
Számos újdonságot tartalmaz 

a tanácsi határozat. A pénzbírságokat 

is sok esetben ők róják ki
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Valódi közfeladatokat látnak el
Hatékonyabb és láthatóbb lesz a marosvásárhelyi helyi rendőrség

F Ü L ÖP -S Z É K E LY B O T ON D

Összesen három személy al-
kalmazásával szeretett volna 

helyi rendőrséget alakítani a szé-
kelykeresztúri önkormányzat, a 

szigorú követelmények mi-
att azonban a jelentkezők 
közül csak egy személy 
felelt meg a feladatra – 
tudtuk meg Koncz Hunor 
János polgármestertől. A 

sikeres felvételi után belekóstolha-
tott a munkába az új helyi rendőr, 
aki egyenruhát is kapott. Ezt azon-
ban hamar félbe kellett hagynia, 
mivel a vonatkozó jogszabályok 
értelmében egy éven belül köteles 
részt venni egy három hónapos 
kiképzésen. „Ritkán szerveznek 
ennek megfelelő kiképzést az or-
szágban, erre pedig most volt lehe-
tőség, így hamar be is iratkozott az 
új kolléga. Ezt decemberben fejezi 
be” – magyarázta a polgármester. 
Mint mondta, az önkormányzat 

biztosítja számára a képzést, ezek 
után viszont köteles lesz legalább 
öt évig ellátni feladatát. Koncz 
továbbá elmondta, egyelőre nem 
hirdetnek újabb felvételit a fenn-
maradt két helyre, megvárják, 
hogy az alkalmazott helyi rendőr 

sikeresen vegye a vizsgáit. Utána 
azonban mindenképp meghirde-
tik az üresen maradt helyeket. A 
székelykeresztúri egységnek nem 
lesz külön székhelye, tagjai a pol-
gármesteri hivatalban fognak te-
vékenykedni.

Egy alkalmazottal kezd a székelykeresztúri helyi rendőrség
• Egyelőre egy alkalmazottal alakult meg a helyi rend-
őrség Székelykeresztúron, az illető jelenleg kiképzésen 
van, decembertől áll majd munkába. Legfontosabb 
teendői közé fog tartozni a parkolási, illetve a szemét-
problémák elhárítása.

SI MON V I R ÁG

A marosvásárhelyi taná-
csosok szeptemberi soros 
ülésükön, múlt héten elfo-

gadták a helyi rendőrség átszerve-
zéséről szóló határozatot. Városve-
zetői szinten a helyi rendőrségért 
Portik Vilmos alpolgármester felel, 

ő az elmúlt hónapban több-
ször járőrözött is a rend-
fenntartókkal, hogy tere-
pen is megismerje azokat a 
gondokat, megoldásra váró 
helyzeteket, amelyekkel 
gyakorta szembesülnek. 
Hosszas egyeztetés után 
született meg a helyi rend-

őrség átszervezéséről szóló 
határozat – kísérleti jelleggel. A 
most elfogadott változtatások ered-
ményességét egy év múlva felül-
vizsgálják.

Autonómiát a helyi 
rendőrségnek

Portik Vilmos alpolgármester a 
Székelyhonnak elmondta, hogy a 
helyi rendőrség autonómiáját sze-
rették volna növelni, ezért adtak 
önálló jogi személyiséget neki. 
Eddig ugyanis a városháza egyik 
igazgatóságaként működött, és 
ez nagyon sok mindenben akadá-
lyozta a mindennapi tevékenysé-
güket. Példaként említette, hogy 
ha szükségük volt egy számító-

gépre, akkor meg kellett várniuk, 
hogy a városháza beruházási osz-
tályán összegyűjtsék, akár több 
hónap alatt, a hasonló igényeket 
és közbeszerzést szervezzenek, 
melynek során megvásárolják az 
eszközöket. Vagy ha a gépkocsi 
romlott el, meg kellett várniuk, 
hogy a költségvetés-kiegészítés-
kor pénzt utaljanak nekik, hogy 

megjavíthassák a járművet. Már-
pedig ha a 14 személygépkocsiból 
4 el van romolva, akkor ez a vára-
kozás negatívan hat a mindenna-
pi tevékenységre. Az önálló jogi 
személyiséggel bíró helyi rendőr-
ségnek jövőtől saját költségvetése 
lesz, és a működéshez szükséges 
eszközöket, javításokat önállóan 
meg tudja vásárolni, el tudja in-
tézni. A személyzet alkalmazása 
esetén ezután is szükségük lesz a 
városvezető vagy az értük felelős 
alpolgármester beleegyezésére.

