakorlaton vett részt az
állomány, amelyek során a kapott szerelési feladatokat jó szinten hajtották végre. Az elméleti
foglalkozásokon és a szerelési gyakorlatokon szerzett ismereteket megfelelően alkalmazták a
gyakorlatok során. Ezek tapasztalatait a további munkavégzés alkalmával hasznosították.
A HTP kiemelt figyelmet fordít az önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok szakmai
felügyeletére és felkészítésére, a gyakorlatainkra meghívtuk őket annak érdekében, hogy
erősítsük és összehangoljuk a hivatásos, az önkormányzati és az önkéntes tűzoltók káreseti
tevékenységét.
Tárgyévben a HTP-n szerveztünk az önkéntes tűzoltók részére meghirdetett 40 órás tűzoltó
alaptanfolyamot, amelyen 10 ÖTE állományából összesen 37 fő tett sikeres vizsgát.
Végrehajtottuk a tűzoltó szakképzés kihelyezett gyakorlati modulját, amelyben oktatóként a
tűzoltóparancsnok, a tűzoltóparancsnok-helyettes és a Pilisvörösvári katasztrófavédelmi
megbízott is részt vett. A tanfolyamokat kiváló szakmai képzettséggel rendelkező oktatók
bevonásával szerveztük.
Segítséget nyújtottunk több megyei szintű oktatás, értekezlet lebonyolításában (ügyeletesek
továbbképzései, vezetéstechnikai képzések), valamint a BM Országos Terepfutó Bajnokság
lebonyolításában.
Részt vettünk a Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi szakterülete által az
újonnan megalakult mentőcsoportok részére szervezett Nemzeti Minősítő gyakorlaton.

V.

TŰZVÉDELEM, TŰZMEGELŐZÉS

A készenléti állomány szabadtéri tűzesetek, kéménytüzek, szén-monoxid események,
helyismereti gyakorlatok, tűzoltó vízforrások helyszínén és egyéb indokolt esetben helyszíni
ellenőrzésekkel, konzultációkkal támogatta az eljárások lefolytatását.
Kiemelten kezeltük a szabadtéri tűzesetek megelőzésével kapcsolatos feladatokat, ellenőriztük
a kockázati helyszíneket. Vizsgáltuk a vegetáció nagyságát, rendezettségét. Szabálysértés
esetén az illetékes hatósági osztály lefolytatta az eljárásokat.
A területünkön lévő 617 tűzcsap ellenőrzése fontos feladatunk a káreseti folyamatos vízellátás
érdekében, ezek ellenőrzését rendszeresen végezzük. Feltárt hiba esetén tájékoztatjuk a tűzcsap
fenntartóját és javításra kötelezzük.
A bel- és csapadékvíz elvezetők helyszíni szemléje az év során is folyamatos volt. A szemlékről
fényképmellékletekkel ellátott jegyzőkönyveket vettünk fel. A vizsgált időszakban a
polgármesterek által kijelölt befogadó helyeket az illetékes kormányhivatal népegészségügyi
szakigazgatási szervének bevonásával ellenőriztük. Végeztük a tervezett lakosságvédelmi
szirénák ellenőrzését, valamint felülvizsgáltuk a települések veszély-elhárítási és vízkárelhárítási terveit. Az állami és önkormányzati kezelésben álló árvízvédelmi védműveket
ellenőriztük, bejártuk, valamint megtekintettünk a szentendrei, illetve a visegrádi mobil gátak
építési gyakorlatait.
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A gyakorlatok során mindvégig segítettük a gazdálkodó szervezeteket a vonatkozó tűzvédelmi
előírásokkal kapcsolatos ismeretek, intézkedések megtételére. Továbbra is számítunk az
önkormányzatok támogatására a preventív tevékenységünk és sajtómegjelenéseink során. Ezzel
is növelve a térségben lakók élet- és vagyonbiztonságát. A TTB éves munkatervében
meghatározott tűzmegelőzési feladatok végrehajtásában az ÖTP, ÖTE-k nagymértékben részt
vettek. A helyi sajátosságok ismeretében tevékenységükkel segítették munkánkat, mellyel
olyan társadalom perifériáján élő személyekhez is eljutottunk, melynek köszönhetően nőtt a
lakosság öngondoskodása és szabályt követő magatartása. Továbbra is szükséges egyéb
szervezetek széleskörű bevonása, ezzel is segítve a preventív tevékenységünket.

VI.

A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA

Önkéntes mentőszervezetek
A mentőcsoportok felépítése a járások tényleges veszélyeztetettségéhez igazodik és az
egyesületeknél található felszereléseket használják a járás területén esetlegesen szükséges
beavatkozások felszámolására. Az eszközök elégségesek a sikeres és hatékony beavatkozások
végrehajtásához.
Szentendre járás területén 20 fővel alakult az Endre járási mentőcsoport. Minősítését alapvető
vízkár-elhárítási tevékenységre kapta, illetve 2021-ben bővítette tevékenységi körét, minősítést
szerzett műszaki mentésre is. A megalakítása óta folyamatosan bővül a technikai felszereltsége.
Jó együttműködést alakított ki a Kirendeltséggel és a HTP-vel.
2021. évben kettő új mentőcsoport létesült Visegrád és Leányfalu településeken. Az újonnan
megalakult szervezetek Nemzeti Minősítő gyakorlata 2021. szeptember 29-én került
végrehajtásra. Minősítést szereztek alapvető vízkár-elhárítási tevékenységre, valamint műszaki
mentésre.
A mentőcsoportok bevethetősége és alkalmazhatósága különös jelentőséggel bír az olyan
településeken, ahol gyorslefolyású patakok, illetve földtani veszélyek találhatóak. A technikai
eszközeiket és védőruházataikat KEHOP pályázat útján folyamatosan fejlesztik.
Közbiztonsági referensek
A HTP-hez 14 település tartozik. 8 település II., 6 település III. katasztrófavédelmi besorolású.
A II. besorolásba a Duna árvízi veszélyeztetése miatt kerültek a települések, ahol a polgármester
által kijelölt közbiztonsági referensek végzik a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat.
A kirendeltség felkészítéseket szervezett a részükre. A képzéseken szerzett ismeretekkel egyre
hatékonyabban végzik munkájukat.
A referenseknek konzultációs lehetőséget biztosítottunk a rendkívüli időjárási helyzetek
kezelése során elvégzendő feladatokról. Részt vettek a lakosság felkészítésére kiadott anyagok,
települések honlapján történő megjelenítésében, a szabadtéri rendezvények alkalmával a
kapcsolattartásban, az időjárási riasztások fogadásában és továbbításában, a tervek
pontosításában, a polgári védelmi ellenőrzéseken. Szükség esetén a polgármesterekkel
egyeztetve azonnali intézkedéseket hoztak.
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Lakosságtájékoztatás, közintézményekkel való kapcsolattartás
2021. évben a koronavírus járvány terjedésének következtében bevezetett korlátozó
intézkedések miatt a korábbi években megszokott rendezvényeinket, bemutatóinkat nem tudtuk
a hagyományos módon megtartani.
Tájékoztattuk a települések polgármestereit az esetlegesen bekövetkező szélsőséges időjárással
kapcsolatos feladatokról, elérhetőségekről, így a saját honlapjukon, illetve az írott sajtón
keresztül a hasznos információkat megjelenítették a szélesebb körű tájékoztatás érdekében. A
meteorológiai szolgálat által megküldött regionális időjárási előrejelzést/ riasztást szükség
esetén a települések vezetői és a járási hivatalvezető részére továbbítottuk.
Katasztrófavédelmi Közösségi Szolgálat
A HTP illetékességi területén 6 középfokú oktatási intézmény található, amelyeken felül 2
budapesti, valamint 1 pilisvörösvári iskolával kötöttünk együttműködési megállapodást
katasztrófavédelmi közösségi szolgálattal kapcsolatban. Erre havonta biztosítunk
meghatározott napokat. A diákok általában az esedékes napi karbantartási munkákban vesznek
részt. A veszélyhelyzet kihirdetése a közösségi szolgálat teljesítését kedvezőtlenül befolyásolta.
Felkészüléssel (téli, árvízi) kapcsolatos feladatok végrehajtása
A rendkívüli téli időjárásra történő felkészülés érdekében aktualizáltuk és pontosítottuk a
terveket, valamint a téli kockázati helyszíneket ellenőriztük. A felkészülés keretében a Magyar
Közút Szentendrei Üzemmérnöksége végrehajtotta az éves gépszemléjét. Egyeztettük
adattárainkat, elérhetőségeinket, az ügyeletek elérhetőségeit.
Folyamatos kapcsolatot tartunk a katasztrófavédelem ügyeletén a közlekedési szervekkel
(VOLÁN, BKK, MÁV), valamint a rendőrséggel.
Kiemelten foglalkoztunk a kockázati helyszínekhez biztosított technikai eszközök
ellenőrzésével, valamint a befogadó helyekkel. Meggyőződtünk azok meglétéről,
alkalmazhatóságáról, műszaki állapotáról.
Szentendre járásban 11 téli kockázati helyszín, főleg a hegyvidéki, kanyargós, meredek
útvonalakon, a „Bogdányi egyenes”, Tahitótfalunál a Tildy Zoltán-híd, Visegrád és
Dunabogdány közötti útszakaszon található. Ezeken a területeken előforduló káresetek
felszámolására tehergépjárművek, traktorok lebiztosítottak.
Árvízi védekezésre való felkészülés
A védekezések megszervezéséhez a területünkön lévő társszervek, kapcsolattartóinak adataival
rendelkezünk, azokat rendszeresen pontosítjuk, az árvíz által veszélyeztetett települések a
szükséges indulókészletekkel rendelkeznek.
Végrehajtottuk az állami és önkormányzati kezelésben álló árvízvédelmi védművek
ellenőrzését, bejárását. A szentendrei, illetve a visegrádi mobilgát részleges építési gyakorlatain
részt vettünk.
A Kirendeltség és a HTP az ár- és belvízvédelmi felkészüléssel kapcsolatosan együttműködik
a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal.
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A HTP területét a Duna 1657-1700 fkm hosszúságban érinti, a folyam mentén több
árvízvédelmi öblözet található (1.15. Dunabogdányi, 1.16. Szentendrei, 1.17. Szentendreiszigeti, 1.18. Budakalászi), amely 02.02. - 02.08. számú árvízvédelmi szakaszokat érinti.
A Duna által veszélyeztetett települések: Budakalász, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu,
Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád.
Gyorslefolyású patakok
Az illetékességi területen a Pilis és a Visegrádi-hegység lábánál, illetve a hegységben
elhelyezkedő 10 településen (Budakalász, Csobánka, Dunabogdány, Leányfalu,
Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pomáz, Szentendre, Tahitótfalu, Visegrád) 16 patak
található, amelyek egy hirtelen nagymennyiségű, lokális esőzést követően veszélyeztethetik a
településeket.
A működési területen megalakított járási, települési mentő szervezetek képességeinek,
eszközeinek folyamatos fejlesztésével, egy bekövetkezett esemény során a kárfelszámolást
hatékonyan elősegítik.
2021. évben 14 csapadékvíz-elvezető rendszer és 4 kisvízfolyás ellenőrzést hajtott végre a HTP
állománya. Az önkormányzatok a patakmedreket a csapadékvíz-elvezető rendszerekkel együtt
lehetőségeikhez mérten folyamatosan karbantartják és a vizek lefolyását biztosítják.

VII.

TÁRSSZERVEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS

Feladataink ellátásához nélkülözhetetlen az együttműködés a rendvédelmi szervekkel, a
Magyar Közút, az ELMÜ, a DMRV, a TIGÁZ ZRT., valamint különböző szolgáltatók
szakembereivel.
Folyamatosan jó kapcsolatot ápolunk a honvédség, a rendőrség és a mentőszolgálat vezetőivel.
A katasztrófavédelem helyi szerveként együttműködünk a rendvédelmi és a közigazgatási
szervekkel, külön hangsúlyozva a védelmi igazgatási szereplőkkel való együttműködést.
Nagy hangsúlyt fektetünk az aktív részvételre a védelmi igazgatás rendszerében, napi
kapcsolatot tartunk a járási hivatallal, az önkormányzatokkal. Kiemelkedő a közös munka a
területi rendeltetésű mentőszervezettel, amelynek a székhelye a működési területünkön
található. Eszközeikkel nagymértékben tudják segíteni munkánkat.
Az önkormányzatokkal való közvetlen kapcsolattartás kiemelt fontosságú. A
polgármesterekkel való hatékony együttműködés és az információáramlás javítja a reagáló
képességünket. Egymás feladatainak kölcsönös segítése a lakosság biztonságának erősítése
érdekében hatékonyan megvalósult.

VIII.

HTP MŰKÖDÉSÉNEK TÁRGYI FELTÉTELEI

A tűzoltóság rendelkezik mindazon szakfelszerelésekkel, illetve egyéni védőeszközökkel,
amelyek szükségesek a káresemények szakszerű, hatékony felszámolásához. A vizsgált
időszakban elvégeztük az előírt járműtechnikai, valamint tűzoltás-technikai felülvizsgálatokat,
amelyek megfelelően szavatolták a káreseteknél történő biztonságos és eredményes feladat
végrehajtást.
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A tűzoltó- és az ügyintéző gépjárművek műszaki állapota megfelelő, a különleges szereink
(létra, vízszállító) állapota jó.
A készenlétben lévő tűzoltó gépjárműfecskendők, illetve különleges szerek rendelkeznek
mindazon szükséges felszerelésekkel (tömlők, sugárcsövek, feszítő-vágók, motoros fűrészek,
roncsvágók, stb.), amelyek a keletkezett tűzesetek oltásához, balesetek, egyéb műszaki
mentések felszámolásához szükségesek. A szerekre málházott, illetve a raktárakban tárolt
szakfelszerelések, kisgépek, egyéb technikai eszközök vonatkozásában az éves szervizelések,
időszakos felülvizsgálatok elvégzésre kerültek.
Az állomány rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzéshez
szükséges eszközökkel, felszerelésekkel, azok időszakos felülvizsgálata megtörtént. Az
elhasználódott, beavatkozások és gyakorlatok során megsérült egyéni és csapatvédőeszközöket cseréltük, szükség esetén pótoltuk.
A gépjárművek mellett a meglévő eszközállomány állagának megóvása, bevethetőségének
fenntartása is kiemelt feladatunk. Az eszközök bevethetőségének fenntartása érdekében kiemelt
figyelmet fordítunk a karbantartási tevékenységre. A szükséges tűzoltás-technikai,
érintésvédelmi, létra és csörlő felülvizsgálatokat ütemezett formában, időben elvégeztettük a
kijelölt szakműhellyel.
Az ingatlan a kor kihívásainak teljesen megfelel. Az elhelyezési körülmények ugyanakkor az
elmúlt évtizedekhez képest változtak, a környék beépítettsége és ipari jellege kapcsán, ami
számtalan napi feladatot jelent, amelyeknek megoldása több esetben összehangolt,
önkormányzattal történő közös gondolkodást igényel.

