
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

,tS~· . szám ú előterjesztés 

Előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
a Közterület-felügyelet 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 6. 
§ (2) bekezdése értelmében a Hivatal belső szervezeti egységeként Közterület-felügyelet (a 
továbbiakban: Felügyelet) működik. 

Az SZMSZ 2. melléklet 2.5. pontja alapján a Felügyelet évente egy alkalommal köteles a 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak beszámolni a Felügyelet előző évben 
végzett munkájáról, az ellenőrzések főbb adatairól és tapasztalatairól. Az előterjesztést a 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalja, a beszámoló elfogadásáról 
átruházott hatáskörben dönt. 

A Felügyelet 2013. évben elsősorban a közterületen elkövetett szabálysértésekre 
(alkoholfogyasztás, közterület-szennyezés) és a közterületen lévő hiányosságak jelzésére 
helyezte a hangsúlyt. A Felügyelet munkája során a figyelmeztetés mellett szabálysértési 
feljelentést tett annak érdekében, hogy a közterületen szabálysértést elkövetőkkel szemben 
nagyobb visszatartó hatást érjen el. A kerület közterületein lévő hiányosságak jelzése és 
intézkedésre továbbítása rendszeresen megtörtént 
A Felügyelet által kiszabott bírságokból befolyó bevétel alakulását vizsgálva a 
tervszámokhoz viszonyítottan túlteljesítést mutat, 126,3%-ra teljesült az éves tervezett 
bevétel. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, szíveskedjék a 2. mellékletben foglalt beszámolót elfogadni. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében 
foglalt határozatot. 

Budapest, 2014. március" 1o:' 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

.. ./2014. ( ...... )határozata 
a Közterület-felügyelet 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Közterület-felügyelet 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 2. mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

2. melléklet az előterjesztéshez 

Beszámoló a Közterület-felügyelet 2013. évi tevékenységéről 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény hatályba lépését követően a fővárosi 
kerületeknek is lehetőségük nyílt arra, hogy a közterület-felügyeleti feladatokat saját 
szervezetük útján lássák el. A Kőbányai Közterület-felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) 
2003 őszén kezdte meg a működését, a Budapest Főváros Önkormányzatával megkötött 
megállapodás értelmében. A Felügyelet mindvégig a Polgármesteri Hivatal szervezeti 
egységeként működött. 

A közterület-felügyeleti hatáskör 2013. január l-jétől a kerületi önkormányzat részére 
kötelezően ellátandó feladattá vált. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 2013. január l-jén hatályba lépő 23. §(5) bekezdés 4. pontja értelmében 
a kerületi önkormányzat feladata különösen az általános közterület-felügyeleti hatáskör a 
kerület közigazgatási határán belül, ide nem értve a (4) bekezdés l. pontjában meghatározott 
területet. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 31/20 ll. (IX. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 2. 
melléklet 2.5 pontja értelmében a Felügyelet köteles a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságat tájékoztatni a Felügyelet előző évben végzett munkájáról, az ellenőrzések főbb 
adatairól és tapasztalatairól. Az előterjesztést a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság tárgyalja, és a beszámoló elfogadásáról átruházott hatáskörben dönt. 

I. A FELADATOK ÉS A FELADATELLÁTÁS FELTÉTELEI 

l. A Felügyelet 2013. évre meghatározott kiemeit feladatai az alábbiak voltak, 
figyelemmel a közterület-felügyeletre vonatkozó jogszabályokra 

a) a köztisztaság és a közterületek rendjének a javítása, fenntartása, a szabálysértökkel 
szembeni fellépés 

b) közterületi alkoholfogyasztás visszaszorítása, a szabálysértökkel szembeni 
szankcionálás 

c) az illegális hulladéklerakások megelőzése, a szabálysértők tettenéré se, szankcionálása 
d) közterületi hiányosságok, rendellenességek észlelése és intézkedés kezdeményezése a 

