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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a Kormány által 2009. április 20-án kiadott 
válságkezelő program alapján a közrend és közbiztonság erősítése érdekében - különös 
tekintettel a bűnügyileg leginkább fertőzött településekre - felhívást tett közzé.  
Támogatásban részesülhetett az a közterület-felügyelettel vagy közterület-felügyelővel nem 
rendelkező községi, városi, fővárosi és kerületi önkormányzat, valamint települési 
önkormányzatok társulása, amely a helyi közbiztonságot ún. településőrrel kívánta 
megerősíteni.  
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási szerződést kötött az 
Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal 2 fő településőr foglalkoztatására 2010. január 1-
től, a program végéig, 2010. december 31-ig. 
 
Az egy éves programban Scäffer Csaba és Kovács Szabolcs látták el a településőri feladatokat 
városunkban. 
 
Az önkormányzat mindvégig szorosan együttműködött Lengyeltóti Város Rendőrőrsével.  
Lengyeltóti Város Önkormányzata megállapodást kötött a Fonyódi Városi 
Rendőrkapitánysággal, melynek célja volt, hogy az önkormányzat és a helyi rendvédelmi 
szerv együttműködésével a Lengyeltóti területén tevékenykedő két fő településőr a 
meghatározott feladatait – így különösen a településen tevékenykedő hivatalos és közfeladatot 
ellátó személyek munkavégzésének támogatása; a közvagyon védelme; a helyi önkormányzati 
rendeletek betartásának figyelemmel kísérése; a helyi rendezvények rendjének betartatásában 
való közreműködés; természeti csapás, baleset, káreset, egyéb veszélyhelyzet esetén az 
összehangolt segítségnyújtásban, élet-, és vagyonmentésben, a helyreállítási munkálatokban 
és rendfenntartásban való közreműködés- a lehető leghatékonyabban tudja végrehajtani. 
 
A településőröket tevékenységük megkezdése előtt, az őrsparancsnok Varga Árpád készítette 
fel a szakszerű munkavégzésre. Havi bontásban a településőrök részére vezénylési terv 
készült, mely minden esetben egyeztetésre került a rendőrséggel. 
A rendőrség mellet az alábbi intézmények kerültek bevonásra a szakmai munkába: 
háziorvosok, védőnői szolgálat, Alapszolgáltatási Központ, Gyámhivatal, oktatási 
intézmények, művelődési ház. 
 
 
 



 
 
A településőrök az alábbi feladatokat látták el: 
 

- A településen tevékenykedő hivatalos és közfeladatot ellátó személyek 
munkavégzésének támogatása 

- A különböző hivatalos őrszolgálatokhoz, rendvédelmi szervekhez, hatóságokhoz, 
közterület-felügyeletekhez kapcsolódó jelző tevékenység, szükség esetén intézkedés 
kezdeményezése az illetékes hatóságnál 

- A közvagyon helyben található tárgyainak (pl. parkok, játszóterek, középületek, 
utcabútorok, stb.) védelmében való közreműködés   

- Az önkormányzati rendeletek betartásának illetve betartatásának a bűnmegelőzési, 
tűzvédelmi, köztisztasági, településrendészeti célkitűzések megvalósításának hatékony 
támogatása 

- A településen tartandó rendezvények esetében közreműködés rendfenntartásban és 
forgalomirányításban 

- Természeti csapás, baleset, káreset, műszaki meghibásodás, egyéb veszélyhelyzet 
során közreműködés az összehangolt segítségnyújtásban, az élet- és 
vagyonmentésben, a helyreállítási munkálatokban és a rend helyreállításában. 

- Az alkalmazó helyi önkormányzat által – a helyi közbiztonság javítása érdekében – 
meghatározott további feladatok végrehajtása 

- A városhoz tartozó külterületen élők látogatásánál kísérőként való részvétel (kutyák, 
alkoholizáló, fenyegetőző személyek) Gyermekjóléti Szolgálat, gyámhatóság esetében 

- 18 év alatti gyermekek nem megfelelő viselkedésének, bandába verődésének jelzése a 
Gyermekjóléti Szolgálat felé 

- Szeszesital fogyasztás figyelemmel kísérése 18 év alatti gyermekek esetében 
(szórakozóhelyen, közterületen) 

- Iskolai időszakban, nappal csellengő gyermekek jelzése a Gyermekjóléti Szolgálat felé 
- Gyermekek rendezett módon való iskolába érkezésének figyelése (kutyák, szemetelés, 

magánterületen való áthaladás) 
- Gyermekekkel összefüggő probléma észlelése esetén jelzés (szóban) a gyámhatóság 

felé 
- Folyamatos együttműködés, kommunikáció a gyámhatóság munkatársaival 
- Alapszolgálattal, gyámhatósággal, hivatali alkalmazottal helyszíni szemlén való 

megjelenés, jelenlét 
- Környezettanulmányok készítésekor eseti megjelenés közhatalmi, államigazgatási 

feladatokat ellátó személlyel (hivatalos személy) 
- Rendfelügyelet biztosítása nagyobb segélyszállítmányok osztásánál (Alapszolgáltatási 

