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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. május 18-i ülésére 

a Marcali Városi Rendészet 2016 évben végzett tevékenységéről 
 

A városi rendészet 2016 évi összetétele, működése és feladatellátása 

A Marcali Városi Rendészet 2016 évben tovább folytatta az előző évben kialakítottak szerinti 

feladatellátását. Tagozódásában nem történt változás, létszámában átmeneti 

létszámnövekmény volt, nyugdíjba vonuló személy státuszának pótlása miatt, (*majd két 

fővel csökkent az összlétszám, melynek minőségi pótlása folyamatban van.) Folyamatában a 

tervezett és előre nem kiszámítható személycserék szükségessége miatt négy státuszban 

történt személyi változás, ami végül két új személy foglalkoztatásában realizálódott.   

 

A változások miatt 2016 évben két közterület-felügyelő, egy-egy mezőőr valamint 

önkormányzati vagyonőr cserélődött az állományban, (*akikből egy közterület-felügyelő és 

egy önkormányzati vagyonőr távozott.) Mindenkinek megvan a besorolásához előírt 

végzettsége. A jogszabályok adta lehetőségek alapján a közterület-felügyelők, és mezőőrök 

hatósági jogosítványokkal is rendelkeznek, ami számukra önálló intézkedéseket tesz 

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

előírások, valamint csoportonként kiadott rendészetvezetői utasítások alapján végzi. A 

hatékony működés biztosításának alapját a kialakított egységes rendszer képezi, amiben az 

egyes részegységek önálló feladatot látnak el, amit összehangoltan, szükség esetén egymás 

munkáját segítve végzik.  

 

A feladatellátás folyamatos, azonban tovább javítandó a célirányosabb, hatékonyabb 

intézkedésformák kialakítása, ami az új munkatársak eseti feladatellátásnál alkalmanként 

jelentkező rutinhiány minél előbbi pótlását, a szakmai elméleti tudás gyakorlati 

alkalmazásban történő megjelenését, összességében az eredményességi mutató további 

javítását célozza. Természetesen a hatékonyság megítélésénél az objektivitáshoz  

szükséges az eseti objektív és szubjektív okok és a lehetőségek figyelembevétele is. A 

változások figyelembevétele mellett továbbra is nagy hangsúlyt kaptak a szakmai 

egyeztetések, és a feladatvégzések eredményességét szolgáló kiértékelések. A rendészeti 

feladatellátás alapvetően  járőr- és figyelőszolgálati formában történt, indokolt esetben egyéb 

szolgálatok vezénylésére került 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.  
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A rendészet egységes megjelenése, technikai háttere, eszközellátottsága 

Az elmúlt évi tapasztalatok tovább erősítik az egységes megjelenés, az egyértelmű 

beazonosíthatóság pozitív megítélését. A rendszeres napi gyalogos szolgálatok, és a 

verbális kommunikációt kiemelten kezelő, lakosságbarát szolgálatellátási mód, valamint az 

ebből adódó javuló információcsere is jó irány és továbbfejlesztendő a lakossági 

visszajelzések alapján. A rendészet munkatársainak személyes eszközellátottsága 

biztosított, az intézkedéseket egyértelművé tevő - azokat rögzítő, és a bizonyítást 

megerősítő - személyi kamerák rendszerbe állítása folyamatban van, az egyéni felszerelés 

az előírásoknak megfelelő, a kommunikáció, a helyszíni adatok vizuális rögzítése, vagy az 

ebek beazonosításához szükséges eszköz is rendelkezésre áll. A mobilitást kerékpárok, 

robogó és szolgálati gépjármű teszi lehetővé. A szolgálatok ellátásához, egyes 

intézkedésekhez szükséges adatbázisok alkalmazásának bevezetése - a technikai részletek 

megvalósítása - folyamatban van, a részleges bevezetésre a közeljövőben sor kerülhet, és 

remélhetőleg az összes feladatvégzéshez elengedhetetlen állomány rendelkezésre állása, 

és teljeskörű használatának bevezetése  is még ebben az évben realizálódik. 