hatáskörrel rendelkező szervnél 
e) parlagfű- és özönnövénymentesítés elvégzésének ellenőrzése, szükséges intézkedések 

megtétele 
f) üzemképtelen gépjárművek ellenőrzése, elszállítása 
g) közreműködés az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában 
h) a közterület-használat szabályainak ellenőrzése, az engedély nélküli, illetve az 

engedélytől eltérő közterület-használókkal szembeni fellépés 
i) zöldterületek és zöldfelületek védelme, szabálysértések megszakítása, szankcionálása 
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j) közúti közlekedés szabályainak ellenőrzése, a járművek várakozására, megállására és 
behajtási engedélyekre vonatkozó szabályok ellenőrzése, 

k) szelektívhulladék-gyűjtő szigetek ellenőrzése, fellépés a hulladékgyűjtő-edényeket 
borogató személyekkel szemben 

l) lakossági panaszbejelentések kezelése, szükséges intézkedések kezdeményezése, ha az 
intézkedés más szerv hatáskörébe tartozik 

2. A feladatellátás személyi feltételei 

A Felügyelet 2013. évi létszámhelyzetére a növekedés volt jellemző, az év folyamán összesen 
3 fő közterület-felügyelővel és egy fő adminisztratív dolgozóval nőtt a létszám, így jelenleg 
15 fő közterület-felügyelő, 3 fő adminisztratív tevékenységet végző munkatárs dolgozik a 
csoportvezető közvetlen irányítása alatt. 

A Felügyelet csoportvezetői feladatait 2013. január l-jétől február 18-áig a közterület
felügyelők közül megbízott csoportvezető látta el. A jelenlegi csoportvezető 2013. február 18. 
óta tölti be a vezetői munkakört. 

Képzés, továbbképzés 

Május hónapban l fő végezte el a közterület-felügyelői tanfolyamot és szerzett szakképesítést. 

Május hónapban a Belügyminisztérium "ÁROP 2.2.16-2012-2012-0006 Jogalkalmazás 
javítása" címmel a közterület-felügyelők részére szervezett képzésen a Felügyelet valamennyi 
munkatársa részt vett. A Magyary Program keretén belül a közterület-felügyelők a közterület
felügyelet intézkedési jogosultságát érintő új szabálysértési törvény egyes kérdéseiről, 

valamint az egyes közúti közlekedési szabályok megszegése esetén a közterület-felügyelő 
által alkalmazható közigazgatási hatósági intézkedésekről kaptak továbbképzést. 

Október hónapban a Felügyelet munkatársai a köztisztviselők számára előírt kötelező 

továbbképzést sikeresen teljesítették 

3. A feladatellátás tárgyi feltételei 

A Felügyelet feladatainak ellátásához két szolgálati gépjárművel, valamint két szolgálati 
segédmotoros-kerékpárral rendelkezik. 
A közterületi feladatok ellátásának javításához 2013. július hónapban 2 db szolgálati 
segédmotoros-kerékpár beszerzésére 279 900Ft/darab beszerzési áron, november hónapban l 
db Dacia Duster típusú szolgálati gépjármű beszerzésére került sor, 3 425 OOO forint értékben. 
A Citroen Berlingo típusú LLG-268 forgalmi rendszámú szolgálati gépjármű a rendszeres 
igénybevétel miatt gyakran meghibásodott, javítása gazdaságtalanná vált. Az új 
személygépkocsi a Felügyelet által használt LLG-268 forgalmi rendszámú Citroen Berlingo 
típusú személygépkocsinak a vételárba történő beszámításával került megvásárlásra, ezzel 
879 287 forinttal csökkentve a beszerzés végső költségét. 

A megvásárolt robogók nemcsak a gyorsabb intézkedéshez járulnak hozzá, hanem 
költséghatékony megoldást is jelentenek, hiszen még összesített fogyasztásuk is jóval 
alacsonyabb, mint egyetlen személygépkocsié. A praktikus járművek további előnye, hogy 
alacsony a károsanyag-kibocsátásuk, tehát környezetbarát módon járulnak hozzá Kőbánya 
biztonságosabbá tételéhez. A robogók Felügyeletnél való bevetésével tovább nőhet a lakók 
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elégedettsége és a közbiztonság, hiszen a felügyelők rövidebb idő alatt reagálhatnak a 
bejelentésekre, illetve kérésekre, s intézkedhetnek a jogszabályoknak megfelelően. 