IX.

ÖSSZEFOGLALÓ

A koronavírus járvány kitörését követő gyors terjedés, a megváltozott jogszabályi előírások,
valamint a járványügyi veszélyhelyzetben meghatározott védelmi intézkedések új kihívás elé
állították Tűzoltóparancsnokságunkat. Az állomány maradéktalanul betartotta a korlátozó
járványügyi előírásokat, ezzel a készenléti jellegű feladatokhoz rendelt létszám meglétét
folyamatosan biztosítani tudtuk. Működési területünk előre prognosztizált veszélyeire
felkészültünk, a szükséges készenléti szerekkel és szaktudással rendelkezünk.
Hatékonyan támogattuk az illetékességi területen működő önkormányzatok védelmi igazgatási
feladatait, és megfelelően biztosítottuk a lakosság élet- és vagyonbiztonságát. Ezen feladatok
végrehajtásában nélkülözhetetlenek voltak az önkormányzatok, közintézmények, társszervek,
gazdálkodó szervezetek és önkéntes erők közreműködő segítsége.
A lakosság biztonságát elsődlegesen szem előtt tartva, a szervezeti célkitűzéseknek és a
tűzoltósággal szemben megfogalmazott elvárásoknak megfelelve végeztük munkánkat. A
működési teljesítmény és eredmények egy összeszokott, jól működő szervezet és
munkaközösség képét mutatják. A mindennapi munkavégzés szerves része a szakmaiság és a
hivatástudat.
A tárgyévre meghatározott célkitűzések közül a szabadterületi tűzesetek, a szén-monoxiddal
kapcsolatos káresemények és a téves tűzátjelzések számának csökkentése területén jelentős
eredményeket értünk el. Az épített környezeti tűzesetek számának mérsékelt növekedése
ellenére tárgyi időszakban tűzeseti haláleset nem történt.
Kiemelt célként kezeltük a beavatkozó állomány képzését, a gyakorlatok tartását, az önkéntes
tűzoltó egyesületek fejlesztését, a mentőcsoportjaink bevethetőségének növelését.
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A készenléti állomány a szakmai elvárások figyelembe vételével, fegyelmezetten végezte
kárelhárítási tevékenységét. Súlyos sérüléssel járó szolgálati baleset nem következett be.
A települések öngondoskodásának erősítését fontosnak tartjuk, ezért további 2 településen
segítettük a települési önkéntes mentőszervezet megalakítását.
A területen lévő önkormányzati tűzoltóság és tűzoltó egyesületek szakmai felkészültsége,
eszközökkel való ellátottsága magas szinten garantálta a térség biztonságát.
A működési területünkön található önkormányzatokkal jó kapcsolatot tartottunk fenn, amelyre
a következő években is törekszünk. A közbiztonsági referensekkel és a társhatóságokkal napi
közreműködést alakítottunk ki.
A tűzoltóság teljes személyi állománya elkötelezett a működési területén lévő települések
lakosainak élet- és vagyonbiztonságának maradéktalan biztosítása iránt. Ennek szellemében
kívánjuk 2022. évben hivatásunkat gyakorolni.
X.

A 2022-ES ÉV FELADATAI

Kiemelt cél a lakosság biztonságának növelése érdekében a lakástüzek, kéménytüzek, szénmonoxid mérgezések csökkentése, tűzeseti halálesetek számának alacsonyan tartása.
A megelőzést célzó tájékoztatási tevékenység fokozásával a lakosság öntudatos és
öngondoskodó képességének további erősítése szükséges.
Fontos az önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai színvonalának fejlesztése, önálló beavatkozóvá
válásának elősegítése, a területi lefedettség növelése. Pályázatok útján fejleszteni kívánjuk a
meglévő egyesületek és mentőszervezetek képzettségének, technikai eszközparkjának
színvonalát.
Fontos a személyi állomány folyamatos felkészítése szakmai színvonalának szinten tartása. Az
újonnan felszerelt tűzoltók esetében kiemelt cél, hogy a közvetlen vezetőik irányításával a már
megszerzett elméleti tudást gyakorlatban is tudják kamatoztatni.
Továbbra is fejleszteni kell az állomány elméleti és gyakorlati ismeretszintjét a jelentkező új
technológiák és a magas követelmények teljesítéséhez.
Szükséges az állomány elhelyezésére szolgáló laktanya épületének, felszereléseinek,
eszközeinek állagmegóvása, amit az állomány bevonásával, valamint külső támogatások
segítségével tudunk végrehajtani.

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
SZENTENDREI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Szám: 13090/356/2022.ált.

A Szentendrei Rendőrkapitányság 2022-es beszámolója Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról

Cím: 2000 Szentendre, Dózsa György út 6. 2001 Szentendre, Pf.: 129.
Telefon: +36 (26) 502-400, 03 30 45-04,
E-mail: szentendrerk@pest.police.hu

