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PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 

Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2021 

1. Pályázati témakör: 

Bűnmegelőzési, közbiztonsági jó önkormányzati gyakorlatok 

2. A település neve: Páty ......................................................... Lakosságszám: ……7925……… fő  

Megye: …………Pest……………………………. Polgármester neve:…Székely László………………… 

Polgármester e-mail 

címe:……szekely.laszlo@paty.hu………………………………………………………………………………. 

Adóerőképesség/fő, 2020:… 65 679 Ft  

Önkormányzat költségvetési főösszege 2020: 3 659 395 482 Ft 

Önkormányzat költségvetési főösszege 2021: 2 693 387 933 Ft 

Jelen önkormányzati gyakorlat (projekt) teljes költségvetése éves szinten: 20 470 000 Ft 

Közvetlen kedvezményezettek (akár becsült) száma (akiknek kimutathatóan segítséget nyújtott 

bármely szempontból ez a jó gyakorlat)4500 fő 

Közvetett kedvezményezettek becsült száma: …7925 fő……………… 

3. A település bemutatása (elsősorban a téma szempontjából releváns alapinformációk):  

Páty a Zsámbéki-medencében Budapesttől 20 km-re található település jól megközelíthető 
tömegközlekedéssel és az M1-es autópályáról személygépkocsival is. Páty utolsó becsült népessége 

7 925 fő (2019 évben), ami akkori Magyarország népességének 0.08%-a (Pest megyének 0.63%-
a.) Páty területe 3930 hektár (= 39.3 km²). Páty község a Budakeszi Járásban, Pest megyében 
található. A Pátyi Polgármesteri Hivatalon belül Közterület-felügyület, mint önkormányzati 
rendészeti szervezet került kialakításra, amely mezőőri feladatokat is ellát a közterület-felügyeleti 

feladatok mellett.  

 

(max. 100 szó) 

 

4. A jó gyakorlat elnevezése 

„Integrált önkormányzati rendészeti modell” 

 

5. Adjon rövid összefoglalót a jó gyakorlatról! 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben pályázatuk a döntőbe kerül, ezt a rövid leírást a 

pályázatot kiírók sajtócélokra is felhasználhatják. 

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testületének döntése értelmében, 2020 január 1-től a 

Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként, önálló önkormányzati rendészeti szervezete jött 

létre, négy fő közterület-felügyelő és egy fő mezőőr foglalkoztatásával. Tekintettel arra, hogy a 

közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 2. § (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy 

meghatározott rendészeti – ágazati – szakfeladatokat a közterület-felügyelő is ellásson, az adott 

tevékenység végzéséhez szükséges képesítés megszerzését követően, amennyiben a működési 
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területei is egybeesik, Önkormányzatunk ennek a modellnek a kialakítása mellett döntött, így az 

egyes rendészeti feladatokat a rendészeti szakemberek integrált módon láthatják el, ami éves szinten 

20 millió forint nagyságrendű megtakarítást, illetve lényegesen hatékonyabb humánerőforrás 

kihasználást tett lehetővé. A mezőőri szakfeladatok ellátásához biztosított állami normatív 

támogatások, valamint a mezőőri hozzájárulás együttesen biztosítják a hosszútávon is fenntartható 

működés anyagi feltételeit, miközben a közterület-felügyelők az év teljes időszakában, jelentősen 

szélesebb hatósági jogosítványok bírtokában és a település teljes közigazgatási területén biztosítják 

az önkormányzat közbiztonság helyi fenntartásában történő közreműködésével kapcsolatos feladatok 

ellátását. A térfigyelő kamerarendszerek folyamatos működtetéséhez és az önkormányzat által 

szervezett közterületi rendezvények biztosításához szükséges erők ennek a konstrukciónak 

köszönhetően 100%-ban saját erőforrásból biztosíthatóak, amelynek további, évente több tíz millió 

forint megtakarítást mutató eredményét realizálta a Község. Az „Integrált Önkormányzati Rendészeti 

Modell” valamennyi település számára követendő példa lehet.  

(max. 200 szó) 

6. Felhasználtak-e európai uniós vagy egyéb pályázati forrásokat, támogatásokat a jó 

gyakorlat megvalósításában? 

Nem X 

Igen , a benyújtott projektjavaslat azonosító száma: .................................... 

 (Kérjük x-szel jelölni a fenti felsorolásból) 

 

7. A jó gyakorlat szakmai felelőse és a pályázati kapcsolattartással megbízott személy 

adatai (ide, és a vezető címére fogunk küldeni minden értesítést): 

Név és az önkormányzatnál 

betöltött pozíció: 
Hermann Gábor rendészeti irodavezető 

Postai cím: 2071 Páty, Kossuth L. u. 83. 

Telefon: +36 (23) 555 531 

Mobiltelefonszám +36 (20) 214 1610 

Е-mail cím: hermann.gabor@paty.hu 

 

INFORMÁCIÓK A JÓ GYAKORLATRÓL 

 

7. A település legfőbb problémái 

Hivatkozzon hivatalos dokumentumokra, amennyiben az szükséges. 

