
 

 

 

Tisztelt Polgármester úr, Képviselők, Gútai lakosok! 

 

Amikor felkérést kaptam a közrendvédelmi bizottság elnöki posztjára, megtiszteltetésnek 

éreztem és abban a tudatban vágtam bele a bizottsági munkába, hogy ezt a városvezetés komolyan is 

gondolja és megadja az ehhez szükséges hivatali támogatást. Igyekeztem maximálisan szakmai 

szempontok szerint összeállítani a tagok névsorát. Kiemelten ügyeltem a politikai 

kiegyensúlyozottságra, hiszen egy olyan lényeges dolog, mint városunk közbiztonságának a fejlesztése 

mindannyiunk érdeke, politikai hovatartozástól függetlenül. Mivel felszólalási lehetőséget egyelőre 

nem kaptam, ezért az alábbiakban írásban foglaltam össze az eddigi tapasztalatokat.   

 A bizottsági tagok és jómagam is értetlenkedve tapasztaltuk, hogy a bizottsági munkához 

a hivatal részéről nem sok segítséget kaptunk. Ahhoz, hogy ez a bizottság megfelelő javaslatokat 

tudjon adni az önkormányzat felé, szükséges a jelenlegi helyzet átfogó ismerete. A bizottság 

munkájához az idáig igényelt dokumentumokat többszöri kérésre sem kaptam meg.  

A kamerarendszer fejlesztésére a tudomásom szerint már többször is készült pályázati 

beadvány. Költséghatékony megoldásnak tartottam a régebben kidolgoztatott terveket felhasználni 

egy új átfogó tanulmány készítésénél. Sajnos ezt a mai napig nem tudták kiadni.  

Hogy legyen miből kiindulni kértem a régebbi jegyzőkönyveket és a hozzájuk csatolt 

dokumentumokat néhány évre visszamenőleg, de sajnos ezeket a mai napig sem kaptam meg. 

 A városi rendőrség megfelelő működése a helyi közbiztonságra a legnagyobb hatással bíró 

szerv, ezért elengedhetetlennek tartom annak folyamatos felfejlesztését és optimalizálását. Ezen okból 

kifolyólag szerettem volna a bizottsági munkát a jelenlegi állapot átfogó felmérésével kezdeni. Terveim 

között szerepelt egy mobiltelefonos applikáció bevezetése is, ami egyszerűsítené a kommunikációt a 

lakosok és a városi rendőrség között. 

Mielőtt folytatnám a beszámolót, fontosnak tartanám tisztázni a közrendvédelmi bizottság 

hatásköreit és feladatait.  

Itt hivatkoznék a szervezési rend hetedik bekezdésének 2/c) pontjára mely szerint: 

 „Komisie najmä: 
 

- kontrolujú plnenie uznesení mestského zastupiteľstva, hospodárenie s majetkom mesta, 
plnenie rozpočtu a iné úlohy, ktoré mestské zastupiteľstvo určilo do jej pôsobnosti” 
 

továbbá a szervezési rend hetedik bekezdésének 13/g) pontja részletezi a közrendvédelmi bizottság 
munkatöltetét: 
 
„Komisia ochrany verejného poriadku:  
 

- Svojou činnosťou sa podieľa na zabezpečovaní verejného poriadku v meste v súlade so 
štatútom MsP a na dodržiavaní všeobecne záväzných noriem mesta  
- Pravidelne hodnotí a podáva návrhy na zdokonalenie štruktúry, organizácie a odbornej 
činnosti mestskej polície  

- Spolupracuje s mestskou políciou pri ochrane majetku mesta.  

- Zaujme stanovisko k hodnotiacim materiálom činnosti mestskej polície  



 

 

- Podieľa sa na tvorbe a posudzovaní nových všeobecne záväzných nariadení v oblasti 
verejného poriadku a vydáva k nim odborné stanoviská.  

- Svojou činnosťou sa podieľa na podnecovaní vybudovania a rozširovania kamerového 
systému v meste na monitorovanie vytypovaných častí mesta a mestských častí.  

- Odporúča možnosti podávania projektov k získaniu fin. dotácií v záujme ochrany verejného 
poriadku(kamerový systém), bezpečnosti , prevencie kriminality a zvýšenia bezpečnosti 
dopravy.  

- V spolupráci s komisiou výstavby a územného plánovania rieši bezpečnosť dopravy, 
bezpečnosť miestnych komunikácií, komunikácií v mestských častiach, vrátane poľných ciest.  

- Podáva návrhy a prerokuje otázky súvisiace s cestnou premávkou v Kolárove a jeho 
mestských častiach (prechody pre chodcov, svetelná signalizácia, semafory atď).  

- Prerokúva žiadosti, ktoré môžu mať vplyv na verejný poriadok a verejnú bezpečnosť.  

- Podieľa sa pri zabezpečovaní osláv, jarmoku, mítingov, významných spoločenských, 
kultúrnych a športových podujatí.  

