1./Napirend: A 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.26.) önkormányzati rendelet
2017.12.31. napig történő végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a rendelet szükség szerinti
módosítása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2018. április 26-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A módosítást indokolja, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.
rendelet 17. melléklete értelmében a 05. és 09. számlacsoportokban vezetett nyilvántartási
számlákon belül a költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségek (a 0021, 0022.
vagy 0041. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű)
nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegét nem haladhatja meg a teljesítés (3-as
végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege.
A Pilisszentkereszt Község Önkormányzat főösszege 4.557 E Ft-al emelkedett, az alábbi
okok miatt: államháztartáson belüli előirányzata költségvetési támogatása 2.605 E Ft-al,
a közfoglalkoztatottak támogatása 452 E Ft-al, szociális tűzifa támogatása 1.500 E Ft-al,
emelkedett.
Az Önkormányzati előirányzatok vonatkozásában az előirányzat módosítást a következők
szerint hajtottuk végre:
Megnevezés

(E Ft)

Működési célú támogatások ÁHT belülről

4.557

Dologi kiadások

1.500

Egyéb működési célú kiadások

2.957

A Polgármesteri Hivatal, valamint a Szlovák Nemzetiségi Óvoda előirányzat fő összege
nem változott, kizárólag belső átcsoportosítások kerültek végrehajtásra.

Kimutatás az előirányzatok alakulásáról a II. költségvetés módosítás eredményeként ( E Ftban )
Önkormány
zat

Hivatal

Óvoda

Művelődési
Ház

Összesen

160.013

0

100

0

160.113

58.821

0

0

0

58.821

56.250
16.146
0

0
518
62

0
12.093
302

0
50
0

56.250
28.807
364

815

0

0

0

815

0

0

0

0

0

154.422
446.467
0
446.467
30.848

54.846
55.426
54.101
1.325
28.950

78.172
90.667
77.397
13.270
55.509

9.586
9.636
9.532
104
5.771

297.026
602.196
141.030
461.166
121.078

11.210

8.341

12.737

1.300

33.588

82.733

16.756

21.971

2.310

123.770

9.820

750

0

0

10.570

K5. Egyéb működési célú kiadások

55.705

0

0

0

55.705

K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú
kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
Összesen
ebből int. fin.
Kiadások összesen

45,756
64.344

629
0

450
0

255
0

47.090
64.344

0

0

0

0

0

146051
446.467
141.030
305.437

0
55.426
0
55.426

0
90.667
0
90.667

0
9.636
0
9.636

146.051
602.196
141.030
461.166

Rovatcsoport
B1. Működési célú támogatások
államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett
pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök
B8. Finanszírozási bevételek
Összesen
ebből int. fin.
Bevételek összesen
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pilisszentkereszt, 2018. április 21.
Peller Márton
polgármester

2./Napirend: Völgyzugoly Műhely szerződés módosítás ügye
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2018. április 26-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Képviselő-testületünk döntött a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról. A beszerzési
eljárás lefolytatását követően kiválasztásra került a feladat elvégzésére a Völgyzugoly Műhely,
aki a munkát meg is kezdte.
Az időközben újra megváltozott jogszabályi környezet miatt azonban szükségessé vált
felülvizsgálni a szerződés keretében vállalt munkafolyamatokat, melynek kiegészítésre kellett
kerülnie a településfejlesztési koncepció felülvizsgálatával is, mely a teljes egyeztetési eljárást
is megváltoztatja, továbbá új további munkarészeket is szükséges előkészíteni, melyre az eddigi
szerződés nem adott lehetőséget.
A megváltozott jogszabályi környezetnek történő megfelelés végett a Völgyzugoly Műhely
előkészítette az új munkarészekkel kiegészített ajánlatát, melyet jelen előterjesztéshez csatoltan
megküldök, így a határozati javaslatot módosítani szükséges.
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel a jogszabályi
változásokra a Völgyzugoly Kft-vel (2083 Solymár, Bimbó u. 20.) kötött településrendezési
eszközök felülvizsgálatára szóló szerződését módosítja, és elfogadja a településtervező által
előterjesztett változásokra beadott új árajánlatát, mely szerint a szerződés összegét további
1.600.000,- Ft + ÁFA árral megemeli. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, főépítész

Pilisszentkereszt, 2018. április 13.
Peller Márton
polgármester

3./Napirend: Főépítész megbízás, és a Települési Arculati kézikönyv ügye
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2018. április 26-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012 (XI.8.) kormányrendelet alapján Pilisszentkereszt község elkészíttette a
települési arculati kézikönyvét.
A 314/2012 (XI.8.) kormányrendelet 28. § (1) bekezdés alapján a koncepciót, a stratégiát, a
településrendezési eszközöket, a kézikönyvet és a településképi rendeletet a polgármester,
illetve a főpolgármester (a továbbiakban együtt: polgármester) egyezteti a partnerségi
egyeztetés szerinti érintettekkel, a 9. melléklet szerinti érintett államigazgatási szervekkel, az
érintett területi és települési önkormányzatokkal.
A 314/2012 (XI.8.) kormányrendelet 43/A (9) bekezdése alapján (2) és (6) bekezdések szerinti
államigazgatási szervekkel történő egyeztetés a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett
digitális egyeztetési felületen történik.
A 314/2012 (XI.8.) kormányrendelet 43/A (2) alapján a kézikönyvet véleményezésre
megküldtük a Magyar Építész Kamarának, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, a
kulturális örökség védelméért felelős miniszternek és az illetékes nemzeti park igazgatóságnak,
A 314/2012 (XI.8.) kormányrendelet 43/A (8) A polgármester az elfogadás előtt ismerteti a
képviselő-testülettel a beérkezett véleményeket, az el nem fogadott véleményeket és azok
indokolását, egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet, illetve az elfogadott vélemények alapján a
kézikönyv tervezetében és a településképi rendelet tervezetében javasolt módosításokat.
A főépítész tájékoztatta a képviselő testületet valamint a falugyűlésen előzetes tájékoztatást
adott a kézikönyv elkészítésének céljáról, elfogadás utáni várható hatásairól.
Az elkészült kézikönyv véleményezési munkaanyagát a képviselő-testület 2017. december 7-i
ülésén véleményezésre alkalmasnak találta.
Az elkészült kézikönyv véleményezési munkaanyaga meghirdetésre és feltöltésre került az
önkormányzat honlapján, hirdetőtábláján, polgármesteri titkárságon
A véleményezésre bocsátott településképi arculati kézikönyv 2017. december 7-én feltöltésre
került a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztetési felületre.
A 314/2012 (XI.8.) kormányrendelet 43/A (7) bekezdés alapján a (6) bekezdés szerint
megküldött tervezetet a (6) bekezdésben meghatározott szervek 21 napon belül véleményezik.
A véleményezési szakasz 2017. december 29-én zárul.
A beérkezett vélemények és az arra adott válaszok a testületi ülésen kerültek ismertetésre.
2017. december 29-én 118/2017. (XII.29.) sz. határozattal elfogadta a képviselő testület
Pilisszentkereszt településképi arculati kézikönyvét.

A kézikönyv elfogadását követően szükséges még az, hogy önkormányzat a településkép
védelmét a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben (a továbbiakban:
Tktv.) kapott felhatalmazás alapján a településképi rendelet megalkotásával biztosítja.
A főépítész ezt a feladatot is ellátja. A TAK és a TKR elkészítésére szükségszerű a szerződés
megkötése is, melyet jelen előterjesztéshez csatolok.
A fentieken túl, az előző napirendként tárgyalt település rendezési terv eszközeinek
felülvizsgálata is megnövekedett főépítészi jelenlétet igényel, a hatályos szerződés lejárt, ezt az
idei évben szükséges módosítani.
Javaslom az alábbi határozati javaslatok elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Települési Arculati
kézikönyv elkészítésére megbízta Rózsa Gyöngyvér főépítészt bruttó 450.000,- Ft összegben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési főépítészi
feladatok ellátására továbbra Rózsa Gyöngyvért bízza 2018. május 1- től – 2019. december 31ig az ajánlatában szereplő feladatokkal, havi bruttó 85.000,- Ft díjazásért. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy Rózsa Gyöngyvérrel a szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2018. április 21.
Peller Márton
polgármester

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről
Pilisszentkereszt község Önkormányzata (székhely: 2098. Pilisszentkereszt, Fő u. 12.),
adószám: , Bankszámlaszám: , képviseli: Peller Márton polgármester, mint megbízó (a
továbbiakban: megbízó),
másrészről
Rózsa Gyöngyvér, okl. építészmérnök, egyéni vállalkozó (cím: 2013. Pomáz, Vasvári u. 12.),
adószám: 70637340-1-33, nyilvántartási szám: 9002023, bankszámlaszám: 1040305750526574-49571004, mint megbízott (a továbbiakban: megbízott)
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:
1.

Jelen megbízási szerződés aláírásával megbízó megbízza, megbízott pedig elvállalja
község tekintetében a települési főépítészi feladatok ellátását. Megbízott szavatol azért,
hogy jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatásokat jogosult nyújtani, illetve a
tevékenységet jogosult folytatni.

2.

Jelen megbízási szerződés alapján megbízott köteles:
2.a

havonta két alkalommal 3 órában a Község Polgármesteri hivatalában
megjelenni és ügyfélfogadást tartani.

2.b

A főépítészi tevékenységgel kapcsolatos előterjesztéseket elkészíteni, az
előterjesztés során a megbízóval vagy annak képviselőjével egyeztetni

2.c

szükség esetén az előterjesztéseit tárgyaló bizottsági és képviselő-testületi
üléseken megjelenni

2.d

rendezési terv eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok teljeskörű
ellátása

3.

A megbízási szerződésben rögzített feladatokat megbízott megbízó utasításainak
megfelelően köteles ellátni. Amennyiben az utasítás szakszerűtlen, szabálytalan stb.
megbízott köteles szóban felhívni erre megbízó figyelmét. Amennyiben a szakszerűtlen
utasítást megbízó változatlanul fenntartja, megbízott írásban köteles a szakszerűtlenségre
felhívni figyelmét.

4.

Amennyiben megbízott tudomást szerez a főépítészi tevékenység ellátásával kapcsolatos
bármely lényeges tényről, haladéktalanul köteles értesíteni a község polgármesterét.

5.

Megbízó jelen megbízási szerződés tárgyát képező feladatok ellátásáért bruttó 85.000
Ft/hó, azaz összesen negyvenötezer forint/hó megbízási díjat fizet, melyet megbízó a
tárgyhót követően minden hónap 8. napjáig megbízott K&H Banknál vezetett
10403057-50526574-49571004 számú számlájára átutalással teljesít.
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6.

Megbízó vállalja a főépítészi feladatkör ellátásával összefüggő előzetesen egyeztetett,
tételesen igazolt készkiadások megtérítését.

7.

Megbízott jelen megbízási szerződés tárgyát képező feladatok ellátásáért a vonatkozó
jogszabály (szerződés aláírásakor a 190/2009 (IX.15.) korm. rendelet), valamint a Ptk.
általános szabályai szerint felel.

8.

Jelen megbízási szerződést felek 2018. május 1-jétől 2019. december 31. időtartamra
kötik meg.

9.

Jelen megbízási szerződést bármely fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával,
külön indokolás nélkül felmondhatja. A felmondási idő 90 nap.

10.

Jelen megbízási szerződést megbízó abban az esetben azonnal hatállyal felmondhatja
(írásos nyilatkozatával), amennyiben megbízott feladatait nem látja el, illetve feladatait
nem megbízó utasításainak megfelelően látja el. Amennyiben a megbízási díjat a
megbízó nem utalja az esedékességtől számított 30 napon belül, megbízott szintén
jogosult azonnal hatállyal, írásban felmondani a szerződést.

11.

Jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. megbízási
szerződésre vonatkozó előírásai vonatkoznak.

Jelen megállapodást szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
írják alá.
Pilisszentkereszt, 2018.

………………………………
Peller Márton
polgármester
Pilisszentkereszt Önkormányzata
Megbízó

………………………………..
Rózsa Gyöngyvér
okl. építészmérnök
főépítész-szakmérnök
Egyéni vállalkozó

2/2

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről:
Pilisszentkereszt község Önkormányzata (székhely: 2098. Pilisszentkereszt, Fő u. 12.), képviseli: Peller
Márton polgármester, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről:
Rózsa Gyöngyvér, okl. építészmérnök, egyéni vállalkozó (cím: 2013. Pomáz, Vasvári u. 12.), adószám:
70637340-1-33, nyilvántartási szám: 9002023, bankszámlaszám: K&H bank 10403057-50526574-49571004,
mint Tervező, (a továbbiakban: Tervező)
1./ Szerződés tárgya:
Pilisszentkereszt Község Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Rendeletének
elkészítése, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló többször módosított 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) valamint a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet értelmében.
2./ Munkavégzés feltételei:
Tervező vállalt feladatait az árajánlat megadása idején hatályban lévő hazai normatíváknak, szabványoknak,
műszaki feltételeknek, az illetékes hatóságok követelményeinek és szabályainak megfelelően végzi.
3./ A tervezés terjedelme, tervezői díj:
Az alábbiakban felsorolt munkarészek elkészítése a 2017. 11. 09-én kelt árajánlat alapján a meglévő
önkormányzati rendeletek figyelembevételével, valamint a részvétel a Településképi Arculati Kézikönyv
egyeztetési és jóváhagyó eljárásában
A teljes tervezési díj :
450.000,- Ft azaz négyszázötvenezer forint
A tervezési díj nem tartalmazza a tervezési alaptérkép és a tervezés során esetleg szükségessé váló egyéb
dokumentumok elkészítésének és beszerzésének költségeit.
4./ Ütemezés, teljesítés:
4.1. Elkészítendő munkarészek, ütemezés, vállalási határidő és a számlázás részletezése:
•

Elkészítendő munkarészek:

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásaiban foglaltak szerinti tartalommal
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1.

Bevezetés, köszöntő

2.

A település bemutatása, általános településkép, településkarakter

3.

Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek,
településképi jellemzők.

4.

Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati
jellemzők és településkarakter bemutatásával

5.

A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások:
5.1.
Építészeti útmutató
5.2.
Közterületek településképi útmutatója (utcák, terek, közparkok, közkertek)

6.

Jó példák bemutatása
6.1.
Épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés
6.2.
Kerítések
6.3.
Kertek, zöldfelületek
6.4.
Sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések

7.

Beépítési vázlatok – amennyiben a település léptéke, a kialakult településkép, település-szerkezet

megkívánja
TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET ELKÉSZÍTÉSE
A Miniszterelnökség által kiadott mintarendelet alapján
1.

A helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmére (a továbbiakban: helyi védelem), illetve a védelem
megszüntetésére vonatkozó előírások

2.

A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi
szempontból meghatározó területekre vonatkozó előírások

3.

Településképi követelmények

4.2. A teljesítés elfogadását akadályozó kifogás esetén Megrendelő az átvételtől számított 5 munkanapon
belül köteles észrevételeit írásban közölni és Tervező a Megrendelő észrevételeiben szereplő
kiegészítéseket, pótlásokat köteles a terven átvezetni.
Amennyiben Tervező részére a fenti időtartamon belül észrevétel nem érkezik, a teljesítést elfogadottnak kell
tekinteni.
4.3. Tervező garantálja az általa elkészített dokumentumok minőségét, komplettségét és célra való
alkalmasságát, nem vállal azonban garanciát a dokumentumok szakhatósági, illetve önkormányzati
jóváhagyására.
4.4. A teljesítés módja: Pilisszentkereszt Község Polgármesteri Hivatala székhelyén történő átadás.
4.5. A Megbízó szakmai tartalom szerint ellenőrzi az elkészült dokumentumokat, és igazolja a szerződés
teljesítését.
5./ Fizetési feltételek:
Megrendelő a Tervező által részére kiállított számlát, átvétele után, a teljesítés igazolását követően 10 banki
napon belül a Tervező K&H banknál vezetett 10403057-50526574-49571004 számú számlájára átutalással
kiegyenlíti. Fizetési késedelem esetén a Ptk. szerinti kamat megfizetését vállalja.