Páty Község Budapest agglomerációs települése, ahol az elmúlt tíz évben dinamikusan nőtt a  

lakosság. Az urbanizációval járó problémák, új kihívások elé állították a település vezetését, illetve az 

önkormányzatot. Habár a bűnügyi statisztikai adatok tíz év vonatkozásában inkább javuló tendenciát 

mutattak, a település élhetőségét, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét – és így életminőségét – 

negatívan befolyásoló, jellemzően kisebb súlyú jogszabálysértések egyre inkább jellemzővé váltak, 

amelyek számos konfliktust eredményeztek a lakosság körében. A településen egyre általánosabbá 

vált a rendőri jelenlét hiánya a migráció okozta válsághelyzet, valamint a pandémiás veszélyhelyzet 
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kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok miatti erőelvonások okán.  

(max. 100 szó) 

 

8. A probléma leírása, amelyre a jó gyakorlat megoldást nyújt  

Írja le az okokat, összefüggéseket, amelyre a jó gyakorlattal választ kívántak adni, megnevezve a 

célcsoportokat, a módszereket, időzítést is.  

1. Látható rendészeti jelenlét hiánya: A településen egyre jellemzőbbé vált a rendőri jelenlét 

hiánya, amely mellett a polgárőrség, - az önkormányzat által évről-évre biztosított jelentős 

támogatása mellett - sem tudta biztosítani a közbiztonság megfelelő szintjét, a folyamatos 

közterületi és külterületi (mezőgazdasági területeket érintő) járőrszolgálat ellátását.  

2. Társadalmi együttélési problémák: A településen elsősorban nem az állami rendvédelmi 

szervek azonnali beavatkozását igénylő jogsértések gyakoriságában történt negatív változás, 

hanem a városi és a vidéki – falusi – életvitel mellett eltérően szocializálódott, majd az elmúlt 

években heterogenizálódott lakossági összetételből fakadó, társadalmi együttélési 

normasértések, (kisebb súlyú szabálysértések és jogsértések) elkövetésének szignifikáns 

emelkedése volt tapasztalható, amely új típusú megoldásokat igényelt a település részéről. 

3. Fenntartható rendészet finanszírozása: Fontos szempont volt, hogy a település pénzügyi 

helyzete – számos önkormányzatéhoz hasonlóan – nem tette lehetővé, hogy kellő létszámban, 

saját forrásokból hozzon létre és működtessen hosszútávon önkormányzati rendészeti 

szervezetet, ezért a fenntarthatóság, a stabil finanszírozás feltételrendszerének kialakítása 

kiemelt problémaként igényelt megoldást.  

4. Reagáló képesség hiánya a lakossági jelzésekre: A lakosság jogos elvárásaként jelent 

meg megoldandó problémaként, hogy biztosítson az önkormányzat a közérdekű bejelentések 

fogadására, a jelzett panaszok kivizsgálására reagálóképességet, amelyre a hatályos jogi 

szabályozás alapján elsősorban közterület-felügyelet létrehozása és működtetése jelentett 

megoldást. 

(max. 200 szó) 

 

9. A jó gyakorlat bevezetésének céljai 

Mit kívántak elérni a jó gyakorlat bevezetésével? Ki a jó gyakorlat célcsoportja? Miért gondolja 

jó gyakorlatnak a gazdaság koronavírus járvány utáni helyreállításához? 
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A koncepció lénye, hogy az egymástól „elszigetelten”, (érdemi gyakorlati együttműködés nélkül) a 

településen működő, közbiztonság megteremtésében valamilyen szerepet betöltő szervezetek és 

személyek munkáját összehangoltan, koordináltan szervezze az önkormányzat úgy, hogy azokra az új 

típusú problémákra is adekvát válaszokat tudjon adni a település, amelyekre a polgárőrség hatósági 

hatáskörök hiányában, a rendőrség pedig erőforrás hiányában nem volt képes. A koronavírus okozta 

gazdasági válság időszakában a települési önkormányzatok számára különösen felértékelődött az egyes 

feladataik költséghatékonyan történő ellátása. A modell alkalmazása potenciálisan alkalmas a 

foglalkoztatás növelésével érdemben hozzájárulni a kistelepüléseken (célcsoport) a munkanélküliség 

mielőbbi felszámolásához, a pandémiás veszélyhelyzet okán megszűnő munkahelyek egy részének 

pótlásával. 

(max. 100 szó) 

 

10. A jó gyakorlat kezdeményezése és előkészítése 

Ki kezdeményezte a probléma megoldását (önkormányzat, állampolgárok, civil szervezet, 

gazdasági társaság stb.)? Ki tervezte meg a jó gyakorlatot, és milyen lépésekkel (stratégiaalkotás, 

akcióterv, projektjavaslat stb.) tervezték annak végrehajtását? A jó gyakorlat az önkormányzat 

általános stratégiájának része vagy speciális stratégiát alkottak erre a célra? Miért e 

kezdeményezés mellett döntöttek? Mikor kezdték és mennyi ideig tartott az előkészítés? 

