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Bevezetés 

A SZERI a 2020. évi tevékenységét, a rendészetre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint 

végezte. A közterület-felügyeletről, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, 

valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról, az államháztar-

tásról, személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, a szabálysértésekről, va-

lamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvények, a belügyminiszter, az igazságügyi és 

rendészeti miniszter, valamint Szentendre Város Önkormányzata képviselő-testülete rendeleteiben, 

testületi határozataiban meghatározottak alapján. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § 

(1) bekezdése 17. pontja, alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok köré-

ben ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a település közbiztonságának biztosításában 

való közreműködés. Az Mötv. 17. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat a helyi közbizton-

ságról, vagyonának, más értékének védelméről kényszerítő eszköz alkalmazására törvény alapján jo-

gosult szervezet létrehozásával is gondoskodhat.  

Szentendre Város Önkormányzata a rendészeti feladatok ellátásában való önkormányzati szerepválla-

lás fokozása érdekében 2018. évben úgy döntött, hogy a Közterület-felügyelet átalakításával, Szent-

endrei Rendészeti Igazgatóságot hoz létre önálló költségvetési intézményként 2019. március 01.-én. 

Az új rendészeti intézmény integrálta az önkormányzat szervezetén belül működő közrend, köztiszta-

ság, illetve a közbiztonság, és védelmi igazgatás szakfeladatokat és erőforrásokat.  

A rendészeti intézmény alapítói szándéka szerint a SZERI, mint intézményesített közterület-felügyelet, 

modern, előremutató és eredményes válasz Szentendre város közbiztonsági kihívásaival szemben. 

A SZERI illetékessége, hatásköre. 

Illetékesség: 

Szentendre Város és Pilisszentlászló Község közigazgatási területe, valamint a Szentendre Város Ön-

kormányzat intézményeinek, gazdasági szervezeteinek területe. 

Hatáskör: 

a) a közlekedésrendészeti feladatokra, mint 

aa) a járművek behajtási engedélyhez kötött területeken történő közlekedésének ellenőrzése, 

ab) a közterületen tárolt üzemképtelen és hatósági jelzés nélküli járművek eltávolítása iránti intéz-

kedés, 

ac) a hatáskörébe tartozó közlekedési szabálysértésekkel szembeni fellépés, (sztv. 224§) 

ad) iskolakezdéskor a gyermekek közlekedésének segítése az iskolák környékén, 

b) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött tevékenység 

szabályszerűségének ellenőrzésére, a közterületen jogosulatlanul elhelyezett építmények, tárgyak 

eltávolításának kezdeményezése,  

c) az állatok tartásával kapcsolatos állategészségügyi feladatokara, mint 

ca) az állattartásra vonatkozó helyi rendeletben meghatározott előírások betartásának ellenőr-

zése,  

cb) a gyepmester értesítésével a gazdátlan, kóbor állatok és ebek befogása, valamint a közterüle-

teken található állattetemek begyűjtése és ártalmatlanítása iránti intézkedés, 

d) a közterületen észlelt szennyezés – így különösen, de nem kizárólag az engedély nélkül elhelyezett 

reklámok, illegális hulladéklerakás -, illetve az egészségre egyébként ártalmas tevékenység, illetve 



állapot megszüntetése érdekében történő intézkedés kezdeményezését, valamint a köztisztaságra 

vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése, 

e) a helyi hulladékszállítási közszolgáltatóval együttműködve a vállalkozói és lakossági hulladékszállí-

tási szerződések ellenőrzése, 

f) a közterületen történő szeszesital fogyasztás, illetve a játszótéri dohányzást tiltó helyi szabályok 

betartatása,  

g) a piac szabályszerű működésének ellenőrzése,  

h) a városüzemeltetési hiányosságok – így különösen, de nem kizárólagosan a megrongálódott közle-

kedési táblák, beszakadt csatornafedelek – észlelése esetén azok megszüntetése iránti intézkedés 

kezdeményezés  

i) szükség esetén az önkormányzati vagyon védelme érdekében külön jogszabályban foglaltak szerint 

közreműködés, 

j) a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vo-

natkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rend-

jéről és az ellenőrzésben történő közreműködésről szóló jogszabályban részletezett szabályok 

megszegése esetén a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről történő felvételek készítése és azok 