- Sleduje a vyhodnotí stav verejného poriadku v meste a jeho mestských častiach a navrhuje 
opatrenia na zlepšenie  

- V spolupráci s mestskou políciou zabezpečuje ochranu mládeže pred návykovými látkami. 
/protidrogová činnosť/  

- Zmapuje, podáva návrhy a spolupodieľa sa na postupnom riešení problematiky 
marginalizovanej skupiny obyvateľstva v Kolárove (s hlavným zameraním na dodržiavanie 
poriadku verejného priestranstva a ochranu zdravého životného prostredia v lokalite osada 
Dankó Pistu)  

- Rieši možnosť zavedenia terénnej sociálnej práce (v spolupráci so Sociálnou, zdravotnou a 
bytovou komisiou) vzhľadom na zlepšenie verejného poriadku v marginalizovaných lokalitách 
(Osada Dankó Pistu, Pačérok mestské časti atď.), vo verejných parkoch a priestranstvách.  

- Rieši možnosť zavedenia hliadkovej činnosti (občianska stráž) v jednotlivých častiach mesta.  

- Dohliada na verejný poriadok a verejnú bezpečnosť na detských ihriskách  

- Dohliada na stav túlavých zvierat, podáva návrhy na činnosť, propagáciu a osvojenie zvierat 
formou rôznych spoločenských aktivít (medializácia, využívanie finančných dotácií), dohliada 
na stav a podáva návrhy na prípadné rozšírenie karanténnej stanice pre túlavé zvieratá.  

- Podieľa sa na tvorbe moderných technických riešení, ktoré zjednodušujú a zrýchľujú sústavne 
udržateľnú verejnú bezpečnosť v meste, a to napr. vytvorením na to určenej mobilnej 
aplikácie  

 
 

 Sajnos többszöri kérésre sem kaptunk betekintést a városi rendőrség szervezési rendjébe, sem 

a felszereltségébe. Külön szerettem volna foglalkozni a költségvetésükkel a decemberi ülésen, de az 

ügyben kompetens személy az ülésen nem jelent meg és semmilyen anyagot sem kaptunk hozzá.  

A fentebb leírtak miatt a városi rendőrség megbízott parancsnokával egyre romló viszonyunkat 

igyekeztem négyszemközt tisztázni, de megkeresésemre azóta sem reagált. Mindenképp szerettem 

volna oldani ezt a feszült viszonyt, ezért karácsonyi ajándékként elkészítettem a városi rendőrség 

Facebook oldalát, ahova a parancsnok úron kívül még további két kollégáját is meghívtam, mint 

adminisztrátort. Megdöbbenésemre ezt mindannyian visszautasították és a kezdeményezésem iránt 

semmiféle érdeklődést nem mutattak. Meggyőződésem, hogy a közösségi médián keresztül lehetőség 

nyílna a lakosság hatékony tájékoztatására a közbiztonságot érintő témákban és kérdésekben.   

Amikor az állami rendőrség megkeresésének eleget téve nyilvános felhívást intéztem az 

említett Facebook oldalon keresztül, azzal vádoltak meg, hogy túllépem a bizottság hatáskörét… 

Valóban, néha hajlamos vagyok más munkáját is elvégezni… 



 

 

A bizottsági javaslatok közül ez idáig egyetlen egy sem került megvalósításra. A bizottsági 

jegyzőkönyvek átlagosan 3-4 hét alatt készültek el, de a decemberit (4.ülés) már magamnak kellett 

megírnom és az a mai napig sem került fel a digitális önkormányzatba. 

Sajnos a fentebb említett okok és az egyre romló bizottsági légkör miatt, valamint a megfelelő 

hivatali támogatás hiányában ez a bizottság nem képes ellátni a feladatát, ezért az utolsó ülésen a 

bizottság feloszlatásáról egyhangúlag döntöttünk. Tettük mindezt fájó szívvel, hiszen néhány hónapja 

még nagy lelkesedéssel vágtunk bele a munkába és reméltük, hogy sikerül látható eredményeket 

felmutatni.  

Végezetül kérném a tisztelt városvezetést, hogy mérlegeljenek és határozzanak a 

közrendvédelmi bizottság további sorsáról. Döntsenek átgondoltan és felelősséggel, hiszen egy olyan 

fontos dologról van szó, mint városunk közbiztonsága.  

Amennyiben úgy határoznak, hogy mégis szükség van a város közbiztonságának javítására, 

akkor közreműködésemre a jövőben is számíthatnak. 

Csatoltam a bizottsági jegyzőkönyveket, benne a bizottsági javaslatokkal. 

 Ezúton szeretnék a parancsnok úrtól és az egész városi rendőrségtől elnézést kérni, 

amennyiben lelkesedésemet tolakodásnak vették, mentségemre legyen mondva, hogy végig a jóakarat 

és a tenni akarás motivált.  Kívánok nekik a továbbiakban jó munkát, erőt és egészséget! 

 

 

Tisztelettel  

 

 

 

 

 

 Zuber Zalán, bizottsági elnök 

 


