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BESZÁMOLÓ  
 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. május 21-i ülésére  

a Marcali Városi Rendészet megalakulásáról és az azóta eltelt időszakról 

 
A megalakítás jogszabályi háttere 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Marcali Városi Rendészetről 

és a Közterületi Térfigyelő Rendszerről szóló 34/2013.(XII.20.) önkormányzati 

rendeletének megalkotásával, és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 

tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést 

biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény ide vonatkozó rendelkezései 

alapján lehetővé vált - az eddig önállóan szolgálatot ellátó közterület-felügyelők, 

mezőőrök közös szervezetbe történő integrálásával - közös szakmai irányítás alatt 

működő, egymás munkáját támogató, rendészeti feladatokat ellátó egységes 

szervezet létrehozása. 

 
Az alakítás helyi motivációi 

A Marcali Városi Rendészet 2014. január 2-án kezdte meg tevékenységét. Szakmai 

összetételét elsősorban a feladatok, létszámát a lehetőségek határozták meg. A 

részterületeken eddig - a közterület-felügyelők, mezőőrök által - végzett tevékenység 

adott volt, már korábban is történtek eseti együtt dolgozások, amelyek az 

egységesítéssel folyamatos koordináció alá kerültek. A másik motiváció a külsős 

vagyonőr cég által végzett - városi köz- és vagyonvédelmi, illetve távfelügyeleti 

tevékenység önkormányzat által foglalkoztatott vagyonőrökkel történő kiváltása, ezzel 

a város köz- és vagyonbiztonságának általános megerősítése volt. 

 
Az egységes rendészeti szolgálatellátás előnyei 

A korábbi években önállóan dolgozó rendészeti feladatokat ellátó személyek közül a 

közterület-felügyelők irodai munkaidőben, a mezőőrök idény szerinti - 6-8-10 órás - 

munkarendben, a néhány hétvégi ügyeletet kivéve hét közben dolgoztak. 

Összességében a munkával töltött időszak heti óraszámainak éves átlaga 40 óra volt 

mindkét esetben. Egy város felügyeletét, védelmét ellátó szervezet akkor hatékony, ha 

a lefedett időszak maximális, vagyis a mutatószám 1. Ebben az esetben ez a szám 

kerekítve, a mezőőri ügyeletekkel együtt is mindössze 0,25 volt, vagyis a védelmi 

időszak 75 %-a lefedetlen volt. A városi rendészet megalakításának egyik 
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legfontosabb célja a szolgálati idővel való lefedettség kialakítása, a védelem állandó 

városi jelenlétének biztosítása volt. Emellett számtalan szakmai előnyt is jelent az 

egységes irányítás, és a rendészeti csoportok egymást segítő, összehangolt 

tevékenysége.  

 

Az egységes szerkezeti kialakítás, a szolgálati idők lehetőség szerinti növelése, a 

városi szolgálatok folyamatosságának biztosítása tehát már a rendészet 

megalakításakor alapkritériumként szerepelt. A néhány fős létszámbővítéssel és egy 

új szolgálati rend bevezetésével ma az egyes rendészeti csoportok által adott 

szolgálatok átfedik egymást, ami a város esetében már folyamatos jelenlétet biztosít, 

ezzel heti 168 órát, azaz több, mint 4-szeres javulást, és teljes időbeli lefedettséget 

jelent. A külterületi szolgálatok esetében is megduplázódott az ellenőrzés időszaka. Ez 

már önmagában is elég érv volta változtatásra, azonban emellett 

szolgálatszervezésből, szakmai összehangolásból, egységesített elvárási rendből és 

számos egyéb finomhangolásból eredő előny is szólt a Marcali Városi Rendészet 

megalakítása, ezzel a város köz- és vagyonvédelmében várható javulás mellett. 

 

A városi rendészet felépítése, feladatvégzése 

A Marcali Városi Rendészet három csoportba tagozódva látja el tevékenységét. A 

közterület-felügyeleti csoport létszáma öt fő, a mezőőri csoportot négy mezőőr alkotja, 

míg az önkormányzati vagyonőri csoport öt főből áll. A rendészet minden tagja 

rendelkezik a feladat ellátásához szükséges végzettséggel.  

