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Gutenberg, vagyis a könyv-
nyomtatás megindulása óta 
könyvtárnyi illem-szakkönyvet 
írtak össze az emberi viselkedés 
szabályairól. Ezek a könyvek 
azzal a céllal íródtak, hogy a 
társadalmi életbe való beillesz-
kedésünket megkönnyítsék, és 
ilyenformán az egymás közti 
kommunikációnk zavartalanná 
váljék, és magunk is jó benyo-
mást keltsünk másokban.

Kiknek íródtak ezek a köny-
vek? Elsősorban tanítóknak, 
tanároknak, pedagógusok-
nak, tisztviselőknek, közéleti 
embereknek, politikusoknak. 
Titkoltan, de reménykedve a 
társadalom minden tagjának, 
beleértve a szülőket, a tanuló-
kat, a serdülő ifjúságtól kezdve 
a legidősebb emberekig. Mert 
a téma óriási. Ebben minden-
ki benne van, aki él, mozog, 
beszélni vagy jeleket adni tud. 
Ugye mindnyájan ismerjük a 
gyakori kiszólást: „Viselkedni 
pedig tudni kell!” Ez akkor 
szokott egymás közt és általá-
ban odasúgva elhangzani, ami-
kor csekélyke figyelmességet 
tartalmazó viselkedésünkkel 
valakinél „letaroló” sikert ara-
tunk. 

E könyvek némelyike persze 
elavult, az atikváriumokban 
fellelhető illemkönyvek zöme 
azonban ma is használható. 
Kultúrházakban, mûvelődési 
otthonokban időnként rendez-
nek ma is „Tudni illik, hogy 
mi illik” címmel tanfolyamo-
kat. Egyik ismerősömet is fel-
kérték ilyen tanfolyam tartá-
sára, aki a nagy tananyagot 
tizenkét órára osztva adta elő  

mintegy harminc hallgatónak. 
Mint később mesélte, az első 
órán nagy volt a csodálkozás. 
Ugyanis – kezdte – hallgató-
imat egyenként kiküldtem a 
folyosóra. Feladatként azt kér-
tem tőlük, hogy jöjjenek be az 
ajtón, és lépjenek fel a dobogó-
ra, a „versmondó” szerepében. 
A csodálkozás oka az volt, 
hogy nem a viselkedés sza-
bályainak ismertetésével kez-
dem a tanfolyam első óráját. 
Nos, volt köztük, aki robajosan 
lépett be (kezéből kicsúszott 
a kilincs, bevágódott az ajtó), 
akadt olyan is, aki a dobogó 
előtt megbotlott, elesett, sokan 
hányaveti módon ténferegtek 
a cél felé. 

Köztük hárman azonban 
nem bejöttek, hanem megje-
lentek! Egyenes tartással, nyu-
godt léptekkel, felemelt fejjel, 
barátságos tekintettel léptek föl 
a dobogóra, és néztek körül, 
majd mértéktartóan meghajol-
tak. Rájuk igenis oda kellett 
figyelni! A tizenkettedik elő-
adás befejeztével kiosztottam 
az emléklapokat. Képzeljék, ezt 
az oklevelet átvéve, egyet hátra-
lépve meghajoltak, és a kézfo-
gás után egy „Köszönöm!” is 
elhagyta szájukat. (Évtizedek 
óta nem láttam ilyesmit, főként 
iskolákban, színpadokon nem.) 
És az állami ünnepségeken? 
Ezek sem nyújtanak jó példát. 

Ki tudja, milyen és hányas 
osztályzatot kapnánk az egy-
más közötti viselkedésünkért, 
ha valakik – felmérve mai 