A közterület-felügyelők külön-külön fényképezőgéppel rendelkeznek a szabálysértések, 
észlelések rögzítése céljából. A feladatok ellátásához, az intézkedésekhez nélkülözhetetlen a 
jó minőségű, dátumbélyegzős fényképezőgép használata. 
Az előző év folyamán ebből 3 darab fényképezőgép használhatatlanná vált, nem javítható, 
ezért selejtezésre került. 
2012. december hónapban 6 darab fényképezőgép került megrendelésre, amelynek szállítása 
2013. I. félévében történt meg a Felügyelet munkájának megfelelő szintű ellátása érdekében. 
A hat darab fényképezőgép egyrészt a javíthatatlan, leselejtezett, illetve a már elavult 
fényképezőgépeket váltotta ki. 2013. II. félévében további 5 db digitális fényképezőgép 
beszerzésére került sor, így a képrögzítés vonatkozásában a technikai ellátottság megfelelő. 

Munkaruházat 

A közterület-felügyelői munkakört ellátó 14 felügyelő (csoportvezetővel együtt) közül 2013. 
évben 3 fő részére teljes ruházati alapellátásra, ll fő tekintetében a kihordási idők lejárta 
miatt ruházat pótlásra került sor. 

Informatikai fejlesztésre tett intézkedések 

Az év során a Felügyelet megvizsgált több informatikai rendszert, amely alkalmas lehet arra, 
hogy a közterületen dolgozó felügyelők munkavégzését könnyítse, az adminisztratív terheket 
csökkentse, valamint a vezetői ellenőrzést segítse, ezáltal biztosítva a területen történő 

munkavégzés hatékonyságának növelését. A tájékozódás eredményeként a kerületben 
működő Synaptel Kft. által kifejlesztett mobil kommunikációs eszközökre telepíthető 
munkaerő irányítási alkalmazás bizonyult a legmegfelelőbbnek. A Synaptel Kft. 
rendelkezésre bocsátott eszközein 2013. évben tesztelésre került a tablet PC-n, illetve "okos 
telefonon" Android OS felületen működő, a közterület-felügyeleti adminisztrációs 
tevékenységet jelentősen csökkentő alkalmazás. A tesztelés kedvező tapasztalatai alapján 
2014. évben bevezetésre kerül 6 eszközzel az adminisztratív feladatokat könnyítő és a vezetői 
ellenőrzést segítő fejlesztés. 

Az informatikai rendszer tesztelése során ellenőrzésre került a Cserkesz - Kelemen - Bolgár 
utcák által határolt terület, az ellenőrzés tapasztalatait további intézkedésre továbbítottuk az 
Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoportnak. Értesítő, tájékoztató nyomtatvány 
készült, amelyet az ingatlantulajdonosok és használók folyamatos tájékoztatására fogunk 
felhasználni a járdafelületek, ingatlan előtti szakaszok tisztántartásának és síkosság
mentesítésének biztosítása érdekében. 

4. A feladatellátás jogszabályi környezetének változása 

2013. évben több jogszabályváltozás történt, amely hatással volt a feladatellátásra, így a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Sztv.) évközi módosításai, amelyek a 
közterületen történő életvitelszerű tartózkodás, az engedély nélkül végzett közterületi 
értékesítés, valamint a közterületi szeszesital-fogyasztással kapcsolatos szabályozatlan 
állapotot szüntették meg, lehetőséget biztosítva a lakosságot fokozottan irritáló jelenségekkel 
szemben történő fellépésre. 
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Il. EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOZOS AKCIÓK VÉGREHAJT ÁSA, KÜLÖN 
FELADA TOK, LAKOSSÁGIBEJELENTÉSEK KEZELÉSE 

l. Együttműködés 

a) A Felügyelet csoportvezetője részt vesz a Kőbányai Önkormányzat és a Polgármesteri 
Hivatal vezetőinek értekezletén hetente egy alkalommal. 