Központ) 
- Kutyával való veszélyeztetés jelzése (szájkosár, póráz nélkül tartás) 
- Állatkínzás jelzése 
- Közegészségügyi szempontból nem megfelelően tartott ebek észlelésének jelzése 
- Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1997. (IV. 24.) számú, az 

ebtartásról szóló rendeletében meghatározott előírások nem megfelelő betartásának 
jelzése 

- Csendháborítás jelzése 
- Köztisztasági szabálysértések jelzése (szilárd vagy folyékony hulladék kiengedése 

közterületre, kertbe) 
- Engedély nélküli közterület használatok felderítése 
- Illegális szemétlerakók felderítése 



      -    Közterületen lévő hirdetmények megrongálásának, jogszerűtlen elhelyezésének jelzése 
- Közterületen való szeszesital fogyasztás, árusítás figyelemmel kísérése, jelzése 
- Fás szárú növények védelme, jogtalan, engedély nélküli közterületi fakivágások 

jelzése 
- Tűzgyújtás helyi szabályaink megsértése esetén jelzés 
- Engedély nélküli útelzárás , útburkolat felbontásának jelzése 
- Ház, telek előtti járdaszakasz tisztításának ellenőrzése, hóeltakarítás ellenőrzése 
- Gondozatlan (gyomnövényes, parlagfüves) porták folyamatos ellenőrzése, jelzése 
- Mezei szabálysértés, jogtalan legeltetés jelzése 
- Alkalmi építkezésekről (szükséglakás, melléképületek, sátrak stb.) való jelzés 
- A település játszótereinek, zöldterületeinek nem megfelelő használatáról való jelzés 
- A gépjárművek üzemeltetésével összefüggő zajvédelmi előírások megszegésének 

jelzése 
- Folyamatos tájékozódás a lengyeltóti köztemetőben történő temetésekről a 

temetkezési vállalkozótól, illetve a rendőrhatóságtól, a temetésekhez kapcsolódó 
rendfenntartásban való közreműködés kizárólag bűnmegelőzési célzattal 

- Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2000. (I. 20.) számú ’A 
helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról’ szóló rendeletében meghatározott előírások nem megfelelő betartásának 
jelzése 

- Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006. (IX. 29.) számú ’A 
települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról’ szóló rendeletének 7. 
§-ban meghatározott előírások nem megfelelő betartásának jelzése 

- Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2007. (XII. 21.) számú ’A 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról’ 
szóló rendeletének 12. §-ban meghatározott előírások nem megfelelő betartásának 
jelzése 

 
 

A településőrök támogatási formája: 
 
Településőrönként az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium bruttó 80.000 Ft, egyszeri 
támogatást ítélt meg. A támogatásból a településőrök hatékony munkavégzésének segítése 
érdekében az alábbi eszközök kerültek beszerzésre: 
1 db lámpa (Varta Dynao light, Ref 11680), 1 db kerékpár (felszerelése: dinamó, első lámpa, 
hátsó lámpa, csengő, tárolódoboz), 1 db esőkabát, 1 pár bakancs, 1 pár bélelt csizma, 1 db 
formaruha, 1 db télikabát, 1 db téli sapka, 1 db nyári sapka, 1 db láthatósági mellény, 2 db 
teniszpóló. Emellett átadásra került a településőrök részére, az önkormányzat tulajdonában 
lévő 1 db távcső, 1 db digitális fényképezőgép és 1 db mobiltelefon használatra, melyet a 
program végén jegyzőkönyvben is rögzítve a településőrök átadtak az önkormányzatnak. 
 
 
A településőrök munkabérét havi 71.500 Ft és annak járulékait (27%) havi támogatásban 
biztosította az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a program egészére. A pályázat az 
önkormányzat részéről önerőt nem igényelt. 
 
 
 
 
 



A településőrök foglalkoztatására irányuló program 2010. december 31-vel lezárult. A 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. október 28-i Tanácsülésén egyhangúlag 
a106/2010 (X.28.) számú határozatában foglalta azon szándékát, hogy levélben felkeresi a 
Belügyminisztériumot és a településőrök továbbfoglalkoztatására kéri a minisztérium 
segítségét, a településőri pályázatok meghosszabbítása érdekében.  
A megkeresésre Dr. Eiselt György Belügyminisztérium szabályozási és koordinációs 
helyettes államtitkára válaszolt. Levelében közölte, miszerint az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium jogutódjaként a Belügyminisztérium rendelkezik hatáskörrel a településőr 
programmal kapcsolatos kötelezettségvállalások tekintetében. A minisztériumok közötti 
átadás-átvétel során megállapították, hogy a költségvetés által a 2010. évre a településőrök 
foglalkoztatásának támogatásához biztosított pénzügyi keretösszeg kimerült, annak terhére a 
Belügyminisztérium további kötelezettséget nem, vállalhat. A Belügyminisztérium a jövőben 
ennél hatékonyabb módszerrel kívánja a települések biztonságát javítani.  
 
 
Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. 
 

 

Határozati javaslat: 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településőrök 2010. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. január 19. 
                                                                                                           
                                                                                                          Zsombok Lajos 
                                 polgármester 
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