A jogszabályok szerint a közterület-felügyelők, és mezőőrök hatósági jogosítványokkal 

rendelkeznek, ami számukra önálló intézkedést tesz lehetővé.  

A városi rendészet minden tagja napi feladatait a rá vonatkozó jogi- és egyéb 

előírások, valamint csoportonként kiadott rendészetvezetői utasítások alapján végzi. A 

megalakítás fő célja egy elvárt szakmai színvonalon, egységes rendszerben működő 

feladatellátás kialakítása, és a hatékony működtetés biztosítása volt. Az elmúlt 

időszakban fenti cél alapjaiban megvalósult. Természetesen a finomítások 

folyamatosak, minden szükséges esetben megtörténnek azok a szakmai 

egyeztetések, amelyek elengedhetetlenek a szint megtartásához, és a további 

fejlődéshez. A rendészeti feladatellátás alapvetően  járőr- és figyelőszolgálati 

formában történik, indokolt esetben egyéb szolgálatok vezénylésére kerül sor. A 

városban súlyozott a gyalogos szolgálatok aránya, a város távolabbi területeinek 

bejárását kerékpáros járőrszolgálati formában végezzük, míg a külterületek 

ellenőrzését a gépkocsizó járőrszolgálat túlsúlya jellemzi.  

 
A technikai segítség rendszerbe állítása, a térfigyelésből adódó többlet-
lehetőségek 

A városi közbiztonság szempontjából komoly biztonságtechnikai előrelépést jelent az 

új Közterületi Térfigyelő Rendszer hadrendbe állítása. Bár egy Marcali nagyságú és 

területi adottságú város kamerákkal való optimális lefedettségéhez legalább a mostani 

kameraszám duplájára lenne szükség, az új technológiát magába foglaló 25 kamerás 

rendszer, mind a láthatóságával, mind a valós tudásával jelentősen képes javítani a 

prevenciót, és az esetleges történések elkövetőinek azonosítását. Egy ilyen technikai 



 

3 

segítség, fizikai jelenlétével alkalmas a városban élők személy- és 

vagyonbiztonságának fokozására, hiszen sokkal nagyobb eséllyel válnak 

beazonosíthatóvá a lakosságot inzultáló, a garázda magatartást tanúsító, rongálást 

elkövető személyek. Folyamatos használatától a lakosság szubjektív 

biztonságérzetének további javulását reméljük. Jelentős szerepet kapnak a város 

kiemelt pontjain elhelyezett kamerák, fontosak a róluk beérkező információk, hiszen 

lehetővé teszik az egyes pontok környékén történő eseményekre való gyorsabb 

reagálást, illetve a védelmi stratégiába történő felhasználásuk és beépítésük 

hatékonyabbá teheti a város tényleges védelmét.  

A rendszer a 2014 évi karácsonyi időszakban három felszerelt kamerával 

próbaüzemben már működött. Első eredményes, védelmi szerepét még december 

végén, egy öt fős garázda társaság felvételek alapján történő elszámoltatásával 

igazolta. Azóta,  2015. januárjától automata üzemmódban, majd március 1-től a 

frekventált időszakokban már kezelők beállításával üzemel, és először négy, majd 

újabb két kamera rendszerbe állításával bővült. Szükségességét, létének pozitív 

hatásait folyamatosan igazolják az eredményes intézkedések, a parkrongálók vagy 

egyéb nem kívánt cselekményt elkövető személyek - a   térfigyelést ellátó személy 

jelzései alapján történő - tettenérése, az elkövetett események  - rablások, lopások, 

garázdaságok - kamerafelvételek alapján történő utólagos rekonstrukciói, és 

bizonyításuk  a felvételek bizonyítékként való felhasználásával. Jelentős szerepet kap 

a városi rendezvények biztonságának ellenőrzésében. Az üzemelés viszonylag rövid 

időszaka ellenére tízes nagyságrend jellemzi a rendszer eredményes hatósági 

felhasználását.  

A teljes kiépítés a hiányzó engedélyek megérkezése után az időjárás függvényében 

valósulhat meg. Az eddigi eredmények alapján, a tervezett kameraszám 

rendelkezésre állása után fokozott jelentőséget kap a térfigyelés, sokat segíthet majd 

az élőerős védelem megerősítésében, a megtörtént bűncselekmények, 

szabálysértések résztvevőinek beazonosításában, a védelmi eredményesség 

növelésében. A térfigyelő rendszer védelmi többlethozadéka már e rövid időszak alatt 

is egyértelmű, „korlátait” csupán a még le nem fedett területek jelentik. 