A település közrendjét és közbiztonságát a Szentendrei Rendőrkapitányság biztosítja. A
Szentendrei Rendőrkapitányság tevékenységének elsődleges célja 2021-ben is az volt, hogy
széleskörű társadalmi összefogással megfelelő biztonságot teremtsen a település számára. A
2020-óta zajló koronavírus járvány alapjaiban változtatta meg a rendőrség feladatait, a társadalmi
és a szakpolitikai elvárásokat. Ezzel együtt általánosságban elmondható, hogy a feladatait a
rendőrkapitányság állománya törvényesen és szakszerűen hajtotta végre, tevékenységét a
szakmaiság és a társadalmi felelősségvállalás jellemezte. Alapvető cél volt a közrend és
közbiztonság javítása, mindezeken keresztül a lakosság biztonságérzetének erősítése, a
jogsértések visszaszorítása és a koronavírus járványból fakadó széleskörű és komplex
feladatrendszer hatékony végrehajtása.
Kétség nélkül megállapítható, hogy 2021-ben közbiztonsági deficit a rendőrkapitányság
illetékességi területén nem keletkezett, folyamatosan javuló, kiegyensúlyozott közbiztonság volt
jellemző az egész év során. A változó kihívásoknak történő megfeleléshez adekvát szakmai
válaszokra volt szükség, melyet a Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai minden esetben
megpróbáltak minél gyorsabban és teljesebben megadni.
A beszámolóban szereplő adatok az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi
Statisztika adatai alapján kerültek rögzítésre.
I. A település közbiztonsági helyzetének értékelése
1. A bűnügyi helyzet bemutatása
Több, mint egy évtizede a rendőrség bűnügyi munkájának statisztikai fókusza nem csak az egyes
évek bűnügyi helyzetére, hanem hosszú távú komplex bűnügyi statisztikai adatok értékelésére
irányul. Határozott cél a bűncselekmények számának csökkentése. Ezen törekvések lassan egy
évtizede tendenciózus csökkenést eredményeztek a magyar bűnügyi statisztikákban.
A 2021-es évet egy rendkívül markáns, a járás szinte minden településére kiterjedő konzekvens
bűncselekmény szám csökkenés jellemezte. A 13 településből három esetében beszélhetünk
növekedésről, ám itt a rendkívül alacsony esetszám miatt (18-ról 21-re, 6-ról 9-re, 19-ről 23-ra
emelkedett) ez statisztikailag a járás területén elkövetett 846 bűncselekményhez képest nem
releváns szám, miközben a többi tíz, nem egyszer ezeknél lényegesen nagyobb bűnügyi számú
településeken a csökkenés kiugróan magas volt. A 2021-es bűncselekményi adatok járási szinten
34,7%-os csökkenést mutatnak az előző évhez képest. Ilyen alacsony bűnügyi fertőzöttsége a
területnek az 1980-as évek eleje óta nem volt.
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása
A településen 2021-ben 21 bűncselekményt követtek el, hárommal többet mint 2020-ban. Ezzel
együtt a 2012-es 51 bűncselekményhez képest a csökkenés több mint 60%-os. Maga az esetszám
ennél az értéknél már kezd annyira alacsony lenni, hogy érdemi elemzésre nem igazán alkalmas.
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1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása
Az általános bűncselekmény szám csökkenési trendjébe illeszkedik a közterületen elkövetett
bűncselekmények számának alakulása. A 2012-es 18-as esetszámról 2021-ben 2-re esett vissza –
egy egyben az elmúlt 12 év legalacsonyabb értéke is –, itt a csökkenés mértéke 88,8%.
Mindemellett évek óta olyan alacsony esetszámok jellemzik ezen bűncselekmények számát, hogy
abból komoly összefüggéseket feltárni már nem lehet.
1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi
fertőzöttség)
A bűnügyi fertőzöttség mértéke a településen 2021-ben 951,9 volt, mely messze az országos átlag
(1468,2) illetve a megyei átlag alatt található. Kétség nélkül kijelenthető, hogy Pilisszentkereszt
a biztonságos magyar települések közé tartozik.
1.4. A település területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása
A kiemelten kezelt bűncselekmények1 száma 2013 óta kisebb kilengésekkel csökkenő trendet
mutat. A csökkenés mértékét mutatja, hogy 2013-ben még 35 kiemelten kezelt bűncselekményt
regisztráltunk, addig 2021-ben már csak 6-ot, mely 82,8%-os csökkenést jelent.
A lopások száma a 20-as 10-ről 2-ra csökkent 2021-ben, mely egy évtizedes csökkenési trend
eredménye, 2012-ben ez a szám még 28 volt. Itt a csökkenés mértéke 92,8%. A rablás,
személygépkocsi lopás, zárt gépjármű feltörése, zsarolás, kifosztás, önbíráskodás, orgazdaság,
embercsempészet száma konvergál a nullához. Testi sértést és garázdaságot egyet-egyet
regisztráltunk.
Lakásbetörés nem történt az évben, és rongálást is csak egyet regisztráltunk.
1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges
értékelése
Miközben évek óta tartó általános tendencia a bűncselekmények számának csökkenése, már 2020ban mind a csalások, mind a sikkasztások számában drasztikus növekedés volt tapasztalható, mely
tendencia ha számadataiban nem is, de arányaiban a 2021-es bűnügyi adatokban is jelentkezik.
2020-at megelőzően jellemző elkövetési mód volt az, hogy különböző történetekkel – pl. a gyerek,
unoka balesete, építkezésre, gépkocsi beszerzésre, befektetésre – a sértettől pénzt csaltak ki. Ezt
2020-ban részben a pandémiának köszönhetően felváltották az online rendelések kapcsán
elkövetett jogsértések, melyek döntően kisebb értékű, részben fiktív webáruházakhoz, részben
hamis online apróhirdetésekhez kapcsolódnak. Szintén újszerű elem volt a romantikus csalás,
melynek helyszíne az online tér, és a magányos, bezárkózott emberekből csalnak ki pénzt
kihasználva érzelmi kiszolgáltatottságukat, esetleges vélt, vagy valós érzelmeiket. Ezen utóbbi
elkövetési módok széles körű alkalmazása mellett egyre inkább teret nyert az év során egy új
elkövetési forma. Ennek során magukat banki ügyintézőnek kiadó személyek a sértettek adatait
kiberbűnözők miatti bűnmegelőzés legendájával megszerzik, és így a bankszámlájukat kiürítik,
vagy ráveszik őket pénzük átutalására az általuk kezelt számlákra. A kibertérben elkövetett
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emberölés, testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, embercsempészés, garázdaság, önbíráskodás, kábítószerrel
kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás), lopás, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás, orgazdaság, jármű
önkényes elvétele
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bűncselkemények kapcsán egyre inkább jelen van az információs rendszer felhasználásával
elkövetett csalás illetve az információs rendszer vagy adat megsértése is.
2. A bűnüldöző munka értékelése (az eljáró szerv szerinti adatok alapján)
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása
A Szentendrei Rendőrkapitányság nyomozás eredményességi mutatója 2021-ben 62,7%-ot tett ki,
mely megközelítőleg a megyei átlaggal azonos és az előző évhez képest 2,5% pontos emelkedést
jelent. A mutató adatai 2015 óta 50 és 65 % között alakulnak kisebb-nagyobb ingadozásokkal
(2012-ben még 16,1% volt), ezzel a Pest MRFK rendőrkapitányságai középmezőnyében
helyezkedve el.
2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatója
A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményessége a 2020-as
76,9%-hoz képest 76,3%-ra változott, mely érdemi változásként nem értékelhető, miközben az
érték évek óta a 69-80% közötti tartományban mozog.
2.3. A Szentendrei Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt
bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása
Ezen bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2020-as 41,6%-ról 46,4%-ra
emelkedett, mely 2010 óta a legmagasabb érték.
A lopások csökkenő száma mellett azok nyomozás eredményességi mutatója a 2020-as 28,2%-ról
32,5%-ra emelkedett, ami az elmúlt 12 év második legmagasabb eredménye volt. A betöréses
lopások esetében a nyomozás eredményessége az előző évi 19,4%-ról 16,7%-ra csökkent, míg a
lakásbetöréseknél a nyomozás eredményessége 21,8%-ról 22,2%-ra, az elmúlt 12 év második
legmagasabb értékre emelkedett. A zárt gépjármű-feltörés 13,3%-os eredményessége az elmúlt
évtized legmagasabb értéke, ahogy a személygépkocsi lopás 100%-os eredményessége is.
2021-ben a testi sértés nyomozáseredményessége 96%, a súlyos testi sértésé 100%, a garázdaságé
97,7%, az önbíráskodásé 75%, a rongálásé 41%, a rablásé 100%, a jármű önkényes elvétele 40%,
volt. Embercsempészés, kiskorú veszélyeztetése, orgazdaság bűncselekményeket nem
regisztráltuk az év során, zsarolásból és kifosztásból csupán egyet-egyet, melyeket nem sikerült
felderítenünk.
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok
2021-ben egy évtizedes csökkenő trend eredményeként 144-re csökkent a tulajdon elleni
szabálysértések száma, mely az elmúlt 12 év legalacsonyabb értéke. Ezzel párhuzamosan a
lopásoknak a bolti lopások nélküli felderítési mutatója 43,24% volt, mely évtizedes maximum.
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4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások
A Szentendrei Rendőrkapitányság közlekedésbiztonsági helyzetének van néhány olyan
sarokpontja, melyek alapvetően befolyásolják a közlekedésbiztonságot, miközben azokra
közvetlen ráhatásunk nincs.
Ezek közül is kiemelendő a 11-es számú főút, mely Magyarország legforgalmasabb kétszámjegyű
közútja, forgalma bizonyos esetekben autópályákéval vetekszik. Mindehhez hozzájárul, hogy
alternatívája sem közúton, sem vasúton nincs. A terület az elmúlt két évtizedben Budapest
elővárosává fejlődött, bejelentett lakossága 30%-kal, tényleges lakóinak száma becslések szerint
50%-kal nőtt, miközben az itt használt gépkocsik száma a legóvatosabb becslések szerint is
megduplázódott. A napi közlekedési viszonyokat Szentendre, Leányfalu, Pomáz és Budakalász
tekintetében a folyamatos és kiterjedt forgalmi torlódások jellemzik, melyek alapvetően az
ingázásból fakadnak. Szentendre város évtizedek óta mindent megtesz azért, hogy a „fesztiválok
városa” címet birtokolhassa, ennek érdekében országosan is kiemelkedően magas a hétvégi
rendezvények száma, ahová Budapest közelsége miatt akár tízezrek is érkezhetnek, természetesen
főleg személygépjárművel, ami a hétvégéket is kiemelt forgalomúvá teszi. Budakalászt köti össze
Esztergommal az 1111-es számú mellékút, mely a 11-es főútból ágazik ki, és a Pilis és a Visegrádi
hegység magaslatai között kanyarogva a Dobogókőre vezető egyetlen út is. Egyben ez az egyik
lehetséges út Budapest és Esztergom között. Ez az egész éves közlekedést – a helyi lakosság miatt
amúgy csak kis forgalmú úton – meghatározza. Dobogókő, a Pilis és a Visegrádi hegység is a
budapestiek egyik kedvelt kiránduló helye, de a dunakanyari kirándulások egyik állomásaként
Esztergom meglátogatására is kiváló lehetőséget biztosít. A hegyi mellékút azonban nem
alkalmas erre a forgalomra, legyen szó a nyári motorozásokról, vagy a hó megérkezését követő
téli élményautózásról.
A terület 2021-es közlekedésbiztonsági helyzetképét nem lehet az előző évben megkezdődött
koronavírus járvány nélkül értékelni. Miközben egyik részről érezhetően csökkent a hétköznapi
forgalom, hiszen a pandémia következtében országosan komoly teret nyert a távmunka,
másrészről a hétvégék rendkívül forgalmasak voltak. Egész évben jellemző a kirándulók,
városnézők érkezése, Családok ezrei kerekednek fel minden hétvégén, és veszik birtokba a Pilist,
ezzel komoly közlekedési problémákat okozva.
A fő járási statisztikai adatokat áttekintve megállapítható, hogy az év során bekövetkezett
személyi sérüléses balesetek száma érdemben nem változott az előző évihez képest. A bekövezett
személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek okai között még mindig első helyen a megengedett
legnagyobb sebesség túllépése szerepel, azt követi az elsőbbségi jog meg nem adása, majd
harmadik helyen a követési távolság be nem tartása és végül a kanyarodás szabályainak
megsértése áll.
A településre vonatkozó adatok szerint 2021-ben 1 személyi sérüléses közúti közlekedési baleset
történt, néggyel kevesebb, mint 2020-ban. Sem halálos kimenetelű, sem könnyű sérüléses közúti
közlekedési balesetre nem került sor súlyos sérüléses pedig egy volt. Ezen adatok az elmúlt 12 év
legalacsonyabb adatai, két éve még 12 személyi sérüléses baleset történt a település közútjain.
Ittasan okozott balesetnél nem kellett intézkednünk.
5. Az illegális migráció helyzete
Eddigi illegális migrációval kapcsolatos tapasztalataink 2021-ben sem változtak, a járás egésze
alapvetően nem, vagy egészen enyhén érintett illegális migráció kapcsán. A Szentendrei
Rendőrkapitányság illetékességi területén nem található államhatár, és kívül esik a szokásos
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illegális migrációs útvonalakon, legyen szó a balkáni útról, vagy az ukrán-magyar viszonylatról.
Még eseti jelleggel sem fordultak elő a járásban illegális migránsok.
II. A Szentendrei Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és
az azzal kapcsolatos feladatok
1. A közterületi jelenlét
A közterületi jelenlét tekintetében az év során egy teljesen új, a korábbinál pontosabb számítási
rendszert vezetett be a rendőrség, ezért ezek összehasonlítása a korábbi adatokkal nem lenne
reális. A Szentendrei Rendőrkapitányságon 2021-ben a közterületi szolgálati létszám 5632 volt, a
közterületi óraszám pedig 34.124. Nehéz lenne letagadni, hogy függetlenül a számítási módszer
pontosításától a közterületi óraszám kétségkívül csökkenő tendenciát mutat, bár mértéke nem éri
el a közterületi állomány csökkenésének mértékét. Ezt csakis a munkaszervezés lehetőségeiben
rejlő tartalékok utolsó töredékeinek felhasználásával, és jelentős túlmunkával sikerül elérnünk.
2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata, a Készenléti Rendőrség megerősítő
erőként történő szolgálatellátására vonatkozó adatok
A már vázolt nehézségek ellenére az elfogások száma 2021-ben a 2020-as 276-ról 292-re
emelkedett, amelynél az elmúlt tizenkét évben csak egyszer sikerült magasabb eredményt elérni.
Ezen belül a szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten értek száma a 2020-as 156-ról 146-ra
változott. Érdemben nem – a 2020-as 241-ről 237-re – változott az előállítottak száma. Ezen belül
a bűncselekmény miatt előállítottak száma a 2020-as 170-ről 171-re emelkedett. A pandémia
visszaszorulásával elkezdett emelkedni a sikeres elővezetések száma is, mely a 2020-as 28-ról –
mely az elmúlt 11 év messze legalacsonyabb értéke volt – 34-re emelkedett. A szabálysértési
feljelentések száma néhány százalékkal csökkent a 2020-as 605-ről 562-re, mellyel a pandémia
előtti 2019-es „békeév” szintjére tértünk vissza. A büntető feljelentések számában azonban
markáns növekedés tapasztalható. A 2020-as 141-ről 199-re, mely az elmúlt 12 év legmagasabb
értéke. Jól látható, hogy az intézkedési aktivitást az év során nem csak megőrizni, de még fokozni
is tudtuk minden humánerőforrás nehézség ellenére.
2021-ben a Készenléti Rendőrség a Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területén 26
esetben 137 fővel látott el megerősítő szolgálatot, amíg ez 2021 szeptemberében felfüggesztésre
nem került. Mind a szakmai eredmények, mind pedig a lakosság visszajelzései alapján ezen
szolgálatok maximálisan pozitív hatásúak voltak.
3. A rendezvénybiztosítások
A Szentendrei Járás területe, és ezen belül különösen Szentendre közterületi rendezvényekben
rendkívül gazdag. Szentendrén kora tavasztól késő őszig nem telik el hét, hogy legalább egy
közterületi rendezvény, vásár, fesztivál ne kerülne megrendezésre. A pandémia azonban komoly
változásokat eredményezett ezen a területen is. Míg 2019-ben a Szentendrei Rendőrkapitányság
állománya az egész járás területén 72 esetben hajtott végre biztosítási feladatokat nem sport és
gyülekezési jog hatálya alá eső rendezvény helyszínén, addig erre 2020-ban 20, 2021-ben 30
esetben került sor.
2021-ben a korábbi évektől eltérő formában, azonban a megszokott tartalommal és helyszíneken
– a rendezvények időpontjában aktuálisan hatályban lévő rendeletekben előírt korlátozások
betartásával – kerültek megrendezésre a „hagyományos” illetékességi területet érintő
rendezvények. A korábbi évek során kialakított bejelentési és egyeztetési folyamatoknak
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köszönhetően az Önkormányzatok által is támogatott illetve szervezett jelentős létszámot vonzó
rendezvényeket különösen Szentendrén (Ister Napok, Szerb Búcsú, Szentendre Éjjel Nappal, Jazz
és Bor napok) és Visegrádon (Palotajátékok, VisegRock), Pócsmegyeren (Surány Fesztivál),
Szigetmonostoron (Piros Lábas fesztivál) de szinte valamennyi településen megrendezett
„Falunapokat” a korábbi években megszokott színvonalon tudtuk biztosítani.
A Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai részt vállaltak több kiemelt, nemzetközi és
országos rendezvény rendőri biztosításában is. Ilyen volt a 2021 nyarán megrendezett UEFA
EURO 2020 Labdarugó Európa Bajnokság, a Formula 1 Magyar Nagydíj, vagy az 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus is.
4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban
végrehajtott rendőri feladatok (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri
intézkedések). A koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében végrehajtott rendőri
feladatok.
A koronavírus világjárvánnyal kapcsolatos feladatok végrehajtása során a Szentendrei
Rendőrkapitányság teljes személyi állománya gyakran erőn felül is igyekezett mindent megtenni
a lakosság védelme érdekében. Az év első felében hatósági házikarantén ellenőrzéseket hajtottunk
végre és 133 szabálysértési eljárást folytattunk le csak közvetlenül a koronavírussal kapcsolatban.
E mellett természetesen az állampolgárok számtalan esetben kértek információt, segítséget,
melyet mi minden alkalommal legjobb tudásunk szerint megadtunk. A feladatok végrehajtásában
mind az önkormányzatok, mind pedig a polgárőrség komoly segítséget nyújtott.
5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése
A Szentendrei Rendőrkapitányságon a körzeti megbízotti státusz folyamatos feltöltöttsége
prioritás, így a rendszeresített huszonkét KMB státuszunk az egész év folyamán fel volt töltve,
mely így a rendészet egyik alappillére volt az év során.
A Szentendrei Rendőrkapitányság Pomázi Rendőrőrs állományában öt fő körzeti megbízott lát el
szolgálatot. Ebből egy Pilisszentkereszt körzeti megbízottjaként teljesít évek óta szolgálatot a
településen, a visszajelzések alapján a lakosság és az önkormányzat megelégedésére.
6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése
2013-ban került bevezetésre a 112-es központi segélyhívóra érkező bejelentések kezelésére
országos szinten a hívásfogadó központok rendszere, amellyel egyidőben a rendőrség irányítása
is jelentősen megváltozott. A segélyhívások kezelését a megyei szintű Tevékenység-irányítási
Központok végzik, ahonnan a rendelkezésre álló egységek helyzetének és feladatrendszereinek
figyelembevételével irányítják az illetékességi területen szolgálatba vezényelt egységeket. Az
elmúlt évek tapasztalatai alapján az állampolgárok az új struktúrát továbbra is nehezen fogadják
el, és főleg a kisebb településeken élők továbbra is igénylik a szorosabb kapcsolatot az
illetékességi területük rendőri szervezeteivel. Ez főleg a körzeti megbízottakra helyez
felelősséget, akiktől elvárják, hogy akár szabadidejükben is gyorsan és hatékonyan lépjenek fel a
bejelentésekkel kapcsolatban. A Tevékenység-irányítási Központok hatékony feladatellátásának
elősegítése érdekében ilyen esetekben a kapitányságok szolgálatirányító parancsnokai nyújtanak
segítséget, akik hely és személyismeretük révén tudják a reagáló egységeket irányítani és részükre
segítséget nyújtani.