A településen egyidejűleg volt szükséges az aktív vegetációs időszakban a mezőgazdasági területek, 

termőföldek védelmét és a település lakott területeinek biztonságát garantálni az erőforrások optimális 

felhasználásával, fenntartható és gazdaságos módon. Az önkormányzati rendészet új, - a 

településbiztonságot holisztikus szemlélettel közelítő -, integrált feladatellátásra felkészített szakember 

gardájával meg kellett szervezni a polgárőrséggel történő aktív gyakorlati együttműködést, valamint a 

katasztrfófavédelmi törvényben meghatározott közbiztonsági referensi funkciók is ide kerültek 

becsatornázásra. A Rendészeti Iroda közterület-felügyelői tehát egyszerre három önkormányzati 

rendészeti – közbiztonsági - funkciót is betöltenek. A jó gyakorlatként bemutatott modell bevezetését a 

település Jegyzője kezdeményezte. Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a 

18/2019. (I.31.) számú határozatával elfogadott „Közbiztonsági és rendészeti koncepció” volt az a 

településbiztonságot a következő 10 évre meghatározó stratégiai dokumentum, amely alapján más 

települések számára is jó gyakorlatként mutatható be az „Integrált Önkormányzati Rendészeti Modell” 

működése. A program végrehajtása 2020 január 1-én kezdődött és 2020 december 31-ig megvalósult, 

az előkészületekre (személyi állomány kiválasztása, képzések lebonyolítása, tárgyi és infrastrukturális 

feltételek biztosítása) 2019 februártól, 2020 januárig, 11 hónap állt rendelkezésre.  

A program lépései: 

1. Stratégiai koncepció előkészítése; 
2. A stratégiai koncepció elfogadása a Képviselő-testület által; 
3. Együttműködési megállapodás megkötése a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal; 
4. Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítása; 
5. Személyi állomány kiválasztása; 
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6. Vezető kiválasztása; 
7. Személyi állomány képzése, felkészítése; 
8. Tárgyi és infrastrukturális feltételek biztosítása; 
9. Folyamatba épített és utólagos kontroll, 
10. Állami normatívák 100%-os lehívása; 
11. Az eredmények értékelése, elemzése; 
12. Szükségszerű módosítások végrehajtása, a működés racionalizálása, optimalizálása. 

 

A fenntarthatóság biztosítása érdekében a közterület-használati hozzájárulások polgármesteri 

hatósági jogkörben való kiadásának döntéselőkészítő munkafolyamatai is a Rendészeti Iroda feladatai 

közé kerültek átcsoportosításra, amelynek eredményeként több, mint 500%-al nőttek a település 

közterületek használatba adásából származó bevételei, valamint minimálisra csökkent az engedély 

nélküli területhasználatból fakadó jogsértések száma.  

(max. 300 szó) 

 

11. Ki menedzselte a jó gyakorlat kialakítását és végrehajtását? 

Felmerült-e valamilyen probléma, és ha igen, melyek voltak azok, és hogyan oldották meg 

azokat? Kellett-e módosítani a kezdeti terveken, illetve a járvány utáni vagy közbeni 

helyreállítás, fejlesztés érdekében milyen változtatásokra van szükség a menedzsmentben? 

Az „Integrált Önkormányzati Rendészeti Modell” kialakításához szükséges stratégiai döntésekért a 

település Polgármestere és a Jegyző együttesen felelt, a program operatív végrehajtója a Rendészeti 

Iroda vezetője volt. A projekt-menedzsment számos problémával, nehézséggel szembesült a program 

végrehajtása során, amelyek folyamatos egyeztetést, operatív döntéshozatali mechanizmust 

igényeltek. A legfontosabb problémák: 

- Megfelelő szakmai vezető kiválasztása; 
- Az új rendészeti szervezet megismertetése a lakossággal; 
- Az új rendészeti szervezet együttműködésének kialakítása a helyi polgárőr szervezettel, 
- Az új rendészeti szervezet együttműködésének kialakítása a körzeti megbízottal; 
- Az új rendészeti szervezet integrálása a Polgármesteri Hivatali szervezetbe (elsősorban az eltérő 
munkarend és eltérő munkafeltételekhez történő alkalmazkodás); 
- Előzetes invesztíció (szükséges források megelőlegezett allokálása);  
 
Az új típusú rendészeti működési modell kialakításának folyamata közben felmerülő problémák 
kezelése érdekében kampányszerű lakossági tájékoztatásra és a társszervekkel történő sorozatos 
egyeztetésekre volt szükség. A kommunikáció és kooperáció sikeresnek bizonyult, a közbiztonság 
egyéb szereplői és a lakosság is rövid idő elteltével rendkívül pozitív visszacsatolást adtak a település 
vezetésének a közbiztonság javulásáról, a látható rendészet működéséről, illetve valamennyi ráfordítás 
a - nem bírság típusú - közhatalmi bevételek dinamikus növekedéséből, valamint az állami normatívák 
hatékony lehívásával, továbbá a vállalkozások, beruházások egy éven belüli növekedéséből származó 
adóbevételekből rövid – öt éven belüli – megtérülése prognosztizálható. 
 