3

6./ Egyéb feltételek:
6.1. Amennyiben a jelen szerződés teljesítéséhez további adatok, információk közlése válik szükségessé,
illetőleg a jelen szerződés megkötésekor előre nem látható új körülmények merülnek fel, úgy a Megrendelő
a Tervező felhívására a lehető legrövidebb időn belül a hiányzó adatokat stb. szolgáltatja, a szükséges
intézkedéseket megteszi. Az adatszolgáltatás elmulasztásából eredő következményeket a Megrendelő viseli.
6.2. A Megrendelő konzultáció formájában jogosult a munkát figyelemmel kísérni.
6.3. Tervező a szereplő szakágaknál tervezői jogosultsággal rendelkezik, illetve ezzel rendelkező altervezőt
vesz (vehet) igénybe.
6.4. Ha a Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a tervezést a Megrendelőnek felróható okból 30 napnál
hosszabb ideig szüneteltetni kell, Megrendelő a Tervező addigi tevékenységének és azzal kapcsolatos
költségeinek ellenértékét időarányosan megfizeti.
6.5. Előzetes figyelmeztetés után a tervező is elállhat a szerződés teljesítésétől, ha a Megrendelő alkalmatlan,
célszerűtlen stb. utasítást ad a munka végzésére, illetve ha az előírt szervek véleményezése során a
dokumentumok megvalósíthatóságát illetően kétségek, akadályok merülnek fel. Megrendelő köteles ez
esetben is a Tervező által addig elvégzett munka arányos díját – a készültségi fok alapján – megfizetni.
6.6. Megrendelő késedelmes teljesítés esetére késedelmi kötbért köt ki, melynek összege 5.000
Ft/munkanap,
de
összege
nem
haladhatja
meg
a
tervezési
díj
15
%-át.
A késedelmi kötbér a számla összegéből történő levonással kerül érvényesítésre.
6.7. Tervező jogosult a díj és a határidő tekintetében a szerződés módosítására, ha Megrendelő:
a)

a tervezési feladatot módosítja,

b)

más olyan jellegű adatot közöl, ami a szerződés tartalmára lényeges kihatással van.

6.8. A dokumentumok birtokában az önkormányzati egyeztetést és a jóváhagyási eljárást a Megrendelő
kezdeményezi.
6.9. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel összefüggő minden vitájukat egyeztetés keretében
kísérlik meg rendezni. Bírósághoz csak az egyeztetési kísérletek meghiúsulása után fordulnak.
6.10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
paragrafusai az irányadók.
Pilisszentkereszt,

…………………..........................
Rózsa Gyöngyvér
egyéni vállalkozó
Tervező

..................................…………
Peller Márton
polgármester
Megrendelő

4./Napirend: Tájékoztatás a település közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2018. április 26-i testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Ezúton terjesztem elő a település közbiztonságának helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót,
továbbá a tűzoltóság által készült, hetekre lebontott jelentéseket tájékoztatás céljából.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a tájékoztatást.

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a település 2017. évi
közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót, és tűzoltósági beszámolót tudomásul
vette.

Pilisszentkereszt, 2018. április 20.

Peller Márton
polgármester

Szám: 13090/913/2018. ált.

A SZENTENDREI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2017. ÉVI
ÉVÉRTÉKELŐ BESZÁMOLÓJA

Felterjesztem:
Kovács László r. ezredes
kapitányságvezető
Jóváhagyom:
Dr. Mihály István r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
megyei főkapitány
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I.

A KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

1.1. A bűnügyi helyzet bemutatása. A regisztrált bűncselekmények száma és változása.
A regisztrált bűncselekmények számát tekintve 2017. évben az ENYÜBS adatok alapján a
korábbi 2016. évi 1536 bűncselekményről 1743-ra nőtt a rendőri eljárásokban regisztrált
bűncselekmények száma, ami 13,48 százalékpontos növekedést jelent.
Az elmúlt nyolc évet figyelembe véve hullámzó tendencia figyelhető meg. Ezekben erősen
közrejátszik az egyes bűncselekmények rendbeliségének változása is (pl. okiratokkal
kapcsolatos bűncselekmények), illetve az hogy egyes bűncselekmények időközben NAV
hatáskörbe kerültek (pl. szerzői joggal kapcsolatos bűncselekmények.)
Az objektivitáshoz hozzá tartozik, hogy egy-egy befejezett sorozat ügy önmagában képes akár
10 százalékpontos emelkedést okozni, és 2017. évben is fejezett be olyan csalás bűncselekmény
miatt folytatott eljárást a Szentendrei Rendőrkapitányság, amelyben 193 db esemény került
rögzítésre.
1.2 A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása.
Az előző évhez képest 2017-ben a közterületen elkövetett ismertté vált bűncselekmények száma
emelkedést mutat, 292-ről 310-re. A statisztikai értékelő struktúra alapján minden olyan
bűncselekmény, amely nem magánterületen valósul meg, ebbe a kategóriába kerül. Ide
sorolandók a területünkre jellemző ittas vezetések, garázdaságok és zömében a testi sértések is.
Ezen kategóriákban mindenhol magasabb számokat regisztráltunk.
1.3 A regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya, változása
A 100.000 lakosra vetített arány az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény
vonatkozásában emelkedett 2016-ról 2017-re 1948,3-ről 2030,5-re. A közterületen elkövetett
bűncselekmények vonatkozásában is hasonló tendencia állapítható meg 368,9-ről 391,7-re.
Kismértékű csökkenés állapítható meg azonban a 14 kiemelten kezelt bűncselekmény
számában, 989,3-ről 985,5-re és ezeken belül a közterületen elkövetett bűncselekményekre is
igaz ez a tendencia, 187-ről 151,6-ra.
1.4 Az illetékességi területen regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények
A kiemelten kezelt bűncselekmények száma minimális mértékben csökkent, 783-ról 780-ra a
2017-es évben. Ebben a kategóriában gyakorlatilag stagnálásról beszélhetünk.
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2. A bűnüldöző munka értékelése
2.1 A nyomozáseredményességi mutató alakulása
A rendőrkapitányság nyomozás eredményességi mutatója az összes rendőri eljárásban
regisztrált bűncselekmény vonatkozásában elmúlt évben emelkedett a 2016-os 53,6 %-ról 57,6
%-ra.
2.2 A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozás eredményességi
mutatója
Ahogy azt korábban már jeleztem, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma
emelkedett, azonban pozitívumként értékelhető, hogy ezen bűncselekmények vonatkozásában
a nyomozás eredményességi mutató is emelkedett, komoly nagyságrendben 69%-ról, 79,8 %ra. Ez az érték egyébiránt meghaladja a megyei átlagot.
2.3 Egyes kiemeleten kezelt bűncselekmények felderítési eredményességi mutatója
A kiemelten kezelt bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményesség
változásairól tudunk számot adni az előző 2016-os évhez képest.
A lopás bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményeség 2016. évben 25,8 %,
2017. évben 26,7 %-ra nőtt.
A rablás bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményeség 2017. évben 66,7 %.
A rongálás bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményeség2016. évben 16,7 %,
2017. évben 20,6 %-ra nőtt.
A súlyos testi sértés bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményeség 2016.
évben 70,4%, 2017. évben 80 %.
A garázdaság bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményeség 2016. évben
80,3 % 2017 évben 90,5 %-ra nőtt.
A jármű önkényes elvételének bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményeség
2016. évben 75 %, 2017 évben 100 %-ra nőt.
Az összes kiemelten kezelt bűncselekmény vonatkozásában 2016. évhez képest növekedett
a nyomozás eredményesség, 34 %-ról 38,4 %-ra.
A közterületen elkövetett, kiemelten kezelt bűncselekmények vonatkozásában 2016. évhez
képest növekedett a nyomozás eredményesség, 39,9 %-ról 54,2 %-ra.
A közterületen elkövetett, valamennyi bűncselekmény vonatkozásában 2016. évhez képest
erősen növekedett a nyomozás eredményesség, 69 %-ról 79,8 %-ra, mely 10,8 százalékponttal
magasabb.
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Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények vonatkozásában 2016. évhez
képest ismét növekedett a nyomozás eredményesség, 53,6 %-ról, 57,6 %-ra.
A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekménytípusokban az
elmúlt években folyamatos csökkenés mutatható ki. Az ide sorolható vagyon elleni, élet-testi
épség elleni, illetve a közterületen elkövetett közrend elleni bűncselekmények. Ezen
cselekmények száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, és a nyomozás eredményesség
is javult. Az eredmények kommunikálása a kapitányság részéről folyamatos.
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok
A szabálysértési előkészítő csoport, lefolytatja az elzárással büntethető szabálysértések
előkészítő eljárásai mellett, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20.§. /1/ bekezdés
a.-j., k, és l.-n., pontjaiba ütköző szabályszegések esetén a közigazgatási hatósági eljárásokat
is.
2016. évben 297, míg 2017 évben 286 szabálysértési eljárás indult az előkészítő csoportnál.
2015. évben 702 közigazgatási bírság miatti eljárás indult a kapitányságon, 2016. évben 1426,
míg 2017. évben 1425.
Kapitányságunk felderítési mutatója a tulajdon elleni szabálysértések esetén 26 % feletti volt.
A speciális szervezeti struktúra miatt elmondható, hogy a közigazgatási eljárások számának
drasztikus emelkedése komoly terhet jelent a kis szervezeti egységnek.
4. A közlekedésbiztonsági helyzet
A 2016-2017-es évek összehasonlításában megállapítható, hogy az anyagi káros balesetek
száma 53 darabbal, a könnyű sérüléssel járó 10 darabbal csökkent. A súlyos sérüléssel járó
balesetek száma 6 darabbal, míg a halálos kimenetelű balesetek száma 1 darabbal nőtt. A
sérültek számának tekintetében a 2016-os évhez képest az elhunytak száma 1 fővel, a súlyos
megsérült személyek száma 9 fővel növekedett, míg a könnyen megsérült személyek száma 21
fővel csökkent. Összességében a balesetek száma az elmúlt évekhez képest a tavalyi évben volt
a legkevesebb, 507 darab.
Ebben az évben is kiemelt figyelmet fordítottunk az iskolák és óvodák környékére,
megközelítési útvonalaira. A passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzése, az ittas
járművezetők és a gyorshajtók kiszűrése volt a fő feladat.
A gyalogátkelőhelyeket visszatérően ellenőriztük, motoros akciókat szerveztünk,
gyalogosokat és kerékpárosokat ellenőriztünk. A sérüléses balesetek kimenetelének enyhítése
céljából kiemelt figyelemmel kísértük a passzív biztonsági rendszerek használatát. 2017. évben
589 esetben kezdeményeztünk közigazgatási hatósági eljárást ezen szabályszegést elkövetőkkel
szemben. A kapitányságvezetői intézkedési terv alapján heti 1 fokozott ellenőrzés került
végrehajtásra A személyi sérüléssel járó balesetek száma 2 %-kal csökkent.
A közlekedésrendészeti osztály a 2017. évben 74 fokozott ellenőrzést tartott, nem a
mennyiségének növelését, hanem a minőségi feladat végrehajtást helyeztük előtérbe.
Több alkalommal éltünk a közútkezelő felé szignalizációval az úttest hibái valamint a 11-es
számú főút forgalomszervezési és forgalomtechnikai módosítása tárgyában. A közútkezelő
minden esetben pozitívan reagált.
Az év során a közlekedési bűncselekményekhez kötődő befejezett nyomozások száma
jelentősen nőtt.
Értékelő jelentés a Szentendrei Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről
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5. Az illegális migráció helyzete
A Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területén nem található sem vasúti útvonal, sem
tranzit útvonalként használt közútvonal, sem országhatár szakasz. Illegális migrációval
összefüggő feladatokat a kapitányság csak az előírt kötelező határrendészeti feladatokra
berendelt személyi és technikai feltételek biztosításával tesz eleget. Havi szinten a
kapitányságról átlagosan egy-egy hétre 3-6 fő kerül az ország déli határszakaszaira
átrendelésre, melyet még ki kell egészíteni havi 2-3 alkalommal egy-egy hétre elrendelt kutyás
rendőr berendeléssel ugyanezen célból.

II.

A közbiztonság érdekében tett intézkedések

1. A közterületi jelenlét mértéke
A Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területén az elvárt és szükséges közterületi
jelenlét a 2017. év folyamán is biztosításra került. 2016. év során 8712 fő 67069 órában látott
el közterületi szolgálatot, míg 2017. év során 8418 fő 62250 órában. Ez a szám bár némi
csökkenést mutat, a nyilvános helyek, idegenforgalmi szempontból frekventált helyszínek
közbiztonsága a szükséges mértékig került biztosításra. A csökkenés oka, hogy a közterületi
járőr állomány létszáma évről évre csökken, mely hiányt jellemzően túlszolgálatok
elrendelésével pótlunk. A 2018. év során is az elvárásoknak megfelelően kerülnek a
közterületek biztosításra.
2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata
A legfontosabb közterületi intézkedési adatok
a mellékelt táblázat szerint alakultak a 2017es évben.
Jól látható, növekedett azon intézkedések
száma, amely a közrendvédelmi szűrő és
kutatómunkára alapul.
Ezek elsősorban az elfogás, előállítás, a
szabálysértési vagy büntető feljelentések, a
helyszíni bírságok, és az alkoholszonda
alkalmazások.
A kapitányság klasszikus közterületi
állományának létszáma az elmúlt évben is
csak csökkent, az utánpótlásra rendkívül
limitáltak a lehetőségeink, mivel helyben
nincs jelentkező, a vidéki kollégák
letelepítése pedig az ingatlanárak miatt
gyakorlatilag lehetetlen. Nagyon fontos
lenne, hogy a probléma megoldásához az
önkormányzatok nyújtsanak segítséget,
hiszen az 50%-os létszámhiány felszámolása
az ő érdekük is.

2016.
258
344

2017.
304
226

Biztonsági intézkedések
száma

164

142

Elrendelt elővezetések száma

303

189

Szabálysértési feljelentések
száma

758

767

Büntető feljelentések száma

145

164

Helyszíni bírsággal sújtott
személyek száma (fő)

5 362

5 872

Alkoholszonda alkalmazások
száma összesen (eset)

3 014

4 183

Pozitív eredményű
alkoholszonda alkalmazások
száma (eset)

