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BESZÁMOLÓ BUDAKESZI VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁNAK ÉRDEKÉBEN TETT 

INTÉZKEDÉSEKRŐL  

ÉS AZZAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT FELADATOKRÓL 

 

1. Környezetvédelmi- és Közellátási Bizottság 

 

A város közbiztonságával kapcsolatos szakmai döntéseket az Önkormányzat Közbiztonsági, 

Környezetvédelmi- és Közellátási Bizottsága készítette elő, ellenőrizte, valamint felügyelte a 

közbiztonsággal kapcsolatos határozatok, feladatok végrehajtását.  

Szintén a bizottság dolgozta ki és készítette elő a Budakeszi Védelmi Centrum pályázatot, 

valamint elvégezte a pályázat értékelését is és az a Képviselő-testület elé terjesztette. 

 

2. 24 órás Városi Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Ügyelet 

 

2011. év januárjában beindult és az év folyamán folyamatosan működött a 24 órás Városi 

Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Ügyelet. Ez az elsősorban „problémamegoldó” ügyelet a 

városban általánosan ismertté, elfogadottá vált, ennek tényét az ügyelet napi jelentéseiből 

megismert bejelentések és az azok nyomán tett intézkedések eredményei támasztották alá.    

 

3. A rendőrségi/okmányiroda épület kibővítése, „régi rendőrőrs” épület visszaigénylése  

 

Még 2010-ben önkormányzatunk tervbe vette, a rendőrségi/okmányiroda épület kibővítését, 

amelyet a környékbeli önkormányzatokkal közösen kívánna megvalósítani, amennyiben erre 

pályázati források a jövőben rendelkezésre fognak állni. A projekt megvalósulása érdekében 

szükséges a Helyi Építési Szabályzat módosítása, mivel növelni szükséges az ingatlan 

beépíthetőségi százalékát. Erre nézve a Képviselő-testület még 2011. év januárjában hozott 

határozatot. A jelenleg folyó HÉSZ módosítás során intézkedés történt a terület „Vt3” 

besorolására, így a beépíthetőség a jelenlegi 40%-ról 80%-ra fog változni, mely esetleges 

elhatározás esetén lehetővé teszi az épület kibővítéséhez szükséges hivatalos engedélyezési 

tervek elkészítését. 

 

Az elmúlt évek során elhanyagolttá vált Erdő utca 69. szám alatti - valamikori - rendőrőrs 

épület Budakeszi Város részére való megigénylése ügyében, az önkormányzat tárgyalásokat 

folytatott 2011-ben a tulajdonos Magyar Állam nevében eljáró MNV ZRt-vel, illetve a 

vagyonkezelő Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal.  

A tárgyalások eredményeként nem zárható ki, hogy már 2012. év első felében sikerül 

önkormányzatunknak megkapnia a nagy értékű Erdő utcai ingatlan tulajdon- és 

vagyonkezelői jogát, ezzel megoldhatóvá válik a Budakeszi Rendőrőrs fiatal - pályakezdő - 

rendőreinek régóta húzódó szállásproblémája.  

 

4. Városi térfigyelő webkamera-rendszer, regionális forgalomfigyelő/ellenőrző rendszer 

 

A pénzügyi forráshiány ellenére, a 2010. évben megvalósított 5 kamerás városi térfigyelő 

webkamera-rendszert önkormányzatunk 2011-ben a Fő téri parkba 3 további kamera 

kihelyezésével bővítette ki. 

A térfigyelő webkamera-rendszerközpont a Képviselő-testület 2011. év végén hozott 

határozata alapján 2012. év januárjában - végleges helyére - a Dózsa György téri 

okmányiroda épület egyik földszinti helyiségébe került.  
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Az önkormányzati vezetés tervei szerint, szintén ide fog kerülni a környéki önkormányzatok 

összefogásával− norvég/EGT pályázati források igénybevétele útján − a tervezett regionális 

forgalomfigyelő webkamera-rendszer központja is. 