A pandémiás veszélyhelyzet időszakában különösen hatékonynak bizonyult az önkormányzat új – 
rendészeti – kompetenciája, a flexibilis szolgálatszervezés biztosította az operativitást mind a lakossági 
ellátási igények kiszolgálása, mind a vakcinalizálást végző háziorvosi praxisoknál az oltási feladatok 
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biztosítása tekintetében. A Kormány közterületi maszkviselésre vonatkozó védelmi intézkedéseinek 
végrehajtása során ugyan a közterület-felügyelők nem kaptak ellenőrzési hatáskört, ugyanakkor az 
önkormányzat által a lakosság számára felhalmozott FFP2 védőmaszkok kiosztásában a rendészeti 
szakemberek kiválóan tudtak közreműködni, valamint a lakosság körében e tevékenységük során 
nyújtott tájékoztató (és nem szankcionáló) típusú tevékenységük jelentősen növelte a lakosság 
elégedettséget a „hatóság” fellépését illetően, javította a jogkövető normatartást, illetve hozzájárult a 
település vezetésének pozitív megítéléséhez is. 

(max. 300 szó) 

 

12. A jó gyakorlat megvalósítása 

Milyen tevékenységeket és mennyi ideig folytattak a jó gyakorlat végrehajtása során? Ki volt a 

végrehajtó? Hol valósult meg a tevékenység? Van-e partnere az önkormányzatnak a jó 

gyakorlat végrehajtásában, és ha igen a partnerek mivel és mennyiben járultak hozzá a 

megvalósításhoz?  

Az „Integrált Önkormányzati Rendészeti Modell” kialakításának egy éves folyamata során, a Pátyi 

Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként létrejött a Rendészeti Iroda. A projekt Páty Község 

Önkormányzatánál valósult meg.  

A modell kialakításának főbb lépései: 

1. A közterület-felügyelők elvégezték a mezőőri ágazati szakvizsgát a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara (NAK) által szervezett online képzésen; (A feladat határideje: a 

felkészülés és a vizsga összesen négy hetet vett igénybe. A feladat végrehajtásának felelőse: 

a Rendészeti Iroda vezetője.) 

2. A közterület-felügyelők mezőőri vizsgát tettek a NAK Pest Megyei Igazgatóságán és az 

agrár igazgatási szervnél nyilvántartásba kerültek; (A feladat határideje: Az ágazati szakvizsga 

letételét követően, 30 napon belül. A feladat végrehajtásának felelőse: a Rendészeti Iroda 

vezetője.) 

3. A közterület-felügyelők munkaköri leírásának módosításával meghatározásra került a 

mezőőri feladatok ellátása és az ehhez szükséges hatáskörök gyakorlása; (A feladat 

határideje: Az agrár igazgatási szervnél történő nyilvántartásba vételt követően azonnal.) 

4. A mezőőri feladatok ellátásához szükséges feltételek kialakításához, a mezei őrszolgálat 

megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás 

igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet 

2. §-a alapján, az elérhető maximális állami hozzájárulást lehívtuk. (A feladat határideje: Az 

agrár igazgatási szerv nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül. A feladat 

végrehajtásának felelőse: a Rendészeti Iroda vezetője és a Pénzügyi Iroda vezetője.) 

5. A mezőőri feladatokat is ellátó közterület-felügyelők működési költségeinek 

finanszírozásához a fenti jogszabály alapján negyedévente igényeljük az állami normatívát. (A 

feladat határideje: Az agrár igazgatási szerv nyilvántartásba vételét követően, negyedévente. 



 

 
7 

A feladat végrehajtásának felelőse: a Pénzügyi Iroda vezetője.) 

6. Az integrált rendészeti feladatellátás érdekében, a rendészeti iroda vezetője látja el a 

katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben meghatározott közbiztonsági 

referensi feladatokat is. (A feladat határideje: A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ által 

meghirdetett képzés és vizsga után azonnal. A feladat végrehajtásának felelőse: a Rendészeti 

Iroda vezetője.) 

A „modell” megvalósítása csak a Polgármesteri Hivatal belső folyamatinak átszervezését igényelte, 

külső partner ennek kialakításában közvetlenül nem vett részt. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy 

az így létrejött – és fenntarthatóan működőképessé vált – rendészeti szervezet, a település 

közbiztonságáért, közlekedésbiztonságáért, bűnmegelőzéséért és tűzbiztonságáért tevékenykedő 

polgárőr és önkéntes tűzoltó egyesületekkel közvetlenül és hatékonyan működik együtt, amelynek 

köszönhetően a településen nagy mértékben sikerült tehermentesíteni az állami, rendvédelmi – 

készenléti - szerveket (rendőrséget, hivatásos katasztrófavédelmi szervezetet) is. A pandémiás 

veszélyhelyzet időszakában valamennyi önkormányzatokra rótt feladat operatív végrehajtása 

koordináltan és hatékonyan kerülhetett végrehajtásra, a védekezés második szakaszában, a 

vakcinalizálás során, a rendészeti kapacitások felhasználhatóak voltak a háziorvosi oltópontokhoz 

érkezők lakosságtájékoztatási feladatainak ellátására, valamint a védőtávolságra vonatkozó szabályok 

betartásának ellenőrzésére is.  