 

 

A rendészeti bázis és a rendelkezésre álló infrastruktúra 

2016 évben a rendészeti bázis infrastruktúrájában nem történt változás, biztosítja a 

folyamatos szolgálatellátást. A rendészeti bázis pozitív megítélését  nem csak a kollégák 

elégedettsége, hanem a visszatérően jelentkező külsős elismerő megjegyzések, 

visszajelzések is erősítik. 

 

A már korábban kialakított rend szerint elszeparált a csoportok elhelyezése, minden 

csoport rendelkezik számítógéppel szolgálati adminisztrációjának elvégzéséhez, és 

vonalas telefonnal a szükséges irodai kommunikáció megvalósításához. 

 

Az igények szerint kialakított étkező-pihenő helyiség pedig már többször bizonyította 

szükségességét, és komplexitását, hiszen  minden időben kielégíti az állomány célirányos 

szükségleteit.  

 

A rendészet fontos és kiemelt részét képezi a Marcali Közterületi Térfigyelő Rendszer 

központi kezelő helyisége. Kialakításának színvonala továbbra is kiemelkedő, hiszen 

kategóriájában minden kritériumnak megfelel mind technikailag, mind munkahelyi 

szempontból, és alkalmas a lassan átadásra kerülő korábbi rendszer, és a jövőbeni 

kamerabővítések kezelésére. 

 

 

A  térfigyelő rendszer készültségi foka, működésének értékelése  

A Marcali Közterületi Térfigyelő Rendszer jelenleg 10 térfigyelő kamerával működik. A 25 

kamerás rendszerré való kiteljesedés előtt elvileg nyitott az út, hiszen az eddigi 

továbblépést akadályozó áram hiánya megoldódott. Az új kamerahelyek telepítése, 

felszerelése jelenleg is zajlik, így jó esély van a munka mielőbbi befejezésére, a rendszer 

közel jövőbeni átadására.  

 

A tervezett közterületi térfigyelő rendszer műszaki átadást követő folyamatos üzeme komoly 

biztonságtechnikai előrelépést fog jelenteni a városi közbiztonság javításában. Már 

korábban, a részleges üzem esetén is számtalan esetben segítette az elkövetések 

egyértelművé tételét, eredményesebbé téve az elszámoltatásokat. A rendészeti 
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munkatársakhoz érkező jelzések egyértelműen alátámasztják, hogy a megfigyelt területeken 

2016 évben tovább javult a lakosság szubjektív biztonságérzete. A kamerafelvételek 2016 

évben is több tízes nagyságrendben segítették az elkövetők beazonosítását, 

elszámoltatását. Ezen eredményességben jelentős szerepet játszott az egyre rutinosabb 

kezelőszemélyzet, amit számtalan esetben az észleléskor adott jelzést követő gyors 

helyszíni intézkedés hatékonysága bizonyít. Ezzel a legtöbb esetben a cselekmények okozta 

rongálás, garázdaság elkövetése hiúsult meg, megelőzve a károk keletkezését.  A jövőben a 

tervezett kameraszám rendelkezésre állása, és - szükségszerűen - a tervezés óta 

keletkezett új alapigények pótlása után a térfigyelés jelenléte közbiztonsági 

alapszükségletként kerül figyelembevételre. A rendszerből nyerhető információs 

többletszolgáltatás pedig kiemelt biztonsági szorzóként segíti a város közbiztonságának 

javítását. Eseti elemzésekkel sokat segíthet majd a prevenció kialakításában, az élőerős 

védelem megerősítésében, a megtörtént bűncselekmények, szabálysértések résztvevőinek 

beazonosításában, a védelmi eredményesség növelésében. Egyértelművé vált, hogy a 

rendszerhez köthető  - közvetlen vagy áttételes - eredmények alapján elengedhetetlen a 

térfigyelés alkalmazása, és az eltelt időszak alatt bizonyított ténnyé vált a térfigyelő rendszer 

folyamatos működéséből adódó jelentős védelmi többlethozadéka. Fentieket egyértelműen 

megerősítik az előző testületi ülésen, a Marcali Rendőrkapitányság vezetőjének a rendőrség 

2016 évi tevékenységét bemutató szóbeli kiegészítésében elhangzó, a Városi Rendészetről 

és a kamerarendszer fontosságáról, prioritást élvező közbiztonsági szerepéről mondott 

elismerő szavai is. 
 