közállapotunkat – kiadnák 
az érdemjegyet? Gyanítom, 
hogy az osztályzat közepes 
vagy ennél is gyengébb lenne. 
Mintha a közélet szereplői nem 
lennének tisztában az emberi 
és társadalmi együttélés szabá-
lyaival. Egymást éri a gyalázko-
dások, gyanúsítások, rágalmak 
özöne. Mintha a bíróságok-
nak egyéb dolga sem lenne, 
mint a viselkedni nem tudók 
szennyesét tisztára mosni. De 
hogyan, miképpen kellene 
javítani viselkedésünk állapo-
tán? A családban, a minden-
napi életben kell ezt kezdeni. 
Aztán ezzel párhuzamosan az 
óvodában, az iskolában, nem 
kihagyva az egyetemeket sem! 
Ki kellene alakítani – mindenki 
részvételével – oly társadalmi 
légkört, hogy a tisztességes 
viszonyokba beilleszkedni 
nem tudók távozzanak a köz-
életből. Eltávozásukkor pedig 
ajánlatos lesz megfogadniuk, 
hogy a jövőben megtanulnak 
viselkedni, és igyekezni fognak 
betartani az emberi együttélés 
szabályait, amelynek mindenki 
által ismert normái vannak. 

Hogyan, miként viselked-
jünk odahaza, a rokoni láto-
gatásokkor, az iskolában, az 
utcán, a tömegközlekedési 
jármûveken, a hivatalokban, 
politikai gyûléseken, kirándu-
lásokon, külföldi útjainkon, 
továbbá piacokon, üzletekben, 
farsangi, esküvői mulatságo-
kon, és keresztelőn – ez mind 
le van írva a mai illem- és 
viselkedéstan szabályainak 
könyvében.

 Bíró András

Viselkedésünk

Néhány zordabb napot már 
előre küldött, mintegy jelzés-
képpen, hogy jön, hamaro-
san itt lesz, valójában azon-
ban még nem érkezett meg. 
Mindenesetre számíthatunk rá. 
Várhatjuk a hideget, a telet, ki 
így, ki úgy. Tüzelőgyûjtés, spó-
rolás gázra, villanyra; meleg 
cipő, kabát; ajtó, ablak megfe-
lelő zárása, egyre gyakrabban a 
ház komplett „becsomagolása” 
szigetelő anyagokkal. Aztán: 
kerti munkák, kinn maradók 
tövének betakarása, kényeseb-
bek bevitele, avar és száraz 
ágak eltakarítása – és ugyanez 
„nagyban”, városi vagy akár 
országos szinten.

Ez azonban már nem annyi-
ra egyszerû. Ugyanúgy, mint 
mondjuk a gazdálkodás, a költ-
ségvetés. Otthon viszonylag 
könnyû kiszámolni, mire jut és 
mire nem. Mire, mekkora hitelt 
vegyünk fel, mekkora részletet 
tudunk állni, és mekkorát nem. 
Meg a meggyőzés is, a dolgok 
megbeszélése is egyszerûbb. 
Az egy családba tartozók között 
általában sikerül egyetértésre 
jutni abban, hogy távolabbi, 
közös célok elérése, esetleg a 
gyerekek jobb sorsa érdekében 
érdemes időszakosan kicsit 
szorosabbra húzni a nadrág-
szíjat – a nagy gazdaságban ez 
kicsit bonyolultabb. Könnyen 
előkerülhet hangulatmérgező 
demagógia, hatalomszerző 
célok érdekében még adatha-
misítás vagy szimpla hazudo-
zás is, ami bizony erősen meg-
nehezítheti a lehetőség szerinti 
legjobb gazdálkodási változat 
megtalálását.

Így van ez a télvárással is. 
Összehúzzuk a gyerek nyakán 
a sálat, erősen fejébe nyomjuk 
a sapkát, ügyelünk rá, hogy a 
lakásban meleg legyen, hogy 
aki fontos nekünk alváskor be 
legyen takarva, és reggel meleg 
teát kapjon – de meg tudjuk-e 
tenni ugyanezt szélesebb kör-
ben? Örvendetesen nagyot 

mozdult az ország – a város is 
– az árvízkárosultak, aztán az 
iszappal elöntöttek megsegíté-
sére, ami jó dolog, de hát még-
iscsak alkalminak tekinthető 
nekibuzdulás. Ezért is fontosak 
azok a lehetőségek, amelyek 
talán nem is ismertek széles 
körben, és a rászorulók intéz-
ményes segítését szolgálják 
különféle támogatási formák-
kal. A cél természetesen az, 
hogy senkinél ne merüljön fel 
az „egyek vagy fûtsek” kérdés, 
de ettől még – sajnos, biztosra 
vehetjük – idén is lesz áldozata 
a fagynak. Mert a gyerekre, a 
társra tudunk ügyelni, de sok-
kal nehezebb és bizony, sokkal 
kevésbé kellemes fal tövében 
fekvő hajléktalant,vagy a tele-
pülés szélén kóborló „csövest” 
megóvni a hidegtől. 