(max. 400 szó) 

 

13. Milyen módszereket alkalmaztak a helyi lakosok bevonására a gyakorlat előkészítése és 

megvalósítása során?  

Az önálló rendészeti szervezet létrehozásáról, a lakossági igények és a lakossági problémajelzések 

alapján döntött a Képviselő-testület. Az „Integrált Önkormányzati Rendészeti Modell” kialakításáról 

előzetesen, közvetlenül nem folytatott társadalmi egyeztetést az Önkormányzat, a lakosságot a 

program megvalósításának folyamata során, különböző kommunikációs csatornákon (Pátyi Kurír 

havilap, a Pátyi Polgármesteri Hivatal honlapja, Buda Környéki televízió, a Pátyi Önkormányzati 

Rendészet hivatalos facebook oldala) tájékoztatta és folyamatosan monitoringozta az így közvetített 

információkra adott visszacsatolását a helyi közösség tagjainak. A lakosság rendkívül pozitívan 

értékelte mind a rendészeti szervezet létrejöttét, mind pedig a program megvalósulásának egy éve 

alatt közvetlenül tapasztalt, új paradigma szerinti működést.   

(max. 100 szó) 

 

14. A jó gyakorlat eredményei (amennyire lehet, kérjük, hogy számszerűsített indikátorokat 

használjon) 
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Az „Integrált Önkormányzati Rendészeti Modell” eredményei: 

1. A négy fő mezőőri feladatokat is ellátó közterület-felügyelő, 7048 óra szolgálati időt 

teljesített a Község bel,- és külterületein.  

2. A rendészeti feladatokat ellátó személyek összesen 1001 esetben intézkedtek, amelyből 

641 esetben a lakosságtól kapott jelzésre, bejelentésre reagáltak, így tehát kijelenthető, hogy 

az Önkormányzat valós és adekvát választ tud adni a helyi közbiztonsági problémák 

megoldására.  

3. A település bel, - és külterületein az integrált rendészeti feladatokat ellátó szakemberek 

detektálták, dokumentálták és kategorizálták az illegális hulladéklerakókat (tucatnyi 

helyszínen, közel 100 m3 mennyiségben) majd gondoskodtak a probléma felszámolásának 

koordinált végrehajtásáról a „Tisztítsuk meg az Országot!” program keretében. 

4. A közterület-használati hozzájáruláshoz kötött, önkormányzati hatósági ügyek Rendészeti 

Iroda általi kezelése eredményeként, új – proaktív – szemlélet szerint jártak el a közterület-

felügyelők, amelynek lényege, hogy a jogellenes közterület-használat észlelésekor első 

alkalommal figyelmeztetést alkalmaztak és a kérelem kitöltésében a helyszínen segítséget 

nyújtottak, majd annak további ügyviteli folyamatait is közvetlenül gondozták. Az új 

megközelítés szerinti ügyintézés eredményeként a 2019. évben az önkormányzathoz e 

tevékenységek után megfizetett díjakból befolyt 170 ezer forinthoz képest, 2020-ban, 1,6 millió 

forint bevételt sikerült realizálni.  

5. A mezőőri állami normatív támogatások a tárgyi és infrastrukturális feltételek kialakításához 

1.800 ezer Forinttal járultak hozzá. A működési költségekből éves szinten 4.320 ezer forint volt 

fedezhető a mezőrök után igényelhető állami normatív támogatásból, illetve további 2.625 ezer 

forint mezőőri hozzájárulásként (1750 ha mezőgazdasági terület alapján, 1500 Ft/ha/év) 

beszedett összeget fordított az Önkormányzat e feladatokra. A hozzájárulás mértékét 4500 

Ft/ha/év összegre kívánjuk emelni, így a rendészeti iroda a közhatalmi bevételekből és állami 

normatívából hosszú távon finanszírozható és fenntartható.  

6. A védelmi igazgatási feladatok hozzárendelése a rendészeti iroda vezetőjének 

munkaköréhez pedig a veszélyhelyzet időszakában jelentősen hozzájárult a szakmailag is 

megalapozott döntések előkészítéséhez és végrehajtásához. 

7. A térfelügyeleti rendszer (42 végponton telepített térfigyelő kamera) adatvédelmi 

szempontból is megfelelő kezelésére is alkalmas rendészeti szakszemélyzettel rendelkezik az 

Önkormányzat. 

(max. 300 szó) 

 

15. Milyen hatással volt a jó gyakorlat végrehajtása a 8. pontban felsorolt problémákra!  
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A „jó gyakorlatként bemutatott modell” minden a településbiztonsággal összefüggő problémára 

hatékony megoldást nyújtott.  