b) A Felügyelet csoportvezetője részt vesz a heti rendszerességgel megtartott 
közbiztonsági koordinációs értekezleten. Az értekezlet áttekinti a közterületen a 
köztisztaság, a közrend és a közbiztonság helyzetét, értékeli az előző heti 
feladatellátást és megvitatja az aktuális problémák kezelését, a feladatellátás irányát. 
Az értekezlet lehetővé teszi, hogy a közrend és a közbiztonság területén tevékenykedő 
szervezetek összehangolt feladatellátást tudjanak megvalósítani, és a kiemeit 
problémákkal kapcsolatban együttesen tudjanak fellépni. 

c) A Felügyelet rendszeres résztvevője a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 
Igazgatóság által összefogott Budapesti Közterület-felügyeletek Vezető Klubjának, 
ahol konzultatív jelleggel a felügyeletek megtárgyalják az aktuális jogszabályi 
módosításokat, a jogalkalmazás gyakorlati kérdéseit, tapasztalatait, a 
továbbképzésekkel kapcsolatos tudnivalókat. 

d) Hatékony az együttműködés a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-vel 
(a továbbiakban: Kőkert Kft.), elsősorban az illegális hulladék elszállítása és a 
gyommentesítési intézkedések, valamint a közterületen lévő hiányosságak (köztéri 
öntözőrendszer, padok, játszótéri csapok, stb.) bejelentése területén. A Felügyelet 
2013. évben a Kőkert Kft.-nek összesen 167 alkalommal tett írásban bejelentést. 

e) Szoros az együttműködés a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. munkatársaival is az 
utcanévtáblák, a járdák és a kerület kezelésében lévő utakon keletkezett kátyúk 
kezelése, valamint a kialakított fizetőparkoló övezet ellenőrzése terén. 

t) A Felügyelet a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Csoportjának jelzi az 
ellenőrzéseken észrevételezett hiányosságokat (utcanévtáblák és közlekedési táblák, 
kátyúk, járdahibák, kerítéshibák, oszlopok, stb.) annak érdekében, hogy a hiányzó, 
illetve a megrongálódott utcanévtáblák, közlekedési táblák, kihelyezésre, kicserélésre 
kerüljenek, valamint a kátyúzások és járdajavítások megtörténjenek. 2013. évben 
összesen 63 közlekedési tábla és 19 utcanévtábla hiányosság jelzése történt. 

g) A BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysággal 2013. február hónaptól kezdve 
folyamatosan közös akciókat hajtott végre a Felügyelet. 2013. évben naponta közös 
posztos szolgálattal, akció szervezésekkel akadályozták meg az Örs vezér téren, 
valamint a V árasközpontban az illegális árusítás i tevékenységet. Az ellenőrzések 

során olyan területeket céloztak meg (Kőrösi Csoma sétány, Liget tér), ahol nagy 
számban hajléktalan személyek tartózkodtak, rendszeresen alkoholt fogyasztottak és 
közterületen illegálisan árusítottak. Október, november és december hónapban a 
Salgótarjáni úti piacot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársaival közösen 
ellenőrizték. Halottak Napján az Új köztemetőnél a Kozma utcában ellenőrzést 
tartottak. Illegális virágárusításért 13 esetben történt intézkedés. 2013. évben közös 
igazoltatás 376 alkalommal történt. 
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h) A Budapesti Közlekedési Központ és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 
Igazgatóság elődje a Fővárosi Közterület-felügyelet munkatársai módszertani 
bemutatót tartottak a behajtási engedélyekkel kapcsolatosan a Felügyelet Bebek u. l. 
szám alatt lévő irodahelyiségében. 