Nem a mi dolgunk? A figyelés, 
a másik emberről való gondos-
kodás? Hát kié? Természetesen 
nem kell hazavinnünk a sarkon 
kolduló hólepte öregembert, de 
legalább szólni, bejelenteni a 
megfelelő helyen mindenképp 
dolgunk, sőt, kötelességünk. 
(Csupán a rend kedvéért: a 
fûtési költségekhez, a rezsihát-
ralék megfizetéséhez kérhető 
támogatások rendjéről, a városi 
hajléktalanszálló igénybevételi 
lehetőségéről részletes útmu-
tatás jelent meg az Érdi Újság 
2010. október 21-i számában).

A tél tehát mindenképp 
jön, akár várjuk, akár nem, 
akár készülünk rá, akár nem. 
Rajtunk, rajtunk is múlik, hogy 
az esetleges nehézségek mellett 
a szépségeit is észrevegyük, 
hiszen ez az évszak nemcsak 
kopogós fagyot, hanem egye-
bek mellett iskolai szünetet, 
karácsonyt, újévet is hoz. 

Utána meg rögtön érkezik a 
tavasz.

A szerkesztõ jegyzete

Télvárás

A polgárőrök érdi vezetője 
mindenekelőtt emlékeztetett 
a Lovas Polgárőrség megala-
kulására, aminek köszönhető-
en már jó néhány járőrözésen 
részt vettek a lóhátas önkén-
tesek. Az eddig eltelt csaknem 
három hónap tapasztalatai azt 
mutatják, hogy eredményes a 
mûködésük, hiszen olyan kül-
területekre, gépjármûvel nehe-
zen megközelíthető helyekre is 
eljutottak, ahol eddig háborítat-
lanul garázdálkodhattak a fatol-
vajok vagy az illegális szemét-
lerakók. A lovas polgárőrök 
jelenlétükkel, illetve váratlan 
felbukkanásukkal, úgy tûnik, 
egyre gyakrabban eltántorítják 
rossz szándékú cselekedeteiktől 
a természetrongálókat is. 

– Szerencsére a Diósdon 
megalakult lovas egység folya-

matosan bővül – tette hozzá 
Macsotay Tibor –, így már érdi 
és tárnoki lovasok is csatla-
koztak hozzájuk, ami lehetővé 
teszi, hogy a lovagló polgárőrök 
egyszerre több helyszínen is 
portyázzanak, és azonnal riasz-
szák a rendőrséget, ha valami 
gyanúsat észlelnek. Ezenkívül 
a polgárőrség is részt vesz a 
biztonságos városért mozga-
lomban, így minden hétvégén 
komoly erőkkel jelen vannak az 
érdi piacon és környékén, ahol 
az ÉKFI-vel együttmûködve 
figyelnek a rendre, és ha arra 
szükség van, azonnal kezelik a 
felmerülő problémákat. 

A polgárőrök vezetője arról is 
beszámolt, hogy folytatódik a 
10 és 18 év közötti gyermekek, 
illetve fiatalok bûnmegelőzésre 
irányuló képzése, ami legfőkép-

pen a drogprevenciót célozza 
meg. Ugyancsak az ifjú korosz-
tály védelmében, napközben is 
fokozott ellenőrzést tartanak az 
iskolák közelében. Munkájukat 
nagyban segíti, hogy az önkor-
mányzat jóvoltából az Aradi 
utcában újjáépített bölcsődében 
a polgárőrség is helyet kapott, 
így onnan irányítják a parkvárosi 
oktatási intézmények környéké-
nek felügyeletét. Mivel a közte-
rület-felügyelet munkatársai hét 
végén nem dolgoznak, velük és 
a polgármesterrel egyetértésben 
ezeken a napokon a polgárőr-
ség átveszi a feladatukat. Így az 
ingyenesen hívható 06-80/204-
571-es telefonszám hétvégeken 
a polgárőrökhöz van irányítva, 
és szükség esetén ők intézked-
nek. Mostanában, az őszi idő-
szakban elsősorban a tiltott ége-
tések miatt hívják őket, ugyanis 
az M7-sen túli területen egész 
évben tilos az égetés, de ezt 
nem mindenki tartja tisztelet-
ben, így emiatt gyakran kapnak 
hívást. 