A rendészeti csoportok feladatai, intézkedései  

A városi rendészet csoportjainak 2016 évben önállóan és egymás, valamint a társszervek 

munkáját segítve végzett tevékenységét az alábbiakban foglalnám össze, melyből egyaránt 

érzékelhető a tevékenységek sokrétűsége és nagyságrendje. 

 

 

Közterület-felügyeleti csoport feladata, intézkedései 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésében meghatározottak alapján Marcali Város Önkormányzata feladatkörébe 

tartozó, a közterületi rend és tisztaság, valamint az épített és természeti környezet 

védelme, illetve közreműködés a város közrendjének és közbiztonságának védelmében, e 

mellett 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 Marcali Város Képviselő-testületének a Marcali Városi Rendészetről és a 

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

határozatában meghatározott feladatok ellátása. 

 

A Közterület-felügyeleti csoport általános feladata 

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

útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, 

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, 
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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 közreműködik 

a) a város közterületei használatának és igénybevételének ellenőrzésében, 

b) a város piaci rendjének fenntartásában, 

c) iskolai napokon a gyermekek iskola előtti gyalogátkelő helyen történő 

balesetmentes áthaladásának biztosításában,  

d) a hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződések meglétének 

ellenőrzésében,  

e) a  hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezésének ellenőrzésében,  

f) a forgalomból kivont, üzemképtelen,  roncs, elhagyott járművek közterületről való 

eltávolításra vonatkozó felszólításában, 

g) a városi rendezvények biztosításában. 

 

A Közterület-felügyeleti csoport személyi változásai 

A 2016-os évben a három közterület felügyelőből két fő - egy tervezetten egy pedig 

szükségből - cserélődött az állományban. Ha hozzávesszük, hogy a maradó egy közterület-

felügyelő gyakorlata is egy év, akkor látható, hogy a feladatellátás a körülményekhez 

képest jó volt. (*A 2016 év végén vizsgázott két közterület-felügyelőből egy fő maradt, így 

jelenleg két fő közterület-felügyelővel a 2017 évi főszezonbeli szolgálatok ellátása csak 

részleges megoldásokat tesz lehetővé a tervezhetőséghez szükséges harmadik közterület-

felügyelő hiányában. Természetesen célunk a státusz mielőbbi minőségi betöltése, 

azonban eddig nem sikerült a hiányt megfelelő végzettségű és képességű személlyel 

pótolni. A közterület-felügyeleti csoport járőrtársi állományából hiányzó egy fő pótlását 

átmenetileg átcsoportosítással és átszervezéssel az önkormányzati vagyonőri csoport 

biztosítja.)   

    

Közterület-felügyeleti csoport 2016. évi  

megelőzési és ellenőrzési tevékenysége 

Sor- 
szám 

Észlelések, felszólítások, figyelmeztetések, intézkedések 

megnevezése száma 

Írásbeli felszólítások 

1.  szabálytalan csapadékvíz elvezetés 3 

2.  
ebtartás, közterületre bocsátás szabályainak megsértése, 
kóborló eb 

48 

3.   engedély nélküli fakivágás 6 
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4.  gépjárműtárolás szabályainak megsértése, telephelyezés 12 

5.  
közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, 
formanyomtatványon történő figyelmeztetése 

57 

6.  közterület-használati engedély nélküli bontás 3 

7.  közterület engedély nélküli használata 11 

8.  közterület rendeltetéstől eltérő használata 70 

9.  
köztisztasági, illegális hulladék elhelyezése miatti 
felszólítás 

45 

10.  
magán illetve közterület kaszálása, gyommentesítése, 
(nyomtatványon, ill. levélben) 