i) A Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal több alkalommal közös szalgálatot látott el a 
Felügyelet a Rákos-patak mentén, illetve a Felsőrákosi-rétek területén. 

j) A Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala szabálysértési 
hatóságával kiemelkedő az együttműködés. 

k) Szoros az együttműködés az Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoport 
közterület-használati ügyeket intéző munkatársaival. A közterület-használati 
engedélyek, elutasítások, kötelezések visszaellenőrzése a közterület-felügyelők 
részéről folyamatos. 

l) Az Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoport zöldterületi 
munkatársával közös ellenőrzéseket végeztek a kerület parlagfű- és 
özönnövénymentesítésének érdekében. A rendezetlen ingatlanok esetén az 
ingatlantulajdonosok részére írásbeli felszólítás került bedobásra. Az ellenőrzést 

követően az utóellenőrzés is megtörtént 

m) A közúti forgalom szabályozásával kapcsolatos ügyekben megfelelő az 
együttműködés a Budapesti Közlekedési Központtal. 

n) A közvilágítási berendezések közterületi hibáit a Felügyelet a Budapesti Dísz- és 
Közvilágítási Kft. felé jelezte hibaelhárítás céljából. 

2. Kiemeit feladatok ellátása 

a) Március 14-én a Fáklyás felvonuláson a Felügyelet 4 fővel biztosította a rendezvényt. 

b) A Felügyelet a Szent László Napok rendezvényén közreműködött a rendezvény 
zavartalan lebonyolításában és biztosításában. 

c) Július hónaptól az Üllői úti kerékpárosokat ellenőrizték a közterület-felügyelők a 
járdán való kerékpározás visszaszorítása érdekében. 

d) A Rendvédelmi Napon a Felügyelet is részt vett, 4 fővel biztosították a rendezvényt, 
valamint a közterület-felügyelet megalakításának 10 éves évfordulója alkalmából 
történeti kiállítással és tájékoztató, ismertető kiadványok terjesztésével 
népszerűsítették a Felügyeletet. 

e) Az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozata keretében a Felügyelet részt vett a 
kerékpáros verseny közúti biztosításában. 
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f) Szeptember hónapban a tanév megkezdésével az iskolák környezetében a gyermekek 
és a szülők biztonsága érdekében a közlekedési szabályok betartásának fokozott 
ellenőrzésére került sor. A Fekete István Általános Iskolánál (1108 Budapest, Harmat 
utca 196-198.) láttak el a felügyelők reggelente gyalogosátkelőhely biztosítási 
feladatot. 

g) Október hónapban összeírták a kerületi szeszfogyasztás tekintetében fokozottan 
fertőzött területeket, és azokat év végéig rendszeresen ellenőrizték. A közterületen 
történő szeszfogyasztás visszaszorítása érdekében naponta 9 órától 20 óráig 21 
vegyesboltban, 3 italboltban, 8 egyéb közterületen 6 körzetben történt ellenőrzés. 

h) Egész évben a felügyelők járőrszolgálatban ellenőrizték a kerületben lévő parkok és 
játszóterek rendeltetésszerű használatát, a hiányosságokat a Kőkert Kft., valamint a 
V árasüzemeltetési Csoport részére jelezték 

i) Az Újköztemető környékén a Halottak Napi forgaimat a Felügyelet 4, illetve 5 
fővel biztosította. 2013. október 22-étől november 4-éig kiemeit ellenőrzésre került 
sor. Az ellenőrzés a hétvégi napokon is megtörtént, alkalmanként 4, illetve 5 fő 
közterület-felügyelő látta el a szalgálatot 12 órában, reggel 7 órától este 19 óráig. Az 
ellenőrzés elsősorban a közúti közlekedés biztonságának biztosítására, a körforgalom 
növényzete megkárosításának, eltulajdonításának, és az illegális árusok 
tevékenységének megakadályozására irányult. 

j) November hónapban kiemeit akciót tartott a Felügyelet a Gyakorló utca körzetében a 
mozgáskorlátozott parkolási igazolvány jogszerű használata tárgyában. 