Országos Rendőr-főkapitánysághoz történő továbbítása a közlekedési szabályok megszegésének 

bizonyítására, 

k) a közterületi térfigyelő rendszer működtetése, 

l) a járőrözések során észlelt bármely jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezés a hatás-

körrel rendelkező szervnél 

 

Jogszabályi háttér: 

1999. évi LXII. törvény, a közterület-felügyeletről 

1988. évi I. tv. a közúti közlekedésről 

2012. évi CXX. tv. az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról 

2012.évi.II.tv a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-

szerről 

Általánosságban: 

a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hoz-

zájáruláshoz 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; 

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 ebrendészeti feladatok ellátásában; 

h) *  a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának 

az ellenőrzése; 

i) *  a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magán-

utakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti járművel történő várakozási 

közszolgáltatás (a továbbiakban: parkolás) biztosítása, valamint a parkolásért járó ellenérték meg-

fizetésének ellenőrzése és a fizetés elmaradása esetére előírt jogkövetkezmények alkalmazása. 



Rendészetünk elérhetőségei, szervezeti felépítése 

Rendészetünket az alábbi elérhetőségeken érhetik el:  

Címünk: 2000 Szentendre Paprikabíró utca 21.  

Telefonszámaink: hivatali időben hívható telefonszámunk (munkanapokon 08-16 h); 06/26-300-407  

Közterületi járőrszolgálatunknál lévő szolgálati ügyeleti telefonszámunk: (24h); 06/20-290-0190  

Elektronikus levelezési címünk: szeri@szentendre.hu  

Szervezeti felépítés 

A SZERI 2020. évben rendszeresített létszáma – 20 fő, az alábbi megoszlásban:  

 igazgató 1 fő  

 igazgatóhelyettes 1 fő  

 rendész csoportvezető 1 fő 

 ügyiviteli alkalmazott/adminisztrátor 2 fő  

 közterület-felügyelő, rendész járőr 15 fő 

A közterület-felügyelő munkatársaink a közterület-felügyeletről szóló; 1999. évi LXIII. törvény előírásai, 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló; 2011. évi CXCIX törvénynek megfelelően 12 órás váltásban látják 

el a feladatukat.  

A jelenlegi létszám sajnos nem elegendő a 24 órás ügyeleti rendszerben történő feladat ellátáshoz, 

ezért a rendészek két váltásban reggel 7 és este 19 óra, valamint délelőtt 11 óra és este 23 óra között 

teljesítik szolgálati feladataikat.  

A közterület-felügyelők folyamatos után képzését az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek te-

vékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés ellen fellépést biztosító módosításáról 

szóló; 2012. évi CXX. törvény kötelezően írja elő, ám az elmúlt időszak során több alkalommal is belső 

továbbképzéseket szerveztünk, melyek keretén belül, az intézkedések során elvárt törvényesség és 

szakszerűség elvárásán túl, megfelelő kommunikációs és szakmai oktatásokra is hangsúlyt fektettünk.   

Rendészetünk fegyelmi helyzete jónak mondható, ugyanis a 2020. évben 4 fő dolgozó részesült írásbeli 

figyelemetetésben, fegyelmi eljárás megindítására egyetlen dolgozóval szemben sem volt szükség.  

A személyi állomány összetételében történt változás az év közben, 1 fő igazgatóhelyettes és 1 fő köz-

terület-felügyelő közös megegyezéssel távozott a szervezettől. A változások miatt, az évben több alka-

lommal csapatépítő tréninget próbáltunk szervezni, mely megtartására a COVID 19 járványveszély mi-

att nem volt lehetőség. Az év folyamán folyamatosan fenntartottuk a heti megbeszéléseket, a járvány-

veszélyre való figyelemmel két csoportra bontva, ahol a teljes állomány tájékoztatást kapott a munka-

végzéshez szükséges információkról, változásokról. 