115

189

Elfogások száma
Előállítások száma
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Jelenlegi tapasztalatink alapján nem egyedi szolgálati lakások, hanem egy olyan szállójellegű
elhelyezése lenne célszerű, ahol a fiatal, gyökértelen kollégákat apartman vagy garzon jellegű
egységekben lehetne elszállásolni.
3. A rendezvénybiztosítások
A 2017. év folyamán a Szentendrei Rendőrkapitányság végrehajtott minden
rendezvénybiztosítást, mely egyes esetekben különösen nagy szervezési tevékenységet is
magában foglalt. Az év során összesen 201 darab rendezvényt biztosítottunk le, mely magában
foglalja a különböző delegációk, sport rendezvények, kulturális rendezvények, gyülekezési jog
hatálya alá tartozó demonstrációk biztosítását is. Büszkén jelenthetjük ki, hogy tettük mindezt
úgy, hogy egy alkalommal sem került sor rendkívüli eseményre, vagy jelentősebb rendőri
intézkedésre.
A turisztikai szempontból kiemelt időszaknak számító nyári időszakban állandó
járőrszolgálatot biztosítottunk a kiemelt helyszíneken. Végrehajtottuk továbbá az
idegenforgalmi idény rendezvényeinek biztosítást, melyek közül országos jelentőségű a
Visegrádi Palotajátékok, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban rendezett események,
valamint Szentendrén, a nyár folyamán megtartott közterületi kulturális, gasztronómiai és sport
rendezvények is.
Szentendre városa az elmúlt években végzett kutatások alapján bekerült Magyarország 10 olyan
települése közé, melyet éves szinten legnagyobb létszámban látogatnak turisták.
A rendőrkapitányság életében az ősztől tavaszig tartó időszak is nagy jelentőséggel bír, hiszen
a természeti területek látogatottsága ezekben az időszakokban is jelentős az állampolgárok által.
Ebből a szempontból mindenképp említést érdemel a Dobogókőn és Visegrádon található
sípályák látogatottsága.
A különböző rendezvénybiztosítások tekintetében Szentendre speciális helyzetben van, ugyanis
területünkön számottevő az úgynevezett „utazásbiztosítás”, amely a területre nagy számban
látogató védett vezetőknek köszönhető.
4. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttséges a szolgálat értékelése
A Szentendrei Rendőrkapitányságon a körzeti megbízotti szolgálat ellátás helyzete
meglehetősen stabilnak mondható. A 2017-es év során csupán kis mértékben volt tapasztalható
fluktuáció. Az év végére a meglévő 22 státuszból 21 volt feltöltve, azonban ezen státusz
feltöltése a 2018-as év elején megtörténik.
A körzeti megbízottak által feldolgozott bűnügyek száma a megelőző évhez képest némi
csökkenést mutat. A 2017-es év során a KMB állomány minden rendészeti tevékenységet
érintő statisztikai adat szerint kiemelkedően jó teljesítményt nyújtott.
5. Az igazgatásrendészeti tevékenység
A 2017. évet 1145 db iktatott szabálysértési üggyel zártuk, melyek a közrend – és közbiztonság
elleni, valamint közlekedési szabálysértések voltak. A 2016-os évben 1027 db ügy volt.
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A 2016. évben 276 esetben folytattunk le szabálysértési eljárást közúti közlekedési baleset
bekövetkezése miatt, 2017. évben ez 290-re nőtt (ebből 87 személyi sérüléses, 203 ügy anyagi
káros volt). A lehetőséghez képest igyekeztünk többségében tárgyalás alapján meghozni a
döntést ezekben az ügyekben.
A fegyver engedélyügyi szakterületen 2017. december 31-ig 2280 db ügyirat került beiktatásra,
melyből 61 db. új ügyirat keletkezett a vizsgált időszakban, mely a 2016-os évhez képest 4 db
ügyirattal több.
Az ügyfélfogadások során a vizsgált időszakban 714 kérelem került beadásra, 2016. évben 725
db volt. A rendőrkapitányság illetékességi területén 2512 db engedélyezett fegyver van, 2016éveben 2693 db. volt.
2017. év végére a személy és vagyonőri engedélyügyi szakterületen iktatott anyagok száma
2414 db. volt, ebből az aktuális időszakot vizsgálva az elmúlt egy évben 132 új anyag került
iktatásra, mely a 2016-os évhez képest 51 db. ügyiratnövekedést jelent.
A működési engedélyek és hatósági bizonyítványok száma a 2016-os évhez képest nem
változott, viszont a magánszemélyek részére kiadott igazolványok száma jelentősen emelkedett
114-ről 199 db-ra.
6. A bűn- és baleset-megelőzés
A feladatok végrehajtásába a bűnügyi szolgálati ág mellett a közrendvédelmi-, és a
közlekedésrendészeti szakterület is bevonásra került.
Bűnmegelőzési programokat egész évben szerveztünk, figyelembe véve az aktuális bűnügyi
helyzetet, valamint azokat az elkövetői magatartásokat, melyek meghatározták a
bűncselekmények jellegét, a sértetté válás minőségét.
Havonta legalább egy alkalommal, az aktuális bűnmegelőzési témakörökben előadásokat
tartanak, melyek vagy bejelentkezés útján, vagy az iskola felkérésére történnek. A témakörök
függvényében a kapitányságon összegyűjtött és kidolgozott bűnmegelőzési anyagok kerülnek
felhasználására és bemutatásra.
2017-es évben Dr. Mihály István r. dandártábornok megyei rendőr-főkapitány úr által 2017.
március 07-én 13000-2077/1/2017 ált számon jóváhagyott Balest megelőzési Programban
meghatározottak alapján, helyi baleset-megelőzési tervet készítettünk, mely alapján az alábbi
tevékenységet végeztük:
Kovács László r. ezredes és Gulyás Anita r. alezredes osztályvezető asszony havi
rendszerességgel TV Szentendrében, Pomáz TV-ben és a Budakalászi TV-ben és a Rádió
Szentendrében nyilatkozott az aktuális baleset megelőzési témákban. A helyi tévével rendkívül
jó a kapcsolat, külső helyszínen is több alkalommal forgattak már megelőzési témában. Minden
héten készül Szentendre Rend- Trend, mely a rendőrkapitányság aktuális híreit közli, a területen
lévő összes médiának szétküldve. Ebben rendszeresen közlünk baleset-megelőzési témában
tanácsokat, felhívásokat. Facebook oldalunk folyamatosan frissítésre kerül, aktuális balesetmegelőzési témával, vagy a végzett tevékenységünk bemutatásával. A Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság által biztosított gyalogos és kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban
készült animációs kisfilmek, valamint a DVD-n biztosított megelőzési kisfilmek a Szentendre
Város Baleset-megelőzési bizottság Facebook oldalán kerültek-kerülnek folyamatosan
megosztásra. Facebook oldal tapasztalata alapján a kisfilmeket a helyi médiák illetve a követők
tovább osztják, így széles körben tudjuk azt az interneten terjeszteni. Az iskolai előadások során
a kisfilmek levetítésre kerültek. A térségben a helyi körzeti megbízottakkal közösen részt
vettünk nyugdíjas találkozón, melyen baleset megelőzési előadást tartottunk.
Értékelő jelentés a Szentendrei Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről
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A nyugdíjas szervezetek felé jeleztük, hogy a rendezvényeiken szívesen részt veszünk, ha
konkrét felkérést kapunk annak mindig eleget teszünk. A területi önkormányzattokkal kiváló
az együttműködés számos önkormányzat által szervezett rendezvényen részt vettünk, baleset
megelőzési előadást, bemutatót tartottunk. 21 esetben jelentünk meg önkormányzati, vagy
egyéb szervezett által felkérésre a rendezvényeken. Az év során 22 alkalommal óvodában,
iskolában jelentünk meg illetve látogattak el hozzánk, mely során korosztálynak megfelelő
programmal – előadással tartottunk baleset megelőzési témájú előadásokat. 2017. évben két
alkalommal került nyílt nap megszervezésre a rendőrkapitányságon.
Saját tervezésű, életkornak, közlekedésben betöltött szerepnek megfelelő szóróanyagokat
készítettünk, melyeket fokozott ellenőrzések során osztunk, illetve a helyi médiában közlésre
kerülnek. A nyári hónapokban a Tourist Police diákok és a Sashegyi Sándor rendészeti iskola
diákjai fenti szóróanyagokat gyalogátkelőhelyeknél, strandoknál, a város számos pontján
osztották.
A közterület járőr állomány aktívan részt vesz a kerékpáros és gyalogos balesetek megelőzése
érdekében a láthatósági mellény osztásában, valamint a Látni és Látszani kampánnyal
kapcsolatos szóróanyagok osztásában, melyekről fényképfelvételek készültek.
2017-ben harmadszor került megrendezése az Őrzők napja, mely Szentendre Város
Önkormányzatával, az Altiszti Akadémiával és a Katasztrófavédelemmel került közösen
megszervezésre az európai autómentes nap keretében 2017. szeptember 22-én, ahol kb. 2 000
óvodás és iskolás vett részt rajta.
PMBB által megrendezésre került rendezvényeken, versenyeken részt vettünk, illetve
résztvevőket, versenyzőket delegáltunk (pl. kerékpáros iskola kupa, bábverseny, Pindur-Pandur
stb.) PMBB által szervezett versenyen 2017. május 30-31-én az általuk meghatározott
feladatokat elvégzetük a „Ki a mester két keréken” verseny országos döntőjén, Visegrádon. A
PMBB által szervezett fokozott ellenőrzésekben aktívan részt vettünk, helyi sajtó és országos
sajtó több esetben megjelent ezen eseményeken.
A baleset-megelőzési bizottságba új tagok kerültek delegálásra, egy helyi nyugdíjas klub
elnöke, pedagógus és motoros-autós iskola vezetője.
Szentendre Város Baleset-megelőzési Bizottsága 2017. évben két alkalommal tartott bizottsági
ülését. A bizottsági ülésen a helyi média – Szentendre Tv jelen volt, felvételt készített.
A 2016/2017-es tanévben 17 oktatási intézményben 16 körzeti megbízottunk tevékenykedett
iskolarendőrként. Munkatársaink a tanév során rendszeres kapcsolatot tartottak az iskolák
vezetőivel, bűnmegelőzési és baleset-megelőzési témájú előadásokat tartottak, részt vettek az
iskolák által szervezett programokon, ünnepségeken. A körzeti megbízottak segítették az
iskolások felkészülését a MINI-KRESZ Pindur-Pandur ki mit tud vetélkedőre.
7. Együttműködés
A Rendőrkapitányság első számú együttműködő partnerei az önkormányzatok. Az összes
illetékességi területünkön működő önkormányzat egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta
a Rendőrkapitányság éves szakmai beszámolóját. Az információáramlás kiváló, a települési
jegyzőkkel, egyéb rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel.
Szentendre és Budakalász városa szerződéses együttműködés alapján szabadidős rendőröket is
foglalkoztat a nyári idegenforgalmi és az adventi időszakban.
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A Szentendre Rendőrkapitányság polgárőrségekkel való együttműködése alapvetően jónak
értékelhető. Szentendre, Pomáz, Szigetmonostor, Pilisszentlászló településeken működik
polgárőr szervezet. Az együttműködési aktivitás változó. A polgárőr szervezetek alapvetően a
fokozott ellenőrzések, a kiemelt ünnepek, valamint a turisztikai idény során felmerülő
rendezvény biztosítások keretében segítik a kapitányság munkáját. A polgárőr szervezetek
alapvetően a körzeti megbízotti szolgálati ággal látnak el közös szolgálatot.
Az illetékességi területen kívüli, mégis nagyon aktív partnerünk az Első „Motorvéd” Polgárőr
egyesület, akik a Szentendre Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály által szervezett,
főként az egy nyomon haladó járművek és vezetőik ellenőrzésére elrendelt fokozott
ellenőrzések aktív résztvevői. Emellett több rendezvény biztosításban is részt vettek.
Kiemelt érdemel a Pilis Parkerdő Zrt-vel való együttműködésünk, mert rugalmas és rendkívül
hatékony, a vagyon elleni bűncselekmények megelőzése és az eltűnt személyek felkutatásának
vonatkozásában.
A helyi médiákkal való együttműködés jó és folyamatos, kiadványainkat örömmel fogadják és
hasznosítják.
A nagyobb bevásárló központok vagyonvédelmi szolgálataival az együttműködés kifogástalan.
A Járási Kormányhivatallal és annak szervezeteivel kiváló együttműködés zajlik, csakúgy, mint
a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatokkal.
Folyamatos a kapcsolattartás az általános és középiskolákkal, óvodákkal és bölcsődékkel,
illetve a területen működő nyugdíjasokat, szép korúakat tömörítő szervezetekkel.
Folyamatos az egyeztetés a Járási Ügyészséggel, a helyi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel
és a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiájával.
Komplex jelzőrendszeri találkozón vettünk részt a Járási Kormányhivatal szervezésében, illetve
a különböző Családsegítők által szervezett programokon is rendszeresen részt veszünk.
Folyamatos volt az együttműködés a szentendrei és a pomázi Kábítószer Egyeztető Fórumokkal
és 2017-be is volt közös tevékenységünk az Egészséges Városért szentendrei alapítvánnyal.
Az egyéb rendészeti feladatokat ellátó személyekkel a kapitányság kapcsolata folyamatos és
zökkenőmentes. A Szentendre Városi Közterület Felügyelettel, valamint a Budakalászi
Városőrséggel kifejezetten szoros a kapcsolat, a 2017-es év folyamán 1416 órában láttunk el
közös szolgálatot a szervezetekkel. Ezen felül havi rendszerességgel végzünk 40-40 órában
közös szolgálatot a Pilisi Parkerdő erdőrendészeivel is.
A Szentendrei Rendőrkapitányság fontosnak tartja, hogy a helyi médiában hitelesen
szerepeljen, valamint, hogy az illetékességi területünkön élő állampolgárok átfogó képet
kapjanak a rendőrség munkájáról. Ennek érdekében törekszünk arra, hogy a helyi médiumokkal
kiváló kapcsolatot fent tartsuk, a rendelkezésükre álljunk, valamint közleményeink
állampolgárokhoz való eljuttatásához ők is partnereink legyenek.
A fenti médiumokat rendszeresen tájékoztattuk az illetékességi területünkön történtekről,
felhívásokat, érdekességeket nyújtottunk át nekik írásos formában, a közérdeklődésre számot
tartó, jelentős ügyekről közleményeket adtunk ki, baleset-és bűnmegelőzési tárgyú
közleményeket készítettünk. Jelenleg 32 különböző helyi kommunikációs csatornával tartunk
kapcsolatot,
Rendszeresen tájékoztattuk az illetékességi területünkön történtekről, felhívásokat,
érdekességeket nyújtottunk át nekik írásos formában, a közérdeklődésre számot tartó, jelentős
ügyekről közleményeket adtunk ki, baleset- és bűnmegelőzési tárgyú közleményeket
készítettünk.
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2017. évben készült sajtókiadványokat továbbítottunk a helyi sajtószerkesztőségek felé. A
2012-ben indult „Szentendre Rend-trend-je” projektet folytattuk. A kommunikációs
tevékenységgel kapcsolatban felmerült elvárásoknak megfelelően év közben hetire növeltük a
kiadvány megjelenési gyakoriságát, 2017. évben összesen 50 szám jelent meg.

III.

Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

A Szentendrei Rendőrkapitányság a 2017-es évben a legtöbb területen megőrizte vagy javította
az elmúlt évben elért eredményeket.
Ez azért is nehéz feladat volt, mert a vezetői állományban ismét volt változás és a közterületi
állomány feltöltöttsége kritikus.
Az alacsonyabb tiszthelyettesi státuszok betöltése rendkívül nehézkes, és jobb lehetőség
hiányában a magasabb beosztásokat is olyan állomány megbízásával töltjük be, akinek a HSZT
elveit követve az elkövetkező néhány évben kinevezése nem lehetséges. A vezetői állomány
adminisztratív leterheltsége nagyon nagy.
Az RZS NEO rendszer fejlesztése során a központi szervek információ igényét továbbra sem
veszik figyelembe, így az informatikai rendszer aktív használata mellett is – mely az
adminisztratív feladatok csökkentését és a stratégia tervezés segítését célozza – egyre több és
nehezebben kezelhető adatszolgáltatási és nyilvántartási feladat nehezedik ránk.
A 2017. évben elért eredményeink megtartását, javítását, valamint a még meglevő
hiányosságok kijavítását tervezzük a 2018. évben, így a főbb célkitűzéseink a következők:


A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számának szinten tartása.



A közterületi állomány létszámának növelése, az intézkedési aktivitás javítása.



A bűnügyi eredményesség szinten tartása és bizonyos kategóriákban tovább javítása,



A legfontosabb az átlagos nyomozati idő csökkentése és a betöréses lopások felderítési
eredményességnek növelése.
A továbbra is feladat a vizsgálati osztályvezető helyettesítésének rendszerszerű
megoldása.




Az igazgatásrendészeti terület eredményeinek megőrzése.



Az illetékességi terület közbiztonságának, közlekedésbiztonságának, a lakosság
biztonságérzetének javítása.