A mezőőri feladatokat is ellátó közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrzik a külterületeket, amelynek 

köszönhetően a termény, - és falopások megszűntek. Az inaktív vegetációs időszakban, amikor nincs 

mezőgazdasági tevékenység a termőföldeken, a mezőőri ellenőrzések a vadállomány illegális 

ritkításának és a hulladékok illegális lerakásának megelőzésére szolgálnak. A kettős jogállású 

közterület-felügyelői foglalkoztatási forma kellő flexibilitást biztosít ahhoz, hogy ebben az időszakban 

olyan feladatokat láthassanak el a rendészeti szakemberek, amelyek a település belterületén 

jelentkeznek (pl. karácsonyi vásár biztosítása, a korai sötétedés miatt intenzívebb járőrszolgálat stb.).  

A lakossági közérdekű bejelentésekre gyorsan és hatékonyan reagálni képes rendészeti szervezet 

bebizonyította, hogy képes az urbanizációból fakadó, közösségi együttélési konfliktusok és problémák 

megoldására.  

A helyi közösség számára rendelkezésre álló, látható önkormányzati rendészet jelentősen hozzájárult 

a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének pozitív irányú változásához. A prevenciót biztosító 

járőrszolgálatnak köszönhetően javult a településen ismertté vált bűncselekmények mutatója is.  

A program pozitív társadalmi, gazdasági és politikai hasznai kivétel nélkül a településen jelennek meg, 

ahová az elmúlt évben – a válság ellenére is – jelentős beruházások érkeztek. A biztonságosabb 

környezet a vállalkozások fejlődéséhez is hozzájárult, így a közbiztonság erősítésére allokált források, 

a fenntartható új működési modell mellett közvetetten további anyagi előnyöket, rövid távon 

prognosztizálható többletbevételeket is eredményeztek. 

(max. 200 szó) 

 

16. Készült-e hivatalos elemzés a jógyakorlat eredményeiről? Ki tartja nyilván az 

eredményeket, és milyen módon?  

Az „Integrált Önkormányzati Rendészeti Modell” 2020 évi működésének összefoglalásáról, 

eredményeinek összegzéséről a Rendészeti Iroda vezetője készített szakmai beszámolót, amelyet a 

Jegyző a Polgármesteri Hivatal 2020 évi beszámolójával együtt tart nyilván és kezel. A Rendészeti 

Iroda integrált feladatainak fenntartható működését, a Képviselő-testület a település 2021 évi 

költségvetési rendeletének elfogadásával is elismerte. A modell bevezetésének közvetett környezeti 

és pénzügyi hatásait érintő, részletes gazdasági és társadalmi elemzése még nem készült el. A 

közbiztonság helyi szintű megteremtésében vállalt érdemi közreműködés során tett erőfeszítések, 

befektetések, társadalmi és gazdasági szinten helyben, összegszerűen, hogy mikor és milyen 

mértékben biztosítanak többletbevételeket, azt legalább két-három év időtávon érdemes vizsgálni.    

(max. 100 szó) 

 

17. Népszerűsítették-e a jó gyakorlatot, és milyen módon? 

Kik ismerték meg a jó gyakorlatot, és mennyire voltak elégedettek azzal? Más települési 

önkormányzat megismerte-e a jó gyakorlatot? Tudomása szerint alkalmazta-e már más 

települési önkormányzat is az Önök jó gyakorlatát? 
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Az „Integrált Önkormányzati Rendészeti Modellt” csak perszonális kapcsolatok útján, illetve informális 

szakmai csatornákon keresztül ismertettük meg más önkormányzatok vezetőivel, jegyzőivel, illetve 

rendészeti szakembereivel. A modellt Bábolna Város Önkormányzata is implementálta, tudomásunk 

szerint hasonlóan kiváló eredményeket értek el és hosszútávon is fenntarthatóvá tették az 

önkormányzati rendészeti feladatellátást. A jó gyakorlat megismerése is hozzájárulhatott ugyanakkor 

ahhoz, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen létrejött Biztonsági Technológiák Nemzeti 

Laboratórium, Biztonságos Település alprojektjének kutatási, fejlesztési és innovációs projektcéljainak 

megvalósításához, három mintatelepülés között az egyikként Páty Községet választotta együttműködő 

partnernek. A jó gyakorlatként bemutatott modellt az egyetemi együttműködésünk keretében is 

szeretnénk megismerhetővé tenni más önkormányzatok számára. 

(max. 200 szó) 

 

18. Források 

Mennyibe került a jó gyakorlat végrehajtása (becsült teljes költségvetési főösszeg) és milyen 

pénzügyi forrásokat használtak fel? Mekkora volt a jó gyakorlat összes forrásigénye (emberi 

erőforrás az önkormányzaton belül és azon kívül is, számítógépek, irodák, más eszközök)? 

Okozott-e megtakarítást a jó gyakorlat az önkormányzat költségvetésében, és ha igen, akkor 

milyen módon és mekkora összegben?  

Az „Integrált Önkormányzati Rendészeti Modell” kialakításának költségei: 

Kiadások: 24.620 ezer, ebből működési jellegű költség: 20.470 ezer Ft/év 

Személyi kiadások: 18.270 ezer/év 

Dologi kiadások: 2.200 ezer Ft/év 

Beruházási kiadások (egyszeri): 5.500 ezer Ft. 