A SZERI költségvetése  

Önkormányzatunk a 2020. évben a rendészetre fordított költségkeretből a dologi költségre 74 160 e.-

Ft-ot, a személyi költségekere 158 697 e.-Ft-ot irányzott elő.   

A rendészet technikai és adminisztratív felszereltsége  

A SZERI rendelkezésére áll a rendészeti feladatellátáshoz szükséges műszaki és technikai háttér. A Ses-

sionBase Kft. szoftverét használjuk a közterületi intézkedések és az ügyviteli feladatok ellátásához. 



A rendészek az intézkedések során „okos telefont”, nyomtatót, járőrszolgálat során testkamerát, URH 

rádiót használnak. 

A személyi állomány egyenruha ellátottsága megfelelő, minden előírt ruházati cikkel rendelkezik az 

állomány. A 2012. évi CXX. Törvény előírásainak megfelelően a jog-, és szakszerű intézkedéseket elő-

segítő kényszerítő eszközök számát is bővítettük 2020. évben, de a rendőrségi beszerzéssel biztosí-

tandó gázspray hiánycikk, ezért nem áll rendelkezésre.  

Az adminisztrációs feladatok ellátásához szükséges számítógépekkel és szoftverekkel rendelkezünk.  

Közterületi térfigyelő kamerarendszer 

A közterületi térfigyelő kamerarendszer 2019. évben részben felújításra került, a szerverek cseréje és 

a szoftverek frissítése megtörtént. Sajnos a 64 db térfigyelő kamera nagy része több mint 10 éves. A 

folyamatos karbantartás ellenére ezeket a berendezéseket egyre nehezebb üzemben tartani, körülbe-

lül 50%-a hibás, vagy nagyon rossz minőségű képet szolgáltat.  

2020. évbe új kamera beszerzés nem történt, viszont a súlykorláttal védett és a védett övezet megfi-

gyelése érdekében új kamera helyszínek beazonosítása, az árajánlatok bekérése megtörtént.  

A rendőrség által lefoglalt kamera felvételek száma 2020. évben 45 db volt. 

A SZERI 2020. évre kitűzött és végrehajtott feladatai  

Védelmi igazgatás, rendezvény biztosítás 

A SZERI integrált szervezetként a rendészeti feladatellátáson túl ellátja az önkormányzat védelmi igaz-

gatási feladatait is, valamint az önkormányzati rendezvények biztonsági tervezését, szervezését. 

2020. évben is részt vettünk a közbiztonsági referensek negyedéves képzésein, amely 2020. március 

óta elektronikus formában történik meg. 

Figyelemmel kísérjük a polgárvédelmi feladatok ellátásban bekövetkező változásokat, részt veszünk a 

védelmi bizottsági üléseken. Polgárvédelmi feladatokra kijelölt személyekben létrejött változásokat ke-

zeljük, a terveket pontosítjuk. 

Az árvízvédelmi szemléket a jogszabályi előírásoknak megfelelően megszervezzük és lebonyolítjuk, a 

felmerülő karbantartási feladatokat felderítjük és végrehajttatjuk. 

A szemlék során feltárt hiányosságok kijavítását kezdeményezzük, sajnos 2020. évben a Dera patak és 

a Postás strand közötti elsőrendű árvízvédelmi védvonal védősáv kialakítási munkálatai finanszírozási 

okból nem tudott folytatódni. 

2020 -ban a COVID-19 járvány hatására a városi rendezvények száma nagy mértékben csökkent, azon-

ban ebben a vészterhes időszakban is támogattunk a Kult Kft. munkáját egyedi ötleteik - például a kis 

szerenádok biztonsági előírásainak megteremtésével és betartatásával. 2020.-ban összesen 6 rendez-

vényen dolgoztunk, amelyből 3 volt több napos (Teátrum, SZÉN, BOR). A rendezvényeken rendkívüli 

esemény nem történt. 

