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ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2016. október 20-i soron következő nyilvános ülésére 

a Marcali Városi Rendészet létszámának átmeneti bővítéséről 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési Irodája önálló egységeként 

működő Marcali Városi Rendészet állományában az elmúlt időszakban számos 

változás történt, melyet igyekeztünk a létszámkeret terhére megoldani.  

 

A közterület-felügyelői állományból egy fő öregségi nyugdíjra válik jogosulttá, és már 

a szabadságolás, valamint a felmentési idő alatt is foglalkoztatni szeretnénk egy főt 

közterület – felügyelőként /átmenetileg fizikai alkalmazottként/ a Városi Rendészet 

zavartalan működéséhez, a mindennapos járőrszolgálat folyamatos biztosításához. 

 

Fentiek miatt 2016. november 1. napjától a jelenleg engedélyezett – a Marcali Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában jóváhagyott – 

létszámon felül további egy fő fizikai alkalmazotti jogviszony létesítése válik 

szükségessé a munkavégzés alól nyugdíjazás miatt felmentendő közterület-felügyelő 

átmeneti pótlására. A szabadság arányos részének kiadása és a felmentési kötelezettség 

miatt ezen időponttól hiányzik egy fő a tényleges munkavégzésből. 

Az egy fő fizikai alkalmazott beiskolázás révén szerezheti meg a feladat ellátásához 

szükséges végzettséget. A képzéseket évente 1-2 alkalommal szervezik országosan. 

Ennek elmulasztása akár egy évre is hátráltatja a feladatkör betöltését. 

 

A közterület-felügyelő jogviszonya megszűnését követően, tekintettel a leendő fizikai 

alkalmazott közterület-felügyelői beiskolázására, a Városi Rendészet létszáma ismét 

visszaállna a jelenleg hatályos létszámkeretre, az átmeneti időszak közel 3 hónapra 

terjedne ki. 

 



Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a városrendészeti munka zavartalan 

biztosítása érdekében járuljon hozzá a rendészeti létszám egy fővel történő átmeneti 

megemeléséhez. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Marcali Városi 

Rendészet átmeneti létszám bővítéséről szóló előterjesztést. A Városi Rendészet 

zavartalan működésének biztosítását szem előtt tartva engedélyezi, hogy 2016. 

november 1. napjától plusz egy fő fizikai alkalmazottal munkaviszony létesítésére 

kerüljön sor. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyzőt, hogy a 

Városi Rendészet létszámbővítésével kapcsolatos feladatokat lássa el. 

 

Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén címzetes főjegyző 

Határidő: 2016. november 15. 

 

 

Marcali, 2016. október 18. 

 

 

        Bödőné dr. Molnár Irén s.k. 

             címzetes főjegyző 

 