Az új Büntető-eljárási törvény és az E- ügyintézés zökkenőmentes bevezetése.
Kovács László r. ezredes
kapitányságvezető

Értékelő jelentés a Szentendrei Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről

ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

1

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 2017. évi működéséről
Tűzoltóságunk 2018-ban ünnepli alapításának 115. évfordulóját. E szép kor alatt sokszor került nehéz
helyzetbe, sokszor kellett nagyon nehéz szervezeti és szabályozási körülmények között dolgozni,
sokszor éreztük, hogy itt a vége, de hűen gr. Széchenyi Ödön által megfogalmazott jelmondatunkhoz:
„Legszentebb feladatunk a bajbajutott emberek mentése” mindig a mentést és a segítségnyújtást
tekintettünk alapfeladatunknak és ehhez alakítottuk a legoptimálisabb működési modellt. Mindezt
tesszük addig, ameddig szervezett keretek között tehetjük és az önkormányzatok, valamint a település
lakosságának támogatását magunk mögött tudhatjuk és munkánknak értelme és eredménye van.
A tűzoltóság 1944-ig települési (önkormányzati) szinten szerveződött és minden településen jelen volt.
1944-ben volt némi államosítási szándék a hadi helyzetre való tekintettel, amelyet végül is csak a
háború után, 1948-ban a gazdaság államosításával hajtottak végre. 1948-ban lerombolták, szétverték,
a települési tűzoltó szervezetet és az akkor létrehozott állami tűzoltóság alá rendelték. 1948-tól 1991ig a tűzoltás és műszaki mentés állami feladat volt. A rendszerváltáskor megalakult önkormányzatok
egy működésileg, technikailag, identitásilag és szervezetileg lebutított, leamortizált, a
működőképessége határán mozgó tűzoltóságokat kaptak vissza az államtól. 1991-től fokozatosan, de
jogszabályilag 1996-ban megszülető tűzvédelmi törvénnyel önkormányzati feladatként került ismét
definiálásra a tűzoltás és a műszaki mentés. 1996-tól öt önkormányzat társulásaként példátlan
szervezeti és technikai fejlettséget értünk el, 6 főfoglalkozású és csaknem száz kiképzett önkéntes
tűzoltó 14 készenléti járművel, őrsökkel, 98%-ban saját erővel és eszközzel biztosította a működési
terület védelmét, tűzeseteknél, műszaki mentéseknél, árvizeknél. 2012-ben az Országgyűlés döntése
értelmében a tűz elleni védekezés és a műszaki mentés ismét állami feladat lett. 2012 óta ugyan azt a
szervezeti, morális, identitási rombolást éljük át, amiről elődeink 1948-ben beszámoltak. Az elmúlt öt
évben a tűzoltóságunk a rombolásnak - egyre nehezebben, de - ellenállt. De a morális, identitási
rombolás mellett két súlyosbító tényező is megjelent, amelyek már napi szintű szolgálatszervezési
problémát okoznak, amelyekhez önkormányzati döntések meghozatala lett volna szükség. A működési
akadályozó problémák nagy részéről már korábbi beszámolóimban szóltam, amelyet három
főcsoportba sorolhatunk:
−
−
−

szervezeti, jogi problémák
önkéntes tűzoltók számának csökkenése,
jelentős forgalomnövekedés által okozott riasztási nehézségek

2017. október 11-én állománygyűlést hívtam össze a tűzoltóság további működésével kapcsolatban
felmerült problémák megbeszélésére. Az önkéntes tűzoltók hitet tettek az önként vállalt feladatok
további ellátásáról, de a problémafelvetéssel egyetértettek, a tűzoltóság további működésének
önkormányzati szintű döntések meghozatalában látjuk a lehetőséget.
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Mindenek előtt a problémákat szeretném röviden összefoglalni és azokra a javasolt önkormányzati
döntések meghozatalát kérni:
1. A pomázi tűzoltóság önálló működési területe megszűnt 2011. december 31-én, helyette
elsődleges működési körzete van, amely az öt társult településre szól. Más településen ellátási
kötelezettsége nincs. A feladatellátására a Szentendrei Hivatásos Tűzoltóság lett kijelölve,
amelynek működési területe a Szentendrei-sziget- Visegrád-Pilisszentlászló-DobogókőPilisszántó-Csobánka-Pomáz-Budakalász és a Duna által határolt terület, 13 település, mintegy
80 ezer állandó lakos és 326 km2 terület a főváros agglomerációjában. Hogy az öt
önkormányzat által tűzoltásra és műszaki mentésre alapított tűzoltósága egyáltalán működni
tudjon, a Szentendrei Tűzoltósággal kellett együttműködési megállapodást kötni. Tehát a
tűzoltás és műszaki mentési állami feladatokat az állam valójában nem delegálta az
önkormányzatra, hanem továbbra is saját szervezetével oldja meg, az önkormányzati
tűzoltóságot az állami tűzoltóságnak történő segítségnyújtásra, valamint, ha az állami
tűzoltóság a feladatot térben és időben nem tudja megfelelően ellátni, annak pótlására veszi
igénybe, amely az állományban identitási zavarokat okozott.
2. Az önkormányzati tűzoltóság alapításának, fenntartásának és működésének jogszabályai
alapjai kaotikusak, hatáskörelvonás, a szervezeti autonómia csorbítása, a belső szabályozók
kiadásánál, a hatékony működést akadályozó, lefojtó túlszabályozás egy rendkívül pazarló,
rossz hatásfokkal működő és sok esetben jogszabályellenesen működő, szervezetté tette a
tűzoltóságot.
3. Annak ellenére, hogy a tűzoltóság köztestületi formában (és nem egyesületi formában)
működik, nincs hatásköre, így önálló feladatellátást nem tud megfelelően végrehajtani. A
tűzoltóság szerveinek (önkormányzati társulás, a közgyűlés, a felügyelő bizottság, a
parancsnokság) hatáskörének elvonása, kiüresítették a szervezetet, a szervek működése
formálissá vált, amely további bizonytalan működést eredményezett.
4. Az önálló működési terület megszűntetése, a tűzoltás-vezetői feladatok korlátozása, elvonása,
valamint az önkormányzati tűzoltóság begyűrése a katasztrófavédelem alá, az önkéntes
tűzoltók lelkesedését, jövőbe vetett hitét vették el, valamint az önkéntes tűzoltókat az
önkéntes munka utáni erkölcsi elismeréstől fosztották meg.
5. Az önkéntes tűzoltók a lakosság védelmére, a bajba kerültek mentésére esküdtek fel és nem
arra, hogy a katasztrófavédelemnek nyújtsanak segítséget. (Önkéntes munkájukat a lakosság
érdekében, az önkormányzatoknak ajánlják fel és nem az államnak. Az önkormányzatok ezért
adnak adókedvezményt a helyi adókból a készenléti szolgálatot vállaló tűzoltóknak, az államtól
nem kapnak semmit.) Az átalakított rendszer az önkormányzati tűzoltóságot és az önkéntes
tűzoltókat minden tekintetben másodragú tűzoltónak tekinti, ami konfliktusokhoz vezet. A
riasztási rendszer lelassult, pontatlanná és pazarlóvá vált, a téves jelzések száma drasztikusan
megemelkedett. Soha nem látott mértékben emelkedtek meg a fölösleges kivonulások, a nem
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tűzoltói feladatra történő riasztások, valamint a tűzoltóság lakosságellenes intézkedésekbe,
szakmaiatlan beavatkozásba való belekényszerítésének a száma.
6. A tűzoltás vezetői jog minden esetben történő elvonása, a szinte minden esethez hivatásos
egység riasztása, ezzel az önkéntes tűzoltóság gyámság alá helyezése, az önkéntes tűzoltót
másodrangú tűzoltóvá degradáló szabályozások az állomány körében nagyon jelentős
elvándorlást, leszerelési hullámot indítottak meg. A tűzoltósághoz tartozást, mint a
településhez kötődő jelentős „röghöz kötő” tényező már nem érvényesül. Sok kiképzett
tűzoltók leszerelt, sokan elköltöztek még a településről is, sokan külföldre mentek. A leszerelő,
kilépő, évek munkájával kiképzett, begyakorlott állomány pótlása kisebb ütemű a
leszereléseknél, így a készenléti szolgálatot ellátó állomány létszáma fogyatkozik. Ezzel
párhuzamosan a városban megnövekedett forgalomban, jellemzően a reggeli és a délutáni
csúcsforgalomban az önkéntes tűzoltónak szinte esélye sincs, hogy normaidő alatt leérjen a
tűzoltóságra riasztás esetén, így a vonulás megkezdésének jogszabályban rögzített
normaidejét ezekben az órákban csak külön szolgálatszervezési eszközökkel lehet biztosítani.
Nehezíti a helyzetet, hogy a helyben lakó és helyben dolgozó állomány létszáma csökkent
leginkább, a még megmaradt állománynak egyre nehezebb munkaidőben az önkéntes tűzoltó
eljövetelét a munkáltatónál biztosítani, - főleg a sok fölösleges (téves jelzés) riasztás miatt - így
a jogszabályban előírt minimális létszám biztosítása egyre nehezebben megoldható
szolgálatszervezési feladatot jelent.
7. A tűzoltóságon éveken keresztül 6 fő főfoglalkozású tűzoltót alkalmaztunk, (4 fő híradóst 1212-12-48 órás munkarendben, 1 fő garázsmestert és 1 fő parancsnok-helyettest 8 órás
munkarendben). A tűzvédelem átszervezése után a parancsnok-helyettes főleg a
többletfeladatok (berendelések) miatt , 2017-ben a garázsmester és az egyik híradó ügyeletes
kérte a munkaviszonyának a megszűntetését (ez a főállású állomány 50%-a!), elsődlegesen az
alacsony bérezés (161.000 Ft bruttó bért tudtunk fizetni.) miatt. Az alacsony bérezés miatt a
főfoglalkozású tűzoltók pótlását nem tudtuk megoldani, továbbá a káoszos jogi környezet
olyan képesítési követelményt ír elő, amely rövidtávon teljesíthetetlen
8. A tűzvédelem átszervezésekor bevezetett pontrendszer alapján a tűzoltóságunktól évi 10
millió forint normatív támogatás került elvonásra. Ez miatt olyan mérvű az
alulfinanszírozottság, hogy 2017-ben a minimálbér emelése miatt 2,5 millió forintos hiánnyal
fogadta el a közgyűlés a költségvetést, amelyet július hónapban, a Belügyminisztériumhoz
benyújtott vis major támogatással tudtunk egyensúlyba hozni. Itt szeretném kiemelni, hogy a
tűzoltóság működése állami normatívából, önkormányzati normatívából és egyéb saját
bevételből áll. Az állami normatíva valamelyest csökkent, az önkormányzati normatíva évek
óta nem emelkedett, a költségek viszont jelentősen emelkedtek.
9. A tűzoltóság technikai fejlesztésére az elmúlt 10 évben nem írtak ki pályázatot, így a
szakfelszerelések, egyéni védőfelszerelések, a laktanya, a tűzoltóság működőképes állapotban
tartására, eszközök pótlására az egyébként is deficites működési költségekből kellett fedezetet
kiszorítani.
Az állománygyűlésen az önkéntes tűzoltók a problémafelvetéssel egyetértettek de a tűzoltóság további
működésének biztosítása elsődlegesen nem a tűzoltóság hatáskörébe tartozik.
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A Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság öt települési, valamint a Pomázi Tűzoltó Egyesület
közös alapításában, az öt települési önkormányzat nem jogi személyiségű önkormányzati társulása
által fenntartott, jogi személyiségű köztestületként működik, amely az önkormányzati társulás
közigazgatási területén, a hivatásos tűzoltósággal kötött együttműködési megállapodás alapján
tűzoltási és műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehető készenléti szolgálatot lát el és
közreműködik közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában.
(Kérem, hogy ezt a definíciót olvassa el még egyszer és próbálja megérteni!) Az önkormányzati
tűzoltóság a tűzoltási és műszaki mentési feladatok elvégzésére létrehozott, elsődleges műveleti
körzettel rendelkező önkéntes tűzoltóság. Az elsődleges műveleti körzet az öt település közigazgatási
területe.
Legfőbb döntéshozó szerv a közgyűlés, amely a társult önkormányzatok és az egyesület delegáltjaiból
áll: Elnök: Mohai László a Pomázi Tűzoltóegyesület elnöke (többször kérte a felmentését életkora és
egészségi állapotára való tekintettel, de a közgyűlés tagjai nem akarták az elnöki feladatokat ellátni).
Alelnök: Balog Csaba budakalászi önkormányzati képviselő, tagok: Winkler Sándor Józsefné Csobánka
polgármestere, Peller Márton Pilisszentkereszt polgármestere, Kósa Anikó Pomáz alpolgármestere és
Kosztolánszky Zoltán Pilisszántó Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke. A 3 tagú felügyelőbizottság
nem állt fel.
A tűzoltóság a szakmai feladatokat a hatályos – az előző mondatból is kiolvasható meglehetősen kusza
jogszabályi környezetben – a vonatkozó jogszabályok, a BM OKF és a megyei Katasztrófavédelmi
igazgatóság által kiadott normák, valamint az alapszabály előírási alapján az öt település közigazgatási
területén elvben átvállalt állami feladatként végzi a tevékenységét.
A vonatkozó fontosabb jogszabályok:
−
−
−

−
−

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2006. évi LXV. törvény,
A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságokról szóló, a 1996. évi XXXI. törvény,
Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság,
önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra
vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet,
Az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális
mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról szóló 48/2011. (XII. 15.) BM rendelet,
az Alapítók és a Pomázi Tűzoltó Egyesület 2003. november 14-én létrejött társulási szerződése
és a Pomázi Önkormányzati Tűzoltóság Alapszabálya.

A működési területét (2012-től elsődleges vonulási körzetét) Budakalász, Csobánka, Pilisszántó,
Pilisszentkereszt és Pomáz település, mintegy 37000 állandó lakos, 120 km2-nyi területen. Az ország
egyik legkisebb, de a legnagyobb népsűrűségű területe a mienk.
A terület veszélyeztetettségét az alábbi tényezőkben foglalom össze:
•

Túlzsúfolt főközlekedési útvonalak (Budakalász, Pomáz, Csobánka), HÉV-vonal (Budakalász,
Pomáz), közúti és vasúti szintbeli kereszteződések (Budakalász-Pomáz),
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A reggeli és a délutáni csúcsforgalom idején bedugult főútvonalak mellett az arra alkalmatlan
menekülési útvonalakon is nagyon jelentős gépjárműforgalom megjelenése. (Pomáz)
Jelentős területbeépítések, jelentős lakosságszám és forgalom növekedés, túlzsúfolt és
hiányos intézményrendszer, külterületi, zártkerti, hegyvidéki, tűzoltó gépjárművel
megközelíthetetlen un. téliesített hétvégi házak, lakóházak, szűk, növényzettel benőtt
mélyutak (Budakalász, Pomáz, Csobánka, Pilisszántó)
Nagy bevásárlóközpontok – zsúfoltság, magas tűzterhelésű épületek (Budakalász, Pomáz)
6 km Duna árvízveszélyes szakaszok, lakott sziget, beépült árterek (Budakalász), visszaduzzadó
patakok (Budakalász, Pomáz), élővízfolyások (Pomáz), helyi vízkár (Budakalász, Pomáz,
Csobánka, Pilisszentkereszt)
Új jelenségként partfalomlás miatti helyi vízkár veszélye, megközelíthetetlen patakszakaszok.
Középmagas épületek (Budakalász, Pilisszentkereszt – Dobogókő), többszintes épületek
(Pomáz), kórházak (Pomáz), idősek ellátására szolgáló intézmények (Budakalász, Pomáz),
szállodák (Pilisszentkereszt-Dobogókő)
Téli-nyári jelentős turizmus (Pomáz-Pilisszentkereszt-Dobogókő, Pilisszántó, Csobánka),
jelentős hétvégi-házas területek (Pomáz, Budakalász, Pilisszentkereszt, Dobogókő, Csobánka,
Pilisszántó), állandóan lakott hétvégi-házak (Pomáz, Pilisszántó, Dobogókő),
Utazó bűnözés, extrém sportok jelentős jelenléte (Pilisszentkereszt-Dobogókő, Pilisszántó,
Pomáz, Csobánka)
Veszélyes készítményeket felhasználó ipar (Budakalász, Pomáz), jelentős tűzvédelmileg
veszélyeztetett ipari termelés (Budakalász, Pomáz).
Parkerdők (Pomáz, Budakalász, Pilisszentkereszt, Dobogókő, Csobánka, Pilisszántó)
A terület veszélyeztetettségéből adódóan a legkülönfélébb tűzesetek és káresetek fordultak
elő. Az árvíz, a belvíz, a helyi vízkár, a lakóház tüzek, a közlekedési balesetek, a magas és mély
balesetek, de hajótüzünk és lezuhant légijármű-baleset is volt már a területen.

A feladat:
Az önkormányzati tűzoltóság szakmai feladatát. a 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet és a A 48/2011.
(XII.15.) BM sorolja fel:
Az önkormányzati tűzoltóság meghatározott létszámú önkormányzati tűzoltó folyamatos
riaszthatóságáról gondoskodik, annak érdekében, hogy a meghatározott tűzoltó eszközöket és
szakfelszereléseket működtetni tudja. A hatályos minimum követelmény a napi 4 fő kiképzett, alkalmas
minősítésű tűzoltó, akik közül az egyiknek legalább tűzoltás-vezetői képesítéssel kell rendelkeznie,
valamint egy tűzoltónak a legalább 2000 l-es oltóvízszállításra alkalmas gépjárműfecskendő
vezetéséhez szükséges jogosítvánnyal (C kategóriás), a megkülönböztető jelzés használatára
feljogosító PÁV I. jogosultsággal és a gépjárműfecskendő szivattyújának működtetéséhez szükséges
szivattyúkezelői jogosultsággal, a tűzoltóknak pedig a gépjárművön elhelyezett hidraulikus,
pneumatikus, és motorikus kisgépek kezeléséhez kell rendelkezniük jogosítvánnyal.
Az önkormányzati tűzoltóság tűzoltó-szakmai feladatait főfoglalkozású és önkéntes jogviszonyban álló
önkormányzati tűzoltók látják el. Az önkéntes jogviszonyban álló önkormányzati tűzoltó a szakmai
feladatait az önkormányzati tűzoltóság és az önkéntes jogviszonyban álló önkormányzati tűzoltó között
létrejött írásos megállapodás alapján hajtja végre.
Az önkormányzati tűzoltóság híradó-ügyeleti szolgálatát a laktanyában egy fő végzi (a továbbiakban:
ügyeletes). Az önkormányzati tűzoltóság olyan, ügyeleti szolgálat elhelyezését biztosító helyiséget tart
fenn, amely alkalmas a helyi - személyes vagy lokálisan közzétett hívószámon - a káresetek jelzésének
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vételére, továbbítására, továbbá kapcsolatot képes fenntartani a kivonult egységekkel és a hivatásos
katasztrófavédelmi szervek ügyeletével. Ez a feladat beárazva:
−

2 legalább középkategóriás gépjárműfecskendő készenlétben tartása és
működtetése (48/2011.(XII.15.) Bm r. 2.§ , amelynek költsége eFt-ban:

gépjármű fenntartás

2877
üzemanyag:
javítási költség
mv-i felülvizgsálat
kgfb
casco

−

híradóügyelet fenntartása (239/2011.(XI.18.) Korm r. 4.§ és 48/2011.(XII.15. Bm
rendelet 1.§(1) bek. )folyamatosan,

hiradóügyelet fenntartása
5 fő bére
járulékok
FESZ orvosi 5 fő
egyenruházat 5 fő
−

624
1600
100
189
364

16659
13899
2710
50
0

4 fő kiképzett tűzoltó 8 percen belül történő vonultatása (tűzoltásvezető, C
kategóriás jogosítvány, PÁV-I, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat, kisgépkezelői
jogosítványok), napi 1 fő gépkocsivezető egyszerűsített foglalkoztatása a 15 fős
gépkocsivezetői állományból+ napi legalább 3 fő önkéntes tűzoltó biztosítása a 40
fős állományból (239/2011.(XI.18.) Korm r. 3.§(1), 48/2011.(XII.15.) Bm r. 1.§(2)
bek.