Ügyviteli, adminisztrációs feladatok 

Az ügyviteli és adminisztrációs feladatokat 2 fő adminisztrátor végezte a SessionBase Kft. UNIKER ügy-

viteli rendszerével. A lakossági bejelentések és panaszok kezelésére az E-panasz rendszert, az ügyiratok 



kezelésére saját iktató rendszert használunk. A közigazgatási bírság befizetések kezelése a UNIKER 

pénzügyi moduljában történik. 

lakossági bejelentések száma e-mail, levél: 139 db 

lakossági panaszok száma: 134 db 

rendőrségre történő feljelentések száma: 397 db 

Összes könyvelt és párosított bírság összeg: 34 877 e. Ft 

telefonon történt bejelentések, panaszok, kérelmek száma: több mint 4 000 db 

Rendészeti feladatellátás 

A rendészek a közbiztonsági, a közlekedésrendészeti, a köztisztasági és az önkormányzati vagyonvé-

delmi feladatokat, valamint a közterületi hatósági ellenőrzési feladataikat napi szolgálati utasítás alap-

ján látták el.   

 
2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 

Összes beiktatott ügy száma 1275 2709 6425 2025 1140 823 

Távollétében kiszabott helyszíni bír-
ság 

478 153 234 70 2601 1138 

Helyszíni bírság 84 25 45 53 149 231 

Felszólítás, figyelmeztetés 332 120 127 71 705 614 

Feljelentés 20 2 21 68 920 71 

 

 



2020. évben rendészeti intézkedés során közigazgatási bírság kiszabása történt 43 975 e. Ft összegben. 

Szabálysértési bírság kiszabása történt 6 675 e. Ft összegben. A kiszabott közigazgatási bírságból befi-

zetésre került 34 877 e. Ft, ez a kiszabott bírság 79,31%-a. 

 

A köztisztasággal kapcsolatos kiemelt feladatok:  

a) az illegális szemétlerakó helyek felderítése, felszámolása  

b) az ebtartási szabályok ellenőrzése, szükség esetén a jogsértések szankcionálása  

c) parkok, zöldterületek, közterületi szobrok védelme  

d) út és csatornabontások ellenőrzése, sárfelhordások szankcionálása  

e) zöldhulladék szabálytalan kipakolásainak ellenőrzése  

f) közterületi szeszes ital fogyasztás ellenőrzése  

g) hajléktalanok közterületi lakóhelyeinek felderítése, szükséges intézkedések megtétele  

h) kapcsolattartás a VSZN Zrt. illetékes munkatársaival a hajléktalanok után hátrahagyott „lom” el-

szállításáról lakossági bejelentések alapján  

i) az építkezések környékének közterületi és köztisztasági szempontból lefolytatott ellenőrzése  

Közlekedésrendészeti kiemelt feladatok: 

a) A megállási, várakozási tilalmat megszegők figyelmeztetése, szankcionálása  

b) A behajtási tilalmat megszegők figyelmeztetése, szankcionálása  

c) Mozgásában korlátozott személyek részére fenntartott parkolóhelyek fokozott ellenőrzése az iga-

zolvánnyal történő visszaélések esetén a szükséges intézkedések megtétele  

d) A közterületen elhelyezett üzemképtelen járművek felderítése, a szükséges intézkedések megté-

tele  

e) Gyalogos átkelőhelyen vagy az előtt, továbbá a forgalom elől elzárt területen, valamint a kijelölt 

rakodóhelyen, vasúti átjáró előtt, vagy az autóbuszmegállóban   

f) útkereszteződések metszéspontjaitól számított 5 méteren belül szabálytalanul várakozó gépjár-

művezetők szankcionálása  

g) A járdán való várakozás szabályainak ellenőrzése  

h) A védett, korlátozással védett területekre behajtási engedéllyel nem rendelkező gépjárművek el-

lenőrzése, szükséges intézkedések megtétele  

A rendészeti közbiztonsági járőr szolgálati tevékenység kiemelt feladatai:  

a) lakossági bejelentésekre történő gyors reagálás  

b) közterület foglalási engedélyek, teraszok, reklámtáblák, megállító táblák szabályszerűségének el-

lenőrzése  

c) az önkormányzati vagyon védelme   

d) közreműködés a jogkövető magatartásformák kialakulásának elősegítésében a bűnmegelőzésben  

A beérkezett lakossági bejelentések döntő többsége a szabálytalan parkolások, a közterületek jogsze-

rűtlen használata, a közterületi szeszes italfogyasztás, a köztisztasági szabályok megsértése, az üzem-

képtelen járművek közterületen történő tárolása, valamint az ebtartási szabályok megsértése tárgyá-

ban érkeztek.   

