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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 27-én 
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

Balogh Arnó képviselő 
Héder Tamás képviselő 
Dr. Hidas András képviselő 
Nagy Ákos képviselő 
Pásztor Andrea képviselő 

 

Dr. Németh József jegyző 
 
Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel 
határozatképes. 
Ismerteti a napirendi pontot. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontot. 
 

Napirendi pontok: 
 

1. A rendészeti feladatok önkormányzati társulási formában történő ellátása, a Dunakanyari Rendészeti 
Társulás megalakítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 
1. napirendi pont: A rendészeti feladatok önkormányzati társulási formában történő ellátása, a 
Dunakanyari Rendészeti Társulás megalakítása 
 

Schuszter Gergely: Köszönti Jámbor Ferenc igazgatót, majd megadja neki a szót az előterjesztés 
ismertetésére. 
 
Jámbor Ferenc: Elsőként megköszöni a lehetőséget és a rugalmasságot, hogy a mai napon rendkívüli 
ülésen kerülhet sor a téma megtárgyalására. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
nevesíti a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok között a közreműködést a település közbiztonságának biztosításában, ami 
világos feladatszabás az önkormányzat számára. A jogszabály rögzíti, hogy a települési önkormányzat a 
helyi közbiztonságról, vagyonának, más értékének védelméről - kényszerítő eszköz alkalmazására törvény 
alapján jogosult - szervezet létrehozásával is gondoskodhat. 
A helyi közösségek "önigazgatásának", az önkormányzatok rendészeti szerepvállalásának alappillére az 
önkormányzati rendészet intézménye. Az önkormányzati rendészet rendelkezik a kényszer 
alkalmazásának képeségeivel (a rendőrségénél jelentősen szűkebb jogosítványokkal), feladata a helyi 
közrend, közbiztonság fenntartásában a bűnmegelőzésben történő aktív közreműködés a helyi 
közösségek igényeinek figyelembevételével, az önkormányzati vagyon megóvása, illetve a településen élők 
szubjektív biztonságérzetének javítása. Az önkormányzati rendészet a közbiztonság megteremtésére, 
fenntartására irányuló kötelező önkormányzati feladatellátás esetén kezdeményező, szervező, koordináló, 
összefogó szerepet tölt be. 
A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság (a továbbiakban: SZERI) intézményként integrálja a közrend, a 
köztisztaság, illetve a közbiztonság, és védelmi igazgatás szakfeladatokat és erőforrásokat. Az erőforrások 
tervezett és szervezett átcsoportosításával a hagyományosnál hatékonyabb feladatellátás valósul meg a 
közbiztonság erősítése érdekében. 
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Az Mötv.2013. január 1-i hatálybalépésével megteremtette a törvényi kereteit annak, hogy az 
önkormányzati rendészet intézményesített formában létezhessen. Az Mötv. 13.§ (1) bekezdés 17. pontja 
a települési önkormányzatok részére kötelező feladatként határozza meg a közreműködést a település 
közbiztonságának biztosításában. Az Mötv. rögzíti, hogy az önkormányzat a helyi közbiztonságról, 
vagyonának, más értékének védelméről kényszerítő eszköz alkalmazására törvény alapján jogosult 
szervezet létrehozásával is gondoskodhat. Az Mötv. előírja az illetékes rendőrkapitánysággal kötendő 
kötelező együttműködési megállapodást és annak tartalmát. 
Az önkormányzati rendészet, mint intézményesített közterület-felügyelet, modern, előremutató és 
eredményes válasz a Dunakanyar közbiztonsági kihívásaival szemben. A rendészeti feladatok 
önkormányzati társulási formában történő ellátása, a Dunakanyari Rendészeti Társulás megalakítása 
javasolt. 
A feladat társulási formában történő ellátása javítja a szakmai és pénzügyi hatékonyságot. Jelenleg 
Pilisszentlászlóval, Leányfaluval és Dunabogdánnyal van hatályban kétoldalú feladat ellátási 
megállapodás, ennek továbbfejlesztését jelentené egy önkormányzati társulási forma és újabb települések, 
például Visegrád bevonása az együttműködésbe. Tájékoztatást ad arról, hogy Szentendre, Pilisszentlászló 
és Visegrád Önkormányzatának képviselő-testületei a társulási formát már jóváhagyták. 
A javaslat az önkormányzati társulás lazább formáját tartalmazza, mely alapján a SZERI továbbra is 
Szentendre Város Önkormányzat által fenntartott intézmény maradna, a társult tagönkormányzatok a 
SZERI szolgáltatásait óradíjas formában vennék igénybe, a társulási megállapodás függelékében szereplő 
feladatokra. Tehát nem intézményfenntartó társulás jön létre az indítvány elfogadása esetén, 2023. 
március 1-től. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

17/2023. (II. 27.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 41. § (4) bekezdése és 87. §-a alapján az Mötv. 13. § (1) bekezdés 17. pont szerinti település 
közbiztonságának biztosításában való közreműködés körében az alábbi önkormányzati 
feladatokat a határozat melléklete szerinti társulási megállapodás (a továbbiakban: társulási 
megállapodás) szerint létrehozandó és működtetendő Dunakanyari Rendészeti Társulásra 
ruházza, mely átruházott hatáskör tovább nem ruházható: 
a) a közterületek rendjének és tisztaságának védelme, valamint annak rendjét megbontó 

jogsértések megelőzése, megakadályozása, szankcionálása, a közterület rendjére és 
tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, 
megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; 

b) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve 
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése; 

c) közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében; 
d) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és 

a közrend védelmében; 
e) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében; 
f) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében; 
g) közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában; 
h) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és 

birtoklásának az ellenőrzése; 
2. felkéri a Polgármestert a társulási megállapodás megkötésére; 
3. felkéri a Polgármestert, hogy a társulási megállapodás szerinti költségeket az Önkormányzat 

2023. évi költségvetésébe tervezze be. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 
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Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való 
részvételt, és az ülést 18:30 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