k) December hónapban a Szent László téren felállított betlehemi jászol visszatérő 
ellenőrzése történt. 

l) Az Újhegyi sétány mellett felállításra került fenyőfa szállítását biztosította a 
Felügyelet és irányították a forgaimat 4 fővel. 

m) December 8-án, 15-én és 22-én hétvégére elrendelt túlmunkavégzés keretében a Szent 
László tér, a Körösi Csoma sétány, a Liget tér és az Örs vezér tere (fenyőfa árusítások, 
szeszesital-fogyasztás és koldulás) és a Salgótarjáni úti piac fokozott ellenőrzése 

történt. 

n) Egész évben a Hungexpo rendezvényeihez kötödően kiemeit ellenőrzésre került sor 
hétvégi napokon is a parkolási rend fenntartása érdekében. 

o) A Gyakorló utcai fizetőparkoló övezet kialakítása kapcsán naponta két alkalammal 
délelőtt és délután fokozott ellenőrzés végrehajtására került sor a köztekedési 
szabályszegések megakadályozás érdekében, és a közterület-felügyelők eljártak a 
szabálysértökkel szemben. A parkolási rend ellenőrzésének lebonyolítása a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-vel szaros együttműködésben történt, folyamatos jelzésátadássaL 

p) Rendszeres ellenőrzés történt a SaJgótarjáni úti kofapiacon az illegális árusítás 
megakadályozása, az engedély nélküli közterület-használókkal szembeni eljárás 
indítása, a piac és környezetének rendfenntartása érdekében. 
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q) Közreműködött a Felügyelet a kerületi kutyaszépségverseny, valamint az Autómentes 
Nap rendezvényeinek hirdetmény kihelyezésében. 

r) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 
december 6-ai ülésén döntés született a térfigyelő rendszer működtetésével 

kapcsolatos részfeladatok átadásáról a Felügyelet részére, a felkészülés az új feladatra 
már 2013. évben elindult. 

3. Egyéb ellenőrzési feladatok ellátása 

a) Január hónapban a Felsőrákosi réteken (Lovasvölgyi utca, Túzok utca, Reznek utca) 
környezetvédelmi bejárás történt. 

b) Az Izraelita temetőben hadisírokat és emlékműveket fényképeztek a közterület
felügyelők 

c) A Gumigyár utca - Bögre utca sarkán lévő önkényes lakásfoglalókat igazoltattak a 
közterület-felügyelők, majd az intézkedés a hatáskörrel rendelkező rendőrség részére 
átadásra került. 

d) Április hónapban a V árasüzemeltetési Csoport és az Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport munkatársaival a Jászberényi úton, a Kozma utcában, a 
Sörgyár utcában és a Szegély utcában történt közterületi, zöldterületi bejárás. 

e) Július hónapban az Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoport 
munkatársaival özönnövénymentesítési bejárás történt. 

f) Szeptember hónapban közös ellenőrzés történt a Márga utcában avarégetés miatt az 
Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoport munkatársával. 

g) Közterület-felügyelő közreműködött egy rendőrség által kőrözött vietnami férfi 
elfogásában. 

4. Lakossági bejelentések kezelése 

A Felügyelet diszpécserszolgálatához 2013. évben 227 esetben érkezett bejelentés. 
A bejelentések jellemzően hajléktalan személyekkel, illegális hulladék elhelyezésével, 
közterületen történő alkoholfogyasztással, szelektív hulladékgyűjtők környékének 
rendezetlenségével, ebtartási szabályok megsértésével, kidöntött jelzőtáblákkal és 
közterületen álló roncsautókkal voltak kapcsolatosak. 
A Felügyelet a bejelentéseket minden esetben ellenőrizte és a szükséges intézkedéseket 
megtette, illetve kezdeményezte a hatáskörrel, feladatkörrel rendelkező hatóság, szervezet felé 
a szükséges intézkedések megtételét A bejelentővel az intézkedő felügyelő a kapcsolatot 
indokolt esetben személyesen is felvette. 