– Előfordul, hogy szárazabb 
hétvégén akár húsz bejelentés 
is érkezik, míg csapadékosabb 
napokon csak kettő-három 
– mondta Macsotay Tibor, hoz-
zátéve, hogy mindenszentek 
és halottak napján, a fokozott 
rendőri és polgárőri jelenlét-
nek köszönhetően semmilyen 
bûncselekmény nem történt a 
temetőkben és környékükön. 
Mint ahogyan az idősek ellen 
elkövetett bûncselekményeket 
is sikerült jelentősen visszaszo-
rítani azzal, hogy fokozottab-
ban figyelnek rájuk. Az utóbbi 
időben szerencsére nem követ-
tek el a szépkorúak sérelmére 
súlyos bûncselekményt váro-
sunkban. 

A polgárőrök kiválóan össze-
hangolják munkájukat a rend-
őrséggel, de nekik főként a 
bûncselekmények megelőzése 
a feladatuk, míg a bûnüldözés, 
a bûncselekmények felderítése 
elsősorban a rendőrökre hárul. 
Mégis, ha visszaesés tapasztal-

Sajtótájékoztató a bûnmegelõzésrõl  

Több a lovas polgárõr 
Ha az utóbbi idõben a rendõrségi statisztikai adatok 
a bûncselekmények jelentõs visszaesését mutatják, 
abban a polgárõröknek is igen komoly szerepük 
van – fogalmazott Macsotay Tibor, az Érdi Polgárõr 
Egyesület vezetõje, aki Dizseri Andrással az elmúlt két 
hónap legfontosabb eseményeirõl számolt be a sajtó 
képviselõinek. 

ható a bûnelkövetések terüle-
tén, abban a települések pol-
gárőreinek is komoly szerepük 
van – fûzte hozzá az Érdi Városi 
Polgárőr Egyesület vezetője. 

Kérdésünkre, hogy – ha már a 
városközpontban kiépült a tér-
figyelő rendszer – vajon miért 
épp a gyalogos aluljáró maradt 
kamerák nélkül, holott épp ott 
történik a legtöbb rablás, a pol-
gárőrök vezetője elmondta: az 
aluljáró térfigyelő rendszerének 
terveit elsőként dolgozta ki, de 
sajnos, nem a város vezetésén 
múlott, hogy nem sikerült a 
gyalogos aluljárót bekamerázni, 
ugyanis a MÁV vezetése elzár-
kózott előle. A vasútállomás 
pedig a MÁV tulajdona, így a 
társaság belegyezése nélkül ott 
nem építhető ki a térfigyelő 
rendszer. Pedig naponta csak-
nem ezerkétszáz gyerek halad 
át a két vasút között, és nemegy-
szer megtörténik, hogy néhány 
tizenéves zaklatja, fenyegeti, 
nemcsak a saját korosztályát, 
vagy a nála kisebbeket, de néha 
még a felnőtteket is. Pedig az ott 
elkövetett bûncselekményeket 
a térfigyelő kamrákkal minden 
valószínûség szerint meg lehet-
ne előzni, ha nem ütköznének 
a MÁV vezetőségének merev 
ellenállásába – mondta válaszá-
ban Macsotay, aki arról is beszá-
molt, hogy az érdi polgárőrök az 
elsők között siettek a vörösiszap 
károsultjainak megsegítésére, 
de amikor a szállítmányukkal 
felkeresték a leginkább érintett 
településeket, éppen a kitele-
pítések folytak, így a segély-
csomagot Tüskeváron kellett 
lepakolniuk. A katasztrófa 
sújtotta vidék támogatásához 
a város többi civil szervezetei-
hez hasonlóan, a polgárőrök is 
megadnak minden szükséges 
segítséget – zárta az Érdi Városi 
Polgárőrség novemberi sajtótá-
jékoztatóját Macsotay Tibor.