A közterületen szabálytalanul elhelyezett üzemképtelen gépjárművek felderítése és a szükséges intéz-

kedések megtétele egész évben folyamatosan történik. Az intézkedés során a gépjármű tulajdonos fel-

derítése és kiértesítése nyomán a gépjárművek 60%-át a tulajdonos elszállítja. A helyszínen maradt 

gépjárművek elszállítását a rendészet végezteti a tulajdonos költségére, ez 2020. évben 29 db gép-

jármű esetében történt meg. 



COVID-19 járványveszély kezelése 

A COVID-19 járványhelyzet során 2020. 03. 11-én kihirdetésre kerülő veszélyhelyzetet követően a 

SZERI a védelmi igazgatási feladatok ellátása mellett folytatta működését. Elsődleges feladattá vált a 

veszélyeztetett idős emberek ellátásának, biztosításának támogatása, a bevezetett kormányzati és ön-

kormányzati intézkedések végrehajtása, végrehajttatása és ellenőrzése: 

 70 év feletti személyek meleg étellel történő ellátásának szervezése, végrehajtása 

 rászorulók támogatásának biztosítása 

 üzletek, piac nyitvatartásának, idősávok betartásának ellenőrzése 

 üzletekben és a piacon a lakosságtájékoztatók, maszk viselés, fertőtlenítő szerek meglétének, al-

kalmazásának ellenőrzése 

 Piac lezárása, majd újra nyitása, be-ki léptetés, maszk és fertőtlenítőszer használat, valamint az 

idősáv ellenőrzése 

 védelmi napló nyitása, vezetése 

 játszóterek és fitnesz parkok lezárása és ellenőrzése 

 a nem szentendrei lakosok számára a belváros jármű forgalom előli lezárása két ünnepi hétvégén 

 a belvárosban a csoportosulások megakadályozása 

 az önkormányzati hivatal és a városi intézményrendszer számára ózonos fertőtlenítés biztosítása 

 tömegközlekedési eszközön és megállókban, valamint közterületen a maszkviselés ellenőrzése, va-

lamint a karanténba helyezett személyek ellenőrzése a rendőrséggel közös szolgálatellátás során 

A szervezeti működés fenntartása, valamint a munkatársak védelme érdekében az év során a vezetői 

és adminisztrátori állomány részére otthoni munkavégzés került bevezetésre. A hivatalban és otthon 

dolgozók hetente váltották egymást, a szigorú pandémiás szabályok betartásával sikerült elérni, hogy 

2020. évben a SZERI állományából COVID-19 megbetegedés nem történt. 

A rendészeti szervekkel való együttműködés  

2020. évben tovább erősítettük a kapcsolatot a rendészettel együttműködésben álló szervekkel, így 

különösen a Szentendrei Rendőrkapitánysággal, Szentendrei Hivatásos Tűzoltósággal, a Vác Katasztró-

favédelmi Kirendeltséggel, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a Szentendrei Polgárőr 

szervezettel, a Pest Megyei Kutató Mentő Szolgálattal és a Szentendrei Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. 

2021. évi főbb feladatok célkitűzések  

 Védett övezet és súlykorláttal védett övezet megsértőivel szemben kamerás-pótdíjas rendszer 

elindítása 

 Kerékbilincs alkalmazásának bevezetése 

 Térfigyelő kamerarendszer és a rendszámfelismerő kamerarendszer fejlesztése 

 Rendész állomány továbbképzése, csapatépítés 

 

Szentendre, 2021. március 29.    

       

         Jámbor Ferenc 

                igazgató 