Újra lesznek „szektoristák”

Az átszervezés nyomán lesznek 
olyan változások is, amelyeket 

a vásárhelyek is megtapasztal-
hatnak. Például január elsejétől 
több övezetre osztják a várost, és 
kineveznek helyi rendőröket, akik 
12–12 órás váltásokban felelnek 
azért az övezetért. Ennek értel-
mében nekik pontosan tudniuk 
kell, hogy az övezetükben milyen 
gondok és hiányosságok vannak, 
gyakorlatilag felelni fognak a köz-
biztonságért. „Az egyik ismétlődő 
panasz, amelyet a helyi rendőr-
séggel szemben fogalmaznak meg 
a vásárhelyiek, hogy nincsenek je-
len az utcákon. Ez részben azért is 
van, mert a járványhelyzet miatt 
több mint egytucatnyi rendőr még 
mindig az országos rendőrséghez 
van rendelve. Marosvásárhelyen 
150 alkalmazottja lehet a helyi 

rendőrségnek (lakosságszám sze-
rint), jelenleg 140-en vannak, 
lesznek még alkalmazások, hogy 
összesen 148-an lehessenek és 
hatékonyabban tudjanak az utcá-
kon is dolgozni.” Annak érdeké-
ben, hogy minél több helyen jelen 
tudjanak lenni, elektromos meg-
hajtású közlekedési eszközöket 
is kapnak. Megtudtuk: tervezik, 
hogy a parkolás szabályozását új-
ra a helyi rendőrökre bízzák, akik 
a díjak befizetését is ellenőrzik, 
de a szabálytalanul parkolókat is 
megbírságolják majd.

Legyenek fittek és udvariasak

Az elfogadott határozat olyan elő-
írást is tartalmaz, amely a helyi 
rendőrök megjelenésre és viselke-
désére vonatkozik. Ezek értelmé-
ben alkalmazáskor, majd évente 
egyszer az érintetteknek meg kell 
felelniük egy fizikai erőnléti pró-
bán is. Akik terepen dolgoznak, 
azoknak havonta 12 órát a vá-
rosházához tartozó sportlétesít-
ményekben kell majd edzeniük. 
Mivel a másik gyakori panasz az, 
hogy a rendfenntartók nem vi-
selkednek udvariasan, tervezik, 
hogy testkamerákat vásárolnak, 
amelyeket a helyi rendőröknek be 
kell kapcsolniuk munkájuk során. 
Ezeket a felvételeket megőrzik, és 
szükség esetén vissza lehet majd 
nézni – tudtuk meg Portik Vilmos-
tól. Az elöljáró ugyanakkor hang-
súlyozta, a megszavazott változ-
tatások célja, hogy hatékonyabb 
legyen a helyi rendőrök munkája.

• Önálló jogi személyiséggel ruházták fel Marosvá-
sárhelyen a helyi rendőrséget, és elvárják, hogy  a 
rendfenntartók hatékonyabban dolgozzanak, legyenek 
láthatóbbak a városban. Január elsejétől övezetenként 
neveznek ki helyi rendőröket, akik felelni fognak a 
rájuk bízott területért, emberekért, és akikhez biza-
lommal lehet majd fordulni.

Átadják a 
Székelyföld-díjakat
Huszonnegyedik alkalommal 

adja át díjait a Székelyföld 

folyóirat kedden 12 órától a 

szerkesztőségben (Csíkszere-

da, Tudor Vladimirescu u. 5.). 

Székelyföld-díjban részesül 

Romsics Ignác történész és 

Nagy Attila költő, Székely 

Bicskarend Díjat kap Vörös 

István költő, Szabó Gyula 

Emlékdíjban részesül Bangha 

Mónika író. Szerdán 16 órától 

a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem Csíksze-

redai Karának nagy aulájában 

Romsics Ignác előadást tart 

Trianon másodszor – Az 1947-

es párizsi békeszerződés 

címmel.

• R ÖV I D E N 

Mi lesz a feladat?

Koncz Hunor János korábban közölte, hogy elsősorban a parkolási és 

szemeteléssel kapcsolatos problémákért fog felelni az új helyi rendőr, 

akinek hasonlóképpen feladata lesz az illegális építkezések visszaszo-

rítása is. Továbbá a csendzavarások és a kisebb rendbontások esetében 

is eljárhatna, besegítve ezáltal a régóta emberhiánnyal küzdő állami 

rendőrségnek – utóbbiak így a bűnüldözésre koncentrálhatnak. A pol-

gármester egyébként úgy látja, hogy hosszú távon három alkalmazottnál 

is többre lesz szükség az egységben, de erről a későbbiekben fognak 

dönteni, a tapasztalatok alapján.