A Felügyelet fontosnak tartja a kőbányai lakossággal való jó kapcsolattartás megőrzését és 
továbbfejlesztését. Minden esetben a lakosság jelzéseit, igényeit kivizsgálta, szükség esetén a 
bejelentő személyes bevonásávaL 
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A lakossági bejelentéseket követően a Felügyelet munkatársai rövid időn belül a helyszínre 
érkeztek, és indokolt esetben intézkedtek. 

Az elmúlt év során a lakossági visszajelzések azt bizonyították, hogy a fokozott hatósági 
jelenlét- amely a Felügyelet, a rendőrség, a mezőőrség és a polgárőrség részéről mutatkozik 
meg a közterületeken - a kerületben élők közbiztonságérzetét növelte. 

III. A KÖZTERÜLETEK RENDJE ÉS A KÖZTISZTASÁG JAVÍT ÁSA, 
FENNTART ÁSA, AZ EGYES SZABÁL YSÉRTÉSEK KEZELÉSE 

l. Közterület-használati ügyek 

Folyamatos feladat az engedély nélküli közterület-használat, illetve az engedélytől eltérő 
közterület-használat ellenőrzése. 

A Felügyelet minden esetben megkapja a közterület-használati kérelmek elbírálása kapcsán 
született határozatokat. A közterület-használati ügyintézéshez történő visszacsatolás 
érdekében az ellenőrzés eredményéről minden esetben írásos feljegyzés és szükség esetén 
fényképfelvétel készült a közterület-használati ügyintéző részére. 
2013. évben 369 alkalommal került sor közterület-használati hozzájárulás ellenőrzésére. 

A közterületi értékesítés szabályaival szembeni eljárást az Sztv. év közbeni módosítása tette 
lehetövé a jogosulatlan közterületi értékesítés tényállásának megalkotásával. Ez a 2013. 
október 15-től hatályos jogszabálymódosítás leegyszerűsítette a közterületen engedély nélküli 
kereskedelmi tevékenységet végzőkkel szembeni eljárást. 

Az év elejétől kezdődően nagy számban érkezett bejelentés az Örs vezér téri metró állomás 
aluljárójában, illetve közvetlen környezetében tevékenykedő árusok miatt. A 
jogszabályváltozás után a probléma megszűnt, az illegális árusokkal szemben minden esetben 
hatékonyarr fellehetett lépni. 

Az engedély nélküli árusítás az említett területeken jelentősen csökkent, a Halottak Napi 
intézkedéseken kívül mindössze 5 alkalommal (Kozma utcában 2, Új köztemetőnél l, Maglódi 
út 117. szám alatt l, Örs vezér téri aluljárónál l) került sor intézkedésre. 

Jogosulatlan közterületi Elkövetés helye 
értékesítés 

feljelentések száma 
18 Kozma utca 15, Ujköztemető l, Maglódi 

út l, Örs vezér téri aluljáró l eset 

2. Csendháborítás 

Csendháborítással kapcsolatos intézkedésre a Budapest X. kerület, Fehér út l. szám alatti 
BKV Székház előtti közterületen került sor egy személlyel szemben, aki egy széken ülve 
fúvóshangszererrjátszott és így gyűjtött adományokat saját maga számára. 

Csendháborítás Elkövetés helye 
fel.ielentések száma 

l BKV Székház előtti terület 
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3. Veszélyeztetés dolgok elhelyezésével, eldobásával 

Dolgok kihelyezéséért a Budapest X. kerület, Sellő utca- Mádi utca 180. szám előtt lévő 
közterületen került sor egy személlyel szemben intézkedésre, aki vascsöveket vert le a járdára 
azért, hogy az autósok ne tudjanak leparkolni. 

Veszélyeztetés dolgok Elkövetés helye 
elhelyezésével, eldobásával 

feljelentések száma 
l Sellő utca-Mádi utca 

4. Koldulás 

Koldulás miatt a Kőrösi Csoma sétányon és a Kőrösi Csoma Sándor úton összesen 4 
alkalommal intézkedtek a felügyelők. 