Megtakarítások: 11.120 ezer Ft/év 

1 fő mezőőr önálló alkalmazásának megszüntetése miatt személyi jellegű megtakarítás: 5.640 ezer Ft/év 

dologi megtakarítás: 480 ezer Ft/év 

Önkormányzati rendezvények biztosítása: 5.000 ezer Ft/év 

Bevételek: 9.700 ezer Ft/év 

Mezőőri állami normatív támogatás (egyszeri): 1.680 ezer Ft. 

Mezőőri állami normatív támogatás (működési): 4.320 ezer Ft/év 

Mezőőri hozzájárulás: 2.200 ezer Ft/év, 2022-től: 4.000 ezer Ft/év bevétel prognosztizálható. 

Közhatalmi bevételek: 1.500 Ft/év 

Összes megtakarítás és közvetlen többletbevétel: 20.820 ezer Ft/év;  

(2022 január 1-től): 22 620 ezer Ft/év. 

ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS EGYENLEGE (jelenleg): + 350 ezer Ft/év 

ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS EGYENLEGE (mezőőri hozzájárulás emelésével, amint az erre vonatkozó 

jogi korlát feloldásra kerül, tervezetten 2022. január 1-től): +2.150 ezer Ft/év 
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A Rendészeti Iroda állományának illetménye személyi bérezéssel került megállapításra. A közszolgálati 

tisztviselők bértábla szerint kalkulált működési költsége a fentiektől jelentős mértékben eltérne negatív 

irányba, így a fenntarthatóság és a modellnek megfelelő rentabilitás a fentiekhez képest nagyobb pozitív 

egyenleget mutathat, úgy, hogy a finanszírozásnak nem feltétele az, hogy bírságolásból vagy egyéb 

szankció típusú közhatalmi bevételből legyen biztosítható a működés.  

(max. 200 szó) 

 

19. A jó gyakorlat fenntarthatósága 

Folytatják-e a jó gyakorlat végrehajtását, és ha igen, milyen forrásból finanszírozzák azt? Milyen 

módon hat a jó gyakorlat eredménye a jövőre nézve? Van-e valamilyen világos, intézményesült 

mechanizmusa (hivatalos dokumentum, az állampolgárok magatartásváltozása stb.) a gyakorlat 

folytatásának a jövőben?  

Az „Integrált Önkormányzati Rendészeti Modell” szerinti működtetését a Rendészeti Irodának 

hosszútávon (5-10 év) is fent kívánja tartani a település vezetése, sőt, a jövőben szeretnénk a ezt a 

típusú (köz)szolgáltatást bővíteni, fejleszteni is. A finanszírozást a fentiekben részletezettek szerint, 

részben saját forrásokból (közhatalmi bevételekből, helyi adóbevételekből, és megtakarításokból), 

részben az igénybevehető állami normatívákból kívánjuk biztosítani. A lakosság megelégedése, a 

számos pozitív visszacsatolásként értékelhető jelzés, elismerés és köszönet alapján, valamint a 2020 

első félévéhez viszonyított, csökkenő tendenciát mutató panaszok és intézkedések számszerűségére 

való tekintettel, a programot rendkívül sikeresnek ítéljük meg, és a jövőben is folytatni kívánjuk. 

(max. 100 szó) 

 

20. A jó gyakorlat átvételének lehetősége, annak lehetséges szerepe a koronavírus járvány 

alatti, utáni gazdaságélénkítésben 

Miért gondolja, hogy a jó gyakorlat más önkormányzatok számára hatásos lehet? Van-e 

valamely speciális előfeltétele (szervezési, pénzügyi, földrajzi stb.), hogy más önkormányzatnak 

segítséget tudjanak nyújtani a jó gyakorlat átvételéhez? Mit tud felajánlani segítségül ahhoz, 

hogy más önkormányzat is alkalmazza az Önök gyakorlatát (tanulmányutak, látogatók 

fogadása, képzés, dokumentumok, szakértői támogatás stb.)?  

A bemutatott jó gyakorlat azoknak a kis, és közepes méretű (elsősorban a 2-15.000 fő lakosságszámú) 

települések önkormányzatainak nyújthat segítséget, ahol nincs, vagy nem elégséges létszámban 

működik önkormányzati rendészeti szervezet, a működtetés financiális feltételeinek hiánya miatt. Ahol a 

szándék adott legalább 1 fő rendészeti szakember foglalkoztatására, de a rentábilis működtetés 

feltételei nem ismertek, ott a bemutatott modell nyújthat segítséget. A modell megismerése iránt 

érdeklődőket fogadjuk, szükség szerint tanulmányútra is delegálunk szakértőt, illetve online konferencia 

szervezését is vállaljuk. A modell megismertetésének nincs érdemi pénzügyi, szervezési vagy egyéb 

feltétele. Önkormányzatunk vállalja kisebb delegációk fogadását, vagy egy-egy szakembernek a modell 
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implementálásához szükséges személyes felkészítését. 