69 

11.  Üzemképtelen gépjármű 10 

12.  írásbeli felszólítások összesen 334 

Feljelentések 

13.  szabálysértési, közigazgatási feljelentés 2 

14.  bűncselekmény feljelentés 1 

15.  feljelentések összesen 3 

Szóbeli tájékoztatás, figyelmeztetések, felszólítások 

16.  állati tetem észlelése, jelzése 13 

17.  lakott területen róka észlelése, jelzése 8 

18.  ebtartás, közterületre bocsátás szabályainak megsértése 38 

19.  közterület engedély nélküli bontása 32 

20.  rongálás megelőzése, megakadályozása, jelzése 25 

21.  
 magán- ill. közterület kaszálása, gyommentesítése,   
 síkosság mentesítés elmulasztása miatt 

131 

22.  
köztisztasági, ill. illegális hulladék elhelyezése miatti 
felszólítás 

85 

23.  közterület rendeltetéstől eltérő használata 70 

24.  közterület engedély nélküli használata 12 

25.  feljegyzések, társszervek tájékoztatása 55 

26.  közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése,  87 

27.  táblával jelzett behajtás illetve megállás tilalma 81 

28.  közvilágítási problémák lakossági jelzése alapján 12 

29.  GAMESZ Szervezetet érintő egyéb bejelentések 186 
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30.  közterületen történő szeszesital fogyasztás 167 

31.  csapadékvíz szabálytalan elvezetése miatt 31 

32.  egyéb szóbeli figyelmeztetések, tájékoztatás adása 210 

33.  járdán való kerékpározás miatti figyelmeztetés  37 

34.  gyalogátkelőhelyen történő kerékpározás észlelése 59 

35.  
gyalogátkelőhelyen kerékpárral történő átkelés miatti 
figyelmeztetés 

26 

36.  illegális kereskedelem miatti felszólítás 6 

37.  mozgó árus ellenőrzése 2 

38.  segítségnyújtás, tájékoztatás adása 98 

39.  
tiltott helyen dohányzás miatt a tevékenység 
abbahagyására történő felszólítás 

14 

40.  szóbeli tájékoztatás, figyelmeztetések összesen 1485 

Egyéb feladatok, intézkedések 

41.  iskolakerülés miatti jelzés, intézkedés 4 

42.  városi rendezvények, koncertek biztosítása 15 

43.  talált okmányok, tárgyak észlelése, leadása  25 

44.  
talált okmányok, tárgyak tulajdonosnak történő 
visszaadása 

7 

45.  lakossági panasz kivizsgálás 73 

46.  egyéb intézkedések, levélkihordás, stb …  168 

47.  önk. vagyonvédelmi ellenőrzés, jelzésre kivonulás 49 

48.  
forgalomirányítás, helyszínbiztosítás (r.közös szolgálat, 
gyalogátkelőhely biztosítás) 

210 

49.  egyéb feladatok, intézkedések összesen 551 

Intézkedés alá vonás, igazoltatás 

50.  előállítás (rendőrrel közös szolgálatban) 42 

51.  helyszíni bírság kiszabása (rendőrrel közös szolgálatban) 52 

52.  igazoltatás (önálló vagy rendőrrel közös) 1645 

53.  intézkedés alá vonás, igazoltatás összesen 1739 

54.  közterület-felügyeleti intézkedések mind összesen 4112 
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A táblázat részletessége és számadatai jól szemléltetik az ellátott feladatok sokszínűségét, 
és a közterület-felügyeleti csoport tevékenységének valós városi felügyeletet ellátó  jellegét. 
A rendészet egésze, így a várost ellenőrző, rendellenességeket korrigáló, hiányosságokat 
megoldó, szabálytalanságok megszüntetésére törekvő rendészeti munkatársak is a 
lakosság élhetőségének javítása, a város rendjének, tisztaságának biztosítása és az 
előírások betartásának elősegítése érdekében látják el szolgálataikat.  
 

 

Mezőőri csoport általános feladata, intézkedései 

     A mezőőr a működési területén jogosult és köteles: 

a) az  őrzött  vagyont  veszélyeztető  vagy  károsító  cselekmény  elkövetésén  tetten 

ért 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. 