 

5. A közbiztonság fenntartásában tevékenykedő szervezetek kiemelt támogatása 

 

2011-ben az önkormányzat - anyagi lehetőségeihez mérten – folyamatosan és kiemelten 

támogatta a rendőrség és a polgárőrség tevékenységét (pl. géppapír a rendőrség és benzin a 

polgárőrség részére). Ezen túlmenően, a Budakeszi Rendőrőrsre - a nyár folyamán érkezett 

fiatal pályakezdő rendőrök közül 5 fő részére – 2011. augusztus-szeptember hónapokban – a 

környéki önkormányzatokkal összefogva, térítésmentes szállást biztosított önkormányzatunk 

a Farkashegyi Repülőtér MÁV SE. pilótaotthonában. 

 

6. A Budakeszi Rendőrőrs felújítása 

 

Az előző önkormányzati ciklusokban rendre csak halogatott Rendőrőrs (belső) felújítás 

önkormányzatunk kezdeményezésére − összefogva a közbiztonságot önzetlenül támogató 

helyi vállalkozókkal, magánszemélyekkel és egyes környéki önkormányzatokkal – 2011. 

évben kezdődött meg és 2012. februárjában fejeződött be.  

 

Egy magánszemély 2011. évben tett felajánlása lehetővé tette a rendőrőrs klímaberendezéssel 

való felszerelését, mely a munkavégzés komfortosabbá tételéhez járult hozzá. 

 

7. Együttműködés a Budakeszi Rendőrőrssel 

 

Az elmúlt évben Horváth Ferenc r. őrgy. őrsparancsnok úr más beosztásba került, helyette 

Orosz János r. őrgy. került a Budakeszi Rendőrőrs élére. 

 

2011. év során hét fővel megnövekedett a Budakeszi Rendőrőrs rendőri létszáma, mely 

lehetővé tette hogy a lakosság által elvárt közterületi rendőri jelenlét fokozható legyen, tehát 

gyakrabban láthattak a lakosok a város területén intézkedő, ellenőrző egyenruhás rendőrt, 

járőröző rendőrautót, ami nagyobb biztonságérzetet ad, valamint bűnmegelőzési hatása van.  

 

Az önkormányzat és a rendőrség közötti jó együttműködés eredménye volt szintén, hogy az 

elmúlt évben már 2 fő körzeti megbízott (ebből 1 fő kutyás) teljesített szolgálatot 

városunkban. A körzeti megbízottak munkáját segítette, hogy saját, a környéki 

önkormányzatok, helyi vállalkozók, civil szervezetek, valamint magánszemélyek 

adományaiból vásárolt rendőrautóval látták el szolgálatukat 2011. évben is. 

 

Önkormányzatunk és a rendőrség elmúlt évi jó és szoros együttműködése minden bizonnyal 

hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt évben Budakeszin előfordult, szinte az összes, jelentős, 

ismertté vált – akár a közvéleményt is megmozgató – bűnesetét a Budaörsi 

Rendőrkapitányság, illetve a Budakeszi Rendőrőrs feltárta, és az elkövetőket a törvény előtt 

elszámoltatta. 

 

8. Együttműködés a Budakeszi Polgárőrséggel 

 

2011-ben, a Polgárőrség működését önkormányzatunk − anyagi lehetőségeihez mérten – 
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szinte folyamatosan támogatta. Több önkormányzati vezető (polgármester, bizottsági elnökök, 

tanácsnokok, képviselők) a Polgárőrség aktív vagy támogató tagja.  

 

Az ideiglenes Polgármesteri Hivatalban az önkormányzat helyet biztosított a Polgárőrség 

jármű és eszközparkja részére, a hivatalköltözést követően pedig – az Erdő utcai BVV Kft. 

telephelyen lévő egyik irodahelyiség térítésmentes használatba adásával – segítette elő a 

Polgárőrség több önkormányzati cikluson át ívelő elhelyezési problémáját. 

 

9. A városi közterületek felügyelete,– közbiztonsági, közlekedésbiztonsági szempontból 

 

A közterületek az egyes települések legfontosabb közösségi életterei, amelynek nyugalma, 

rendezettsége, rendeltetésszerű működése alapvetően meghatározza a polgárok közérzetét,  

a közállapotokról vallott nézetét és a település „élhetőségének” megítélését. Ezért 

megállapítható, hogy a közterület rendje a településbiztonság egyik legfontosabb összetevője. 