(max. 100 szó) 

21. Tanulságok, megjegyzések 

Mutassa be, hogy mit lehetne még javítani a jó gyakorlat ismételt vagy további végrehajtása 

során! Melyek voltak a legnagyobb kihívások, amelyekkel a végrehajtás során 

szembesültek? Melyek a levonható tanulságok? A mostani helyzetben milyen adaptációkra 

lesz szükség? 

Az „Integrált Önkormányzati Rendészeti Modell” további lehetőségeket biztosít, így a jövőben, a 

településen lévő, önkormányzati tulajdonú és kezelésű, halgazdálkodással érintett vizekhez 

kapcsolódóan a halőri feladatok ellátását is integrálni szeretnénk a meglévő rendészeti szakemberek 

feladatkörébe. Problémát jelentett, hogy a közterület-felügyeletről szóló törvényben adott 

felhatalmazás szerinti, több rendészeti feladat egy személy részére történő meghatározásakor, a 

rendőrség igazgatási szakterületén nem volt kialakult gyakorlat arra, hogy a közterület-felügyelői OKJ 

végzettség és a mezőőri rendészeti alapvizsga dokumentum alapján, a szolgálati igazolvány és 

jelvény kiadása csak közterület-felügyelői minőség szerint történjen. Szükséges lenne a rendészeti 

kiegészítő vizsga egyes specifikációinak a megszüntetésével, egy egységes tanúsítványt kiállítani a 

rendészeti feladatokat ellátó személyek részére, illetve a közterület-felügyelői szakképesítés 

megszerzésekor megkönnyítené a mezőőri nyilvántartásba vétel folyamatát, ha nem kellene mezőőri 

kiegészítő rendészeti vizsgát tenni. Végezetül a fegyvervizsga letételére azért nem került sor a 

közterület-felügyelők részéről, mert a rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló 

2012. évi CXX. törvény 21. § (2) aa) pontja szerint, a mezőőri feladatokat ellátó közterület-felügyelő 

esetére nem fogalmazott meg a sörétes fegyver viselésére vonatkozó felhatalmazást, amely 

jogszabálynak a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII tv. 2. § (4) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelő, több ágazati rendészeti szakfeladat ellátására vonatkozó felhatalmazó rendelkezésével 

való harmonizációjának megteremtésére a jövőben szükséges lenne.  

(max. 200 szó) 

Fontos információk a pályázat benyújtásáról 

A pályázati formanyomtatvány formájában változtatható az egyes kérdésekre vonatkozó terjedelmi 

keretek megtartásával.  

A pályázatot egy-egy elektronikus példányban (word és pdf formátumban) (sabjan@toosz.hu és 

a toth@toosz.hu e-mail címre) kell benyújtani, legkésőbb 2021. június 30-án 24:00 óráig. Az 

érvényes pályázat feltétele még egy 8-10 szöveges-képes diából álló MS Power Point (ppt) 

prezentáció és egy 2 perces videó is (ez lehet akár egy mobiltelefonnal felvett szóbeli bemutató üzenet 

a jó gyakorlat helyszínéről), melyet a pályázat elektronikus példányával együtt kell megküldeni a 

toth@toosz.hu és a sabjan@toosz.hu e-mail címre [5 MB-nál nagyobb terjedelmű fájl esetén kérjük 

szíveskedjenek óriásfájlküldő programot (mammutmail.com vagy www.toldacuccot.hu) használni]. Ezt a 

videót azért kérjük, hogy az Ön jó gyakorlatát népszerűsítsük különböző kommunikációs felületeinken 

(honlap, közösségi média), így annak elkészítésekor célozza kommunikációjával a szakmai és a 

szélesebb közvéleményt. 

A pályázathoz a jó gyakorlat eredményeit bemutató dokumentumok, kiadványok, fotók anyagát az 

önkormányzat honlapjára feltöltve és a linket beillesztve van lehetőség megküldeni. A pályázó a 

mailto:sabjan@toosz.hu
mailto:toth@toosz.hu
mailto:toth@toosz.hu
mailto:sabjan@toosz.hu
http://www.toldacuccot.hu/
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mellékletek megküldésével hozzájárul a dokumentumok, kiadványok, fotók szabad felhasználásához. A 

pályázat beérkezéséről 24 órán belül visszajelzést küldünk e-mailben. Amennyiben ezt nem kapja meg, 

keresse mielőbb a TÖOSZ Titkárságot! (telefon: 06303380262, 06304360260, 0613227407) 

Az Irányító Bizottság fenntartja a jogot, hogy bármely kategória tekintetében nem hirdet győztest. 

Bármely felmerülő kérdésével forduljon bizalommal a TÖOSZ Titkárságához a következő elérhetőségek 

valamelyikén: (06 30) 436 0260, (06 30) 338 0262 vagy (06 1) 322 7407 telefonszámon és a toth@toosz.hu 

vagy a sabjan@toosz.hu e-mail címen. 

Alulírott tanúsítom, hogy a pályázati kiírásban szereplő pályázati feltételeket megismertem és a 

benyújtott fenti pályázatban foglalt adatok megfelelnek a valóságnak. 

 

Dátum: Páty, 2021. június 29. 

 

Polgármester neve: Székely László 

P.H. 

Polgármester aláírása: 
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