 

A mezőőrök feladatellátása eddig is rugalmas volt, ezután is a minél szélesebb körű 

feladatellátás megvalósítása a cél. Ennek megfelelően továbbra  is magába foglalja a 

személy-, jármű-, és gépjármű ellenőrzéseket, ezek mozgásának megfigyelését, de 

kiemelten kezelik az engedély nélküli fakitermelések felderítését, felszámolását, illetékesek 

fele történő jelzését, az illegális 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, és még számos egyéb eseti  feladat 

megoldását is.  

 

A mezőőri csoport létszáma nem változott a 2016 év folyamán, egy fő mezőőr távozott és 

helyette egy új mezőőr került felvételre. 

 

Mezőőri csoport 2016. évben végzett  

 megelőzési és ellenőrzési tevékenysége 

Sor- 
szám 

Észlelések, felszólítások, figyelmeztetések, intézkedések 

megnevezése száma 

1.  személy igazoltatás, ellenőrzés 372 
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2.  gépjármű igazoltatás, ellenőrzés 55 

3.  személy megfigyelés 28 

4.  jármű- és gépjármű megfigyelés 45 

5.  új illegális hulladéklerakó észlelés 10 

6.  iIlegális hulladéklerakók figyelése 48 

7.  illegális hulladéklerakással kapcsolatos intézkedés 6 

8.  parlagfüves területek észlelése, jelzése 3 

9.  engedély nélküli tűzgyújtás, tarlóégetés  10 

10.  észlelt tűz nagyságrendje miatt tűzoltók értesítése 5 

11.  kóbor állat észlelése, illetékes fele intézkedés 19 

12.  tilosban legeltetés észlelése, intézkedés 2 

13.  állattetem észlelése, illetékes fele intézkedés 6 

14.  illegális vadetető észlelése, jelzése 2 

15.  vetési varjak riasztása  384 

16.  róka befogása a város területén csapdával  1 

17.  személykeresés 1 

18.  fakitermelés észlelése, ellenőrzése, intézkedés 17 

19.  fakidőlés miatti intézkedés, balesetveszély elhárítás 2 

20.  tettenérés fa- és terménylopás 3 

21.  utak, átereszek balesetveszélyének jelzése 23 

22.  útrongálás miatti figyelmeztetés, feljelentés 6 

23.  műemlék rongálás észlelése, jelzése 2 

24.  rendőri tevékenység segítése 4 

25.  intézkedés átadása rendőrségnek 6 

26.  tűzszerészek munkájának segítése 2 

27.  vadőrrel közös szolgálatellátás 10 

28.  természetvédelmi őrrel közös szolgálatellátás 1 

29.  egyéb feladatellátás, segítségadás 52 
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30.  szóbeli figyelmeztetések, felszólítások 73 

31.  összes eset, intézkedés 1198 

 

A mezőőri csoport mezőőrei külterületi jelenlétének szükségességét, a jelenléttel biztosított 

megelőzési tevékenységen túl jól bizonyítják azok az intézkedések, tettenérések és 

elszámoltatások, melyeket a mezőőrök önállóan, vagy a rendőrséggel, esetileg más 

szervekkel pl.: vadőrökkel, ebrendésszel együtt zártak eredményesen. A kóbor ebek önálló 

beazonosítására és gazdához visszajuttatására a 2016 évben is volt példa, ami 

mindenképpen pozitívum, hiszen ilyen esetben elmarad a költséges ebrendészeti eljárás 

lebonyolítása. Jelentős energiát fordított a mezőőrség az illegális hulladéklerakók 

feltárására, ellenőrzésére, illetve a külterületi fakivágások és a fa szállításának 

ellenőrzésére egyaránt. Sok esetben a kitermelési engedély beszerzéséig felfüggesztésre 

került a kitermelés. Több faterülettel rendelkező tulajdonos köszönte meg, a tulajdonában 

levő területen észlelt fakitermelés vele történő egyeztetését. A személy- és gépjármű-

igazoltatások szintén a tulajdonosok, gazdák értékeinek megóvását szolgálták, hiszen 

mezőőr kollégáim sok esetben heti több alkalommal is találkoztak a hegy belső részein 

gyalogos illetve járművel közlekedő személyekkel, akik csak néhány esetben tudtak 

elfogadható magyarázatot adni tartózkodásuk okának igazolására. A megfelelő indokkal 

nem rendelkező személyek beazonosítása, és a terület elhagyására való felszólítása a 

külterületi prevenció szerves részét képezte. Fentieken túl számtalan esetben adtunk 

tájékoztatást az érvényben levő tűzgyújtási, parlagfüves vagy egyéb kérdésekben hozzánk 

fordulóknak a külterületen. 

