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PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA



BEMUTATKOZÁS
Páty a Zsámbéki-medencében Budapesttől 20 km-re található település, mely jól megközelíthető 

tömegközlekedéssel, és az M1-es autópályáról személygépkocsival. 

Páty utolsó becsült népessége 8200 fő. Páty területe 3930 hektár (= 39.3 km²). 

Páty község a Budakeszi Járásban, Pest megyében található. 



Helyzetértékelés, 
problématérkép
Jogszabályi kötelezettség, pontos iránymutatás nélkül,

Politikai szándék, szakmai kompetencia, normatív finanszírozás hiánya!

Problémák lokálisan: 

• Látható rendészeti jelenlét hiánya
• Társadalmi együttélési problémák
• Fenntartható rendészet finanszírozása
• Reagáló képesség hiánya a lakossági jelzésekre



AZ „INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI 
RENDÉSZETI MODELL” CÉLJA

MEZŐŐRI FELADATOK KÖZTERÜLET-FELÜGYELETI 
FELADATOK

VÉDELMI IGAZGATÁSI 
FELADATOK

Az addicionális településbiztonság holisztikus szemlélet szerinti megteremtése, 
fenntartható módon!



Fenntarthatóság
INDIKÁTOROK:

• Állami normatíva: NAK támogatások (4,320 e Ft.-/év)

• Mezőőri járulék (2,000 e Ft.-/év)

• Növekvő közhatalmi bevételek: közterület-használati díj, közigazgatási szankciók 

(1,500 e Ft.-/év)

• Rendezvények biztosítási feladataival összefüggő megtakarítások (3,000 e Ft.-/év)

• Önálló mezőőr költségeinek megtakarítása (6,000 e Ft.-/év)

• Kötelezően ellátandó feladatok erőforrás hatékony biztosítása (4 fő)

• Illegális hulladéklerakás megelőzése (3,000 e Ft,-/év)

• Pályázati lehetőségek: további források elérésére (2021-ben: 2,500 e Ft.-)



HATÁSVIZSGÁLAT

Integrált 
Önkormányzati 
Rendészeti 
feladatellátás

Fő hatás

Járulékos hatás

Társadalmi hatás

Gazdasági hatás

Környezeti hatás



Hatékonyság
⚫ Több, mint 1750 hektár mezőgazdasági területe védelme;

⚫ 4 km2 lakott területen rendészeti jelenlét biztosítása;

⚫ A település közigazgatási területén felmerülő helyi 

közbiztonsági problémák megoldására képesség;

⚫ Hatékony együttműködés a rendőrséggel és a 

polgárőrséggel = komplementer rendészeti működés;

⚫ Védelmi igazgatási feladatok professzionális ellátása, 

együttműködés az önkéntes tűzoltó szervezettel;

⚫ A lakosság számára is átlátható, elérhető, ügyfélközpontú 

működés



AZ „INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI 
RENDÉSZETI MODELL” EREDMÉNYEI

Egész évben megvalósul az 
önkormányzati 

vagyon védelme

Adatvédelmi szabályoknak 
megfelelően üzemeltetett 

térfelügyeleti rendszer

A településbiztonságot 
holisztikus szemlélet szerint 
megtestesítő Önkormányzati 

Rendészet hosszútávú 
működésének biztosítása





A bemutatott programmal kapcsolatban állok 

szíves rendelkezésükre! A „modell” részletes 

leírását elérhetővé tesszük a 

www.paty.hu/rendeszet

honlapunkon

Elérhetőségem: hermann.gabor@paty.hu

http://www.paty.hu/rendeszet
mailto:hermann.gabor@paty.hu


Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!


