
„A közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített 

programok megvalósításának támogatására” című pályázat 

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évben pályázatot nyújtott be a 

„közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok megvalósításának 

támogatására.” A pályázatban partnerként részt vett a Kaposvári Rendőrkapitányság, a 

Kaposvári Közterület Felügyelet, a Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület, valamint a 

Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány is. A sikeres pályázat eredményeképpen a 

Kaposvári Rendőrkapitányság tárgyi eszközökhöz (videokamera, „R Tanú” kamerák), illetve 

3.900.000.- Ft., a közterületi szolgálat során elrendelt túlórák kifizetésére fordítható 

pénzeszközhöz jutott. 

A pályázat adott lehetőséget 2 db sárga ledes villogó berendezés beszerzésére, mely a 

Toponári városrészben a Kaposvár-Szántód összeköt út 3+308 km szelvényben és a 3+642 

km szelvényben lévő kijelölt gyalogátkelőhelynél lett felszerelve. A figyelemfelkeltő villogó 

berendezés a helyi élelmiszerbolt, takarékszövetkezet, és orvosi rendelő területén található, 

illetve az általános iskolát és óvodát összekötő gyalogátkelőnél. Mint látszik is, mindkét 

helyen nagy a gyalogos forgalom, mely főleg idős- és gyermekkorúakat érinti. 

 A vállalt feladatok végrehajtása a 2007. május 1-től 2008. április 30-ig terjedő 

időszakra vonatkozóan az alábbi számadatokkal értékelhetőek:  

 

A közterületi feladatellátás során kiemelt prioritást kapott a Cseri-Donneri, valamint a 

Szentjakabi városrész közbiztonságának javítása, illetve a közterületen lezajlott rendezvények 

megfelelő biztosítása. A végrehajtott közterületi akciók, fokozott ellenőrzések száma az adott 

időszakban 71 volt. Az ezek során alkalmazott rendőri erő létszáma: 561 fő, mely egyes 

esetekben kiegészült az ellenőrzésekben részt vevő társszervekkel. Közös szolgálaton vett 

részt a rendőrség a szóban forgó időszakban az alábbi társzervekkel:  

Állategészségügy, APEH, Munkaügyi felügyelet, Munkavédelmi felügyelet, Közterület-

felügyelet, Polgármesteri Hivatal, Fogyasztóvédelmi felügyelet, Vám- és pénzügyőrség, 

ÁNTSZ, Környezetvédelmi felügyelet, Városi Tűzoltóság, Polgárőrség, Nemzeti közlekedési 

hatóság, Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

Az akciók és fokozott ellenőrzések során a részt vevő rendőri állomány által teljesített összes 

munkaórák száma 5100 óra volt.  



A megtett intézkedések száma - beleértve az okmányellenőrzéstől a helyszíni bírságokon és 

szabálysértési feljelentéseken keresztül a büntető feljelentésig – meghaladta a 3300-at.  

A közterületen szolgálatot teljesítő állomány részére az adott időszakban közel 4000 óra 

túlszolgálat került elrendelésre, melyből a pályázat útján elnyert 3.900.000.- Ft. keret terhére 

2828 óra túlszolgálat kifizetésére nyílt lehetőség.  

 

Részben a fent felsoroltaknak köszönhetően Kaposvár város közbiztonsága és bűnügyi 

helyzete az elmúlt egy évben – az országos tendenciákkal éppen ellentétesen – jelentősen 

javult. 2008 első negyedévében a Kaposvári Rendőrkapitányság 682 esetben rendelt el 

nyomozást bűncselekmény gyanúja miatt, ugyanezen adat 2007. első negyedévét követően 

883 elrendelés volt, ami 22,7%-os csökkenést jelent. Az ismertté vált bűncselekmények 

száma ennél is nagyobb arányú, közel 38 %-os visszaesést mutat.  

 

A szakhatóságok részéről eredményként könyvelhető el, hogy a színesfém átvevő 

telepeken visszatérően megtartott ellenőrzések, és az ott feltárt szabálysértések – 

környezetvédelmi, munkaügyi, munkavédelmi, stb. - miatt elrendelt eljárások hatására az 

ezekkel kapcsolatos problémák megszűntetésében előrelépés tapasztalható.  

 


