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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a 

mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény alapján megalakította a mezei 

őrszolgálatot. 

 

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. 

törvény (a továbbiakban: Törvény) 24. § (1) bekezdése szerint a mezőőrök munkáltatója a 

működési területén illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal - a rendészeti 

feladatokat ellátó személyek ellenőrzése és törvényben meghatározott tevékenységük 

felügyelete, valamint a feladatellátás összehangolása érdekében - írásbeli együttműködési 

megállapodást köt. 

 

A mezőőrök a Törvényben meghatározott intézkedéseket és kényszerítő eszközöket csak az 

együttműködési megállapodás megkötését követően gyakorolhatja. 

 

A mezei őrszolgálat részére szükségessé vált egyes kényszerítő eszközök beszerzése.  

 

A Törvény 24.§ (3) bekezdése meghatározza az együttműködési megállapodás alapvető 

tartalmi elemeit az alábbiak szerint: 

1. az együttműködés területeit, 

2. a rendészeti feladatokat ellátó személy tevékenysége ellátásáról, annak körülményeiről 

nyújtandó tájékoztatás módját és tartalmát, 

3. a kapcsolattartás módját, az együttműködéssel kapcsolatban eljárásra jogosult helyi 

rendőri szervet, 

4. az együttműködést segítő további rendelkezéseket, 

5. a munkáltató kötelezettségét tartalmazó nyilatkozatot a jogszabályok és az 

együttműködési megállapodásban foglaltak betartására vonatkozóan, valamint 

6. a rendőrség szakmai felügyeletének gyakorlásához szükséges jelentési és 

kapcsolattartási feladatokra vonatkozó rendelkezéseket. 

 

A fentiekre tekintettel szükséges a Tolna Megyei Rendőr- Főkapitánysággal együttműködési 

megállapodás megkötése. 



 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozat meghozatalát.   

 

Dunaföldvár, 2021. június 16. 

         

                   Horváth Zsolt sk. 

    polgármester  

                                                                                        

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az egyes 

rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az 

iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a 

továbbiakban: Törvény) 24. §-ában foglaltakra tekintettel 

1. együttműködési megállapodást kíván kötni a Tolna Megyei Rendőr-főkapitánysággal 

(7100 Szekszárd, Mészáros Lázár utca 19-21.) 

2. felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás megkötésére, a 

szükséges nyilatkozat, jognyilatkozat megtételére. 

 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

 

Erről értesül: 

1. Rendőrkapitányság Paks Dunaföldvár Rendőrörs 

2. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 

 