 Jogszabályi kötelezettség alapján a közterületi rend és tisztaság biztosítása a települési 

önkormányzat feladata. Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal kijelölt szervezeti 

egységénél foglalkoztatott közterület-felügyelők útján gondoskodik erről.  

A közterület- felügyelők tevékenysége 2011. évben, a korábbi évekhez képest átstruktúrálásra 

került. KRESZ jogszabálysértés miatt az elmúlt évben 289, önkormányzati rendelet 

megsértése miatt 11 esetben szabtak ki helyszíni bírságot a közterület- felügyelők. A 

mindösszesen 300 helyszíni bírságolással végződő ügyben 1.929.536,- Ft. helyszíni bírság 

került kiszabásra, melyből 1.585.000,- Ft került befizetésre. Az önkormányzati szabálysértés 

miatt tett szabálysértési feljelentések száma 101, míg KRESZ jogszabálysértés miatt 37 

esetben született a közterület-felügyelők részéről feljelentés.    

 

10. A mezőőri szolgálat 

 

A külterületek rendjének javítása céljából a mezőőri szolgálatot 2011. év őszétől egy fő 

mezőőr munkába állításával  újraszervezte az önkormányzat. A mezőőr kolléga aktívan 

együttműködik a Rendőrséggel, a Polgárőrséggel, a közterület-felügyelőkkel.   

 

11. Közbiztonsági, bűnmegelőzési tájékoztató tevékenység 

 

Az önkormányzat 2011-ben több lakossági fórumot tartott a közbiztonság témakörében, egy 

alkalommal került – szülői kezdeményezésre – iskolai közbiztonsági fórum megszervezésre.  

 

Az iskolákba és egyéb önkormányzati intézményekbe rendszeresen megküldésre kerültek a 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság lakosságtájékoztató, bűnmegelőzési  információi. 

 

A 2011. évben megújult Budakeszi Hírmondó újság/weblap folyamatosan közöl 

közbiztonsági/ bűnmegelőzési tájékoztatókat, cikkeket.   

 

2011. év tavaszán az ifjúsággal kapcsolatos szakmaközi egyeztető értekezlet megrendezésére 

került sor az Erkel Ferenc Művelődési Központban. Az értekezleten a gyermek- és 

ifjúságvédelemben érintett szervezetek - Önkormányzat, Rendőrség, Polgárőrség, oktatási 

intézmények – képviselői vettek részt. Az értekezlet egyik fő témái a fiataloknak nyújtandó 

nyári programok szervezésének szükségessége, a lehetőségek közös feltárása és közös 

intézkedések kidolgozása voltak. Az intézkedések nyomán 2011. nyár végén - kifejezetten 

fiatalok részére - éjszakai pingpong bajnokság került megszervezésre az EFMK-ban. 
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A 2010/2011-es oktatási évben az iskolákban sor került bűnmegelőzési előadásokra, 

oktatásokra.    

 

12. Budakeszi Önkormányzatának meghatározó szerepe a régió közbiztonságában 

 

Regionális szinten Budakeszi ad otthont a Budakeszi Rendőrőrs Területén Működő 

Önkormányzatok Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága üléseinek. A Bizottság elnöke 

Budakeszi Város polgármestere, tagjai: Budajenő, Nagykovácsi, Perbál, Páty, Remeteszőlős, 

Telki, Tök, valamint Zsámbék polgármesterei. 