4 fő kiképzett tűzoltó 8 percen belül történő vonultatása
gkv egyszerűsített fogl.bér
1825
járulékok
365
gkv FESZ orvosi 15 fő
150
gkv egyenruházat 15 fő
0
PÁV I.
25
gkv. DAS biztosítás
82
önkéntesek költségtérítése
4200
védőruházat javítás
300
TÜRR
120
egyenruha
0
FESZ orvosi 40 fő
400
biztosítás
522
−

épületfenntartás, (48/2011.(XII.15.) BM r. 5.§)
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épület fenntartás, rezsi, ügyvitel
fogyóanyag
nyomtatványok
telefon
bankkölség
könyvelés
rezsi, takarítás, épület fenntartás
−

8491
120
111
1440
220
600
6000

rendeletben előírt szak- és védőfelszerelések munkavédelmileg felülvizsgált
készenlétben tartása és üzemeltetése (kisgépek, szakfelszerelések,
emelőszerkezetek, légzők stb): (48/2011.(XII.15.) Bm r. 1. mell.)

Gépjárművön elhelyezett szakfelszerelések
üzemanyag:
mv-i felülvizgsálat

972
24
948

Az állami feladat ellátásának összköltsége: 36.988 eFt, amelyhez 28.202 eFt állami normatívát kapunk.
A hiány 8.785 eFt, amelyet önkormányzati forrásból kell biztosítanunk.
A települések mentő tűzvédelmének javítása érdekében kezdtük létrehozni az őrsöket. A közgyűlés
6/2012.(II.2.) Kgy. számú határozata értelmében a közgyűlés az önkéntes tűzoltó őrsök fenntartását és
fejlesztését olyan értéknek tekinti, amelyet meg kell tartani, sőt fejleszteni kell. A csobánkai őrs
megszervezésében félbemaradt munkát folytatni kell. A költségvetésben az őrsök fenntartási
költségeit az önkormányzati forrás terhére biztosítjuk.
Működő őrsünk Pilisszántón, Budakalászon, Pilisszentkereszten van, Csobánkán az elhelyezése
megoldatlan az őrsnek, ezért 2017. decemberében a működését felfüggesztettük.
A Pilisszentkereszti őrs kialakítását és felszerelését 2006-ban elvégeztük, az Önkormányzat biztosította
a szertárt, minimális átalakítását és annak rezsijét, a szakmai felszereléseket mi biztosítottuk. A
Pilisszántói őrs magalakítását segítette a helyi nagyon erős önkormányzati akarat a helyben
megszervezett és kiképzett tűzoltók lényegesen leegyszerűsítették a szervezést, így már 2008-tól a
Pilisszántó őrsünk is működik, elhelyezését az önkormányzat egy két szerállásos szertár biztosításával,
átépítésével, valamint a rezsi számlák fizetésével biztosítja, a felszereléseket, gépjárművek
üzemeltetést a köztestület biztosítja. 2009-től működik a budakalászi őrsünk, az Önkormányzat
biztosította a szertárt, minimális átalakítását, a szakmai felszereléseket mi biztosítottuk és 2016-ban
megkezdtük egy Csobánka Község Képviselőtestülete által elfogadott ütemterv alapján a Csobánkai őrs
kialakítását. (43/2015.(IV.30.) KT Határozat melléklete). Az örs megszervezésének 1-9 pontban foglalt
ütemezéséből az 1-8 pont teljesült, sajnos az elhelyezése megoldatlan, így az őrs nem működőképes.
A csobánkai őrs 2 gépjárművét egyenlőre Budakalászra helyeztük át, 7 fő kiképzett készenléti
szolgálatot ellátó tűzoltó, 1 fő próbaidős tűzoltó, valamint 9 fő pártoló tag volt az őrs létszáma összesen
17 fő. További két jelentkező felvételét tettük függőbe, 1 fő készenléti szolgálatot ellátót
leszereltettünk. Az őrs parancsnoka jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanul, hamarosan
felsőfokú szakmai végzettséget szerez.
A pilisszántói őrs készenléti állománya nem változott, 7 fő készenléti szolgálatot ellátó, 3 fő tartalékos,
4 fő nem készenléti szolgálatot ellátó és 1 fő nem aktív tűzoltó, az őrs állománya 15 fő.
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A pilisszentkereszti őrs készenléti létszáma 1 fővel gyarapodott, így a 10 fő lát el készenléti szolgálatot.
Tartalékos állomány 3 fő, nem készenléti állomány 1 fő. Az őrs állománya 14 fő.
A budakalászi őrsben a létszám nem változott 7 fő készenléti szolgálatot ellátó 14 fő tartalékos, nem
készenléti szolgálatot ellátó vagy nem aktív tűzoltó van.
A pomázi ÖTP állománya 34 fő készenléti szolgálatot ellátó tűzoltó. 2017-ban az állomány 3 fővel (2 fő
ifjúsági tűzoltó nagykorosodásával és 2 fő új belépővel) gyarapodott és sajnos 4 fő kiképzett tűzoltóval
csökkent. Nem készenléti állományban 11 fő van, tartalékos állományban 11 fő, nem aktív
állományban 11 fő. Jelenleg további három fő új jelentkezőnk van, akinek most indult meg a képzése.
Az ifjúsági tűzoltók állomány 13 főre csökkent. Sajnos nem találtuk meg a megoldást a 18. életévüket
betöltő volt ifjúsági tűzoltó lányok tovább foglalkoztatására.
Főfoglalkozású állomány:
A 239/2011. (XI.18.) Korm. rendeletnek megfelelően főfoglalkozású önkormányzati tűzoltó a tűzoltó
szakmai feladatok ellátását végző, önkormányzati tűzoltósággal munkaviszonyban lévő, miniszteri
rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező és foglalkozás-egészségügyi szolgálat vizsgálata
alapján tűzoltói szolgálatra alkalmasnak minősített, 18. életévét betöltött személy. Önkéntes
jogviszonyban álló pedig az az önkormányzati tűzoltó, aki a tűzoltó szakmai feladatokat az
önkormányzati tűzoltósággal egyéb, nem munkaviszony alapján ellátó, miniszteri rendeletben
meghatározott képesítéssel rendelkező és foglalkozás-egészségügyi szolgálat vizsgálata alapján
tűzoltói szolgálatra alkalmasnak minősített, 18. életévét betöltött személy.
Főfoglalkozásban a közgyűlés 8/2002.(V.23.) Kgy. sz. határozata alapján 6,5 fő főfoglalkozású létszámot
alkalmazhatunk: 4 fő híradó-ügyeletes 1 fő parancsnok-helyettes, 1 fő garázsmester beosztásban és
0,5 fő ifjúsági kiképző beosztásban.
A híradó ügyeletesek 12-12-60 órás váltásban 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, de sok esetben szolgálatparancsnoki feladatokat is ellátnak. A
napi szolgálatszervezési problémák áthidalására jelentős többletszolgálatot látnak el a hiradóügyeleti
szolgálatuk után, ami jelentős munkaügyi szabálytalanságnak minősül.
A garázsmester napi 8 órában dolgozik, a gépjárművek, gépi felszerelések napi karbantartását,
járművek vizsgáztatását, a szakfelszerelések felülvizsgálatának elvégzését, valamint az őrsök
járműveinek és felszereléseinek heti ellenőrzését végzi. 2017-ben bérfedezet hiányában a státuszt nem
tudtuk betölteni, a gépjárművek, gépek napi szintű karbantartása jelentős csorbát szenved. A
karbantartásokat egyszerűsített foglalkoztatással alkalmazott önkéntes tűzoltókból szervezett napi
gépkocsivezetői szolgálat szervezéssel és önkéntesek bevonásával oldottuk meg.
Főállású parancsnok-helyettesi státusz már évek óta nincs betöltve. Nem megoldott a személyzeti,
adminisztrációs és könyvelési feladatok ellátása, ez utóbbit ideiglenesen csekély vállalkozási megbízás
alapján végeztetjük. A személyzeti és adminisztrációs feladatokat az önkéntes állományban lévő
parancsnok és parancsnokhelyettes végzi.
Önkéntes tűzoltó állomány:
A tűzoltóság teljes nyilvántartott állománya 159 fő. Az állomány hat állománycsoportra és 5 település
őrsére oszlik:
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-

készenléti szolgálatot ellátó tűzoltók állománya,
tartalékos tűzoltók állománya,
nem készenléti állomány,
nem aktív állomány
ifjúsági tűzoltók állománya.

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. Az állományban jelenleg 67 fő lát el önkéntes készenléti szolgálatot.
Önkéntes tűzoltóink 2017. évben 337.270 óra készenléti szolgálatot láttak el, 2608 órát riasztáson
dolgoztak káresetek felszámolásában és 720 órát töltöttek kötelező gyakorlatokon, képzéseken.
A készenléti állományból 21 fő rendelkezik C kategóriás jogosítvánnyal, 21 fő PÁV1 végzettséggel.
Minden gépkocsivezető rendelkezik szivattyúkezelői végzettséggel és egyéb jogosultságokkal.
Vezetés, irányítás
A szakmai vezetést 1 fő önkéntes állományban lévő tűzoltóparancsnok végzi: Leidinger István
tűzvédelmi mérnök, mintegy negyven év szakmai tapasztalattal, ebből 30 éve tűzoltóparancsnokként.
Munkáját 1 fő önkéntes állományban lévő parancsnokhelyettes Molnár Attila tűzoltásvezető, 25 éves
szakmai tapasztalattal és 23 éve parancsnokhelyettesi beosztásban. Másik parancsnok-helyettes
Schieszl Károly szakaszparancsnok, több, mint 30 éves szakmai tapasztalattal, benne 25 év hivatásos
tűzoltói szolgálattal. A törzshöz tartozik 1 fő gazdasági vezető, 1 fő jogász és 1 fő csapatorvos is.
A technikai feltételek
A terület védelmét 13 beavatkozásra szolgáló gépjárművel biztosítjuk. 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. Az állományban
tartott gépjárművek alkalmasak a területen történő tűzesetek és műszaki mentések önálló
felszámolására.
Tűzoltóságunk 2017-ban 236 riasztást kapott, amelyből 75 tűzeset, 100 műszaki mentés és 61 téves
jelzés, vagy vaklárma volt. A riasztások száma 7,8%-kal magasabb az előző évinél.
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Egyéb

13
4
4
14
38
2

27
9
4
9
49
2

16
3
2
3
37
0

75

100

61

összesen

Műszaki

Budakalász
Csobánka
Pilisszántó
Pilisszentkereszt
Pomáz
Egyéb
összesen

Tűz

2017

56
16
10
26
124
4
236

Szeretném bemutatni a riasztási számokat és megoszlásokat 10 év távlatában is, a tűzesetek
stagnálása, a műszaki mentések csökkenése és a téves jelzések, vaklármák számának drasztikus
emelkedése látható.

A területen 2017-ben tűzeset vagy baleset miatt 22 fő sérült meg, elhunyt nem volt.
222 esetben I. riasztási fokozat, 8 esetben I/kiemelt, 1 esetben II. riasztási fokozat, 5 esetben II/kiemelt
riasztási fokozat és egy esetben IV/kiemelt riasztási fokozat került elrendelésre.
A készenléti gépjárműveink 11.281 km-t tettek meg.
A 75 tűzesetből 35 esetben épülettűzhöz (tavaly 26) vonultunk, közte 7 kéménytűzhöz (tavaly 6). 8
esetben valamilyen közlekedési eszköz, 4 esetben avar, 2 esetben bozót, 1 esetben tarló, 25 esetben
gaz, szemét vagy szeméttároló égett.
A 100 műszaki mentésből 2 esetben helyi vízkárelhárítás, 29 közúti beleset, 1 állatmentés, 1 légi
baleset, 1 HÉV-baleset, 8 esetben vízkár, 37 esetben fakidőlés-viharkár, 14 esetben életmentés, 3
esetben gázszivárgáshoz mentünk 3 esetben technológiai meghibásodáshoz, 1 esetben rendőrségi
segítségnyújtásra vonultunk.
A 61 esetben téves jelzés (kerti égetés, füst szag, tűzjelző, CO vészjelző jelzése) vagy szándékosan
megtévesztő jelzés érkezett. A kerti égetés miatt sok téves tűzjelzés jelentkezik. (Megjegyzem, hogy a
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téves jelzések és a szándékosan megtévesztő jelzések 4,88 millió forint kiadást jelentettek a
tűzoltóságnak!)
A területen a legnagyobb tűzeset Dobogókőn történt augusztus 29-én, amikor is a volt Nimród Hotel
égett majdnem teljes terjedelmében. IV. /kiemelt riasztási fokozat elrendelésével sikerült a lángokat
megfékezni. Meg kell jegyeznem, hogy ez a tűzeset valószínű része volt a dobogókői gyújtogatási
hullámnak.
II. vagy II/kiemelt riasztási fokozatba tartozó tűzesetek:
-

2018.04.28. Pomázon a Dobogókői úton 100 m2-es tetőtér-beépítéses családi ház égett
2018. 07.14. Dobogókőn a Napsugár u.-ban 100 m2-es épület égett
2018. 08.11. Pomázon a Gábor Áron utcában 80 m2-es családi ház égett
Két esetben a budakalászi nagyáruházakhoz kaptunk riasztást a tűzjelző jelzése miatt, de tűz
nem volt, illetve egy esetben nyújtottunk segítséget Szentendrének a Dömör kapunál történt
épület tűz oltásához.

