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TÁJÉKOZTATÓ 
 

a Rendészeti Csoport felállításának folyamatairól 
 

Tisztelt Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság! 

A Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként létrejött önkormányzati 
rendészeti szervezet (Rendészeti Csoport) felállításának folyamatairól, a január 10-éig megtett 
szervezeti lépések eredményeként a közterület-felügyeleti feladatellátás jelenlegi státuszáról, 
valamint a szabályszerű működés feltételeinek kialakításához szükséges további teendőkről, 
az alábbi tájékoztatást adom. 
Vezetői összefoglaló: 
A Képviselő-testület az önkormányzat önálló (saját) közterület-felügyeletének létrehozásáról 
döntött, amelyhez alapvetően az alábbi, egymásra épülő folyamatokat szükséges teljesíteni:  
Első „mérföldkő” (szervezet létrehozása):  

- a szervezetalakításhoz szükséges döntések meghozatala, 
- a rendészeti funkció szervezeti integrációja,  
- a szükséges források tervezése, elkülönítése a költségvetésben, 
- személyi feltételek biztosítása, 
- együttműködési megállapodás megkötése az illetékes Rendőr-főkapitánysággal. 

Határidő: 2022. december 31. 
Státusz: teljesült 
 
Második „mérföldkő” (funkcionalitás kialakítása): 

- mezei őrszolgálat megalakítása a rendészeti csoport állományának bázisán, 
- tárgyi és infrastrukturális feltételek biztosítása, 
- közhatalmi funkciók gyakorlásához szükséges igazgatási eljárások (igazolvány, 

jelvény beszerzése) teljesítése, 
- közhatalmi jogosítványok gyakorlásához szükséges nyilvántartások elérésének 

biztosítása, 
- együttműködési rendszer kialakítása, 
- a rendészeti funkciók Polgármesteri Hivatalon belüli ügyviteli folyamatokba illesztése. 

Határidő: 2023. május 31. 
Státusz: folyamatban 
 
 
 



Harmadik „mérföldkő” (szabályozási környezet felülvizsgálata, szakértő bevonásával): 
- az önkormányzati rendészeti tevékenységet érintő belső normák kialakítása,  
- az önkormányzati rendészeti tevékenységet érintő szerződések felülvizsgálata, 
- az önkormányzati rendészeti tevékenységet érintő önkormányzati rendeletek 

felülvizsgálata 
Határidő: 2022. június 30. 
Státusz: nem megkezdett 
 
A fentieket követően természetesen a jogszerű és szakszerű feladatellátás folyamatos 
biztosítása szükséges. 
 
Részletes tájékoztatás az eddig elért eredményekről, valamint a továbbiakban 
elvégzendő feladatokról: 
Első „mérföldkő” teljesítése: 

1. Szakértő igénybevételével az önkormányzat önálló (saját) rendészeti szervezet 
létrehozásáról szóló, 2022 novemberi képviselő-testületi ülésen elfogadott döntések 
előkészítése megtörtént.  

 
2. A Képviselő-testület által elfogadott döntések eredményeként, a közterület-

felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (Kftv.) 1. §. (2) bekezdésében, valamint az 
egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi 
CXX. törvény (Erfesztv.) 3. §. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 
Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként, a Műszaki Osztályon Rendészeti 
Csoport elnevezéssel a közterület-felügyeleti szervezet megalakult.  

 
3. Az önkormányzati rendészet felállításának és a gyakorlati funkcionalitásának 

kialakításához szükséges operatív feladatok végrehajtásának támogatásához, 
szakértő tanácsadó megbízása, bevonása megtörtént. 

 
4. 2023. január 1-ei hatállyal, a rendészeti csoport állományába három fő (egy fő 

csoportvezető, két fő közterület-felügyelő járőr) került felvételre közszolgálati 
jogviszonyban (köztisztviselőként) a 2022. december hónapban végzett sikeres 
toborzási és HR kiválasztási folyamat eredményeként.  

 
5. A rendészeti feladatellátás költségvetési fedezete tervezésre került és rendelkezésre 

áll. 
 

6. Az Erfesztv. 24. §. (1) bekezdésében meghatározott együttműködési megállapodás 
(hatósági szerződés) megkötése a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal 
megtörtént. 
 



A második „mérföldkő” teljesítése: 
 

1. A rendészeti csoport ideiglenes elhelyezése a Polgármesteri Hivatal épületében, az 
ügyfélszolgálat mellett, egy földszinten lévő irodahelyiség átadásával megtörtént. 

 
2. Az irodai (adminisztratív) munkavégzéshez szükséges bútorok (asztal, szék, szekrény) 

átadása megtörtént. 
 

3. A rendészeti csoport részére igényelt informatikai eszközök (számítógép, laptop) 
átadása megtörtént. 

 
4. A rendészeti csoport vezetőjének és a közterület-felügyelő járőröknek egy-egy db 

egyéni – szolgálati - használatú, tovább egy db közös használatú (lakosság számára 
publikus elérhetőségű) mobiltelefon átadása megtörtént. 

 
5. Iktatórendszerhez való hozzáférés kialakítása megtörtént. 

 
Folyamatban lévő feladatok január 31. határidővel: 
 

6. A rendészeti feladatellátáshoz egy db szolgálati személygépjármű beszerzése 
folyamatban van.  

 
7. A szolgálati jelvények és igazolványok igénylése folyamatban van.  

 
Feladatok február 28. határidővel: 
 

8. Az egyenruházati alapellátási norma biztosítása folyamatban van.  
 

9. A belső és külső kiadmányozás rendjének kialakítása folyamatban van.  
 

10. Egyéb szolgálati felszerelések (tárgyi eszközök) beszerzése folyamatban van.  
 

11. Szolgálati gépjármű jellegesítése.  
 

12. BM és egyéb közhiteles nyilvántartások (személyi és lakcím, gépjármű nyilvántartás, 
NOVA SZNYR, TAKARNET, stb.) elérésének kezdeményezése.  

 
13. Szolgálati gépjármű figyelmeztető jelzéssel történő ellátása.  

 
Feladatok március 31. határidővel: 
 

14. Mezei őrszolgálat létrehozásának kezdeményezése.  
 

15. A mezei őrszolgálati feladatok ellátásához a rendészeti csoport tagjainak ágazati 
szakvizsga elvégzése.  



 
16. a közterület-felügyeleti és mezei őrszolgálati szakfeladatok ellátásához szükséges 

formanyomtatványok beszerzése.  
 
Feladatok április 30. határidővel:  
 

17. A rendészeti funkciók ügyviteli folyamatokba illesztése.  
 

18. A polgármesteri hivatal honlapján egyes közzétételi kötelezettségek teljesítése.  
 
Feladatok május 31. határidővel: 
 

1. Sajtó kommunikáció és közösségi média felületek kialakítása, 
 

2. Formális és informális együttműködések és kapcsolatok kialakítása.  
 
Feladatok június 30. határidővel: 
 

3. az önkormányzati rendészeti tevékenységet érintő belső normák kialakítása,  
 

4. az önkormányzati rendészeti tevékenységet érintő szerződések felülvizsgálata, 
 

5. az önkormányzati rendészeti tevékenységet érintő önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálata 

 
Fentieken túl folyamatosan szükséges biztosítani a jogszerű és szakszerű feladatellátás 
megfelelő adminisztratív feltételrendszerét. 
Kérem Tisztelt Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot a tájékoztatás elfogadására! 
 
Biatorbágy, 2023. január 12. 

 
 

       Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 

/2023. (I. 24.) határozata 
 

Tájékoztató a Rendészeti Csoport felállításának folyamatairól 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága elfogadja a 
Rendészeti Csoport felállításának folyamatairól szóló tájékoztatót.  
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