 

A rendészet egységes megjelenése, technikai háttere, eszközellátottsága 

A rendészet munkatársainak megjelenését, annak egyediségét, és egyértelműsítését 

szolgáló egységes - a jogszabályi előírásokhoz illeszkedő - egyen- illetve 

formaruházat biztosítja. A napi munkát két alapvető eszközrendszer segíti. Az egyik a 

személyes ellátottságú, ide tartozik a rendszeren belül ingyenesen használható 

mobiltelefon, a teljes felszerelés, beleértve a taktikai övet, az irattartóval, a 

könnygázszóró palackot, és a rendőrbotot, illetve a jogosultaknak a bilincset, vagy a 

szolgálati lőfegyvert. A másik csoport, a szolgálathoz köthető eszközöket tartalmazza. 

Ilyenek a digitális fényképezőgép, a távcső, a mikrochipolvasó, de a szolgálatellátás 

mobilitását segítő kerékpárok, robogó vagy szolgálati gépjármű is ide sorolható. 

Folyamatban van a szolgálatok ellátásához szükséges adatbázisokhoz való 

hozzáférés technikai megvalósítása, és lenne igény néhány, a napi munkát segítő 

program beszerzésére.  
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A rendelkezésre álló infrastruktúra 

A rendészet tényleges munkavégzési helye adott volt, hiszen a korábbi időben 

elfoglalt iroda már több, mint tíz éve ad helyet a rendészeti munkát végzőknek. Az 

egységesítés, bővítés szükségessé tette a különböző adatkezelést végző csoportok 

különválasztását, ami a falugazdászok elköltözése után vált lehetővé. Helyükre új 

hálózati és telefonvonalak kialakítása után költözhettek át a közterület-felügyeleti 

csoport tagjai, a korábbi közös irodából, és ezzel az előírásoknak megfelelő 

munkahelyi környezet kialakítása valósult meg. A számítógéppel való ellátottság 

optimális, hiszen valamennyi csoport rendelkezik a szolgálati adminisztráció 

elvégzéséhez szükséges önálló számítógéppel. A jogosult rendészeti munkát végzők 

hozzáférése biztosított a szükséges adatbázisokhoz. Néhány technikai intézkedés 

ugyan még vissza van, reményeink szerint azonban ezek rövidesen megoldódnak. A 

rendészeti tevékenység szolgálat, és ennek megfelelően folyamatos tevékenységet 

jelent nappal, éjjel, hétvégén és ünnepnapokon egyaránt. A rendészet tagjai 

szolgálatellátásuk során ki vannak téve az időjárás szeszélyeinek, hiszen akár  +40, 

akár  -10 oC van, ők minden nap kint vannak a területükön. Munkavégzésük ezen 

részének könnyítésére került kialakításra  számukra egy étkező,  pihenő helyiség.  

A vezetői iroda rendelkezésre állása mellett kialakításra került a Közterületi 

Térfigyelő Rendszer központi helyisége is, ahol a színvonalas megjelenés mellett a 

figyelést végzők részére funkcionális kezelői felület lett kialakítva. A jogi- és szakmai 

előírások figyelembevételével és betartásával készültek, mind a beléptetés, mind a 

működés dokumentációi, és eszerint történik a térfigyelő szolgálatok tényleges 

ellátása is.  

 
A rendészeti csoportok feladatai, intézkedései  

1. Közterület-felügyeleti csoport feladata, intézkedései 

A közterület-felügyeleti csoport feladatát képezi a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 

meghatározottak alapján a Marcali Város Önkormányzata feladatkörébe tartozó 

közterületi rend és tisztaság biztosítása, valamint az épített és természeti környezet 

védelme, illetve közreműködés a város közrendjének és közbiztonságának 

védelmében. E mellett a csoport feladatát képezi a közterület-felügyletről szóló 1999. 

évi LXIII. tv. 1. § (4) bekezdésében, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 

tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést 

biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben, továbbá a Marcali Városi 

Rendészetről és a Közterületi Térfigyelő Rendszerről  szóló 34/2013. (XII.20.) 

önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása. 
 

1. A Közterület-felügyeleti csoport általános feladata 

a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, 

illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének 

ellenőrzése, 
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b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott 

tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, 

illetve szankcionálása, 

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 eb-rendészeti feladatok ellátásában, 

h) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű 

használatának és birtoklásának az ellenőrzése. 
 

A fenti általános feladatellátás alapján a közterület-felügyeleti csoport számos helyi 
feladatot old meg, így  

a) közreműködik a város közterületei használatának és igénybevételének 

ellenőrzésében, 

b) a város piaci rendjének fenntartásában,  

c) a hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződések meglétének 

ellenőrzésében,  

d) a  hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezésének ellenőrzésében,  

e) forgalomból kivont, üzemképtelen,  roncs, elhagyott járművek közterületről 

való eltávolításra vonatkozó felszólításában, 

f) városi rendezvények biztosításában. 

 

Közterület-felügyeleti csoport 2014. év január hónaptól 2015. év március 
hónapig terjedő megelőzési és ellenőrzési tevékenysége 

Sor- 
szám 

Észlelések, felszólítások, figyelmeztetések, intézkedések 

megnevezése száma 

Írásbeli felszólítások 

1.  állati tetem 12 

2.  szabálytalan csapadékvíz elvezetés 11 

3.  
ebtartás, közterületre bocsátás szabályainak 
megsértése, 
kóborló eb 

53 

4.   engedély nélküli fakivágás 5 

5.  
gépjárműtárolás szabályainak megsértése, 
telephelyezés 

17 

6.  ingatlanok hatósági jelzésének hiánya 46 

7.  
közúti közlekedési szabályok kisebb fokú 
megsértése, formanyomtatványon történő 
figyelmeztetése 

230 
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8.  közterület bontás 13 

9.  közterület-használati engedély nélküli bontás 11 

10.  közterület engedély nélküli használata 38 

11.  közterület rendeltetéstől eltérő használata 43 

12.  
köztisztasági, illegális hulladék elhelyezése miatti 
felszólítás 

71 

13.  közvilágítás 16 

14.  lakott területen róka  6 

15.  
magán illetve közterület kaszálása, 
gyommentesítése, (nyomtatványon, ill. levélben) 

165 

16.  üzemképtelen  gépjármű 19 

17.  írásbeli felszólítások összesen 756 

Feljelentések 

18.  szabálysértési, közigazgatási feljelentés 13 

19.  feljelentések összesen 13 

Szóbeli tájékoztatás, figyelmeztetések, felszólítások 

20.  
ebtartás, közterületre bocsátás szabályainak 
megsértése 

45 

21.  közterület engedély nélküli bontása 35 

22.  síkosság mentesítés 10 

23.  rongálás, rongálási kísérlet 57 

24.   magán- ill. közterület kaszálása, gyommentesítése 71 

25.  
köztisztasági, ill. illegális hulladék elhelyezése miatti 
felszólítás 

295 

26.  közterület rendeltetéstől eltérő használata 145 

27.  közterület engedély nélküli használata 75 

28.  társszervek tájékoztatása 39 

29.  közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése,  118 

30.  közvilágítási problémák jelzése 29 

31.  GAMESZ Szervezetet érintő egyéb bejelentések 76 

32.  közterületen történő szeszesital fogyasztás 74 
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33.  csapadékvíz szabálytalan elvezetése miatt 22 

34.  egyéb szóbeli figyelmeztetések, tájékoztatás adása 390 

35.  illegális kereskedelem 60 

36.  tiltott helyen dohányzás 23 

37.  szóbeli tájékoztatás, figyelmeztetések összesen 1564 

Egyéb feladatok, intézkedések 

38.  iskolakerülés jelzése 17 

39.  segítségnyújtás 7 

40.  sérült zászlók, jelzőtáblák 2 

41.  választásokban történő közreműködés (igény szerint) >10 

42.  városi rendezvény biztosítása 9 

43.  térfigyelő kamerás jelzésére 5 

44.  talált okmányok, tárgyak 5 

45.  önk.vagyonőri helyettesítés (szab. ill. betegség miatt) 44 

46.  egyéb önkormányzati hivatali feladat  391 

47.  önk. vagyonvédelmi ellenőrzés, jelzésre kivonulás 16 

48.  
forgalomirányítás, helyszínbiztosítás (r.közös 
szolgálat) 