2017-ban 11 esetben történt felügyeleti ellenőrzés, 9 esetben a Szentendrei HTP részéről, 2 esetben
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.
2017. május 1-én Pomáz polgárai és civil szervezetei hagyományteremtő majálist rendeztek a Magyar
Várban az önkéntes tűzoltók munkájának megköszönésére. Az ebédről a süteményekről és a
finomságokról 12 civil szervezet gondoskodott. A programban szerepelt a pomázi tűzoltó
tűzoltózenekar, három vidám és komoly történetet meséltek el a tűzoltók tevékenységéről.
Jelentős települési ünnepség keretében tartottuk meg a Flórián napi rendezvényünket, a WatthayTeleki kastély parkjában, itt került sor Pomáz Város Önkormányzata által alapított Év Tűzoltója
kitüntetés átadására. Az állomány szavazata alapján Év Tűzoltója 2017-ben: Mező Lajos lett. Az
ünnepség után állománygyűlést tartottunk, ahol az ÖTOSZ kitüntetéseit, szolgálati érmeket és
kinevezéseket, előléptetéseket adtunk át.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2017-ben Pilisszentkeresztért Pre Mlynky Emlékérmet
adományozott a tűzoltóságunknak, amelyet a Klastrom-napok keretében vettünk át ünnepélyesen.
Csobánkán, Pilisszentkereszten és Pomázon beszámoltunk a Pénzügyi Bizottság és a képviselő testület
előtt. A Pomáz/műszaki mentő gépjárművünket kölcsönadtuk a Leányfalui ÖTE-nek.
Több, a területen lévő óvoda óvodásai jártak a tűzoltóságon, ahol megismerkedtek az önkéntes
tűzoltók munkájával, valamint részt vettünk több óvoda és iskola tűzriadó gyakorlatán, gyermeknapi
rendezvényen.
Oktatás, képzés
Megtartottuk a szokásos 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot a SZIE Ybl Miklós Főiskola tűzvédelmi szakos
hallgatóinak, a KOK kihelyezett tanfolyamaként. Ifjúsági tűzoltóink részt vettek az ÖTOSZ szakmai
tűzoltótáborán Zamárdiban.
Őrseink részvételével tartottuk meg a begyakorló gyakorlatokat felkészülve az épülettüzek és a zárt
területek megközelítésének, áramtalanítások, napelemes rendszerek áramtalanításainak szabályaira.
Egyéb rendezvények:
Több társadalmi célú filmforgatás volt a tűzoltóságon az év alatt. Zenekarunknak szinte minden héten
fellépése volt az ország különböző pontjain.
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Fontosabb egyéb események:
−
−
−
−
−

Minden hétfőn megtartottuk a szokásos vezetői koordinációt,
Minden csütörtökön megtartottuk az ifjúsági tűzoltók oktatását,
Minden hónapban megtartottuk a továbbképzéseinket, gyakorlatokat,
Több alkalommal tartottunk gyakorlatot Pilisszentkereszten a Magyar Honvédség volt
laktanyájában. Legjelentősebb egy augusztusban tartott törzsvezetési gyakorlat volt.
Minden készenléti szolgálatot ellátó tűzoltónk részt vett a kötelező FESZ orvosi vizsgálaton,

Gazdálkodás:
A 2017. év gazdálkodásának bemutatása csak tájékoztató jellegű adatokat tartalmaz. A mérlegkészítés
határideje 2018. május 31. A tűzoltóság bevételei három részből tevődnek össze: állami normatíva,
önkormányzati normatíva (tagdíj), egyéb, saját bevétel.
Államai normatív támogatás

Normatív támogatás alap
Normatív támogatás pont alapján

éves
alaptámogatás feladatmutató
támogatás
eFt
pont
eFt
25 000
1
25.000
3 223
3.392
950

Ft/év
eFt
28 203

A normatívát 1/12-ed bontásban közvetlenül kapjuk a Bm-től. A normatívával minden hónapban,
negyedévente és évente kell elszámolnunk.
Önkormányzati normatív támogatás:
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. A tagdíj
összegét utoljára a 14/2012.(II.2.) Kgy. Határozat módosította, így 25 Ft/állandó lakos/ hó összegben a
települési költségvetésbe minden évbe beépül.
Budakalász:
Csobánka:
Pilisszántó:
Pilisszentkereszt:
Pomáz:
összesen:

3.085 eFt
945 eFt
1.109 eFt
629 eFt
5.298 eFt
11.066 eFt

Bevételek:
Jogcím
Összeg ( eFt-ban)
Pénzmaradvány az előző évről:
1.909
Állami normatív támogatás
28.203
Önkormányzati normatíva (társulási tagdíj)
11.066
Támogatások
5.084
Bank kamat
14
Egyéb bevételek
731
Összesen
47.007
Kiadások:
Adószám: 18674327113
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Jogcím
Összeg ( eFt-ban)
Anyagköltség
4.404
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatás
5.640
Egyéb szolgáltatások
10.785
Bérköltségek
12.922
Személyi jellegű egyéb kifizetések
10.239
Járulékok
2.690
Tárgyi eszköz beszerzés
0
Hiteltörlesztés
0
Összesen
46.680
Pénzmaradvány átvitele 2018-re: 327 e Ft
Az év deficites költségvetését a Belügyminisztériumtól igényelt 2.524 eFt vis maior támogatással
tudtuk egyensúlyba hozni, de amire a pályázatot kiírták, Pomáz város Önkormányzata befogadta,
leigényelte, döntés született és a pénz megérkezett, sok idő eltelt és ez visszafordíthatatlan
folyamatokat indított el az állomány körében.
Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati
tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról a
239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 32. § (1) azt mondja ki, hogy önkormányzati tűzoltóság fenntartása
esetén a települési önkormányzat hozzájárulását az önkormányzati tűzoltóság, valamint a székhelye
szerinti és az általa védett települések önkormányzatai között létrejött megállapodás rögzíti. A
megállapodásban rögzített hozzájárulások mértékének megállapításánál kiemelt szempontnak
tekintendő a települések lakosságszáma, valamint területének nagysága. A székhely szerinti települési
önkormányzat, valamint az önkormányzati tűzoltóság által védett települések önkormányzatai éves
hozzájárulásának mértékét legalább oly módon szükséges megállapítani, hogy a központi
költségvetési hozzájárulással együttesen fedezetet biztosítsanak az önkormányzati tűzoltóság éves
fejlesztési, fenntartási és működési kiadásaira. Az éves fenntartáshoz szükséges fedezetet az
önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális
mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról szóló jogszabály alapján kell megállapítani. A
jogszabályi előírás nem teljesült, mert nem hogy a fejlesztésre nem jutott, de a fenntartásra és a
működtetésre sem.
Közgyűlési határozatok illetve jogszabályok szabályozzák a költségvetés államilag nem finanszírozott
működési és fenntartási kiadásait.
Önkormányzati / Társulási határozat alapján finanszírozzuk az alábbi feladatok ellátását:
Üzemanyag költség a nem kötelezően készenlétben tartott járműveknél, különleges
szereknél és az őrsök járműveinél:
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gjf Mercedes GJV-500 pilisszántó
magasból mentő HLX199
pilisszentkereszti őrs UAZ EZL-913
budakalász örs FORD COM-722
UAZ Csobánka BFC-472
LXH-920 Mazda
JNC-084 új kisbusz
NGZ-258 Pomáz Teher
VW Transporter Csobánkai őrs
Internet és kábeltévé (budakalászi őrs)és egyéb anyagköltséget:

72
60
30
24
84
144
216
72
72

105
internet, KTV
200
egyéb anyagköltség
A 48/2011.(XII.15.) Bm rendelet 1. mellékletében nem szereplő – nem kötelezően
készenlétben tartott, vagy többlet felszerelés, tehát állami normatívából el nem
számolható szakfelszerelések éves kötelező munkavédelmi felülvizsgálata eFt-ban:

gjf Mercedes GJV-500 pilisszántó
fogasrudas-emelő
olajemelők 2db
csörlő
weber feszítővágó Pszántó + bkalász
mazda csörlő

50
9
34
18
44
16

Mobil telefonkészülékek, fix IP című internet, tagdíj és egyéb szolgáltatás:

mobil telefonkészülékek
internet előfizetés
egyéb szolgáltatás
ÖTOSZ
hatósági díjak

516
83
250
90
12

A nem kötelezően tartott gépjárművek, őrsök járműveinek kötelező felelősség biztosítása:

magasból mentő HLX199
pilisszentkereszti őrs UAZ EZL-913
UAZ Csobánkai BFC-472
gjf Mercedes GJV-500 pilisszántó
budakalász örs FORD COM-722
JNC-084 új kisbusz
LXH-920 Mazda
IHJ664 Mazda
VW Transporter Csobánkai őrs
NGZ-258 Pomáz Teher

94
37
37
72
37
25
37
37
37
116

Számítógépes hálózat, informatikai szolgáltatás, honlap, főfoglalkozásúak cafetéria és
annak járulékának költségeit.
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informatika
Erzsébet utalvány
cafeteria (EHO+SZJA)

816
619
252

Önkormányzati / Társulási határozat alapján önkormányzati forrásból finanszírozott
költségek: 4.434 eFt
Tekintettel arra, hogy önkormányzati forrásból finanszírozzuk a kötelező feladatok ellátásának egy
részét is, így a rendelkezésünkre álló önkormányzati forrás nem nyújtott fedezetet a kiadásokra, 2.524
eFt önkormányzati forráshiány mutatkozott. 2017-ben a Belügyminisztérium a garantált minimálbér
emelés miatt egyszeri, vis maior jellegű 2.524 eFt támogatást nyújtott Pomáz Város Önkormányzatán
keresztül, a 2017. évi költségvetést így tudtuk hiány nélkül teljesíteni. A 2017-ben kimutatott hiány
ismét jelentkezik a 2018-as költségvetésben, mert a bérminimum 129.000 forintról történő
megemelésére sem önkormányzati, sem állami támogatás többletünk nincs 2018-ra. Erre a hiányra
rakódik a 2018. év garantált bérminimum növekménye és járulékai.
2017. évi garantált béremelés 2018. évi hiánya
2018. évi garantált béremelés 2018. évi hiánya
összesen:

-2.524 eFt
-1.399 eFt
-3.923 eFt

a jelenlegi 5 fő státusszal, de a lentebb részletezett bérszorzó alkalmazásával összesen 2018-ra a
költségvetési hiányunk:
-5.994 eFt
92 önkormányzati támogatás
921 tagdíj
Pomáz
Budakalász
Csobánka
Pilisszentkereszt
Pilisszántó

lakos x hó x Ft
lakos x hó x Ft
lakos x hó x Ft
lakos x hó x Ft
lakos x hó x Ft

7 953 192
5 070 312
1 532 232
1 006 668
1 368 900

36178
16994
10834
3274
2151
2925

12
12
12
12
12

39
39
39
39
39

16 931

A költségvetési hiány a garantált minimálbéremelés miatt, amivel csak azt értük el, hogy a törvény által
előírt bérnövekményt fizetjük ki.
Az Áht. 3/A.§ (2) bekezdése szerint a közfeladatok ellátása költségvetési szervek alapításával és
működtetésével vagy az azok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet e törvényben meghatározott
eszközökkel, részben vagy egészben történő biztosításával valósul meg. A közfeladatok ellátásában
államháztartáson kívüli szervezet jogszabályban meghatározott rendben közreműködhet. – A
tűzoltóság eddig államháztartáson kívüli szervként jogszabályban meghatározott rendben működött
közre. A tűzoltás és a műszaki mentés közfeladatnak minősül.
A köztestületek önkormányzattal és közjogi jogi személyiséggel rendelkező, közigazgatási hatásköröket
gyakorló atipikus közigazgatási szervek. Jelenleg közigazgatási hatáskört a köztestületek nem kaptak,
így a működés továbbra is bizonytalan.
Sok esetben azért kell Szentendréről kiriasztani egy vízszállítót, vagy gépjárműfecskendőt, hogy egy
egyszerű nyomtatványt a szerparancsnok kitölthessen. A köztestületnek hatáskört kell megállapítani
és azt jogszabályban, vagy az Együttműködési megállapodásban rögzíteni kell!
Célszerű átgondolni, hogy milyen önkormányzati, polgármesteri, jegyzői hatósági feladatok lehetnek,
amelyek továbbdelegálhatók erre a célra létrehozott köztestület részére, gondolok itt a helyi vízkár
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fokozat elrendelésre, ügyelet tartásra, amelyet Pomázon a Vízkár-elhárítási tervben már megtettünk
és élesben kipróbáltuk a működését. De érdemes elgondolkozni a helyi égetési szabályok tiltása, illetve
betarttatása területén jelentkező közigazgatási, hatósági feladatokról is.
A Mötv. hatályba lépésével 2013.01.01.-től hatályát vesztette a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) és a települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény (Tttv.). A törvényi változások nem jelentették a
2013 előtti társulások megszűnését, csupán a társulási megállapodásokat kellett módosítani úgy, hogy
2013.07.01. után ne legyenek ellentétesek az Mötv. rendelkezéseivel. Az Mötv. 87.§ értelmében a helyi
önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati
feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének
hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre.
Fontos lenne döntés a társulásról, a társulás fenntartása esetén annak szervezeti és jogi rendbetétele.
Fontos információ, hogy a Ttv. 34.§ (1) bekezdés értelmében az önkormányzati tűzoltóság a települési
önkormányzat vagy az önkormányzati társulás közigazgatási területén, a hivatásos tűzoltósággal
kötött együttműködési megállapodás alapján és annak szakmai iránymutatása alapján tűzoltási és
műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehető készenléti szolgálatot lát el. Azaz társulás
nélkül csak saját településen működhet a tűzoltóság szabályosan! A társulási forma jó, de jelenleg nem
működik megfelelően, sok esetben határozatképtelen, nincs felügyelő bizottság.
Fontosnak gondolom, hogy a meglévő főfoglalkozású állományt megtartsuk, stabilizáljuk mert pótlása
nagyon sokba kerül és rövid távon nem oldható meg. Mint a gazdaságban mindenhol, a szakképzett
munkaerő hiánya nagyon nagy problémát okoz, ezért a megtartása stratégiailag fontos.
Erre bérszorzók bevezetését javaslunk. Erre azért van szükség, mert a leszerelő főfoglalkozású tűzoltó
pótlása lényegesen nagyobb költséget jelent, továbbá egyszerűen a garantált minimálbérért nem lehet
szakképzett munkaerőt kapni, akire a százmillió forintos technikát rá lehet bízni.
beosztás

bérszorzó

szolgálatparancsnok
gépkocsivezető
beosztott tűzoltó
híradóügyeletes
segéd híradós

1,6
1,5
1,2
1,2
1

A készenléti szolgálatot ellátó állomány létszáma fogyatkozik. Ezzel párhuzamosan a városban
megnövekedett forgalomban, jellemzően a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban az önkéntes
tűzoltónak szinte esélye sincs, hogy normaidő alatt leérjen a tűzoltóságra riasztás esetén, így a vonulás
megkezdésének jogszabályban rögzített normaidejét ezekben az órákban nem minden esetben lehet
biztosítani. Ezért erre az időpontra külön szolgálatszervezési megoldásokat kell alkalmaznunk. A
9/2014.(V.29.) Kgy. sz. Határozattal bevezetésre került az egyszerűsített foglalkoztatás, amely alapján
a napi szolgálatban lévő gépkocsivezetőt az állományból kiválasztjuk és a laktanyában 24 órás
szolgálatot látnak el, a főfoglalkozásuk megtartása mellett. Ezért napi 5000 Ft egyszerűsített
foglalkoztatási bért és 1000 Ft járulékot tudunk fizetni a 24 órára. Problémát okoz, hogy napi 5000 Ftért nem találunk kiképzett és alkalmas alkalmi munkavállalót. Nehezíti a helyzetet, hogy a helyben lakó
és helyben dolgozó állomány létszáma csökkent leginkább, a még megmaradt állománynak egyre
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nehezebb munkaidőben az önkéntes tűzoltó eljövetelét a munkáltatónál biztosítani, - főleg a sok
fölösleges riasztás miatt - így a jogszabályban előírt minimális létszám biztosítása egyre nehezebben
megoldható szolgálatszervezési feladatot jelent.
2018. II. félévtől legalább napi 4 fő főfoglalkozású tűzoltó alkalmazásának feltételeinek lépcsőzetes
megteremtése szükséges. A tűzoltóság önkéntes jellegének megőrzése miatt, két lépcsős riasztási
rendszer bevezetése azaz a napi bent lévő 4 fős főállású állomány 2 percen belüli elindulása, az
önkéntesek másik gépjárművel utánuk vonultatása.
A 2 percen belüli elindulás esetében az állampolgárok 6 perccel előbb kaphatnak segítséget, mint a
jelenlegi beriasztásos rendszerrel. Ez azért is fontos, mert az átszervezés óta megnövekedett a jelzés
felvételének az ideje a 112 központi segélykérő és a megyei műveleti irányítás megszervezésével,
amely a tűzoltóság indulását és helyszínre érkezését hátráltatja. 2018. január hónapban a tűzoltóság
átlagos riasztási ideje: 5 perc 37 másodperc, ezt lehet csökkenteni 2 perc alá úgy, hogy a riasztott
önkéntes tűzoltó nem otthonról, vagy munkahelyéről jön a riasztásra, hanem a laktanyában van, így
azonnal tud vonulni!
Első lépésben javaslom a rendkívüli készenléti szolgálat elrendelését és megszervezetését a
legkritikusabb közlekedési dugóval terhelt időszakra főfoglalkozású tűzoltókkal, azaz hétközben és
napközben. Így napközben egy fél raj 2 percen belül meg tudja kezdeni a vonulást. A nap többi részén,
hétvégeken és ünnepnapokon az önkéntesek oldják meg továbbra is a feladatot.
Személyi oldalról ehhez szükséges a laktanyában tartani naponta munkaidőben
1 fő rajparancsnokot (tűzoltás-vezetői képzettség, kisgépkezelői jogosítványok)
1 fő gépkocsivezetőt (C kat.jogosítvány, PÁV-I. szivattyúkezelői vizsga, tűzoltó szakképesítés)
2 fő beosztott tűzoltót (tűzoltó szakképesítés, kisgépkezelői jogosítványok)
4 fő híradó ügyeletest (24 órás munkarendben)
azaz 8 főfoglalkozású és 78 fő önkéntes tűzoltó rendszerben tartása szükséges.
A 8 fő főfoglalkozású tűzoltó közül 4 fő látja el a híradó szolgálatot 12-12-48 órás
munkarendben és 4 fő főfoglalkozású tűzoltó napi 8 órában, napközben tartózkodik a
tűzoltóságon és vonul 2 percen belül.
Ez a jelenlegi állami normatíva mellé 47 Ft/fő önkormányzati normatívát igényel. A jelenlegi 25
Ft/lakos önkormányzati normatívát szükséges 47 Ft/lakos normatívára emelni a II. félévtől)
Bér
járulék

22 310
4 350

Állami normatíva
Hiány:

28 202
- 20 468

921 tagdíj
Pomáz
Budakalász
Csobánka
Pilisszentkereszt
Pilisszántó

lakos x hó x Ft
lakos x hó x Ft
lakos x hó x Ft
lakos x hó x Ft
lakos x hó x Ft

9 584 616
6 110 376
1 846 536
1 213 164
1 649 700

36178
16994
10834
3274
2151
2925

12
12
12
12
12
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20 404
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2019-től – a tárgyév tapasztalatainak a figyelembevételével javasoljuk a napi 4 fő főfoglalkozású
tűzoltó és híradóügyelet 24/48 órás rendszerben történő laktanyában tartásának megszervezését.
Szükséges
3 fő rajparancsnok (tűzoltás-vezetői képzettség, kisgépkezelői jogosítványok)
3 fő gépkocsivezető (C kat.jogosítvány, PÁV-I. szivattyúkezelői vizsga, tűzoltó szakképesítés)
6 fő beosztott tűzoltó (tűzoltó szakképesítés, kisgépkezelői jogosítványok)
4 fő hírdaó ügyeletes (24 órás munkarendben)
azaz 16 fő főfoglalkozású és 78 fő önkéntes tűzoltó rendszerben tartása.
Ez a jelenlegi állami normatíva mellé 99 Ft/fő önkormányzati normatívát igényel.
Bér
járulék
Összes kiadás:

46 136
8 996
69 741

Állami normatíva
Hiány:
tagdíj
Pomáz
Budakalász
Csobánka
Pilisszentkereszt
Pilisszántó

28 202
- 42 849

lakos x hó x Ft
lakos x hó x Ft
lakos x hó x Ft
lakos x hó x Ft
lakos x hó x Ft

20 188 872
12 870 792
3 889 512
2 555 388
3 474 900

36178
16994
10834
3274
2151
2925

12
12
12
12
12

99
99
99
99
99

42 979

A 2018-as garantált bérminimum megemelésére a 2018. évi költségvetési törvényben van fedezet,
ennek a felosztására még nincs döntés, de az idei évben jelentkező 5.994 eFt hiány teljes, vagy
részleges fedezetére pályázati úton van kilátás fedezetet találni.
(Magyarország 2018. évi költségvetésében a minimálbér emelés kompenzálására elkülönített forrás
van az önkormányzati tűzoltóság részére (2017.évi C törvény 1. melléklet XIV. fejezet 20.9. pont
Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása: 141,2 millió forint), amelyre
pályázhatunk.)
A napközbeni 4 fő főfoglalkozású tűzoltó létszámfejlesztésre az elvi döntés meghozatalára mielőbb,
bevezetésére és finanszírozására, az év II. felében kell visszatérni és fedezetet találni.
A napi 4 fő (24/48-as rendszerben működő) tűzoltóság megszervezésére az elvi döntést mielőbb, a
finanszírozása előkészítésére vonatkozó döntést 2018. IV. negyedévében, a végrehajtást 2019-től a
tapasztalatok figyelembevétele és elemzése után célszerű meghozni.
A beszámolóm megírásakor a közgyűlés a fenti döntéseket még nem hozta meg határozatképtelenség
miatt, új közgyűlés összehívásra április közepén kerül sor, a beszámolóm megtartásáig remélhetőleg a
közgyűlés (társulás) döntéseit is ismertethetem a fenti kérdésekben.
Pomáz, 2017. április 12.

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

KIMUTATÁS
2017. ÉVI VONULÁSOK TELEPÜLÉSI BONTÁSBAN

sorszámok, időpont
fokozat

település

cím

esemény neme

I

Pilisszentkereszt

Dobogókői út 45

épülettűz

I

Pilisszentkereszt

Dera Szurdok

életmentés

I

Pilisszentkereszt

Dera szurdok

életmentés

13
2017.01.19

lakátűz

10:59
16
2017.01.21
16:43
19
2017.01.29
15:34
48
2017.03.06

192
2017.10.29
211
2017.11.04
21:14
215
2017.11.16
18:10
224
2017.12.07
4:29

sérült mentőjárműbe szállítása

középkorú sipcsont törött
személyt jeges úton lehoztak a
rajok
A j.h. 100 m2-s lakóház 2 szobája
égett teljes terjedelmévbben.
Személy nem sérült.

I

Pilisszentkereszt

Fő u. 29.

I

Pilisszentkereszt

Pilis hegycsúcs

I

Pilisszentkereszt

Dobogókő, Eötvös L. u. 100.

épülettűz

I

Pilisszentkereszt

1111-es út, 19 km szelv

gaz

I

Pilisszentkereszt

Dobogókői u. 31.

közútibaleset

I/K

Pilisszentkereszt

Dobogókő, Eötvös L. u.

közútibaleset

I

Pilisszentkereszt

1111-es út 14 km szelvény

közútibaleset

I/K

Pilisszentkereszt

Dobogókő, Théry Ödön utca 25.

épülettűz

50 nm-es nyaraló tetőszerkezete
ég.

I/K

Pilisszentkereszt

Dobogókő, Eötvös L. utca 10

épülettűz

4x3 m-es fa melléképület 50%ban ég.

I

Pilisszentkereszt

Dobogókő Napsugár utca 13

életmentés

Sérült bokáját fájlalja, nem bír
ráállni, mentés kér.

II/K

Pilisszentkereszt

Dobogókő, Napsugár u. 27.

épülettűz

100 nm alapterületű családi ház
égett

I

Pilisszentkereszt

Forrás u.94.

I

Pilisszentkereszt

MH laktanyával szemben

I

Pilisszentkereszt

Dobogókő, Bükkös u. 8.

I

Pilisszentkereszt

Dobogókői út 41.

közútibaleset

IV/K

Pilisszentkereszt

Dobogókő Nimród Hotel

épülettűz

A j.h. tető és több színten lévő
szoba égett

I

Pilisszentkereszt

Dobogókő Nimród Hotel

épülettűz

Tegnapi káreset helyszínén
szigetelőanyag füstölt,izzott

I

Pilisszentkereszt

Dobogókő 1111-es út

közlekedésieszköztüze

I

Pilisszentkereszt

Dera szurdok bejárata

I

Pilisszentkereszt

1111.számú főút

fakidőlés

I

Pilisszentkereszt

Dobogókő felé főúton

fakidőlés

I

Pilisszentkereszt

Malom u.17

épülettűz

I

Pilisszentkereszt

Rákoczi F. utca 17.

I

Pilisszentkereszt

Dobogókő 1111-es út

épülettűz

A jelzett helyen tűz, tűzre utaló
körülmény nem volt.

melléképülettűz
vizesblokk faház égett

5 ha gaz égett

busz elakadt

hókotró elakadt

egy másik hókotró is elakadt

30x30 cm-en felügyelet mellett
égettek,tűz nem veszélyeztetett
semmit

12:25
121
2017.07.18
7:10
127
2017.07.31
14:40
145
2017.08.20
9:11
149
2017.08.29
10:19
150
2017.08.30
14:48
153
2017.09.02
14:47
157
2017.09.10
13:19
184
2017.10.29

padlástérben kémény
környezetében födém izzott
3nm-en

lakátűz

16:13
49
2017.03.07
7:51
51
2017.03.18
4:42
60
2017.04.01
16:03
66
2017.04.19
11:50
67
2017.04.19
13:41
68
2017.04.19
16:04
105
2017.06.30
5:16
108
2017.07.02
11:54
109
2017.07.02
14:13
117
2017.07.14
2:56
119
2017.07.17

esemény rövid leírása egy
mondatban.

gaz

6nm-en gallyak égtek

utólagos tűz,

2 db szgk. Ütközött

szgk teljes terj. égett

Bográcsozás miatti tűzgyujtás,
tilalom ellenére.

fa úttestre dőlt

Káresetet nem találták

melléképülettűz
A j.h. 6 m2 féltetős tárolóban
fahulladék égett.

téves j. Co érzékelő bejelzett.

közútibaleset

szgk. Árokb a csúszott,forgalmi
akadály megszüntetés

6./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat tábor ügye
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2018. április 26-i testületi ülésén

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!

A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat az idei évben szlovákiai Mlynkybe szervez tábort,
melyhez kérte az önkormányzat támogatását is.
Az előzetes kalkulációjuk szerint 15 gyermeknek biztosítanak lehetőséget táborozásra.
Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja a Pilisszentkereszti
Szlovák Önkormányzat által 2018. évben szervezett szlovák tábor megvalósítását 300.000,- Fttal, azaz háromszázezer forinttal.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2018. április 21.

Peller Márton
polgármester

Slovenská samospráva v Mlynkoch
Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat
2098 Pilisszentkereszt Fő u 14.
Tel/ fax: 26-347-104, 30-584-50-40

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Tisztelt Önkormányzat!
A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat 23/2018(III.14.) határozata alapján a következő
kéréssel fordulok a tisztelt képviselőtestülethez.
A PSZÖ, kihasználva a szlovákiai Mlynky községgel kialakult baráti kapcsolatokat, augusztusban 15 gyermeknek szeretne lehetőséget biztosítani arra, hogy szlovák nyelvi környezetben,
szlovákiai gyermekek között fejleszthesse nyelvi tudását. A gyermektábor nagyon szép természeti környezetben, felkészült instruktorokkal igen gazdag programot kínál a gyermekeknek. A tábor költségvetését a szervezőktől kapott részvételi díj alapján kalkuláltuk ki, amely
magában foglalja a napi hatszori étkezést, az egész napos aktív programokat, kirándulásokat
és az instruktorok tevékenységét is.
Kérjük a tisztelt Önkormányzatot, hogy támogatásukkal tegyék lehetővé, hogy a tervezett
létszámnak tudjunk lehetőséget biztosítani a szlovák táborban való részvételre.
Köszönettel
Demjén Márta
PSZÖ elnök

Költségvetés

Mlynky-Mlynky szlovák tábor
Költségvetési tétel
Részvételi díj (15 fő)
Útiköltség
PSZÖ
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Résztvevők befizetése
Összesen :

Kiadás
(Ft)
850.000

Bevétel (Ft)

250.000

1.110.000

670.000
300.000
150.000
1.110.000

7./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda továbbképzési tervének
tudomásul vétele
Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2018. április 26-i testületi ülésén

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!

A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda jelen előterjesztés mellékletét képező
továbbképzési dokumentumát juttatta el tudomásul vételre.
Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete tudomásul veszi a
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda továbbképzési tervét a jegyzőkönyvhöz csatolt
tartalomban és formában.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2018. április 21.

Peller Márton
polgármester

Továbbképzési Program

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda

OM-azonosító: 032883

2018-2023

Készült: 2018.március 5.
Iktatószám: 52/2018
Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete 2018. március 8.
.

1. A továbbképzési program célja és törvényi háttere
A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy szakmai ismereteit,
tudását szervezett továbbképzéseken való részvétel útján gyarapítsa.
Ugyanakkor a pedagógusnak nemcsak joga, de kötelessége is, hogy részt vegyen a számára
előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát,
Jogszabályi háttér:
•

•

•

277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet, a pedagógus továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről
346/2013.(IX.30.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és
kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
a Nkt. 62.§ (2) és (3) bekezdései rendelkeznek.

A program időtartama:
2018. szeptember 1.-től 2023. augusztus 31.-ig.
A program részei:
•
•
•
•

Szakvizsgára vonatkozó alprogram
Továbbképzési alprogram
Finanszírozási alprogram
Helyettesítési alprogram

1.1.
A pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos rendelkezések
• A pedagógus hétévenként legalább egy, vagy több alkalommal, – jogszabályban
meghatározottak szerint – 120 órás akkreditált továbbképzésben vesz részt.
Megszüntethető – munkaviszony esetében felmondással, közalkalmazotti jogviszony
esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel – annak a pedagógusnak a
munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem
vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés az első
minősítés előtt kötelező.
•

A hétévenkénti továbbképzés legfeljebb 25 százaléka teljesíthető harminc óránál
rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő
legalább az öt órát eléri.

•

A Pedagógus II., a Mesterpedagógus és a Pedagógus IV. fokozatból eggyel
alacsonyabb fokozatba kerül visszasorolásra az a pedagógus, aki a fokozatba lépését
követő kilencedik tanév végéig önhibájából nem teljesíti a pedagógus
továbbképzésben történő részvételi kötelezettségét.

•

A továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából a külön jogszabályban
meghatározottakon kívül csak olyan továbbképzés vehető figyelembe, amelynek
programját az oktatásért felelős miniszter jóváhagyta, és a program alkalmazására
engedélyt adott. A pedagógus-továbbképzések nyilvántartását és ellenőrzését a hivatal
az oktatásért felelős miniszter által kijelölt háttérintézménnyel közösen látja el.

•

A pedagógus egyéni továbbképzési ciklusait a pedagógus –munkakör betöltésére
jogosító oklevél megszerzésétől kell számítani. (277/1997.(XII:22) Korm. rendelet 4.
§ (2).

•

Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus:
- aki betöltötte az 55. életévét
- aki 2012. szeptember 1-jén az ötvenkettedik életévét betöltötte, pedagógustovábbképzésben történő részvételre nem kötelezhető
- aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.

•

A köznevelési intézmény vezetőjének olyan továbbképzésen kell részt vennie, amely
hozzájárul a vezetői ismeretek megszerzéséhez, a vezetői jártasságok elsajátításához.

•

A továbbképzési program része a beiskolázási terv, amelyet minden év március 15.-ig
kell elkészítenie az intézményvezetőnek.

1.2.

Nyilvántartás

Az intézmény nyilvántartja:
•
•
•
•
•

a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak által felsőfokú intézményben szerzett
okleveleket;
azokat, akiknek a pedagógus-szakvizsga megszerzése alkalmazási feltétel;
azokat, akik a hétévenkénti továbbképzésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá
tartoznak,
a pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél, tudományos fokozat
megszerzését,
a továbbképzésben való részvételt és a továbbképzés teljesítését.

2. A továbbképzési program
A köznevelési intézmény vezetője középtávú, öt évre szóló továbbképzési programot
készít. A továbbképzési időszak az első év szeptember első napján kezdődik, és az ötödik
év augusztus utolsó munkanapján fejeződik be. A továbbképzési programot a
továbbképzési időszak első évét megelőző nevelési évben március 15-ig kell elfogadni.

A nevelőtestület dönt a továbbképzési program elfogadásáról. A fenntartó hagyja jóvá a
köznevelési intézmény továbbképzési programját
2.1.

Szakvizsgára vonatkozó alprogram

A szakvizsgára történő felkészítés a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint szakirányú
továbbképzés keretében történik.
•
•
•

•
•
•

a szakvizsga önálló szakképzettséget nem tanúsít
a szakvizsgát a szakindítási engedéllyel rendelkező pedagógusképzést folytató
főiskolák, egyetemek szervezik
feltétele a pedagógus munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettség és
szakképzettség, valamint három év pedagógus munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat
a pedagógiai programmal összhangban álló képzéseket részesíti előnyben az
intézmény
egyéb, támogatott szakvizsgás képzések felsorolása
A szakvizsga megszerzését követő évben magasabb fizetési osztályba kell sorolni a
pedagógust.

Sorszám

Nevelési év

Szakvizsga megnevezése

(tanulmányok
kezdete)
1.