7

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi tevékenység)
Szabálysértési eljárások: Az év során a szabálysértési eljárások száma a 2020-as 1321-ről 11,4%kal 1171-re csökkent. Ezek közrend elleni, közlekedési, járványügyi, veszélyhelyzeti és egyéb
rendőrség hatáskörébe tartozó szabálysértések voltak. A csökkenés a pandémia miatt bevezetett
új deliktumoknak a 2021-es év nagyobbik részében már nem hatályos voltából fakadó
elmaradásból következik.
Közúti közlekedési baleset bekövetkezése miatt 331 szabálysértési eljárást folytattunk, (ebből 78
személyi sérüléses, 253 ügy anyagi káros volt), mely nagyságrendjében nem jelent változást az
előző évhez képest. A lehetőségekhez képest igyekeztünk többségében tárgyalás alapján
meghozni a döntést ezekben az ügyekben.
Engedélyügyi tevékenység: A rendőrkapitányság illetékességi területén 2737 db engedélyezett
fegyver (ideértve a flóbert, a gáz-riasztó, a szolgálati, a vadász és a sport fegyvereket is) van, mely
nagyságrendi változást évek óta nem mutat. Két lövészklub és egy polgári lőtér felügyeletét
végezzük, valamint található még itt két fegyverjavító műhely is. Az illetékességi területünkön
működő önkormányzatok rendszeresen megkerestek bennünket lakott területen történő kárt okozó
vad kilövése iránti engedély kiadása miatt, melyet – a megfelelő vadkár bejelentések ellenőrzését
követően – minden esetben teljesítettünk is. A magánszemélyek részére kiadott különböző
személy- és vagyonvédelmi valamint magánnyomozó igazolványok száma 213, a működési
engedélyek, hatósági bizonyítványok száma 62.
A koronavírus járvány kapcsán kényszerűségből kialakított ügyfél előjegyzési rendszer annyira
sikeresnek bizonyult mind az ügyfelek, mind pedig a feldolgozás hatékonysága szempontjából,
hogy ezt a továbbiakban a járvány lecsengését követően is valamilyen formában szeretnénk
fenntartani. A korábbi évekhez képest az ügyfélfogadáson megjelenők száma folyamatosan
csökken, mert egyre többen választják az elektronikus ügyintézés lehetőségét.
8. A bűn- és baleset-megelőzés
8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai
8.1.1. Család- és gyermekvédelemi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak
helyzetének bemutatása.
A gyermekjóléti szolgálatok vezetőivel a kapcsolat kialakítása már a korábbi években megtörtént,
gyakoriak a szolgálatok vezetőivel az egyeztetések, melyek mind a rendőrség, mind pedig a
szolgálatok számára hasznosnak bizonyultak. Rendszeresen kapunk jelzéseket, és rendszeresen
élünk magunk is ezzel az eszközzel. A vírushelyzet miatt az évben nem kerülhetett sor a
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által korábbi években több alkalommal is
megszervezett jelzőrendszeri értekezlet megtartására, ám ez az információcserét nem akadályozta.
A folyamatban lévő büntetőeljárásokban minden esetben kiemelt figyelmet fordítunk a
gyermekekkel kapcsolatos vagy gyermekeket is érintő büntetőeljárások lefolytatására. Az ilyen
esetekben a jelzőrendszer részeként azonnal igyekeztünk értesíteni a gyermekvédelemmel
foglalkozó társhatóságokat, és lehetőségeink szerint minden segítséget megadni tevékenységük
eredményes folytatásához. Prioritás a családon belüli erőszak, mely kriminalizált formában
legnagyobb számban a testi sértés, a kiskorú veszélyeztetése, a kapcsolati erőszak, valamint a
zaklatás deliktumaiként materializálódik. A kiskorú személyek eltűnésével kapcsolatos ügyek
vizsgálata során az évben nem volt olyan eset, amikor az eltűnés okaként családon belüli erőszak
akár csak felmerült volna.
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8.1.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a Rendőrség iskolai
prevenciós programjai
A Szentendrei Rendőrkapitányságon a körzeti megbízottak, illetve az erre kijelölt kollégáink
bevonásával, leginkább az iskolarendőr program keretében történik a bűnmegelőzési tevékenység
folytatása. A már említett, a gyerekeket kiemelten megcélzó balesetmegelőzési tevékenységünk
kapcsán szoros kapcsolat alakult ki a két terület között. Minden esetben igyekszünk a
rendelkezésünkre álló lehetőségeket minél szélesebb területen kamatoztatni. A családon belüli
erőszak áldozattá válásának megakadályozása érdekében az iskolákban megtartott bűnmegelőzési
előadásokon folyamatosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy hol az a határ, amit egy gyereknek
már nem kell elviselnie és kihez fordulhatnak segítségért. A legfontosabb érdek, hogy az
iskolákban a tanárok felkészültek legyenek, hogy minden hozzájuk forduló gyereknek
felvilágosítást tudjanak adni. A témában készült szórólapokat, kiadványokat minden esetben az
érintettekhez eljuttatjuk, de szeretnénk, ha minél több alkalommal személyes beszélgetésekre is
sor kerülne.
Kapitányságunkon DADA, valamint ELLEN-SZER program nem működik, alkalmanként
felkérésre tartunk előadásokat az iskolarendőr program keretében az igényelt témakör
függvényében. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek már igen korán, óvodás koruktól
kezdve találkozhassanak a rendőrökkel, mely találkozások alkalmával már az ő nyelvükön
megkapják első bűnmegelőzési előadásaikat. Az illetékességi területen 5 óvoda csatlakozott már
az OVI-ZSARU programhoz. 2020-ban a pandémiás helyzet ellenére is volt új csatlakozó. 2021ben a világjárvány miatt csak online tartottuk a kapcsolatot az óvódákkal, ám ez a program
működésében fennakadást nem okozott.
2020 évtől a „Mentsétek meg Gordont” program keretében több alkalommal nagy sikert arató
rendhagyó bűnmegelőzési órákat tartottunk középiskolákban. Az interaktív órákra azóta is nagy
igény van, mivel főleg a középiskolákban tanulókhoz könnyebben lehet ilyen formában eljutni,
mint a megszokott frontális oktatással. 2021-ben 11 bűnmegelőzési előadás megtartására került
sor, melyben összesen 230 diák vett részt. Nyári tábor keretében további 70 diáknak tartottunk
bűnmegelőzési képzést.
8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása.
Az áldozatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeit a Szentendrei Rendőrkapitányság
maximálisan teljesíti. Az áldozatok tájékoztatása, védelme minden esetben prioritás. Különösen
igyekszünk megakadályozni, és minden esetben figyelmet fordítunk a másodlagos viktimizációra,
mely azonban egy komplex, az adott ügyek elemzését igénylő folyamat. Nagyon fontos ez a fiatalés időskorúak esetében, illetve a személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainál. A
különleges bánásmódú személyek speciális kihallgatási módszerei, a megfelelő, empátiával és
specifikus ismeretekkel rendelkező előadók kiválasztása, a dedikált segítő szervezetek értesítése
mind ezeket szolgálja. Az év során 37 alkalommal került sor a különleges bánásmódot igénylő
személy kihallgatására szolgáló helyiség használatára, tapasztalataink rendívül pozitívak.
Mindezeken túl kiemelt figyelmet fordítunk a családon belüli erőszak áldozataira is.
A Pest Megyei Kormányhivatal és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint az Igazságügyi
Minisztérium és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság között 2021-ben együttműködési
megállapodás született a bűncselekmények áldozatainak megsegítése céljából. A megállapodás az
áldozatok és az állami áldozatsegítő szervezetek közötti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás
hatékonyabbá válását segíti annak érdekében, hogy az áldozatok minél szélesebb köre kaphasson
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segítséget, kárenyhítést. Az együttműködési megállapodás keretében a Pest Megyei
Kormányhivatal áldozatsegítő munkatársai, illetve az Igazságügyi Minisztérium Budapesti
Áldozatsegítő Központ munkatársai vállalták, hogy a Szentendrei Rendőrkapitányság épületében
kihelyezett ügyfélfogadást tartanak, hogy ezzel is elérhetőbbé váljon a járás területén áldozattá
vált lakosok számára az áldozatsegítő szolgáltatások köre. Mint minden új kezdeményezés, a
kihelyezett rendőrségi ügyfélfogadások megszervezése és lebonyolítása is rejtett magában
kihívásokat. A helyi média felületeken, illetve a Szentendre Város Baleset-megelőzési Bizottsága
Facebook oldalán, valamint az ügyfél váróban rendszeresen meghirdetésre kerültek a fogadóórák
időpontjai, illetve a feladat végrehajtásával megbízott munkatárs igyekezett minden sértetett
telefonon keresztül is értesíteni ezen lehetőségről. Az összesen 9 fogadóórát a két szervezet
felváltva tartotta meg változó számú érdeklődő mellett.
8.1.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem bemutatása
A tágan értelmezett, a XXI. század egyik új bűnelkövetéseként megjelenő emberkereskedelem
megjelenési formái (szexuális kizsákmányolás, kizsákmányoló üzemek, szexturizmus, modern
rabszolgaság) a Szentendrei járás területére nem jellemzőek. Sem a bűncselekmény áldozatainak
kibocsátójaként, sem az elkövetés helyeként nem merült fel a járás területe, de még csak
információt sem kaptunk ilyen bűncselekményekről.
8.1.5. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység
Az általános megelőző vagyonvédelem egyik elemeként a járőrszolgálatokat, a KMB
szolgálatokat a bűnügyileg legfertőzöttebb területekre koncentrálva tervezzük meg. A
bűncselekmények elkövetési helyeinek elemzése alapján bűnügyi portyákat szervezünk a hétvégi
házas területekre, a turisztikailag frekventált erdei parkolókba. Emellett folyamatosan kapcsolatot
tartanak a területükön lévő bevásárlóközpontok biztonsági vezetőivel és munkatársaival,
visszatérően ellenőrizzük azok parkolóit. Tapasztalataink szerint a leghatékonyabb, ha
kampányokat építünk fel adott témakörökre. Így az év során a Halottak Napja és az adventi
időszak kapcsán figyelem felhívó kampányt folytattunk a speciális veszélyekre koncentrálva.
Többször megjelentünk a járás területén található bevásárlóközpontoknál, ahol közvetlenül a
vásárlókkal találkozva a „Házhoz megyünk” program keretein belül hívtuk fel a figyelmet a
vagyonvédelemre. Itt különösen a gépjárművekben hagyott értékek, a bevásárló kocsikban
felügyelet nélkül hagyott értékek, a vásárlást követő bepakolás során nyitva hagyott gépjárművek
voltak a figyelemfelhívás fókuszában. A vagyonvédelem témakörében saját készítésű
szórólapokat terjesztettünk a bevásárlóközpontok parkolójában, a nagy tömegeket vonzó
rendezvényeken.
A pandémia következtében az online tér szerepe felértékelődött, mely a bűncselekmények
elkövetése szempontjából is egyre komolyabb relevanciával bír. Ezért egyre több, a kibertérben
elkövetett bűncselekményt érintő tudatosító, felvilágosító kampány indul országosan is, melyet
elősorban a közösségi platformokon keresztül népszerűsítünk.
A terület korábban kiemelten fertőzött volt „unokázós” csalásokkal, melyet részben egy nagyobb
felderítés eredményeként az elkövetők elfogásával, részben pedig egy célzatos és kiterjedt
(minden lehetséges információs csatornát érintő) bűnmegelőzési tevékenységgel sikerült szinte
teljesen felszámolnunk. A rendőrség ezen célzott, konkrét bűncselekményhez kapcsolódó
bűnmegelőzési tevékenysége az elmúlt évek egyik legnagyobb sikere a szakterületen belül.
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8.1.6. A kábítószer prevenció helyzete
Szentendre Város Önkormányzatának-, valamint Pomáz Város Önkormányzatának szervezésében
Kábítószer Egyeztető Fórum működik. Ezen Fórumok lehetőséget biztosítanak a különböző, a
kábítószerekhez kapcsolódó területek szakembereinek valamint az önkormányzatoknak, mint a
társadalmat képviselő szervezeteknek az információcseréjére. Fontos azonban hangsúlyozni,
hogy a rendőrség kábítószer bűnözéshez kapcsolódó hatósági fellépése általánosságban
kontrasztot mutat a prevenció, a függők segítése, a társadalmi problémák kezelése tárgykörével.
Míg ugyanis a megelőzés, gyógyítás folyamata során csakis az őszinte, problémafeltáró
beszélgetés az előremutató, addig a rendőrségnek a fogyasztás kriminalizáltsága miatt hivatalból
kell esetlegesen ilyen felmerülő adatok alapján büntetőeljárást kezdeményeznie. A több évtizedes
nemzetközi tapasztalatok alapján az egyetlen, demokratikus államok által a kábítószer
visszaszorítására hatékonysággal bíró módszer a kereslet csökkentése lehet, mely kizárólag
prevencióval érhető el. Ezen prevencióban a rendőrségnek részt kell vennie, mely
leghatékonyabban az érintett tizenéves korosztály közvetlen megszólításával lehetséges. Ezért is
teszünk meg mindent azért, hogy minél több drogprevenciós előadáson, workshopon adják át a
szükséges ismereteket a fiataloknak.
A Szentendrei Rendőrkapitányságon a szülői drogprevenciós feladatok végrehajtására
vonatkozóan egy fő kolléga látja el a drogprevenciós tanácsadói feladatokat. A feladatok
végrehajtására vonatkozóan, minden hónap adott napján telefonos ügyeletet, valamint fogadóórát
tart. A feltáró őszinteség és a hatósági eljárás kényszere közötti antagonisztikus ellentétből fakadó
bizalmatlanságot mutatja, hogy évek óta a fogadóórán nem jelent meg érdeklődő, illetve telefonos
bejelentés sem érkezett, miközben az oktatási intézmények drogprevenciós előadásai – különösen
az általános iskolai korosztály részére – óriási sikerrel zajlanak.
8.1.7. Kiberbiztonság bemutatása
A kiberbiztonság területét érintő bűnmegelőzési tevékenység a magyar rendőrség bűnmegelőzési
munkájának egyik új területe. Mivel az online térben, illetve az ahhoz kapcsolódóan elkövetett
bűncselekmények száma folyamatosan nő, bizonyos, hogy ez a terület is hamarosan a figyelem
fókuszába fog kerülni. Ahogy azonban maga az egész részterület kapcsán valamiféle hiátus
érezhető, úgy a Szentendrei Rendőrkapitányság is eddig kizárólag – ugyan egyre nagyobb számú,
és komolyabb mélységű de csakis – az országos médiakampányokban vett részt. Az elkövetkező
években erre a területre mindenképpen erőforrásokat kell összpontosítani, mert a jelentős
bűncselekmény szám növekedés miatt mind az állampolgárok biztonságérzete, mind a
megnövekedett bűnüldözői feladatok szükségessé fogják tenni.
8.2. Az iskolaőri tevékenység bemutatása
A 2020 során bevezetett iskolaőri tevékenység a Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi
területén két iskolát érint. Pomázon a Sashegyi Sándor Általános Iskola és Gimnáziumot,
Szentendrén a Petzelt József Szakközépiskolát és Szakiskolát. A megfeszített toborzási
tevékenységünk eredményeként mindkét iskolában volt 2021 során iskolaőr, azonban a
szentendrei iskolából az év végén távozó munkatársunk miatt mára csak a pomázi iskolában
sikerül iskolaőrt biztosítani. A szolgálatba lépett iskolaőr tevékenységével a pomázi iskola
vezetése elégedett, kapitányságunk tapasztalatai szerint is kiválóan látja el feladatát.