 

A bizottság 2011. év tavaszán Gulyás Dénes és Csenger Zalán Zsolt országgyűlési képviselő 

urak útján nyilatkozatot juttatott el a Magyar Köztársaság Országgyűléséhez. A nyilatkozat 

lényege: „A rendészet, mint helyi közügy és annak finanszírozása, valamint az önkormányzati 

rendőrség kérdéskörben kérjük a közterület-felügyelet szervezeti rendszerének − jogszabályi 

alapokon nyugvó − olyan formában történő strukturális átalakítását, hogy megfelelő anyagi-

technikai és humán feltételek fennállása esetén, a helyi közösség rendészeti hatósági 

szervezetévé (önkormányzati rendőrséggé) váljon.”  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 17. 

pontja, valamint a 17. §. (1)-(4) pontjai új helyzetet fognak teremteni, mivel megteremti az 

önkormányzati rendőrség vagy más néven „általános rendőrségi feladatok ellátására 

létrehozott szerv” önkormányzat általi létrehozásának lehetőségét.  

 

A kilenc település polgármesterei az idézett nyilatkozatban szintén kérték az Országgyűléstől 

önálló törvény alkotását a közterületi, illetve a térfelügyeleti rendszerekről, valamint kérték a 

Budaörsi Rendőrkapitányság és a Budakeszi Rendőrőrs létszámmal és technikával való 

továbbfejlesztését is (a Budaörsi Rendőrkapitányság és a Budakeszi Rendőrőrs 

létszámfejlesztése országos rendőri létszámfejlesztés keretében valósult meg). 

 

Tekintettel az elmúlt években hazánkat is egyre többször, kiszámíthatatlanul sújtó és jelentős 

károkat is okozó időjárási helyzetre, a Bizottság kilenc települése, összefogva a Budaörsi 

Kistérség településeivel, a lakosság élete, anyagi javai, valamit a természeti és történelmi 

értékek, a kulturális örökség védelme céljából 2011. év őszén, nyilatkozatban fordult Orbán 

Viktor miniszterelnök úrhoz és kérte: a kormány szüntesse meg a felszíni csapadékvíz 

elvezetéssel kapcsolatos pályázati diszkriminációt a közép-magyarországi térségben. A 

megkeresésre szakállamtitkári válasz érkezett.  

 

Megjegyzés 

 

A regionális közbiztonság alakulásával kapcsolatban, a Polgármesteri Hivatal tájékoztatásul 

összeállította a Belügyminisztérium statisztikai adatainak felhasználása alapján, a tervezett 

Budakeszi Járás településeinek bűnügyi statisztikáját, mely a településeken 2009-2010. évben 

regisztrált bűncselekmények számát és a százezer lakosra jutó bűncselekmények számát 

tartalmazza (sajnos 2011. évi adatok még nem állnak rendelkezésre).  

 

A számadatokból látható, hogy a tervezett járás 10 ezer főnél nagyobb lélekszámú városai 

közül 2010-ben Budakeszin volt a legkisebb a 100 ezer lakosra jutó regisztrált 

bűncselekmények száma!  

1. Budaörs 5374,82; 2. Törökbálint 3665,47; 3. Biatorbágy 2562,23; 4. Budakeszi 2285,07! 
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A fentiekhez hasonlatosan szintén összehasonlításra kerültek, a Budakeszi Rendőrőrs 

Területén Működő Önkormányzatok településeinek bűnügyi statisztikai adatai. Az adatokból 

jól látható, hogy Budakeszi Városban ugyan a környező kisebb települések lakosság 

számához viszonyítva magasnak mondható volt (324) mind a regisztrált, mind 100 ezer 

lakosra jutó regisztrált bűncselekmények száma (2285,07). Ugyanakkor a közel fele akkora 

lakosságú Zsámbék esetében a 100 ezer lakosra jutó regisztrált bűncselekmények száma 

magasabb volt (2613), mint Budakeszin (2285,07). 

 

13. Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány 

 

A közalapítvány az alapító okirat változásbejegyzéssel kapcsolatos – sajnálatosan elhúzódódó 

– bírósági procedúrája miatt, érdemi tevékenységet nem tudott kifejteni 2011-ben.  

 

A 2006-ban vásárolt 2 db APRILIA robogót a rendőrség – ORFK intézkedés miatt – 2011-

ben visszaadta az alapítvány kezelésébe. 

 

Az alapítvány által vásárolt és a Polgárőrség részére átadott lakókonténer, az önkormányzat 

által a Polgárőrségnek biztosított helyiséghasználatot követően kihasználatlanná vált. 

 

 

 