2019/2020

Szakirányú továbbképzés ELTE Tanító- és Óvóképző kar,
Mesterképzés 1 fő Államilag támogatott képzés

2.2.
•
•
•
•
•

Továbbképzésre vonatkozó alprogram
a hétévenkénti továbbképzés óraszáma (legalább 120 óra)
a követelmények teljesíthetők egy vagy több továbbképzés elvégzésével
a hétévenkénti továbbképzés hogyan teljesíthető [277/1997. (XII. 22.)
Kormányrendelet 5. § (2)-(9) bek.]
a hétévenkénti továbbképzésben való részvétel saját hibából fakadó elmulasztása a
munkaviszony, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével járhat
a továbbképzésben való részvétel követelménye addig az évig vonatkozik a
pedagógusra, amelyben az 55. életévét betölti

Továbbképzés
időtartama

30 óra

30 óra

Továbbképzés megnevezése

Alapszintű
számítástechnikai
pedagógusoknak -oviadmin

Pedagógusok száma

ismeretek

Mentálhigiénés alapképzés pedagógusoknak -POK

2 fő

3 fő

30 óra

Komplex és differenciált tehetségfejlesztés

1 fő

30 óra

Digitális taneszközök alkalmazásának lehetőségei
óvodás és kisiskolás korban

3 fő

30 óra

Egészséges életmódra nevelés az óvodában
mindennapos mozgással

1 fő

A szülőkkel való kapcsolattartás, együtt nevelés
innovatív formái –Neteducatio

1 fő

30 óra

30 óra

20 óra

Az óvodai nevelés eszközkészlete a papírtól az IKTig- továbbképzés óvodapedagógusok számára

Magyarországi Szlovákok Pedagógiai Módszertani
Központja által szervezett Módszertani napok
Szlovákiában

1 fő

2 fő

20 óra

15 óra

15 óra

Óvodapedagógusok felkészítése az SNI, BTMN
gyermekek integrált nevelése-POK

1 fő

Tanügyi, szakmai és szervezetfejlesztési lehetőségek
a vezetői kompetenciák mentén

2 fő

IKT kompetenciák alapfokon óvodapedagógusok
részére

1 fő

IKT kompeteciák fejlesztése óvodapedagógusok
részére - haladó

15 óra

1 fő

10 óra

Pedagógusok előmeneteli rendszere- Felkészítő
tréning pedagógusoknak

2 fő

5 óra

Drámapedagógia az óvodában

2 fő

5 óra

A pedagógusok kiégésének megelőzése – szakmai
nap

2 fő

Pedagógiai Módszertani Központ által szervezett
Módszertani napok

5 óra

2.3.

3 fő

Finanszírozási alprogram

A pedagógus-továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárul a központi költségvetés, a
fenntartó, a munkáltató, ill. a más által nem fedezett költségek a részt vevő pedagógust
terhelik. A továbbképzés költségeinek támogatására rendelkezésre álló összeg felhasználása
az alábbi sorrendben történik:
•
•
•

A hétéves továbbképzés hatálya alá eső pedagógusok helyettesítésének
költsége ( amennyiben szükséges).
Költségtérítés: A továbbképzésen résztvevő – önerő
Költség hozzájárulás: pályázati lehetőségek, intézményi költségvetés és
önkormányzati lehetőségek függvényében

2.3.1. A támogatás mértékét befolyásoló szempontok
•
•
•

•

A Továbbképzési programban megfogalmazott célokra irányuljon a képzés.
A képzés ára feleljen meg az intézmény anyagi erőforrásainak.
A képzés legyen jó befektetés az intézmény szempontjából (pl.: előnyben részesítjük a
határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező pedagógust, a pedagógiai programmal
szorosan összefüggő képzéseket).
A képzésben való részvétel minél kevesebb helyettesítést vonjon maga után.

2.4.
•
•

Helyettesítésre vonatkozó alprogram
Elsősorban azokat a képzéseket támogatjuk, amelyek az intézményi nevelőmunkán
kívül folyó időszakban folynak, így a helyettesítésre nincs szükség.
Amennyiben a helyettesítés elkerülhetetlen, azt eseti helyettesítéssel oldjuk meg.

3. Intézményünk pedagógus állományú dolgozói
NÉV
1.

Buzásné Barta Ildikó

Első végzettség
megszerzése
1987.06.09.
Szakközépiskola:
1992.06.12.
Főiskola:
1997.01.29.

2.

Kara Attiláné

3.

Kozmáné Jáki Szilvia

2008.06.09.

4.

Roób Gergelyné

1998.06.17.

5.

Somogyi Gáborné

6.

Sosity Jánosné

7.

Szemán Rózsa

Szakközépiskola
1988. 06.17.
Főiskola:
1997.01.29.
Szakvizsga:
2012.12.14.
Szakközépiskola
1988.06.17.
Főiskola:
1997.06.12.

1983.06.09.

Továbbképzésre
kötelezett
2015. 09.01.2022.08.31
2011.09.01.2018.08.31.
2015.09.012022.08.31.
2012.09.01.2019.08.31.

2019.09.01.2026.08.31.

2011.09.01.2018.08.31.
Továbbképzésre
már nem
kötelezett,
55. életévét
betöltötte

TOVÁBBKÉPZÉSI NYILVÁNTARTÁS
A kötelezettség 55 éves korig tart [Nkt. 62. § (2) bek.].
Az eddig teljesített órák száma

Ssz.

A pedagógus
neve

A
továbbképzési
kötelezettség
időszaka

Akkreditált képzések

1.Metodika
dramatickej Vychovy

1.

Buzásné
Barta Ildikó

2015-2022

Max. 30
A
Védett
óra (ami 30
teljesítendő korba
óránál
órák száma
lép
rövidebb,
és nem
akkreditált)
15 óra

2.Megújuló képzések
óvoda-család

6 óra

Pedagógusok
felkészítése a
minősítésre

10 óra

Metodický deň
10 óra
organizovaný
Pedagogickým
metodickým
centrom
Slovákov v
Maďarsku: Náčuvi v
materskej škole:
„Hrej slniečko
hre…”

Fejlettségállapot
mérés az óvodában
Mód-szer-tár

6,5 óra

120 óra

2022

Az eddig teljesített órák száma

Ssz.

A pedagógus
neve

A
továbbképzési
kötelezettség
időszaka

Akkreditált képzések

Max. 30
A
Védett
óra (ami 30
teljesítendő korba
óránál
órák száma
lép
rövidebb,
és nem
akkreditált)

Metodika Vyučovania
slovenskych detskych
hier Tancuj, tancuj

10 óra

Metodický kurzvýjazdový, pre
uc”itelov MŠ
Bp.
Országos
Óvodapedagógiai
Szakmai Műhely 20
órás képzésén.

2.

Kara
Attiláné

2011-2018

2015-2022

20 óra

Metodický deň
organizovaný
10 óra
Pedagogickým
metodickým
centrom
Slovákov v
Maďarsku: Náčuvi v
materskej škole:
„Hrej slniečko
hre…”

Metodicko-vzdelávací
program pre učtelov
materskych
slovenskych
národnostnychškol .
Maďarsku

Kozmáné
3. Jáki Szilvia

10 óra

„Érték Pedagógia
konferencia

Metodický deň

16 óra

8 óra

120 óra

2028

Az eddig teljesített órák száma

Ssz.

A pedagógus
neve

A
továbbképzési
kötelezettség
időszaka

Akkreditált képzések

Max. 30
A
Védett
óra (ami 30
teljesítendő korba
óránál
órák száma
lép
rövidebb,
és nem
akkreditált)

10 óra
organizovaný
Pedagogickým
metodickým
centrom
Slovákov v
Maďarsku: Náčuvi v
materskej škole:
„Hrej slniečko
hre…”
A minőség napja –
Önértékelési szakmai
nap

6,5 óra

„A tanulási (BTM)
problémák elmélete
és gyakorlata a
köznevelési
intézményekben

30 órás

Gyengénlátók
Általános Iskolája
EGYMI

6,5 óra

120 óra

2031

Szakmai nap EGYMI
„Így tedd rá!”
PEDAGÓGUS EXPO

Roób
Gergely
4.
Mihályné

A gyermekek
mindenek felett álló
érdeke
2012-2019

Országos
Óvodapedagógiai
Szakmai Műhely 20
órás képzésén.

5 óra
8 óra
7 óra

2020
20 óra

Az eddig teljesített órák száma

Ssz.

A pedagógus
neve

A
továbbképzési
kötelezettség
időszaka

Akkreditált képzések

Max. 30
A
Védett
óra (ami 30
teljesítendő korba
óránál
órák száma
lép
rövidebb,
és nem
akkreditált)

10 óra
Metodický deň
organizovaný
Pedagogickým
metodickým
centrom
Slovákov v
Maďarsku: Náčuvi v
materskej škole:
„Hrej slniečko
hre…”

120 óra

Szakvizsga2012.12.14.
Országos
Óvodapedagógiai
Szakmai Műhely 20
órás képzésén.
Tanfelügyelet,
önértékelés 2017című 10 órás
képzésén

Somogyi
5. Gáborné

2019-2026

Intézményvezetők
felkészítése az
intézményi
önértékeléshez és
tanfelügyeleti
ellenőrzéshez szüks.
felad. ellátására

Metodický deň
organizovaný
Pedagogickým
metodickým
centrom

20 óra

10 óra

10 óra

10 óra

120 óra

2025

Az eddig teljesített órák száma

Ssz.

A pedagógus
neve

A
továbbképzési
kötelezettség
időszaka

Akkreditált képzések

Max. 30
A
Védett
óra (ami 30
teljesítendő korba
óránál
órák száma
lép
rövidebb,
és nem
akkreditált)

Slovákov v
Maďarsku: Náčuvi v
materskej škole:
„Hrej slniečko
hre…”

Sosity
6. Jánosné

2011-2018

Metodická
vyučovania: „Tancuj,
tancuj” 10 óra
2011.10.22.

10 óra

„A gyermekek
mindenek felett álló
érdeke”
.

7 óra

Vizuális játékok

60 óra

10 óra
Metodický deň
organizovaný
Pedagogickým
metodickým
centrom
Slovákov v
Maďarsku: Náčuvi v
materskej škole:
„Hrej slniečko
hre…”
„Pedagógusok
felkészítése
minősítésre” című 10
órás továbbképzésen.

10 óra

Óvodapedagógusok
felkészítése az SNI,

20 óra

120 óra

2024

Az eddig teljesített órák száma

Ssz.

A pedagógus
neve

A
továbbképzési
kötelezettség
időszaka

Akkreditált képzések

Max. 30
A
Védett
óra (ami 30
teljesítendő korba
óránál
órák száma
lép
rövidebb,
és nem
akkreditált)

BTM gyerekek
integrált nevelésére
Gyengénlátók
általános iskolája
EGYMI
E/56/18 2018.01.26.

Szemán
7. Rózsa

5 óra

Metodický deň
organizovaný
10 óra
Pedagogickým
metodickým
centrom
Slovákov v
Maďarsku: Náčuvi v
materskej škole:
„Hrej slniečko
Továbbképzésre hre…”
nem kötelezett

Az alapkészségek
fejlődésének
támogatása a DIFER
programcsomag
használatával, 15 órás
képzésen.

15 óra

A minőség napja –
Önértékelési szakmai
nap-

6,5 óra

2016

Dátum: Pilisszentkereszt, 2018.03.05.
Somogyi Gáborné
intézményvezető

BEISKOLÁZÁSI TERV
A beiskolázási terv elkészítésére és tartalmára vonatkozó szabályozás a 277/1997. (XII. 22.)
Kormányrendeletben található. A tervet az intézményvezető készíti el a szakmai
munkaközösség, ennek hiányában nevelőtestület közreműködésével. A tervet minden év
március 15-ig kell elkészíteni egy nevelési évre.
A beiskolázási terv a továbbképzési program szerves része, a program végrehajtására
vonatkozik. Míg a továbbképzési programot öt évre írják a köznevelési intézmények, addig a
beiskolázási terv egy nevelési évre szól.
A beiskolázási terv az alábbi adatokat tartalmazza:
• azoknak a pedagógusoknak a nevét és munkakörét, akik részvételét betervezték
• a betervezett továbbképzések megjelölését
• a várható kezdő és befejező időpontot
• a várható távollét idejét
• a helyettesítés rendjét.
A beiskolázási terv elfogadásánál előnyben kell részesíteni azt,
• akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra
• akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte
• aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik.
A beiskolázási terv összeállításánál a fent felsorolt szempontok sorában az előbb álló
csoportba tartozó pedagógusok előnyt élveznek.
A tervbe az vehető fel, aki írásban kérte azt, és megfelel a továbbképzés részvételi
feltételeinek. Nem tagadható meg annak a pedagógusnak a felvétele, akinek két évnél
kevesebb idő áll rendelkezésre a hétévenkénti továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez.
Az intézményvezető értesíti a jelentkezőt, hogy felvételt nyert-e vagy sem.
Az intézmény pedagógusai közül senki sem kérte írásban a beiskolázási tervbe való
felvételét, ezért a beiskolázási terv úgy készült, hogy felmértük a pedagógusok által kijelölt
fejlesztendő
területeket,
és
ennek
alapján
választottunk
képzéseket.
Előnyben részesültek a továbbképzésre kötelezett pedagógusok.
Mivel az aktuális képzések a nevelési év folyamán jelennek meg, ezért a tervezés ennek
megfelelően alakítható.

óvodapedagógus.

1.

Kara Attiláné

Mentálhigiénés
alapképzés
pedagógusoknak
POK
Magyarországi
Szlovákok
Pedagógiai
Módszertani
Központja által
szervezett
Módszertani napok
Szlovákiában

2018.szept. 2018.dec. 30 óra

eseti
helyettesítés

költsége

rendje

(óra)

Távollét
időtartama

kezdő

befejező

Várható időpont

0 --Ft

ingyenes

–

2018.okt.

2018.okt.

20 óra

eseti
0.-Ft
helyettesítés

ingyenes

Pedagógus önerő

Helyettesítés

Részvételi díj

Ikt. sz.: /2018

Továbbképzés
Megnevezése

A pedagógus neve

Munkakör

Sorszám

BEISKOLÁZÁSI TERV A 2018/2019. NEVELÉSI ÉVRE
[A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján]

óvoda-

2.

Sosity Jánosné

pedagógus.

óvodapedagógus

3.

Roób Gergely
Mihályné

óvodavezető

4.

Somogyi Gáborné

Mentálhigiénés
alapképzés
pedagógusoknak POK

2018.okt.

2018.
nov.

30 órás

0.-Ft
eseti
helyettesítés

ingyenes

Az óvodai nevelés 2018. okt.
eszközkészlete a
papírtól az IKT-igtovábbképzés
óvodapedagógusok
számára

2018.
dec.

30.óra

0.-Ft
eseti
helyettesítés

34.990.-Ft

Magyarországi
Szlovákok
Pedagógiai
Módszertani
Központja által
szervezett
Módszertani napok
Szlovákiában

201. okt.

20 óra

0.-FT

2018. okt.

ingyenes

Pedagógus önerő

költsége

rendje

(óra)

Távollét
időtartama

befejező

Részvételi díj

Helyettesítés

Várható időpont

kezdő

Megnevezése

Munkakör

Sorszám

A pedagógus neve

Továbbképzés

óvodapedagógus

5.

pedagógus

Buzásné Barta Ildikó

Mentálhigiénés
alapképzés
pedagógusoknak POK
Magyarországi
Szlovákok
Pedagógiai
Módszertani
Központja által
szervezett Szakmai
nap

Kozmáné Jáki Szilvia

óvoda-

6.

Magyarországi
Szlovákok
Pedagógiai
Módszertani
Központja által
szervezett Szakmai
nap

2019.
szept.

2019.nov. 30 óra

0.-Ft
eseti
helyettesítés

ingyenes

2019.
tavasza

1 nap

6 óra

eseti
0.-Ft
helyettesítés

ingyenes

2019.
tavasza

1 nap

6 óra

0.-Ft
eseti
helyettesítés

ingyenes

Pedagógus önerő

költsége

rendje

(óra)

Távollét
időtartama

befejező

Részvételi díj

Helyettesítés

Várható időpont

kezdő

Megnevezése

Munkakör

Sorszám

A pedagógus neve

Továbbképzés

óvodapedagógus

7.

Szemán Rózsa

Magyarországi
Szlovákok
Pedagógiai
Módszertani
Központja által
szervezett Szakmai
nap

2019.
tavasza

Dátum: Pilisszentkereszt, 2018.március 5.

6 óra

0.-Ft
eseti
helyettesítés

Somogyi Gáborné
intézményvezető

A beiskolázási tervet a nevelőtestület egyhangúlag elfogadta.
Pilisszentkereszt, 2018.március 8.

Somogyi Gáborné
óvodavezető

Sosity Jánosné
jegyzőkönyv vezető

ingyenes

Pedagógus önerő

költsége

rendje

(óra)

Távollét
időtartama

befejező

1 nap

Részvételi díj

Helyettesítés

Várható időpont

kezdő

Megnevezése

Munkakör

Sorszám

A pedagógus neve

Továbbképzés