 

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, ellenszegülés esetén 

kényszerítő testi erőalkalmazása, az elkövetésükön tetten ért személy elfogatása és 

a hatóságnak történő átadása,  

g) rendezvények biztosítása. 

 

A fenti általános feladatkört meghaladóan, illetve kapcsolódóan az önkormányzati vagyonőr 

szolgálati idejében közreműködik a város köz- és vagyonvédelmében,  a lakosság 

közterületi személyvédelmében, gondot fordít az önkormányzati vagyon megóvására, segíti 

a városi rendezvények zavartalan lebonyolítását. Kiemelten kezeli a közösségi terek 

közbiztonságának segítését, jelenlétével biztosítja a város parkjainak, köztereinek 

védelmét, ezzel javítva az ott levő lakosok biztonságérzetének erősödését. Szolgálata alatt 

aktívan és visszatérően ellenőrzi a város közintézményeit, ügyel a városi köztisztaság 

betartására, szükség esetén az illetékes fele jelzi az általa észlelt rendellenességet, 
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szabálytalanságot. Jelzés esetén kivonul a riasztók aktuális jelzéseire, ahol az előírt 

protokoll szerint jár el. Segíti a piaci napok reggelén a piaci rend fenntartását. A térfigyelési 

tevékenység végzésére felhatalmazott személyek emellett ellátják a városi kamerarendszer 

kezelését. 

 

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. 

 

Jelenleg fentieken túl a rendészeti létszám egy fős járőrtársi hiányát is az önkormányzati 

vagyonőri csoport biztosítja, ami a változatlan feladatellátás miatt a csoport többi tagjára 

többletterhet ró. Emiatt a járőrtársi hiány pótlása is napirenden van.     
 

Önkormányzati vagyonőri csoport  2016. évben végzett  
megelőzési és ellenőrzési tevékenysége 

Sor- 
szám 

Észlelések, felszólítások, figyelmeztetések, intézkedések 

megnevezése száma 

1.  

 észrevételek, jelzések  
a.) közvilágítás hiányának észlelése miatt 

b.) tiltott helyen lerakott hulladék észlelése miatt 

c.) bekapcsolva hagyott intézményi világítások miatt 

d.) nyitott intézménykapuk, ablakok miatt 

e.) rongálás észlelése miatt 

f.) egyéb eset miatt pl.: gyalogos-átkelőhelyen 

kerékpárral átkelés észlelése, stb … 

 

116 

51 

36 

208 

30 

48 

összesen 489 

2.  

 

felszólítások, figyelmeztetések 
a.) közterületi szemetelés miatti figyelmeztetés 

b.) guberálók, kukázók tevékenységének 

megszakítása, felszólítása  

c.) póráz nélküli kutyasétáltatók, kutyapiszkot 

otthagyók felszólítása 

d.) belterületeken hangoskodók figyelmeztetése 

e.) járdán kerékpárral közlekedők figyelmeztetése  

f.) sötétben kivilágítatlan kerékpárral közlekedők 

figyelmeztetése balesetveszélyre 

g.) tiltott helyen tartózkodók felszólítása helyszín 

elhagyására (pl.: iskolaudvarok este, hétvégén, ..) 

h.) közterületen való szeszesital fogyasztók 

felszólítása tevékenység abbahagyására 

i.) egyéb észlelés miatt 

 
188 

26 
 

189 

 

69 

41 

284 

 

22 

 

412 

 

32 

összesen 1263 

3.  

 intézkedések 
a.) magatehetetlen személy észlelése, segítségnyúj-

tás, illetékes értesítése, köztisztasági szabálysér-

tésen tetten ért személy illetékesnek történő 

jelzése, verekedők, ittas személyek, rongálók,  

rendőrség fele történő jelzése, stb... 