 Bálint Edit 

A lovas polgárõrök elsõsorban terepen végeznek feladatokat
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Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése

36/2010. (X.15.) KGY.
r e n d e l e t e

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló, 17/2004. (VI. 01.) 
számú rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2004. (VI.01.) ÖK. rendeletét (további
akban: Rendelet) az alábbiak szerint módo
sítja:
1. § A Rendelet 2. § (4) bekezdése az alábbi
ak szerint módosul:
„2. § (4) A Közgyűlésnek 18 tagja van. A 
képviselők névsorát az 1. számú függelék 
tartalmazza.”
2. § A Rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja 
az alábbiak szerint módosul:
„13. § (2) A Közgyűlés ülését össze kell 
hívni:
 a) a települési képviselők egynegyedének, 
de legalább 5 települési képviselő;”
3. § A Rendelet 25. § (1) bekezdésének első 
mondata a következők szerint módosul:
„25. § (1) A Közgyűlés akkor határozat
képes, ha az ülésen a megválasztott tele
pülési képviselők több mint a fele – 10 fő 
– jelen van.”
4. § (1) A Rendelet 52. § (1) bekezdése az 
alábbiak szerint módosul: 
„52. § (1) A Közgyűlésben a mandátumot 
szerzett jelölő szervezetekhez tartozó, illetve 
független jelöltként mandátumot szerzett 

képviselők tevékenységük összehangolására 
képviselőcsoportot hozhatnak létre. A kép
viselőcsoport létszáma legalább 3 fő. A kép
viselőcsoportot a képviselőcsoport vezetője, 
akadályoztatása esetén a képviselőcsoport 
által erre felhatalmazott személy képviseli.
(2) A Rendelet 52. § (3) bekezdése az alábbi
ak szerint módosul:
„(3) A képviselőcsoport e rendeletben bizto
sított jogai megszűnnek, ha tagjainak száma 
tartósan 3 fő alá csökken.
5. § A Rendelet 56. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„56. § (1) A Közgyűlés a következő állandó 
bizottságokat hozza létre:
a) Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
b) Városfejlesztési, Üzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Bizottság    
c) Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottság
d) Szociális és Egészségügyi Bizottság 
e) Oktatási és Művelődési Bizottság  
f) Sport és Ifjúsági Bizottság 
g) Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlen
ségi Bizottság.” 
6. § A Rendelet 63. §a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„63. § (1) A Közgyűlés a polgármester 
javaslatára, titkos szavazással, minősített 
többséggel a polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére egy vagy több alpol
gármestert választ.
(2) A Közgyűlés legalább egy alpolgármes
tert saját tagjai közül választ meg.
(3) Azon alpolgármester, akit nem a 
Közgyűlés tagjai közül választottak, nem 
tagja a Közgyűlésnek, a polgármestert a köz
gyűlés elnökeként nem helyettesítheti, de 
az üléseken tanácskozási joggal részt vesz. 

A nem a közgyűlés tagjai közül választott 
alpolgármester jogállására egyebekben a 
közgyűlés tagjai közül választott alpolgár
mesterre vonatkozó szabályokat kell alkal
mazni.
(4) Az alpolgármester(ek) a polgármester 
irányításával látják el feladataikat.
(5) Az alpolgármesterekkel kapcsolatos 
munkáltatói jogok közül a Közgyűlés gyako
rolja a következőket:
–  megválasztás,
–  az illetmény megállapítása, 
–  az összeférhetetlenség kimondása,
–  a fegyelmi eljárás megindítása és a 

fegyelmi büntetés kiszabása,
–  az anyagi felelősség megállapítása.
(6) Az alpolgármesterekkel kapcsolatos 
egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja.”
7. § A Rendelet 64. § (2) bekezdésének d) 
pontja az alábbiak szerint módosul:
„64. § (2) d) a testületi ülésről készült jegyző
könyvet az ülést követő 15 napon belül köte
les megküldeni a Pest Megyei Közigazgatási 
Hivatal Vezetőjének;”
8. § A Rendelet 72. § (3) bekezdése az aláb
biak szerint egészül ki:
„72. § (3) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának testvérvárosai: Lubaczow, 
Poynton, Szászrégen és Léva.”
9. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép 
hatályba.
 dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző polgármester  
           
A Közgyűlés elfogadta a 2010. október 14-ei 
ülésén.

Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése