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8.3. Bűnmegelőzési témájú sikeres pályázatok, együttműködések bemutatása
Az év során bűnmegelőzésű témájú pályázatunk nem volt, új eddig nem ismertetett
együttműködés kiépítésére nem került sor.
8.4. Bűnmegelőzési tartalmak közösségi médiában történő megjelenése
A média, azon belül is a közösségi média szerepe évről évre felértékelődik. Ezt tovább fokozta a
koronavírus járvány, ami a személyes találkozók lehetőségét megszűntette, és egyben a média és
ma már lassan az ezzel valamiféle közös halmazban lévő online tér szerepét is felértékelte. A
hozzánk érkező országos bűnmegelőzési anyagokat folyamatosan továbbítjuk a helyi
médiumoknak. A rendőrkapitányság munkájának részét képezi a Rend-trend címmel, heti
rendszerességgel megjelenő sajtó-összefoglaló, melyben a területünkön történt jelentősebb
bűncselekmények adatain túl az adott hét fontosabb vádemeléseiről számolunk be, illetve
bűnmegelőzési felhívásokat teszünk közzé. A kapitányság munkatársai a Szentendre TV, a
Budakalász TV valamint a Pomáz TV számára adott nyilatkozataik során soha nem mulasztják el
a lehetőséget, hogy az adott témát érintő vagyonvédelmi bűnmegelőzési ismereteket megosszák a
nézőkkel. Ezen nyilatkozatok a televízión kívül, internetes portálokon is megtekinthetők. A
Szentendrei Rendőrkapitányság a Facebook közösségi portálon is megtalálható “Szentendre
Város Baleset-megelőzési Bizottsága” néven, ahol is a közlekedési, baleset-megelőzési hírek
mellett bűnmegelőzési tevékenységünk, felhívásaink, sajtóközleményeink is megjelennek. Az
oldal követőeinek száma évről vére fokozatosan nő, hetente átlagosan 3-5 posztot osztunk meg,
baleset-megelőzési és bűnmegelőzési témában. 2021-ben több mint 200 bűnmegelőzési témájú
megosztás volt az oldalon, egy-egy poszt tízezres nagyságrendű elérést generál.
8.5. A baleset-megelőzési tevékenység
A Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területének balesetbiztonsági helyzete évek óta
szükségessé teszi, hogy széles körű és hatékony baleset-megelőzési tevékenységet folytassunk. A
közlekedésrendészeti tevékenység a kapitányságon az értékelések szerint is évek óta kimagasló
szinten zajlik. Ennek több szintje és platformja is hosszú évek óta működik a kapitányságon. A
helyi médiumokkal (Szentendre TV, Pomáz TV, Budakalász TV, Rádió Szentendre) kiváló
kapcsolatot ápolunk, a baleset-megelőzési témakörben az itt adott nyilatkozatok, felhívások,
kampányindítások havi szintűek. Minden lehetséges alkalmat és indokot megragadunk, hogy
valamilyen baleset-megelőzési aspektusból a közösséget tájékoztassuk. A kapitányságon tartott
rendezvényeken a sajtó rendszeresen megjelenik, és sohasem mulasztjuk el a lehetőséget, hogy
valamilyen apropóra felfűzve baleset-megelőzési témakört vessünk fel. A már említett heti
rendszerességgel, helyi szinten széles körben megjelenő Rend-trend című sajtó összefoglalóban
is rendszeresen jelentkezünk baleset-megelőzési témákkal, igyekezve itt is az éppen aktuális
témákat felvetni. Országosan is úttörőként, 2013-ban kezdett el működni a Szentendre Város
Baleset-megelőzési Bizottságának a Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársa által
működtetett Facebook oldala, melynek azóta több, mint 5600 állandó követője lett. Folyamatosan
és rendszeresen közlünk baleset-megelőzési témában tanácsokat, felhívásokat, frissítjük az oldalt
aktuális baleset-megelőzési témával, vagy a végzett tevékenységünk bemutatásával.
2021-ben, ahogy a pandémiás helyzet lehetővé tette, ellátogattunk óvodákba, általános iskolákba,
nyári táborokba ahol gyakorlati és elméleti KRESZ oktatást, baleset-megelőzési előadást
tartottunk. Pályaorientációs napon vettünk részt, egybekötve baleset-megelőzéssel. A Pest MRFK
Baleset-megelőzési Bizottság által szervezett Közlekedik a Család megyei verseny döntőjének
helyt adva az egész napos rendezvény lebonyolításában nyújtottunk segítséget. A legtöbb
országos és megyei verseny továbbra is elmaradt a pandémiás helyzet miatt, ezért az online
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tevékenységet helyeztük előtérbe. Több figyelemfelhívó kisfilmet és fényképet készítettünk, amit
a Facebook oldalon osztottunk meg és az oktatási intézményeknek megküldtünk. Az ittas és
bódult vezetéssel kapcsolatban készült egy forgatókönyv, melyre anyagi támogatást kaptunk a
Pest MRFK Baleset-megelőzési Bizottságától, de a járványhelyzet miatt a forgatás, kivitelezés
2022-re csúszott. Saját tervezésű, életkornak, közlekedésben betöltött szerepnek megfelelő
szóróanyagokat készítettünk, melyeket fokozott ellenőrzések során osztottunk, illetve a helyi
médiumokban is közlésre kerültek. A közterületi állomány aktívan részt vett a kerékpáros és
gyalogos balesetek megelőzése érdekében a láthatósági mellények osztásában, valamint a „Látni
és Látszani” kampánnyal kapcsolatos szóróanyagok terjesztésében.
Szentendre Város Baleset-megelőzési Bizottsága 2021-ben egy alkalommal tartott ülést, mely
során megvitattuk az aktuális problémákat, ötleteket. Ennek eredményeként a közlekedést érintő
általános, valamint helyszín specifikus szakmai ajánlásokat tartalmazó anyagot készítettünk és
juttattunk el az érintett járási önkormányzatoknak.
8.6. „Az iskola rendőre” program
Az iskolarendőr programért és a baleset-megelőzési tevékenységért felelős személy ugyanaz, így
a két program szoros együttműködésben kerül végrehajtásra az iskolarendőrök bevonásával,
melynek során bűn- és baleset-megelőzési előadásokat tartunk iskolákban. Iskolarendőrként 19
körzeti megbízottunk tevékenykedett 17 iskolában lefedve ezzel a járás összes iskolával
rendelkező települését. A COVID-19 világjárvány miatt az iskolarendőri feladatok elvégzésére
csak online kerülhetett sor.
9. Együttműködés
9.1. A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés
Minden rendőrkapitányság számára az állampolgárokkal való szervezeti szintű kapcsolattartás
elsődleges formáját az önkormányzatokkal való kapcsolat jelenti. 2021-ben minden
önkormányzat ellenszavazat nélkül fogadta el a Szentendrei Rendőrkapitányság 2020-as
beszámolóját. Az év során – különösen a COVID-19 járványra tekintettel – a kapcsolat
meglehetősen intenzív volt mind a polgármesterek, mind pedig a kapitányságvezető és az
őrsparancsnokok részéről. A rendkívüli jogrend kapcsán bevezetett intézkedések miatt a
szokásosnál is sűrűbb egyeztetések csak tovább erősítették az évek óta fennálló jó kapcsolatot,
melyet az előző év már jól megalapozott. Különösen intenzív a kapcsolat a szentendrei, a visegrádi
és a pomázi önkormányzattal, amelyek rendszeresen kikérik véleményünket saját szakmai
döntéseik meghozatala előtt. A pomázi polgármester kérésének megfelelően kéthetente a pomázi
őrsparancsnok egy egyeztetésen vesz részt, ahol minden rendészeti jellegű tevékenységet végző
helyi szervezet és az önkormányzat érintett szerveinek vezetői is jelen vannak, így közvetlenül
kapunk információt a felmerülő problémákról. Az együttműködés során leginkább a
polgármesterek és a jegyzők azok, akik akár formálisan, akár informálisan kapcsolatba kerülnek
a kapitányság vezetőivel.
9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete
Az együttműködés, kapcsolattartás a Szentendrei Járási Ügyészséggel közvetlen, napi szintű és
kiváló. Negyedévente a Szentendrei Járási Ügyészségen, vagy a Szentendrei
Rendőrkapitányságon sor kerül munkaértekezletek megtartására, ahol a kapitányságvezető és a
bűnügyi vezetők (osztályvezetők és alosztályvezetők) mellett jelen van a vezető ügyész, illetve
minden olyan ügyész, aki az adott időpontban meg tud jelenni. A büntetőeljárások kapcsán az
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előadók részéről is rendszeres az ügyészi kapcsolattartás. A Szentendrei Járásbírósággal az
együttműködés általában eseti jellegű, az ügyek és feladatok mentén megtartott megbeszéléseket
jelenti. A fontosabb konkrét, vagy generális kérdéseket a kapitányságvezető és a bíróság elnöke
szükség esetén telefonos egyeztetés során szokta tisztázni.
9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés
helyzete.
Az illetékességi területen működő minden oktatási intézménnyel igyekszünk valamiféle
kapcsolatfelvételre. Amelyek részt vesznek az iskola rendőre programban, azokkal az iskola
rendőre koordinátor elsősorban elektronikus formában tart kapcsolatot, különösen a koronavírus
járványra tekintettel. A bűnmegelőzési és baleset-megelőzési felhívásokat, szóróanyagokat
emailben, személyesen az összes oktatási intézménybe a koordinátor juttatja el. A pandémiás
helyzet miatt 2021-ben csak kiscsoportos foglalkozások megtartására került sor, bár igyekszünk
telefonon keresztül is folyamatosan kapcsolatot tartani.
Egyházakkal, egyházi iskolákkal nincs állandó szoros kapcsolatunk, de a szentendrei Református
Gimnáziummal és Tahitótfalu református gyülekezetével működtünk már együtt nyári tábor,
baleset-megelőzési előadás szervezésében középiskolás diákok számára.
A kapitányság hét éve szerződéses keretek között is együttműködik az Egészséges Városért
Közalapítvánnyal. Ennek keretében több iskolában tartottunk bűnmegelőzési előadásokat.
9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött
együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok
A Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területén 7 polgárőr egyesület rendelkezik
együttműködési megállapodással a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal. Ezek közül tényleges
tevékenységet folytat a szentendrei, a pomázi, a szigeti, a pilisszentlászlói, a visegrádi és a
leányfalui polgárőr egyesület. A csobánkai egyesület megszűnése jelenleg folyamatban van.
rendőri állománnyal leginkább együttműködő, tevékenységükben is látható egyesületek a pomázi,
a szentendrei és a pilisszentlászlói polgárőr egyesületek. A három szervezettel jól működő, az
akár napi szintű információcserében, illetve rendszeres közös szolgálatok ellátásában is testet öltő
kapcsolat van. A közös szolgálatellátások során a közbiztonsági jellegű szolgálatokon túl számos
esetben nyújtottak a polgárőr egyesületek rendezvények biztosításában is segítséget.
A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés során 2021-ben 61 esetben került sor közös
szolgálatellátásra összesen 509 órában. A közös szolgálatokban 73 fő polgárőr és 88 fő rendőr
vett részt.
9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés
Önkormányzati rendészet: Az önkormányzatok az elmúlt években egyre inkább bővítik rendészeti
ellenőrző tevékenységüket, és a rendőrség létszámával konkuráló városrendészeteket, közterület
felügyeleteket hoznak létre. Különösen Szentendre, Budakalász és Pomáz vonatkozásában ez az
együttműködés szoros és közvetlen, vezetőik kérésére közös szolgálatellátásokra is sor került.
Magyar Honvédség Altiszti Akadémia: A Szentendrei Rendőrkapitányság vezetése évek óta
kiváló kapcsolatot ápol a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia vezetőivel. A Pest Megyei
Rendőr-Főkapitányság ideiglenes alegységbe szervezett csapatszolgálati állománya –
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együttműködve az Akadémia állományával – képzéseit a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia
területén tartja meg, valamit az éves fizikai felmérés végrehajtására is itt kerül sor.
Pilisi Parkerdő: A Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területén négy település és a Pilisi
Parkerdő Zrt. kötött együttműködési megállapodást a rendőrséggel. A négy településen,
Budakalászon, Szentendrén, Szigetmonostoron és Csobánkán zökkenőmentesen folyik a közös
munka. A körzeti megbízottjaink rendszeresen látnak el közös szolgálatokat a Pilisi Parkerdő Zrt.
erdőrendészeivel a falopások és az orvvadászat megelőzése érdekében. A járványhelyzet miatt
ebben az évben csökkent ugyan a közös szolgálatok száma a Pilisi Parkerdő Zrt-vel erdőrendészeti
vonalon, de így is 35 esetben 144 óra közös szolgálat valósult meg.
Fővárosi Vízművek: A Szentendrei-sziget biztosítja Budapest ivóvíz ellátásának jelentős részét a
szigeten található parti szűrésű, cső és csápos kutakból. Az ivóvízbázis védelme stratégiai
jelentőségű, hiszen a talajvíz és a Duna víz közös hidrológiai rendszert alkot, így az egész szigetre
kiterjedő talajvíz védelem nélkül Budapest vízellátása kerülne veszélybe. Ennek érdekében a
vízkitermelés szempontjából legkritikusabb terület védelmét fegyveres biztonsági őrség látja el.
A vízbázis védelme, különösen, hogy a szigeten több település is található, valamint a leginkább
fontos kutak teljesen elhagyott, emberek által alig járt területeken találhatók, a Szentendrei
Rendőrkapitányság számára is kiemelt feladat. Évtizedek óta kiépített csatornákon, érdemi
információcsere és valódi együttműködés jellemzi a kapcsolatunkat a Fővárosi Vízművekkel.
Egyben a fegyveres biztonsági őrség ellenőrzésének feladata is a kapitányság hatáskörébe
tartozik.
III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra
A 2021-es év – hasonlóan a 2020-as évhez – jelentős részben a koronavírus világjárvány által
determinálva volt. A rendkívüli jogrend, a rendkívüli jogrend során hozott intézkedések, a
rendőrség ebben vállalt szerepe, feladat és hatáskörök, jogi és erkölcsi elvárások, az
állampolgárokra is kiható körülmények fokozott kihívás elé állították a rendőrséget és a rendőri
állományt. Mindezek mellett a rendőrség állományát is érintette a vírus eredményezte
megbetegedés, mely a rendelkezésre álló humánerőforrás csökkenését jelentette. Mindezek
mellett a vakcinának köszönhetően egyre inkább visszatért az élet a korábbi kerékvágásába, mind
a szakpolitika, mind pedig az állampolgárok részéről megfogalmazott elvárások függetlenedtek a
világjárványtól mind rendészeti, mind pedig bűnügyi területen.
Az év statisztikai adatait értékelve teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy ennyire sikeres évet a
Szentendrei Rendőrkapitányság a rendszerváltást követően nem zárt még. Miközben a bűnügyi
fertőzöttség mind mennyiségét mind minőségét tekintve az 1970-es éveket idézi, addig a
nyomozások eredményessége a rendszerváltás óta legmagasabb. Mutatóit tekintve – különösen a
rendelkezésre álló humánerőforrást figyelembe véve – a rendészeti (közrendvédelem,
közlekedésrendészet, igazgatásrendészet) terület munkatársai is erőn felül teljesítettek.
Nincs tehát szégyellni valója a Szentendrei Rendőrkapitányságnak a 2021-es év eredményeit
tekintve, de sok terület van, ahol helye van javulásnak, eredmény optimalizálásnak, vagy akár
szemlélet váltásnak is.
Ezek közül 2022-re a következők kaptak prioritást:
-