59 
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összesen 59 

4.  

 riasztásokra történő kivonulás 
a.) diszpécser általi kiértesítésre a  közintézmények  

riasztórendszereinek jelzésére történő  kivonulás,  
elsődleges jelzések megtétele 

21 

összesen 21 

5.  

 segítségnyújtások 
a.) tényleges segítségnyújtás bajban levő személynek 

illetékes értesítése, tájékoztatás adása érdeklődő-

nek, stb… 

 

53 

összesen 53 

6.  

 rendezvénybiztosítás 

a.) kiemelt városi rendezvények és koncertek 

környékének, parkolóinak biztosítása 

12 

összesen 12 

7.  

 egyéb feladatok  
a.) felsőbb vezetői utasítások végrehajtása 

pl.:        szórakozóhely és környéke megfigyelése,   
             hulladéklerakóhely megfigyelése, stb… 

19 

összesen 19 

8.  
 önkormányzati vagyonőri észrevételek, 
 intézkedések  

mind összesen 1916 

 
 
A táblázat jól szemlélteti az önkormányzati vagyonőri csoport sokrétű feladatellátását, és a 
város aktuális és visszatérő problémáit. A közvilágítási hiányosságok jelzése, a 
kutyasétáltatás problémás eseteiben történő felhívások, a közterületi szemetelők valamint a 
járdán és főként a sötétben kivilágítatlanul kerékpározók figyelmeztetése, és a nagy 
számban előforduló közterületi szeszesital-fogyasztás abbahagyására történő felszólítás 
mind a lakosság biztonságérzetének megerősítését szolgálja. Ezt hivatottak javítani a 
rongálókkal, garázda viselkedést tanúsító személyekkel szembeni preventív vagy 
abbahagyásra felszólító intézkedések is. Az intézmények napi többszöri és a város 
frekventált részeinek visszatérő ellenőrzése szintén nagyban hozzájárul az élhetőbb város 
megvalósításához. A főként éjszakai járőrszolgálatot ellátó önkormányzati vagyonőrök 
szolgálatainak szükségszerűségét a számadatok egyértelműen bizonyítják, a lakosságtól a 
jelenlétüket megköszönő és pozitívan nyugtázó visszajelzések pedig folyamatosan 
erősítenek.     

 
 
A rendészeti csoportok önálló valamint egymással és a társszervekkel közös 

szolgálatai  

A vizsgált időszakban 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, vadőrökkel, ebrendésszel közösen ellátott szolgálatait 

értjük. Az alábbi táblázat számai jól mutatják a komplex védelem kialakítására törekvést, és 

az együttműködés, az együttes szolgálatellátás adta lehetőségek beépítését a rendészeti 

stratégiába.  
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Az értékelt időszakban az összesített szolgálati szám 366 napra számolt értéke 1464, ami 

a 2016 év viszonylatában napi négy szolgálatot jelent, átfedésekkel és egymás segítésével. 

Az utolsó oszlopban található a rendőrséggel közös szolgálati szám, ami jól szemlélteti a 

hatékonyabb közbiztonság megvalósítására törekvést. A vizsgált 366 napra 407 

rendőrséggel közös szolgálat esett, ami meghaladta a 111 %-ot, és így nagyságrendjével, 

valamint a közös járőr emelt intézkedésképességével nagyban hozzájárult a város 

közbiztonságának fenntartásához, illetve erősítéséhez. A táblázat nem tartalmazza az 

egyéb szervek képviselőivel (vadőrrel, ebrendésszel) való közös szolgálatokat, azonban 

ezen szolgálatok száma is több tízes nagyságrendet tett ki az értékelt időszak folyamán, 

ami szintén egyértelműen javította a hatékonyságot. Itt kiemelném a mezőőrök 

ebrendészekkel közös eredményes szolgálatellátásait.  

