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Marcali Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
34/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete
a Marcali Városi Rendészetről és a Közterületi Térfigyelő Rendszerről

Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában foglalt feladatkörében eljárva – figyelemmel a közterületfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (2) és (6) bekezdésére, a 4. § (2) bekezdésére, 7. § (3)
bekezdésére, és a 22. § (1) bekezdésére, valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjára – a következőket
rendeli el:
1. §
(1) Marcali Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közigazgatási területén lévő
közterületek rendjének és tisztaságának védelme, valamint az önkormányzati vagyon védelme
érdekében városi rendészetet működtet a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti
egységeként.
(2) A városi rendészet illetékességi területe kiterjed:
a) az Önkormányzat közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú közterületekre,
b) az Önkormányzat intézményeinek területére,
c) az Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyontárgyakra, valamint
d) az Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldekre.

(3) A városi rendészet szervezetét, jogállását, feladat- és hatáskörét e rendelet, a közterületfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.), az egyes rendészeti
feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni
fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Rftv.), a
fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX.
törvény (a továbbiakban: Fbtmőtv.), a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Szvmtv,) valamint a
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

2. §
A városi rendészet feladatkörébe utalt feladatokat a közterület-felügyelők, mezőőrök, segédfelügyelők
(továbbiakban: rendészeti feladatot ellátó személy) és vagyonőrök látják el, melyek a közterületfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (4) bekezdésében, a fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 23. §-ában, a személy- és
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.
törvény 14/A §, és 25-32. §-ában, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést
biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 11. §-ában meghatározott feladatokon túl a
következők:

a) a közterületen jogosulatlanul, jogszabályellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának
kezdeményezése az illetékes hatóságnál (szervnél),
b) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás lefolytatása más
szerv hatáskörébe tartozik,
c) közreműködés a közterületi szeszesital fogyasztást tiltó, illetve a dohányzást korlátozó szabályok
betartatásában,
d) a jogszabályokban meghatározott feltételekkel a járművek közterületről való eltávolítása iránti
intézkedés,
e) a közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolítása iránti intézkedés,
f) közreműködés az Önkormányzat, illetve az Önkormányzat intézményei által szervezett sportkulturális és egyéb rendezvények biztosításában,
g) az önkormányzat rendeleteiben meghatározott szabályok elmulasztása esetén, az ott meghatározott
jogkövetkezmények alkalmazása, ennek során helyszíni bírságot is kiszabható,
h) közreműködés a polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában,
i) közreműködés a választások, népszavazások, népi kezdeményezések lebonyolításával
kapcsolatos technikai feladatok ellátásában;
j) az önkormányzati tulajdonú közterületeken, a Marcali Önkormányzat által telepített
térfelügyeleti technikai rendszer kezelésének ellátása és a rendszer működése során
keletkező adatoknak a jogszabályok szerinti felhasználása a közterületek rendjének
ellenőrzése során;
k) a rendkívüli események következményeinek kezelése és az azonnali, hatékony intézkedések
megtétele;
l) rendkívüli eseményekkel kapcsolatos lakossági és egyéb bejelentések, észrevételek, panaszok,
segélyhívások fogadása, rögzítése és továbbítása a hatáskörrel rendelkező közigazgatási,
rendvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi és a közüzemi, vagy egyéb lakossági szolgáltatást
végző szervek részére;
m) a jogszabályi előírások alapján – a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos – jelentések fogadása,
rögzítése és adatszolgáltatás.
3. §
(1) A rendészeti feladatot ellátó személy az Önkormányzat vagyonvédelmi feladatainak
ellátása során a Kftv. 22. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok teljesítésére jogosult.
Ennek érdekében az Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő épületet, építményt
lezárhatja, megakadályozhatja, hogy oda illetéktelen személy belépjen, és az illetéktelenül
ott tartózkodókat eltávolíthatja.
(2) A rendészeti feladatot ellátó személy az (1) bekezdésben meghatározott intézkedés végrehajtása,
valamint az ellenszegülés megtörése érdekében az Rftv. 15. § (3) bekezdésében meghatározott
kényszerítő eszközöket alkalmazhatja.
4. §
A rendészeti feladatot ellátó személy egyenruhája karjelzésén az Önkormányzat címere és a „Marcali
Városi Rendészet ” felirat látható.
5. §
(1) Az Önkormányzat a jogellenes magatartások megelőzése, illetve ezen magatartások kiszűrése, a
közbiztonság növelése, a közterületi rend biztosítása, a lakosság biztonságérzetének növelése
céljából Marcali város területén közterületi térfigyelő rendszert (a továbbiakban: térfigyelő
rendszer) működtet.
(2) A térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a közterületi
képfelvételt jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.
6. §

(1) A képviselő-testület a Marcali Térfigyelő Rendszer kezelésével a Marcali Közös Önkormányzati
Hivatal belső szervezeti egységeként működő Marcali Városi Rendészetet bízza meg.
(2) A városi rendészet a térfigyelő rendszer kezelésére, az azzal készített álló – és mozgókép felvételek
rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben nem említett bármely
más adatkezelésre kizárólag a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII.
Ttörvényben, és a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV.
törvényben foglaltak szerint jogosult.
(3) A képviselő-testület hozzájárul, hogy a térfigyelő rendszerre – térítési díj ellenében – külső
szervezet rácsatlakozzon.

7. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2014. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 6. § 2014. április 1-jén lép hatályba.

Dr. Sütő László sk.
polgármester
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének
a Marcali Városi Rendészetről és a Közterületi Térfigyelő Rendszerről
szóló ../2013. (XII….) önkormányzati rendeletének
Általános indokolása
A rendelet megalkotását az indokolja, hogy az Önkormányzat a közigazgatási területén lévő
közterületek rendjének és tisztaságának védelme, valamint az önkormányzati vagyon védelme
érdekében városi rendészetet hozott létre.
Részletes indokolása
1. §-hoz:
A városi rendészet működtetéséről, az illetékességi területéükről, valamint az alkalmazandó releváns
jogszabályokról rendelkezik.
2. §-hoz:
A városi rendészet feladatait sorolja fel részletesen.
3. §-hoz:
Az önkormányzati vagyonvédelem körében határozza meg a feladatokat és intézkedési jogköröket.

4. §-hoz:
A rendészeti feladatot ellátó személyek karjelzésén látható feliratot rögzíti.
5. §-hoz: A térfigyelő rendszer működtetését deklarálja.
6. §-hoz: A térfigyelő rendszer kezelésére tartalmaz rendelkezést.
7. §-hoz: Záró rendelkezést tartalmaz.
Marcali, 2013. december 10.
Bödőné Dr. Molnár Irén sk.
jegyző