Bűnmegelőzési tevékenység – különös tekintettel a kibertérben elkövetett jogsértésekre –
fokozása, az iskolai bűnmegelőzési programok számának növelése.
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-

A közlekedésbiztonsági helyzet tovább javítása, Szentendre Város Baleset-Megelőzési
Bizottsága tevékenységének fokozása.
A mindennapok során az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét jellemzően érintő
vagyon elleni bűncselekmények (lopás, betöréses lopás, lakásbetörés) felderítésének
növelése.
További markáns lépések a kábítószer fogyasztás közterületi jelenlétének
visszaszorítására.
A közterületi biztonság szempontjából kiemelten fontos helyszínek (busz és HÉV
állomások, parkok, terek) fokozott, visszatérő ellenőrzése a közbiztonság szempontjából
destruktív csoportok kialakulásának megelőzésére.
A 2022-es országgyűlési választások kapcsán a rendőrségi feladatok jog és szakszerű
végrehajtása.
A Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területét érintő Giro d'Italia 2022 kerékpár
verseny eredményes lebonyolításának szakszerű rendőri biztosítása.

Szentendre, időbélyegző szerint

Krauth Ferenc r. alezredes
kapitányságvezető
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MELLÉKLET
Bűnügyi terület2
Pilisszentkereszt - Szentendrei Rendőrkapitányság
Rendőri eljárásban regisztrált testi sértés bűncselekmények az ENyÜBS 2010-2021. évi adatai
alapján:

Bűncselekmények száma
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Pilisszentkereszt - Szentendrei Rendőrkapitányság
Rendőri eljárásban regisztrált súlyos testi sértés bűncselekmények az ENyÜBS 2010-2021. évi
adatai alapján:

Bűncselekmények száma
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A bűncselekmények száma a Pilisszentkereszt település területén elkövetett bűncselekmények számát jelöli, a
nyomozás eredményességi mutató pedig a Szentendrei Rendőrkapitányság eredményét mutatja.
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Pilisszentkereszt - Szentendrei Rendőrkapitányság
Rendőri eljárásban regisztrált kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények az ENyÜBS 20102021. évi adatai alapján:
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Pilisszentkereszt - Szentendrei Rendőrkapitányság
Rendőri eljárásban regisztrált garázdaság bűncselekmények az ENyÜBS 2010-2021. évi adatai
alapján:

Bűncselekmények száma
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Pilisszentkereszt - Szentendrei Rendőrkapitányság
Rendőri eljárásban regisztrált kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás)
az ENyÜBS 2010-2021. évi adatai alapján:

Bűncselekmények száma

Nyomozáseredményességi mutató (%)
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Pilisszentkereszt - Szentendrei Rendőrkapitányság
Rendőri eljárásban regisztrált lopás* bűncselekmények az ENyÜBS 2010-2021. évi adatai
alapján:

Bűncselekmények száma
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Pilisszentkereszt - Szentendrei Rendőrkapitányság
Rendőri eljárásban regisztrált személygépkocsi lopás bűncselekmények az ENyÜBS 2010-2021.
évi adatai alapján:

Bűncselekmények száma

Nyomozáseredményességi mutató (%)
%

db
1

100,0

100,0 90,0

1

80,0
70,0

1

60,0

42,9

1

36,4

50,0

33,3

40,0

0
0

4,8

20,0

0

0

0

0

0

0

0

1

10,0

1

2,5

9,1

0

5,3

0

8,2

0

2,2

0,0

30,0

18,2

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

0

0,0

Pilisszentkereszt - Szentendrei Rendőrkapitányság
Rendőri eljárásban regisztrált zárt gépjármű-feltörés bűncselekmények az ENyÜBS 2010-2021.
évi adatai alapján:

Bűncselekmények száma
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Pilisszentkereszt - Szentendrei Rendőrkapitányság
Rendőri eljárásban regisztrált lakásbetörés bűncselekmények az ENyÜBS 2010-2021. évi adatai
alapján:

Bűncselekmények száma

Nyomozáseredményességi mutató (%)
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Pilisszentkereszt - Szentendrei Rendőrkapitányság
Rendőri eljárásban regisztrált rablás bűncselekmények az ENyÜBS 2010-2021. évi adatai
alapján:

Bűncselekmények száma

100,0

100,0

1

100,0

100,0

100,0

%
100,0
90,0

1
1

60,0

55,6

80,0

66,7

66,7

70,0
60,0

42,9

1

33,3
0

50,0
40,0

28,6

30,0
20,0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,0

1

db

Nyomozáseredményességi mutató (%)

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

0

0,0

21

Pilisszentkereszt - Szentendrei Rendőrkapitányság
Rendőri eljárásban regisztrált rongálás bűncselekmények az ENyÜBS 2010-2021. évi adatai
alapján:

Bűncselekmények száma

Nyomozáseredményességi mutató (%)
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Pilisszentkereszt - Szentendrei Rendőrkapitányság
Rendőri eljárásban regisztrált orgazdaság bűncselekmények az ENyÜBS 2010-2021. évi adatai
alapján:

Bűncselekmények száma

Nyomozáseredményességi mutató (%)
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Pilisszentkereszt - Szentendrei Rendőrkapitányság
Rendőri eljárásban regisztrált jármű önkényes elvétele bűncselekmények az ENyÜBS 20102021. évi adatai alapján:

Bűncselekmények száma
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Pilisszentkereszt - Szentendrei Rendőrkapitányság
Rendőri eljárásban regisztrált 14 kiemelten kezelt bűncselekmények az ENyÜBS 2010-2021. évi
adatai alapján:

Bűncselekmények száma
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Pilisszentkereszt - Szentendrei Rendőrkapitányság
Rendőri eljárásban regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmények az ENyÜBS 2010-2021.
évi adatai alapján:

Bűncselekmények száma

Nyomozáseredményességi mutató (%)
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Pilisszentkereszt - Szentendrei Rendőrkapitányság
Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények az ENyÜBS 2010-2021. évi adatai
alapján:

Bűncselekmények száma

Nyomozáseredményességi mutató (%)
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Rendészeti Szakterület
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Szentendrei Rendőrkapitányság
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Szentendrei Rendőrkapitányság
Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma
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Szentendrei Rendőrkapitányság
Biztonsági intézkedések száma:
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Szentendrei Rendőrkapitányság
Végrehajtott elővezetések száma:
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Szentendrei Rendőrkapitányság
Szabálysértési feljelentések száma:
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Szentendrei Rendőrkapitányság
Büntető feljelentések száma:
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Szentendrei Rendőrkapitányság
Helyszíni bírsággal sújtott személyek száma (fő):
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Szentendrei Rendőrkapitányság
Pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazások száma (eset):
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Szentendrei Rendőrkapitányság
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Szentendrei Rendőrkapitányság
Rendészeti állomány közterületi szolgálati óraszám (óra):

80 000
70 000
60 000

51 191

53 328

55 124

67 069

64 708

65 702

34 124

10 000

62 250

20 000

63 996

30 000

55 277

40 000

71 586

50 000

0
2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év

29

Szentendrei Rendőrkapitányság
Tulajdon elleni szabálysértés miatt indított ügyek száma:
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Szentendrei Rendőrkapitányság
Tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója (%):
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Közúti közlekedési baleseti adatok:
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Pilisszentkereszt:
Személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek száma:
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Pilisszentkereszt:
Halálos közúti közlekedési balesetek:
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Pilisszentkereszt:
Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek:
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Pilisszentkereszt:
Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek:
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Pilisszentkereszt:
Személysérüléses közúti közlekedési baleset során meghalt, illetve megsérült személyek száma
(fő):
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Pilisszentkereszt:
Meghalt személyek száma (fő):
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Pilisszentkereszt:
Súlyosan sérült személyek száma (fő):
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Pilisszentkereszt:
Könnyen sérült személyek száma (fő):
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Pilisszentkereszt:
Ittasan okozott közúti közlekedési balesetek száma:
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Budakalász, Csobánka Pilisszántó, Pilisszentkereszt és Pomáz

Önkormányzati Önkéntes Tűzoltósága
Pomáz
Fáy András u. 51.
Pf. 88.
2013

Telefon: 26/325-123
Fax: 26/325-123
E-mail: tuzoltosag@tuzoltosag-pomaz.hu
Weblap: www.tuzoltosag-pomaz.hu

Beszámoló a tűzoltóság 2021. évi működéséről
Az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság szervezete
A Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság öt települési önkormányzat (Budakalász, Csobánka,
Pilisszentkereszt, Pilisszántó és Pomáz), valamint a Pomázi Tűzoltó Egyesület közös alapításában, és
az öt települési önkormányzat nem jogi személyiségű önkormányzati társulása által fenntartott, jogi
személyiségű köztestület, amely az önkormányzati társulás közigazgatási területén, a hivatásos
tűzoltósággal kötött együttműködési megállapodás és annak szakmai iránymutatása alapján tűzoltási és
műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehető készenléti szolgálatot lát el és
közreműködik közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában.
Az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság a tűzoltási és műszaki mentési feladatok elvégzésére
létrehozott, elsődleges műveleti körzettel rendelkező önkéntes tűzoltóság. Az elsődleges műveleti
körzet az öt település közigazgatási területe.
A tűzoltóság a szakmai feladatokat a vonatkozó jogszabályok, a BM OKF és a megyei
Katasztrófavédelmi igazgatóság által kiadott normák, valamint az alapszabály előírási alapján az öt
település közigazgatási területén átvállalt állami feladatként végzi a tevékenységét.
Az önkormányzati tűzoltóság meghatározott létszámú önkormányzati tűzoltó folyamatos
riaszthatóságáról gondoskodik, annak érdekében, hogy az meghatározott tűzoltó eszközöket és
szakfelszereléseket működtetni tudja.
A feladatok végrehajtása érdekében a vonulási területünkön lévő önkormányzati intézmények tűzriadó
gyakorlatain részt veszünk, óvodák és iskolák látogatásait fogadjuk, valamint honlapunkon és közösségi
oldalunkon közzétesszük a lakosság számára fontos tűzvédelmi ismereteket, a tűz- és káreseteket, illetve
az önkormányzatok kérésére részt veszünk bármilyen rendezvényen, vagy önkormányzati
feladatellátásban.
A települések mentő tűzvédelmének javítása érdekében őrsöket üzemeltetünk Budakalászon,
Pilisszántón, Pilisszentkereszten és Csobánkán. A Csobánkai őrs működése jelenleg szünetel. A
költségvetésben az őrsök fenntartási költségeit az önkormányzati forrás terhére biztosítjuk.
Toborozzuk és szervezzük a vonulási területen a tűzoltói szolgálatra jelentkezőket, valamint
gondoskodunk azok szakmai felkészítéséről, továbbképzéséről.
Egyéni védőeszközökkel mindenkit ellátunk, a szakfelszerelések biztonságtechnikai felülvizsgálatait
elvégeztük.
Vonulási területünkről a központi szerv főügyelete utasítására nem kellett kivonulni a vonulási területén
kívül keletkezett tűz oltására, műszaki mentésre, rendkívüli készenléti szolgálat elrendelésére nem került
sor. A jelzés utáni cím pontosítás végett, egy alkalommal vonultunk a működési területünkön kívül, de
nem történt a részünkről beavatkozás.

Adószám: 18674327113
Bankszámlaszám: 16200168-00229173 Bírósági nyilvántartási szám: Pk.60092/1998/9.

2

Főfoglalkozású állomány:
Főfoglalkozásban 3 fő híradó-ügyeletes, 3 fő káreseti híradó-ügyeletes, egy fő szolgálat vezető, és egy
fő garázsmester dolgozott a tűzoltóságon. Egy fő munkavállalónak novemberben közös megegyezéssel
megszűnt a munkaviszonya. Jelenleg hét fő főállású dolgozója van a tűzoltóságnak.
A híradó ügyeletesek 24-48 órás váltásban 12 órában megosztva a tűzjelzések fogadását, az épület és a
tevékenység felügyeletét, a szolgálatszervezést, telefonügyeletet, központi diszpécserszolgálatot, napi
adminisztrációt és az önkéntes tűzoltók riasztását, szervezését, mozgatását végzik. Naplózzák az
eseményeket jelentéseket készítenek.
Önkéntes tűzoltó állomány:
A tűzoltóság teljes nyilvántartott állománya 57 fő, mely nem tartalmazza az ifjúsági tűzoltókat. Az
állomány hat állománycsoportra és 5 település őrsére oszlik:
- készenléti szolgálatot ellátó tűzoltók állománya,
- tartalékos tűzoltók állománya,
- nem készenléti állomány,
- nem aktív állomány
- ifjúsági tűzoltók állománya
Település szerinti megoszlás:
Budakalász
Pilisszántó
Pilisszentkereszt
Csobánka
Pomáz
Ifjúsági tűzoltó

6 fő önkéntes tűzoltó
7 fő önkéntes tűzoltó
4 fő önkéntes tűzoltó
6 fő önkéntes tűzoltó (nem aktív állomány)
34 fő önkéntes tűzoltó
15 fő

A készenlét szolgálatot ellátók állománya:
Készenléti szolgálatot láthat el az a 18 és 65 év közötti tűzoltó, aki aláveti magát az Alapszabály
rendelkezéseink, intézkedéseknek, parancsoknak, utasításoknak, érvényes és "alkalmas" minősítésű
foglalkozásegészségügyi-orvosi igazolással rendelkezik és évente részt vesz az orvosi
felülvizsgálatokon, megszerezte a vonulós szolgálat ellátására jogosító legalább 40 órás tűzoltói
képesítést, letette a tűzoltóesküt és a parancsnokság készenléti szolgálat ellátására alkalmasnak találja,
továbbá vállalja a havi legalább 100 óra készenléti szolgálatot, valamint a képzéseken történő
megjelenést és aktívan részt vesz a készenléti szolgálata alatt a tűz és kárelhárítási munkákban. A
készenléti szolgálat ellátására 5 évre szóló megállapodást kötünk, amely mindkét fél nyilatkozata alapján
hosszabbítható. 2021 év végén megtartott alapfokú tűzoltó tanfolyamon három fő önkéntes tűzoltónk
tett kiemelkedő eredménnyel sikeres vizsgát, és kezdte meg tűzoltói szolgálatát.
A megnövekedett munkaerő hiánya miatt az önkéntes tűzoltók riaszthatósági ideje egyre kevesebb. Az
elnyújtott munkaidő, a terheltség miatt a hétköznap délután illetve van, hogy hétvégén is gondokat okoz
a szolgálat szervezése.
Önkéntes tűzoltóink 2021. évben 217.224 óra készenléti szolgálatot láttak el, 1497 órát riasztáson
dolgoztak káresetek felszámolásában és 104 órát töltöttek kötelező gyakorlatokon, képzéseken.
Vezetés, irányítás:
A szakmai vezetést 1 fő önkéntes állományban lévő tűzoltóparancsnok végezte.
Munkáját 1 fő főállású állományban lévő parancsnokhelyettes, (november végéig) és 1 fő önkéntes
állományban lévő szakaszparancsnok segíti. A törzshöz tartozik 1 fő gazdasági vezető és 1 fő csapatorvos
is.
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A technikai feltételek:
Az állami normatívából finanszíroztuk az 1. és a 2. gépjárművek működési kiadásait, valamint a
híradóügyelet fenntartását, a kötelező munkavédelmi felülvizsgálatok elvégzését és a közüzemi számlák
kifizetését. A többi gépjármű fenntartási költsége önkormányzati és egyéb finanszírozásból történik.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot írt ki az Önkormányzati tűzoltóságok
számára nagyértékű technikai eszközökre. A pályázaton 3.663.241 forintot nyertünk, melyen
légzőkészülékeket, tartalék palackokat, feszítő-vágóhoz lánckészletet, magassági ágvágót,
védőkesztyűket, mászóöveket, akkumulátoros orrfűrészt szereztünk be. A pályázati kiírás alapján
védősisakra és védőruhára csak a központi közbeszerzésen lehetett pályázni. A védőeszközök gyártói
változnak, minden esetben a tender nyertes gyártó védőeszközei kerülnek beszerzésre, átadásra. Ezek a
védőeszközök nem biztos, hogy a jelenlegi eszközeinkkel azonosak lesznek. Így az egységesség
megbomlik, a felülvizsgálat során több céggel kell szerződni, ami plusz költséget jelent. Ezt a problémát
a pályázat kiírása elött jeleztük az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.
A veszélyhelyzetre való tekintettel egyszeri 250.000,-Ft. összegben írt ki pályázatot az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az elnyert összeget csak eszköz beszerzésre lehetett fordítani.
Beszerzésre került egy motoros láncfűrész.
A pályázaton nyert összeg felhasználási határideje 2021. december 31. volt, mellyel határidőre
elszámoltunk.
A köztestület 2020–ban hozott döntésének megfelelően az év első felében Ausztriából beszerzésre került
egy 29 éves Steyer gépjárműfecskendő 6.332.670,- forintértékben. A gépjárművet felülvizsgáltattuk,
üzembe helyeztük. Azóta több sikeres bevetésen van túl.
Az állományban tartott gépjárművek alkalmasak a területen történő tűzesetek és műszaki mentések
önálló felszámolására.
Káresetek:
2021-ben összesen 182 alkalommal riasztották a pomázi tűzoltóságot.
 79 esetben műszaki mentés
 60 esetben tűzeset
 43 esetben egyéb, téves riasztás.
Káresetek településekre lebontva:
Pomáz:
123 káreset – 42 tűzeset – 54 műszaki mentés – 27 egyéb vagy téves jelzés
Csobánka:
29 káreset – 8 tűzeset – 9 műszaki mentés – 12 téves jelzés
Pilisszentkereszt - Dobogókő: 12 káreset – 2 tűzeset – 8 műszaki mentés – 2 téves jelzés
Pilisszántó:
11 káreset – 5 tűzeset – 5 műszaki mentés – 1 téves jelzés
Budakalász:
6 káreset – 3 tűzeset – 2 műszaki mentés – 1 téves jelzés
Pilisborosjenő:
1 káreset – 1 műszaki mentés
A tűzjelzők téves jelzése során több alkalommal előfordult, hogy a szer nem hagyta el a szertárat mert
1-2 percen belül lemondták a tűzjelzést. Az önkéntes tűzoltók minden esetben leriasztásra kerültek.
Riasztási fokozatok:
I:
I/K:
II/K:
III/K

164 db
13 db
4 db
1 db

Adószám: 18674327113
Bankszámlaszám: 16200168-00229173 Bírósági nyilvántartási szám: Pk.60092/1998/9.

4

Kiemelkedő káresetek:
 2021.02.12.-én Pomáz a Dankó Pista utcában egy családi ház tetőszerkezete égett teljes
terjedelmében.
 2021.02.22-én Budakalászon egy 180nm-es családi ház tetőszerkezete égett teljes
terjedelmében.
 2021.03.07.-én Pomázon az 1111-es úton egy személygépkocsi és egy kisbusz ütközött. A
helyszínen egy beszorult sérült volt, akit feszítő-vágó segítségével szabadítottak ki.
 2021.07.08.-án Pomázon a Határ utcában egy 5x7 méteres épület tetőszerkezete, valamint 10
nm-en szemét égett.
 2021.09.06.-án Pomázon a Galagonya utcában egy rönk ház tetőszerkezete égett teljes
terjedelmében. A tüzet 4 vízsugárral sikerült eloltani.
 2021.12.16-án Pilisszántón egy melléképület égett teljes terjedelmében, a tűz átterjedt a
családi ház tetőszerkezetére. A tűz tovább terjedését az elsőként kiérkező Pilisszántói őrs
megakadályozta, így a családi ház nem vált lakhatatlanná.
 2021.12.19-én Csobánkán a Kossuth utcában egy 60 m2 melléképület égett teljes
terjedelmében, valamint a hozzá épített 60 m2 családiház tetőszerkezete. Egy fő égési sérülést
szenvedett. A rajok 6 vízsugárral a tüzet eloltották.
Oktatás, képzés:
2021-ben 1 helyismereti 1 szituációs begyakorló és 1 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot tartottunk. Részt
vettünk három alkalommal a Szentendre HTP parancsnoki ellenőrző gyakorlatán. Az elmaradt
gyakorlatok a kihirdetett veszélyhelyzet miatt nem tudtuk megtartani. Ezen a gyakorlatok egy részét
2022-re terveztük.
A havi foglalkozások alkalmával tartottunk szerelési gyakorlatokat, feszítő – vágó gyakorlatokat,
elméleti foglalkozásokat.
Az ifjúsági tűzoltóink számára tartott foglalkozásokat részben tudtuk megtartani, figyelembe véve a
járványügyi intézkedéseket.
Ifjúsági tűzoltóink részt vettek az ÖTOSZ által szervezett szakmai tűzoltótáborában Siófokon. A tábor
záró ünnepségen részt vett több polgármester és szakmai vezető.
Egyéb rendezvények:
Októberben egy Békásmegyeri álltalános iskola tett látogatást a tűzoltóságon, pályaorientációs nap
keretein belül, decemberben pedig a Szent István Telepi Általános Iskola pályaorientációs rendezvényén
vettünk részt egy gépjárműfecskendővel.
2021. szeptember 11-én Pilisszántón a település rendezvényén került átadásra az önkormányzati
finanszírozásból beszerzésre került Steyr gépjárműfecskendő. Az ünnepség keretein több önkéntes
tűzoltó elismerésben részesült.
2021. Október 9-én a Magyar Tűzoltó Szövetség Országházban tartott ünnepségén Dobson Tibor elnök
úr Szent Flórián emlékérmet adott át dr. Leidinger Kitti ifjúsági vezető Úrhölgynek, valamint Gróf
Széchenyi Ödön emlékplakettet Molnár Attila tűzoltóparancsnoknak.
Pénzügyi, szakmai ellenőrzés:
2021. február 23-án Szentendrei Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka tartott felügyeleti ellenőrzést a
tűzoltóságon.
2021. április 15-én Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tartott felügyeleti, átfogó ellenőrzést
három évre visszamenőleg. Az ellenőrzés során egy esetben tártak fel hiányosságot. A megállapítás
szerint az önkéntes tűzoltóknak az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott igazolványt
kell igényelni. A feltárt hiányosságot megszüntettük.
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2021. november 10-én Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi
Kirendeltség tűzoltósági felügyelője tartott felügyeleti ellenőrzést a tűzoltóságon.
2021. november 25.-én Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Műveleti
Szolgálata tartott ellenőrzést, a parancsnoki ellenőrző gyakorlaton, melyet Szentendrei Hivatásos
Tűzoltóság szervezett.
Négy alkalommal pénzügyi ellenőrzésen vettünk részt a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságon, ahol a számlákat egyesével tételesen ellenőrizték. Hiányosságot nem tártak.
Minden hónapban elkészítettük a havi elszámolásokat, melyet a Szentendrei Hivatásos Tűzoltóságnak
határidőre átadtunk.
Negyedévente elkészítettünk a szakmai és pénzügyi beszámolókat, melyet a Szentendrei Hivatásos
Tűzoltóságnak határidőre átadtunk.
A havi és negyedéves pénzügyi elszámolásainkat minden esetben szabályszerűnek találta a
katasztrófavédelmi igazgatóság.
Gazdálkodás:
A 2021. év gazdálkodásának bemutatása csak tájékoztató jellegű adatokat tartalmaz. A mérleg készítés
határideje 2022. május 31.
A tűzoltóság éves költségvetését pénzügyi szemlélet alapján állítja össze, a teljesülés bemutatása is ez
alapján történik.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság két pályázatot írt ki az Önkormányzati tűzoltóságok
számára, melyeket a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra kellett benyújtani.
Bérkompenzációs pályázat - melyen a teljes összeget (1.404.975Ft) megítélték, valamint 17.176.447Ft
rendkívüli költségvetést kiegészítő támogatás, a tűzoltóság működési költségeinek kiegészítésére.
Mind a két pályázaton nyert összeg felhasználási határideje 2021. december 31. volt. A pályázatokkal
határidőre elszámoltunk.
Az állami normatív támogatás:
A Ttv. 34.§ (3) bekezdése szerint az önkormányzati tűzoltóságok részére, az általuk végzett feladattal
arányos költségfedezetet a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter az erre a célra
rendelkezésre álló költségvetési keret mértékéig biztosítja.
Az önkormányzati tűzoltóság veszélyeztetettségi pontszáma a vonulási területéhez tartozó települések
veszélyeztetettségi pontszámainak összege. A 2018 évi állami normatív támogatás a következőképp
alakult:
Alaptámogatás:

1 x25.000.000,-

A vonulási területre eső pontok alapján:
Összesen:

950 pont x ~ 3.514 Ft

25.000.000,3.338.576,28.338.576,-

A pontrendszer átalakítása során 2012-ben 13 millió Ft-ot vontak el a tűzoltóságtól. 2012-ben 24.721
eFt-ot kapott a tűzoltóság, 2021-ben 28.339 eFt-ot. A 9 év alatt 3.618 e Ft emelés történt (2019-hez
képest 2020-ban már csökkent a támogatás) pedig ugyanazon feladatellátáshoz szükséges kiadások
ennél jóval nagyobb mértékben növekedtek.
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A normatívát 1/12-ed bontásban közvetlenül kapjuk a Belügyminisztériumtól. A normatívával minden
hónapban, negyedévente és évente kell elszámolnunk a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
felé, akik ellenőrzés után az elszámolást továbbítják az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.
A 2021 évben kapott állami normatívával határidőben elszámoltunk, az idei évre nem hoztunk át
maradványt.

Önkormányzati források
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvényrészletesen tartalmazza, hogy a székhely szerinti települési önkormányzatnak és az
önkormányzati tűzoltóság elsődleges műveleti körzete szerinti települések önkormányzatainak milyen
kötelezettségei, feladatai vannak az önkormányzati tűzoltóságok fenntartásának, működésének és
fejlesztésének biztosítása érdekében.
A tűzoltóság alapszabálya, valamint a 2003. november 14-én létrejött társulási szerződés 7.a pontja
alapján az alapító önkormányzatok a tűzoltóság működési finanszírozására lakosságszám arányos
normatívát állapítottak meg, amelyet a köztestület önkormányzati tagdíj formában szed be.
2020 évtől mind az 5 fenntartó önkormányzat a 42 Ft/állandó lakos/hó összegű társulási tagdíjat
építette be a saját költségvetésébe, így ezzel az összeggel fizették meg az éves költségvetési
hozzájárulást 2021-ben.
Az önkormányzatoktól származó bevétel tervezésénél a lakosságszám minden évben aktualizálásra
kerül, így történt ez 2021-ben is.
2021-ben a következőképpen alakult az önkormányzatoktól származó bevétel
Pomáz Város Önkormányzata:
Budakalász Város Önkormányzata:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata:
Csobánka Község Önkormányzata:
Pilisszántó Község Önkormányzata:
Előző évek elmaradása
Összes Önkormányzati bevétel:

9.220 e Ft
5.847 e Ft
1.098 e Ft
1.783 e Ft
1.448 e Ft
782e Ft
20.178 e Ft

2022-es évre nem vittünk át társulási díj hátralékot.
Egyéb, saját bevételi források
A tűzoltóság által biztosított telefonok költségeinek kötelező megtérítéséből, tűzoltási gyakorlat
biztosításából, egyéb szolgáltatásokból (pl. vírushelyzettel kapcsolatos szolgáltatások, zászlózás), tárgyi
eszközök értékesítéséből közel 2,2 millió Ft-ot tudott 2021 évben realizálni a tűzoltóság.
Pályázati úton a vészhelyzet miatt 250e Ft egyszeri, 1.405 eFt bérkompenzációs 17.176 eFt működési
támogatást és 2.731 eFt nagyértékű technikai eszközbeszerzési támogatást kaptunk az állami
költségvetéstől, mellyel határidőben, 2021. december 31-ig elszámoltunk.
Magánszemélyektől és egyéb szervezetektől 110 eFt támogatáshoz jutott a tűzoltóság.
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PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
SZENTENDREI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Tárgy: rendőrségi beszámoló megküldése
Üi.: : Korcsog Edina r. őrnagy
Tel: 06/26/502-409

Peller Márton Úrnak,
Pilisszentkereszt Község
polgármestere

Pilisszentkereszt
Tisztelt Polgármester Úr!
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a rendőrkapitány
vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő
települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Ezért mellékelten megküldöm a vonatkozó tárgykörben a Szentendrei Rendőrkapitányság által
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának készített 2022-es írásbeli beszámolót.
Amennyiben az írásbeli beszámolóval kapcsolatban akár önnek, akár a testület bármely
tagjának előzetes kérdése lenne, úgy természetesen állok rendelkezésükre.
Szentendre, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Krauth Ferenc r. alezredes
kapitányságvezető

Melléklet: Szentendrei Rendőrkapitányság beszámolója

Cím: 2000 Szentendre, Dózsa György út 6. Postafiók:163
Telefon: 06 26 502-400

ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
13090/356-13/2022.ált.

3./Napirend: Beszámoló a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről, megállapításairól,
tapasztalatairól
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2022. április 28-i testületi ülésén

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek, és a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletnek
megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervezetek kötelesek belső
ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára
bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll
rendszerek megfelelőségét illetően.
A fenti előírásoknak megfelelve Pilisszentkereszt Község Önkormányzat külső szakértő
bevonásával gondoskodik a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer
kiépítéséről és működtetéséről.
A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2021. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor,
melynek teljesítéséről - a Bkr. 48.§. alapján - jelen, 2021. évi Összefoglaló éves jelentés számol
be.
A belső ellenőrzés tapasztalatairól elkészített összefoglaló jelentéseket csatolt anyagként a
Képviselő-testület elé terjesztem.
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet a 2021. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló
beszámoló elfogadására.

Határozati javaslat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi ellenőrzési munkáról
szóló beszámolót elfogadja.

Pilisszentkereszt, 2022. április 22.

Peller Márton
polgármester

2021. évi ellenőrzési jelentés
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2021. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentése
Vezetői összefoglaló
Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. és
a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII.
31.) Korm. rend. (a továbbiakban: Bkr.) nyújtotta.
A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső
ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy bizonyosságot nyújtsanak az általa
kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelősségét illetően.
A fenti előírásoknak megfelelve Pilisszentkereszt Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) és az általa alapított és irányított költségvetési szervek vonatkozásában
külső szakértő bevonásával történt a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési
rendszer kiépítése és működtetése.
A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2021. évi Belső ellenőrzési terve alapján került
sor, melynek teljesítéséről a Bkr. alapján jelen, 2021. évi Összefoglaló éves jelentés számol be.
A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően támogatja a stratégiai célok
meghatározását, módszeresen értékeli, illetve fejleszti a monitoring, a kontrolling és a
minőségbiztosítás hatékonyságát.
Sajnos az előző évhez hasonlóan a 2021. évi belső ellenőrzések lefolytatását is nehezítette a
járványhelyzet. Az eredményes ellenőrzést támogató személyes kapcsolattartás kevesebb volt,
de az online egyeztetések és az elektronikus adattovábbítás biztosította a belső ellenőrzési
feladatok ellátását.
Összességében megállapítható, hogy a belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzési
tervben meghatározott feladatait ellátva működött.
I./ A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
I./1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való
eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzés indokoltsága.
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek
célja, hogy az Önkormányzat és az általa alapított vagy irányított költségvetési szervek
működését fejlessze és eredményességét növelje.
Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés
feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányult, amely a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően, az Önkormányzat 2021. évi ellenőrzési terve, valamint az ellenőrzési
megbízólevelek és ellenőrzési programok alapján teljesült.
A beszámolási időszakban új jogszabályok, jogszabály-módosítások, módszertanok nem jelentek
meg, a feladatellátás a korábbi években kialakított és alkalmazott dokumentálási és eljárási rend
szerint zajlott.
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I./1./a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzés összesítése
A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárására alapozta. Az ellenőrzés során
a dokumentális vizsgálaton felül mélyinterjúra is sor került az adott munkafolyamat felelősével.
Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek
rögzítésre.
Az ellenőrzési terv teljesítéséről az 1. számú függelék ad tájékoztatást.
A belső ellenőrzés megállapításai átlagos, illetve csekély jelentőségűnek minősíthetőek. Kiemelt
jelentőségű, a vezetés részéről azonnali intézkedést igénylő javaslat megfogalmazására nem
került sor.
I./1./b) Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett
jelentések száma és rövid összefoglalása
A 2021. évi ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.
I./2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása
Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak.
A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont szervezet, illetve az adott munkafolyamat felelősei az
ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Minden dokumentum és program hozzáférést a
belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak, ami hozzájárult a hatékonysághoz.
A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés
megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy
a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a
vizsgálat.
Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés
feltételeinek és teljesülésének vizsgálata volt.
A jelentéstervezet az ellenőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal,
javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban
megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos
működéshez.
I./2./a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága
A Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) nem rendelkezik belső ellenőrzési egységgel,
illetve belső ellenőrrel, mivel önálló belső ellenőrzési egység kiépítése, vagy belső ellenőr teljes
munkaidőben történő foglalkoztatása nem lenne gazdaságos, ezért a belső ellenőrzési
feladatellátás külső szolgáltató igénybevételével történik.
A belső ellenőrzést ellátók képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt
követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztráció megtörtént, s az Áht-ban meghatározott
engedéllyel rendelkezik.
A belső ellenőrzési vezető 2021. évben kötelező továbbképzésre – a kétévenkénti képzési
kötelezettség miatt – nem volt köteles.
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I./2./b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális
függetlenségének biztosítása
A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2021. évben teljeskörűen biztosított volt, mivel a
jelentések közvetlenül megküldésre kerültek az ellenőrzött személy vagy szervezet részére. A
külső szolgáltatás jellegéből eredően az egyes ellenőrzések során kollegiális érintettség nem
merült fel. Az ellenőrzési tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési vezető nem
került bevonásra.
I./2./c) Összeférhetetlenségi esetek
2021. évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetetlenségi
helyzet nem merült fel.
I./2./d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
2021. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.
I./2./e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező a járványhelyzetből eredt, de az elmúlt két
év tapasztalatai alapján a nehézségek és problémák megoldásra kerültek, ezért alapvetően
akadályozó elem nincs.
I./2./f) Az ellenőrzés nyilvántartása
Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Hivatalban évenként, illetve elkülönítetten,
nyomon követhető formában történik. A megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés
egy példánya az irattárba kerül.
A külső ellenőrzések nyilvántartása a jegyző feladata.
I./2./g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére javaslat nem került megfogalmazásra.
I./3. A tanácsadó tevékenység bemutatása
A korábbi évek gyakorlata szerint a belső ellenőrzés keretében történő véleményezés,
állásfoglalás rendje kialakult, amelynek legfőbb területei: a gazdálkodást érintő jogszabályi
változások, azok értelmezése, költséggazdálkodást érintő kérdések, számviteli és intézményi
szabályozottság.
A belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadó tevékenység írásba foglalására
nem került sor.
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II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján
II./1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának
és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok
A vizsgálatok eredményeként megfogalmazott javaslatok elfogadottsági szintje százszázalékos.
Az éves tervezéskor a korábban elvégzett vizsgálatok eredményeként megfogalmazott
intézkedések számba vétele is megtörténik, mely indokolt esetben az utóvizsgálat
szükségszerűségét meghatározza. A határidőkről, végrehajtásról és hasznosulásról az
utóvizsgálatok mellett az ellenőrzöttek kötelező beszámolója nyújthat információt. Az ajánlások
és javaslatok nyilvántartására nem működik adatbázis rendszer.
A kiemelt megállapítás a 2021. évi ellenőrzések lefolytatását követően nem került
megfogalmazásra, mivel nem volt olyan megállapítás, amely olyan tényre mutatott volna rá,
amely megakadályozta volna, hogy az Önkormányzat alapvetően eleget tegyen legfontosabb
céljainak és célkitűzéseinek, s nem tárt fel olyan helyzetet, amelyben a kockázati kitettség
jelentős.
II./2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése
1. Kontrollkörnyezet
Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel
alapvetően megfelelőnek ítélhető a kontrollkörnyezet. Az Önkormányzat a gazdálkodás terén az
alapvető szabályzatokkal rendelkezik, de a működés terén szabályozatlan területként
definiálható a teljesítményértékelés rendszere.
A célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok
meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és
feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelendő,
hogy ezen dokumentumok folyamatosan felülvizsgálatra, s a változó jogszabályi környezet és
alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek. A gyakori jogszabály változás fokozott
terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, de a Hivatal törekszik
a gyakorlat és a szabályozás szinkronjának megteremtésére.
Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata az Mötv. alapján rendeleti szinten
elfogadott.
2. Integrált kockázatkezelési rendszer
Az Önkormányzatot érintően nem szabályozott és nem működtetett a szervezeti integritást sértő
események kezelésének eljárásrendje, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje. A
közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendje kialakított.
3. Kontrolltevékenységek
Az önkormányzati folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek
kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a
rendszere és nyilvántartása kialakított, esetenként azonban hibák tapasztalhatók. A jövőben az
ellenőrzések a negatívumok megszüntetésére irányulnak.
A MÁK felé és a többi állami hatóság felé az Önkormányzat működési és gazdálkodási feladatait
ellátó Hivatal jelentéstételi kötelezettségének eleget tett. Az adatok, információk nyilvántartása,
tárolása szabályozott.
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4. Információ és kommunikáció
Az Önkormányzaton belül és az alapított, illetve irányított intézmények felé az
információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes
ellátottság.
Az Önkormányzat a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan nem rendelkezik, mivel a Hivatal
szabályzatait alkalmazza. Ebből eredően az Önkormányzat iratkezelési szabályzattal nem
rendelkezik. Dokumentum kezelése a Hivatal által szabályozottak szerint és az általa alkalmazott
ASP iktatási rendszerrel történik.
Az Önkormányzat az Info. törvényben előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de
az átláthatóság érdekében további fejlesztés szükséges, különösen a döntések előkészítésére és
meghozatalára vonatkozóan.
5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)
A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra
csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az Önkormányzat
célkitűzéseinek megvalósítását.
A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.
Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására
okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.
A belső ellenőrzést külső vállalkozó végzi szerződéssel, akivel az együttműködés megfelelő.
A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz. Adatok, információk nyilvántartása,
tárolása az adatkezelői szintű ismeretek miatt nem szabályozott.
II./3. Az intézkedési tervek megvalósítása
2021. évben intézkedési terv készítésére köteles belső ellenőrzési javaslat fogalmazódott meg.
Az ellenőrzési megállapítások megalapozottak voltak, hozzájárultak a vezetői intézkedések
meghozatalához.
Az intézkedési terv a szükséges intézkedés végrehajtásáért felelős személy és a vonatkozó
határidő megjelölésével készült el, amelyben a feladathoz kapcsolódó határidő úgy került
meghatározásra, hogy az számonkérhető legyen.
Kelt: Szombathely, 2022. február 15.
Készítette:
…………………………………
belső ellenőrzési vezető
Jóváhagyta:
…………………………..
jegyző
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4./Napirend: Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény szakmai programja
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2022. április 28-i testületi ülésén

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás megküldte az
önkormányzatnak az intézmény szakmai programját és az azt elfogadó határozati javaslatot,
amely az előterjesztés mellékleteként kiküldésre került a képviselőknek.
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény
szakmai programjának elfogadására.

Határozati javaslat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunakanyari Család- és
Gyermekjóléti Intézmény szakmai programját a jegyzőkönyvhöz csatolt tartalommal és
formában elfogadja.

Pilisszentkereszt, 2022. április 22.

Peller Márton
polgármester

5./Napirend: Önkormányzat intézményeinek alapító okirat módosítása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2022. április 28-i testületi ülésén

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Államkincstár az önkormányzat két intézményére vonatkozóan felhívta a
figyelmünket az alapító okiratok módosításának szükségességére.
A törzskönyvi nyilvántartás adatainak felülvizsgálatakor megállapításra került, hogy az
Önkormányzat által fenntartott Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár és a
Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal még nem rendelkeznek a 2015. január 1-jén
bevezetésre került új formátumú alapító okirattal, azonban csak ezen okirat minták szerint
elkészített okiratok fogadhatóak be a törzskönyvi nyilvántartásba.
Fentiekre való tekintettel kérem a Képviselő-testületet a módosított alapító okiratok
elfogadására.

Határozati javaslat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal és formában elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az Alapító Okiratot aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozati javaslat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti
Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítását jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal és formában elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az Alapító Okiratot aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2022. április 22.
Peller Márton
polgármester

Okirat száma:

Módosító okirat
A Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
által 2014. április 17. napján kiadott Alapító Okiratát, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – az 54/2014. (IV. 17.) számú önkormányzati határozatára
való figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1. Az Alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye
1.1

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár
A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Forrás utca 7/C.

1.2.

2. Az Alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő
rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. 10.10.

2.2

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1.

megnevezése: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

2.2.2.

székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

3. Az Alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.2.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.2.1. megnevezése: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.2.2. székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

3.3.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.3.1. megnevezése: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
3.3.2. székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

4. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjába foglalt kulturális szolgáltatás, különösen a
nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a
kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

910110

Közművelődési intézmények tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: kulturális alapellátás és közművelődési
alapszolgáltatás ellátása. Nyilvános könyvtári szolgáltatás a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. §-a alapján. A könyvtár
alapfeladatai: gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre
bocsájtja; tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól; biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését; részt
vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. Kulturális hagyományok
megőrzése, méltó folytatása, a közösségi és egyéni művelődés személyi, szellemi feltételeinek
javítása. Helytörténeti, településtörténeti, nemzetiségi hagyományőrző rendezvények és
programok szervezése. Közösségi tér biztosítása a községben tevékenykedő civilszervezeteknek,
művészeti együtteseknek, valamint egyéb, művelődési szerveződéseknek.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

082020

Színházak tevékenysége

2

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

3

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

4

082044

Könyvtári szolgáltatások

5

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
2

6

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

7

082093

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

8

086030

Nemzeti kulturális együttműködés

9

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

4.5.
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pilisszentkereszt község
közigazgatási területe

5. Az Alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának épviselő-testülete nyilvános pályázat útján, határozott időre, legfeljebb 5 évre
bízza meg a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján. A költségvetési szerv
vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

2

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

3

közfoglalkoztatási jogviszony

a Közfoglalkoztatásról és közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény

6. Az Alapító okirat záradékának helyébe a következő rendelkezés lép:

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. április 14. napján kelt Alapító Okiratot visszavonom.

P.H.
Peller Márton
polgármester

3

Okirat száma:

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Pilisszentkereszti
Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki:

A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Forrás utca 7/F.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.1.1. megnevezése: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2.1.2. székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
3.1.2. székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában foglalt kulturális szolgáltatás, különösen
a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység
támogatása.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

910110

Közművelődési intézmények tevékenysége

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: kulturális alapellátás és közművelődési
alapszolgáltatás ellátása. Nyilvános könyvtári szolgáltatás a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. §-a
alapján. A könyvtár alapfeladatai: gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi,
gondozza és rendelkezésre bocsátja; tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári
rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól; biztosítja más könyvtárak állományának és
szolgáltatásainak elérését; részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum-és
információcserében. Kulturális hagyományok megőrzése, méltó folytatása, a közösségi és
egyéni művelődés személyi, szellemi
feltételeinek javítása. Helytörténeti,
településtörténeti, nemzetiségi hagyományőrző rendezvények és programok szervezése.
Közösségi tér biztosítása a községben tevékenykedő civilszervezeteknek,
művészetiegyütteseknek, valamint egyéb, művelődési szerveződéseknek.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

082020

Színházak tevékenysége

2

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

3

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

4

082044

Könyvtári szolgáltatások

5

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

6

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

7

082093

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

8

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

9

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pilisszentkereszt község
közigazgatási területe

2

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján, határozott időre,
legfeljebb 5 évre bízza meg a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján. A
költségvetési szerv vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

2

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

3

közfoglalkoztatási jogviszony

A Közfoglalkoztatásról és közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. április 17. napján kelt alapító okiratot visszavonom.
Kelt: Pilisszentkereszt, időbélyegző szerint

P.H.
Peller Márton
polgármester

3

Okirat száma:

Módosító okirat
A Polgármesteri Hivatal a Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselőtestülete által 2009. október 22. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Pilisszentkereszt Község Önkormányzat
képviselő-testületének …./2022.(……) számú határozata alapján – a következők szerint
módosítom:
1. Az Alapító okirat bevezető részének helyébe a következő rendelkezés lép:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Pilisszentkereszti
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:
2. Az Alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye
1.1

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

3. Az Alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő
rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.09.30.

2.2

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1.

megnevezése: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

2.2.2.

székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

4. Az Alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

5. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal
ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésére való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat. A Polgármesteri Hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint
az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Polgármesteri Hivatal ellátja a Mötv-ben és a
vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat, gondoskodik a helyi
önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok) bevételeivel és kiadásaival
kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és
beszámolási feladatok ellátásáról.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

2

011140

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok
igazgatásitevékenysége

3

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

4

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

5

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

6

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

2

7

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

8

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

9

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4.5.
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pilisszentkereszt község
közigazgatási területe

6. Az Alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a Mötv. 81. § (1) bekezdése alapján a
jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt. A Mötv. 82. § (1) bekezdése, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően a polgármester –
pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt. A jegyző a feladatát közszolgálati
jogviszonyban látja el.
A Mötv. 67.§ (1) bekezdés f) pontja alapján a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat a
jegyző tekintetében.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

2

közszolgálati jogviszony

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény

3

munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény

4

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény

7. Az Alapító okirat 6-14. pontjai törlésre kerülnek.
8. Az Alapító okirat záradékának helyébe a következő rendelkezés lép:

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2009. október 22. napján kelt Alapító Okiratot
visszavonom.

3

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Pilisszentkereszt, időbélyegző szerint

P.H.

Peller Márton
polgármester

4

Okirat száma:

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Pilisszentkereszti
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő
rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990 09.30.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal
ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésére való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat. A Polgármesteri Hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Polgármesteri Hivatal ellátja a Mötv-ben és a
vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat, gondoskodik a
helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok) bevételeivel és
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

2

011140

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége

3

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

4

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

5

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

6

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

7

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

8

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

9

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pilisszentkereszt község
közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a Mötv. 81. § (1) bekezdése alapján a
jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt. A Mötv. 82. § (1) bekezdése, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően a polgármester
– pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt. A jegyző feladatát közszolgálati
jogviszonyban látja el.

2

A Mötv. 67. § (1) bekezdés f) pontja alapján a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat
a jegyző tekintetében.
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

2

közszolgálati jogviszony

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény

3

munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény

4

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2009. október 22. napján kelt alapító okiratot visszavonom.
Kelt: Pilisszentkereszt, időbélyegző szerint
P.H.
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