15 

49.  egyéb feladatok, intézkedések összesen 521 

Intézkedés alá vonás, igazoltatás 

50.  előállítás (rendőrrel közös szolgálatban) 7 

51.  
helyszíni bírság kiszabása (rendőrrel közös 
szolgálatban) 

27 

52.  igazoltatás (önálló és rendőrrel közös szolgálatban) 418 

53.  intézkedés alá vonás, igazoltatás összesen 452 

54.  
közterület-felügyeleti intézkedések mind 
összesen 

3306 
  

 

2.  Mezőőri csoport általános feladata, intézkedései 

     A mezőőr a működési területén jogosult és köteles: 
a) az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén 

tetten ért   
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      személyt személyazonosságának  igazolására,  a  jogellenes  cselekmény  
abbahagyására  és  a  terület  elhagyására felszólítani, 

b)  azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési 
területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van, feltartóztatni, a 
jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni, 

c)  azt a személyt,  aki a  nála vagy a feltartóztatott járművön levő szállítmány 
megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a legközelebbi rendőri 
szervhez bekísérni, 

d) a  károsító  cselekmény  elkövetésén  tetten  ért személytől a jogellenesen 
szerzett terményt, terméket,  tárgyat,  állatot,  az elkövetéshez  használt 
eszközt elvenni és azokat a legközelebbi rendőri szervnek átadni, 

e) a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a 
tulajdonosnak átadni. 
 

Már a fenti jogszabályi felsorolásból is látszik, hogy az alapfeladatok végrehajtása 

sokrétű tevékenységet takar, így magába foglalja a személy-, jármű-, és gépjármű 

ellenőrzést, ezek mozgásának megfigyelését, de kiemelten kezeli az engedély nélküli 

hulladéklerakások megelőzését, felderítését, és lehetőség szerinti felszámolását, a 

környezetszennyezések megelőzését, felderítését, felszámolását, vagy illetékesek 

felé történő jelzés formájában a felszámolás elindítását, a parlagfüves területek 

felderítését, illetékesek fele történő jelzését, a tűzgyújtási tilalmi időszakban az 

engedély nélküli tűzgyújtók figyelmeztetését, tarlóégetéseknél az OTSZ előírásainak 

betartására történő figyelmeztetések megtételét, bejelentésre vagy spontán módon a 

kóbor vagy elhullott állatok felderítését, illetékes fele történő jelzését, a kültéri 

csapadékvíz elvezető rendszerek, műtárgyak állapotának ellenőrzését, a külterületi 

utak elszántásának, rongálásának észlelése esetén tett intézkedéseket, valamint az 

eltűnt vagy körözött személyek keresésében történő részvételt is.  
 

A mezőőri csoport mezőőrei külterületi jelenlétének szükségességét, a jelenléttel 

biztosított megelőzési tevékenységen túl jól bizonyítják azok a tettenérések, és 

elszámoltatások, melyeket kollégáim önállóan, vagy elsősorban a rendőrséggel, 

esetileg más szervekkel együtt zártak eredményesen.   

 

Mezőőri csoport 2014. év január hónaptól 2015. év március hónapig terjedő 
megelőzési és ellenőrzési tevékenysége 

Sor- 
szám 

Észlelések, felszólítások, figyelmeztetések, intézkedések 

megnevezése száma 

1.  személy igazoltatás, ellenőrzés 221 

2.  gépjármű igazoltatás, ellenőrzés 36 

3.  személy megfigyelés 45 

4.    jármű- és gépjármű megfigyelés 27 

5.  új illegális hulladéklerakó észlelés 29 

6.  iIlegális hulladéklerakók figyelése 78 
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7.  
illegális hulladéklerakással kapcsolatos 
intézkedés 

6 

8.  parlagfüves területek észlelése, jelzése 5 

9.  engedély nélküli tűzgyújtás, tarlóégetés  6 

10.  kóbor állat észlelése, illetékes fele intézkedés 18 

11.  állattetem észlelése, illetékes fele intézkedés 7 

12.  vad- és seregélyriasztás 7 

13.  vetési varjak riasztása fészekrakási időszakban 438 

14.  személykeresés 7 

15.  tettenérés fa- és terménylopás 28 

16.  ismertté vált pincefeltörés, rendőri intézkedés 7 

17.  utak, átereszek balesetveszélyének jelzése 34 

18.  egyéb feladatellátás, segítségadás 86 

19.  szóbeli figyelmeztetések, felszólítások 97 

20.  
mezőőri észrevételek, intézkedések 
összesen 

1182 

 
3. Önkormányzati vagyonőri csoport feladatai, intézkedései 

A személy- és vagyonőr fontosabb feladatai:  

a) létesítmény,  telephely,  terület őrzése,  védelme az oda történő  be-  és 

kiléptetés, szállítás és  a belső rend biztonsági szempontból történő 

ellenőrzése,  

b) jármű és más ingóság őrzése és védelme,  

c) szállítmányok kísérése, őrzése, illetve pénz- és értékszállítások végzése,  

d) személyek testi épségének, személyi szabadságának védelme, azok ellen 

irányuló fenyegetések, támadások elhárítása,  

e) a védett személy, őrzött létesítmény vagy egyéb vagyontárgy biztonságát 

fenyegető veszélyhelyzet felderítése,  

f) cselekmények megszüntetésére irányuló felszólítás,ellenszegülésesetén 

kényszerítő testi erőalkalmazása, az elkövetésükön tetten ért személy 

elfogatása és a hatóságnak történő átadása,  

g) rendezvények biztosítása. 

 
A fenti általános feladatkört meghaladóan, illetve ahhoz kapcsolódóan az 

önkormányzati vagyonőr szolgálati idejében járőr- vagy figyelőszolgálat útján ellátja a 

város köz- és vagyonvédelmét,  a lakosság közterületi személyvédelmét, gondot 

fordít az önkormányzati vagyon megóvására, segíti a városi rendezvények 

zavartalan lebonyolítását. Kiemelten kezeli a közösségi terek közbiztonságának 
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segítését, jelenlétével biztosítja a város parkjainak, köztereinek védelmét, ezzel 

segítve az ott levő lakosok biztonságérzetének erősödését. Aktívan és visszatérően 

ellenőrzi a város közintézményeit, ügyel a városi köztisztaság betartására, szükség 

esetén illetékes fele jelzi az általa észlelt rendellenességet, szabálytalanságot. Jelzés 

esetén kivonul a riasztók aktuális jelzéseire, ahol az előírtak szerint jár el. Segíti a 

piaci napok reggelén a piaci rend fenntartását, és iskolai napokon a gyermekek 

iskola előtti gyalogátkelő helyen történő balesetmentes áthaladását.  

 

Az önkormányzati vagyonőri csoport tevékenységét, létjogosultságát az elmúlt 

időszak - a táblázat számadatainak sokrétűsége és nagyságrendje  -  jól bizonyította. 

Nagyon lényeges, hogy a számtalan intézkedés mellett velük valósulhatott meg a 

folyamatos védelem, hiszen  minden,  a közterületi járőrök által nem ellenőrzött 

időszakot az önkormányzati vagyonőrök szolgálati jelenléte fed le.   

 

Önkormányzati vagyonőri csoport  2014. év január hónaptól 2015. év március 
hónapig terjedő megelőzési és ellenőrzési tevékenysége 

Sor- 
szám 

Észlelések, felszólítások, figyelmeztetések, intézkedések 

megnevezése száma 

1.  

 

észrevételek  

(pl.: hiányosságok: világítás hiánya, közterületi 

padok deszka és csavarhiánya, közintézmények 

nyílászáróinak, kapuinak nyitva, világításuk 

bekapcsolva felejtése, gördeszka pálya 

elemeinek rongálása, közterületen összetört 

üvegek észlelése, balesetveszélyének 

elhárítása, szeméttároló konténerek, és 

környezetük rendellenességének észlelése, 

vízfolyások, vízrendszer problémáinak észlelése, 

stb…) 

 

220 

2.  

 

felszólítások, figyelmeztetések 

(guberálók tevékenységének megszakítása, 

illegális szemétlerakó személyek felszólítása, 

parkoló autók ajtajait nyitogatók 

tevékenységének megszüntetése, póráz nélküli 

kutyasétáltatók felszólítása, iskolák területének 

elhagyására való felszólítások, parkokban, 

belterületeken hangoskodók figyelmeztetése, 

játszótéri játékokat használó felnőttek 

tevékenység abbahagyására történő 

felszólítása, stb,..)  

 

1508 
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3.  

 
intézkedések 
(magatehetetlen személy észlelése, 
segítségnyújtás, illetékes értesítése, 
köztisztasági szabálysértésen tetten ért személy 
illetékesnek történő jelzése, verekedők, ittas 
személy, rongálók,  rendőrség fele történő 
jelzése, stb...) 
 

73 

4.  

 
  riasztásokra történő kivonulás 
 (a közintézmények riasztórendszereinek      
  jelzésére   történő  kivonulás, elsődleges   
  jelzések megtétele) 
 

 
35 

5.  

 
segítségnyújtások 
(tényleges segítségnyújtás bajban levő 
személynek, tájékoztatás adása érdeklődőnek, 
stb..) 
 

55 

6.  
önkormányzati vagyonőri észrevételek, 
intézkedések összesen 

1891 

 
A rendészeti csoportok önálló valamint egymással és a társszervekkel közös 
szolgálatai  

A város köz- és vagyonvédelmének biztosítása érdekében a rendészeti csoportok 

szolgálatellátása átfedésekkel folyamatos volt, a hatékonyság további növelése 

érdekében az önálló szolgálatokon túl számos közös szolgálat megszervezése 

segítette a még eredményesebb feladatellátást. Ezeken részben a rendészet 

csoportjainak egymással, részben a rendőrséggel közösen ellátott szolgálatait értjük. 

Az alábbi táblázat számai azt gondolom jól mutatják a komplex védelem kialakítására 

törekvést, és az együttműködés, az együttes szolgálatellátás adta lehetőségek 

beépítését a rendészeti stratégiába.  

 

Rendészeti szolgálati tevékenység csoportok szerinti bontásban 
2014 év január hónaptól 2015 év március hónapig tartó időszak viszonylatában 

Sor- 
szám 

Csoport  
megnevezése 

Szolgálatok száma 

Közterület-
felügyeleti 
csoporttal 

Mezőőri 
csoporttal 

Önkormány-
zati vagyonőri 

csoporttal 

Csoporton-
ként 

összes  

Rendőr-
séggel 
közös 

1.  
Közterület-
felügyeleti csoport 

455 64 32 455 118 

2.  Mezőőri csoport 64 455 9 455 19 

3.  
Önkormányzati 
vagyonőri csoport 

32 9 552 552 112 

4.    Csoportok szolgálatainak száma összesen 1462 249 
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A végeredményt adó összesített szolgálati szám 455 napra számolt értéke 1430, ami 

a 15 hónap viszonylatában már önmagában is soknak látszik, azonban a rendészet 

felállításával járó előnyök jobban látszanak, ha mellé tesszük a korábbi időszak 

szolgálati számait. Viszonyításképpen a 2013 évben az összesített szolgálati szám 

546 volt, amiből 24 alkalmat a négy órás hétvégi mezőőri ügyelet jelentett. 

Természetesen ebbe az akkor foglalkoztatott külsős vagyonőr cég szolgálatai 

nincsenek beszámolva az Európa park kizárólagossága miatt, hiszen városi 

szempontból nagyon szűk körű volt az általuk nyújtott védelem. A város köz- és 

vagyonbiztonságában történő előrelépés megítélésénél  mégsem elég önmagában 

vizsgálni a jelentős növekedést, hiszen a valós fejlődést a már korábban tárgyalt 

időbeni lefedettség folyamatossága, az állandó jelenlét biztosítása jelenti. A táblázat 

számaiból az egységes rendészeti tevékenység kialakítását szolgáló rendészeten 

belüli együttdolgozás, egymás segítése is látható. Az utolsó oszlopban található 

rendőrséggel közös szolgálati szám pedig jól szemlélteti a rendészet 

alapkoncepcióját, miszerint minden lehetséges, hatékonyságnövelő megoldást, 

lehetőséget be kell vonni a város biztonságának megtartására, növelésére. A közös 

járőr pedig egyértelműen szolgálja ezt, hiszen bármilyen probléma észlelése esetén 

azonnali intézkedésre képes. A táblázat nem tartalmazza az egyéb szervek 

képviselőivel (természetvédelmi őrrel, vadőrrel, ebrendésszel) való közös 

szolgálatokat, azonban ezen szolgálatok száma is több tízes nagyságrendet tett ki az 

értékelt időszak folyamán, ami szintén egyértelműen javította az eredményességet. 

 

Összegzés 

A megalakulástól  2015 márciusáig vizsgált időszakot alapul véve a rendészet 

közbiztonsághoz és a város lakossága élhetőségének biztosításához való 

hozzájárulása egyértelmű. Ezt nem csak a statisztikai adatok bizonyítják, hanem 

számos pozitív lakossági visszajelzés is. A lakosság jogkövető részét továbbra is 

megnyugtatja a gyalogos közterületi járőr városi jelenléte, láthatósága, elérhetősége. 

Lassan kezd elterjedni a lakosság körében a térfigyelő rendszer kamerái által nyújtott 

többletbiztonság megjelenése is, a belátott területek fokozott ellenőrzése, és a gyors 

reagálás lehetővé válása révén. Reményeink szerint tovább szélesedik a kamerás 

felvételek bizonyítékként való felhasználása, illetve ennek általános publikálása, 

amivel kettős célt szeretnénk elérni.  Egyrészt minimálisra szeretnénk csökkenteni az 

elkövetések számát azt remélve, hogy a lebukás veszélyének fokozott jelenléte, és 

az eredményes elszámoltatások miatt az elkövetők jóval kevesebb rongálást és 

garázdaságot követnek el ezeken a területen, másrészt ezzel tovább tudjuk erősíteni 

a lakosság szubjektív biztonságérzetét általánosságban és a konkrétan megfigyelt 

közösségi terek biztonságosnak ítélése vonatkozásában. 

A rendészet össztevékenységét értékelve elmondható, miszerint a rendészet 

közbiztonság javító tevékenységénél egyértelmű előnyt jelent, hogy az általános napi 

rutinok elvégzése mellett mindenkor az aktuális városi igényekhez igazodva, és a 

legfrissebb információkra, történésekre azonnal reagálva kerül sor a szolgálatok 

feladat meghatározására. Előbbiek biztosítanak egy rugalmas napi városi jelenlétet, 

ezáltal lehetővé teszik a napi előfordulások viszonylag gyors kezelését számos 
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területen. Ez az irányítási forma már bizonyította életképességét, a szolgálatok gyors 

reagálásával egyértelműen javítja a város közbiztonságát, és jelentősen képes 

javítani a lakosság és az idelátogatók szubjektív biztonságérzetét egyaránt. Az 

aktuális információk egy része már most is a térfigyelő kamerák által, a kezelőkön 

keresztül jut el a rendészeti szolgálatokhoz, így a kameraszám tervezett számának 

elérése után a jövőben, ebből a forrásból még több - eredményes intézkedést 

lehetővé tevő - információ várható. A rendészet a jövőben is ezt a gyakorlatot kívánja 

folytatni, remélve, hogy - a társszervekkel közösen -  továbbra is képes lesz szinten 

tartani, esetleg tovább javítani a város közbiztonságának fenntartásában eddig elért 

eredményességet.  

 

 

 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Marcali Közös 

Önkormányzati Hivatal Városi Rendészete 2014. január 2. és 2015. március 31. 

közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolót, s azt jóváhagyólag 

tudomásul veszi. 

A Képviselő-testület felkéri a Város Jegyzőjét, hogy általánosságban a város 

személy- és vagyonbiztonsága, valamint az egyes emberek biztonságérzete 

fokozása érdekében továbbra is folyamatosan tegyen meg mindent a Városi 

Rendészet minél színvonalasabb feladatellátása személyi és tárgyi feltételeinek 

biztosításáért.  

 

Felelős:  Bödőné dr. Molnár Irén jegyző 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint folyamatos 

 
Marcali, 2015. május 5. 
 
                                                                                                     
                                                                                               Laki István s.k.  

                                                                                    rendészetvezető 
 

  