 

 

A Marcali Városi Rendészet létjogosultsága 
 

A 2016-os évben a rendészeti állomány létszáma nem változott, (*csak 2017 évben történt 

a 2 fős csökkenés) az év folyamán a rendészeti csoportok az igény, a gyakorlat és a 

lehetőségek szerint kialakított tevékenységi formák alapján, egymással és a társszervekkel 

összehangoltan látták el szolgálati feladataikat. Az intézkedések teljes száma a 2016 év 

viszonylatában a rendészet tekintetében 7226, ami a segítségnyújtástól a szóbeli 

figyelmeztetéseken át a feljelentésekig mindent felölel. Ha napokra lebontva vizsgáljuk, 

akkor egy nap több, mint 20 a városi létet javító észrevételt, jelzést és intézkedést kapunk, 

ami egyben alátámasztó és igazoló is. Ezek csak a kézzel fogható esetek, ezeken túl a 

közbiztonság szerves része évente a több ezer órányi jelenléttel való megelőzés, amiről 

nincs statisztika, azonban a városi statisztika javításához minden esetben jelentősen 

hozzájárul. Nagy szerepet kapott a járőr-, és figyelőszolgálatok folyamatos ellátása mellett 

a térfigyelői szolgálatellátás. A kamerák információinak gyors és precíz felhasználása sok 

esetben segítette a városban szolgálatot ellátó, önálló vagy rendőrséggel közös járőr 

prevenciós tevékenységét, és  intézkedéseinek eredményességét. Ezzel számos rongálást, 

garázdaságot előztünk meg, illetve azok megtörténte esetén az elszámoltatásnál, 

beazonosításnál biztosítottunk információt az intézkedő járőrnek.  

A korábbiakhoz hasonlóan ezen értékelt időszak eredményei kapcsán is megállapítható, 

hogy a rendészet egyértelműen hozzájárul a közbiztonsághoz, és ahhoz, hogy Marcali 

város biztonságos és a lakossága számára élhető város legyen. Ezt nem csak a statisztikai 

Rendészeti szolgálati tevékenység csoportok szerinti bontásban 
2016 év 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 

 22 71 366 246 

2.  
Mezőőri csoport 22  37 366   18 

3.  Önkormányzati 
vagyonőri csoport 

71 37  732 143 

4.  
  Csoportok szolgálatainak száma összesen 1464 407 
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adatok bizonyítják, hanem számos pozitív lakossági visszajelzés is. A lakosság jogkövető 

részét továbbra is megnyugtatja a napi szinten jelen levő gyalogos közterületi járőr városi 

jelenléte, láthatósága, elérhetősége. A lakosság körében - a médiában is folyamatos 

megerősítést kapva - egyre jobban tudatosul a térfigyelő rendszer kamerái által nyújtott 

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

reagálás lehetővé válása révén.  

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 területen. Ez az irányítási forma már többször 

bizonyította életképességét, a szolgálatok gyors reagálásával egyértelműen erősíti a város 

közbiztonságát, és jelentősen képes javítani a lakosság és az idelátogatók szubjektív 

biztonságérzetét egyaránt. A térfigyelő rendszer további kiépítésével az elmúlt évi felügyelt 

terület megnövekedésével, a többletinformációk biztosításával a biztonsági szint további 

javulása várható, ami tovább fogja javítani a rendészet és a társszervek, elsősorban a 

közbiztonsági intézkedések jelentős részében eljáró rendőrség eredményességét, így 

együtt továbbra is képesek leszünk szinten tartani, lehetőség szerint 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 2016 évi tevékenységéről szóló beszámolót, s 

azt jóváhagyólag tudomásul veszi. 

A Képviselő testület felkéri a Város Címzetes Főjegyzőjét, hogy általánosságban a város 

személy- és vagyonbiztonsága, valamint az egyes emberek biztonságérzete fokozása 

érdekében továbbra is tegyen meg mindent a Városi Rendészet minél színvonalasabb 

feladatellátása személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért. 

 

Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint folyamatos 
 

 

Marcali, 2017. május 2.                                                                                                     

                                                                                                        Laki István s.k.  

                                                                                                      rendészetvezető 

 

*A csillaggal jelzett és zárójelbe helyezett tartalom a jelen 2017 évi állapotra vonatkozik. 