Koldulás Elkövetés helye 
feljelentések száma 

4 Körösi Csoma sétány 2, Körösi Csoma 
Sándor út 2 eset 

5. Köztisztasági szabálysértés 

A köztisztasági szabálysértések 2013. év folyamán az illegális szemétlerakások, a szelektív 
hulladékgyűjtők felborogatása, valamint a szelektív hulladékgyűjtők mellé illegális szemét 
elhelyezése, közterület egyéb módon való szennyezése és közterületen történő vizelés 
ügyében fordultak elő. Visszatérő probléma a szelektív hulladékgyűjtők nem rendeltetésszerű 
használata. Rendszeressé vált, hogy jellemzően hajléktalan személyek a gyűjtőedényeket 
felborogatják, azok üveg- és fémtartalmát kiszedik, ezzel rendezetlen állapotot hoznak létre. 
Ez a magatartás a lakosságat is nagymértékben irritálja. 
A hulladékgyűjtökkel kapcsolatban problémát jelent az is, hogy a gyűjtők környékére más 
szemetet is elhelyeznek, hulladéklerakóként használva a szigeteket. 
Az intézkedés köztisztasági szabálysértések esetén is jellemzően tettenérés esetén lehetséges. 
A közterület-felügyelők 2013. évben több esetben is tetten érték a "borítgatókat", akikkel 
szemben szabálysértési feljelentést tettek. 
A köztisztasági szabálysértökkel szembeni intézkedések gyakoriak voltak az Előd utcában, a 
Gyakorló utcában, a Kőér utcában és a Liget téren. 

5.1 Közterületen vizelés a köztisztasági szabálysértésen belül 

Közterületen történt vizelés szabálysértés elkövetése esetében a Bánya utcában l alkalommal, 
a Kőrösi Csoma Sándor sétányon 2 alkalommal, a Liget téren 2 alkalommal, a Szent László 
téren l alkalommal történt intézkedés. 

Közterületen vizelés Elkövetés helye 
feljelentések száma 

6 Bánya u.l, Körösi Csoma sétány 2, 
Liget tér 2, Szent László tér l eset 
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5.2 Szelektív hulladékgyűjtő felborítása a köztisztasági szabálysértésen belül 

A szelektív hulladéklerakók gyakoribb ellenőrzése egész évben kiemeit feladatot jelent a 
Felügyelet részére. Szelektív hulladékgyűjtők borogatásáért 25 esetben történt feljelentés az 
elkövető lakóhelye szerinti szabálysértési hatósághoz. A szelektív hulladékgyűjtő melletti 
közterületek tisztántartása az FKF Zrt.-hez tartozik, a szemetes közterületek bejelentése a 
felügyelők, valamint a lakosság jelzése alapján minden esetben megtörtént. Több alkalommal 
telefonon történt bejelentésre a Kőkert Kft. munkatársai is takarították a szelektív 
hulladékgyűjtők melletti területeket 

Szelektív hulladékgyűjtő Elkövetés helye 
borogatása 

feljelentések száma 
25 Előd u. 7, Fagyal u. 2, Gőzmozdony u.3, 

Gyakorló u. 4, Hortobágyi u. 2, Ihász köz 
l, Kerepesi út l, Korponai u.l, 
Kőér uJ, Román u. l eset 

5.3 Közterületen szemetelés a köztisztasági szabálysértésen belül 

Közterületen történt szemetelésért 6 esetben történt feljelentés, amelyeket az elkövető 

lakóhelye szerinti szabálysértési hatósághoz megküldésre kerültek. A szemetes területek 
bejelentése a Kőkert Kft.munkatársainak minden esetben megtörtént a terület megtisztítása 
érdekében. 

Közterületi szemetelés Elkövetés helye 
fel.ielentések száma 

6 Balkán u. l, Ceglédi út l, Kőrösi Csoma 
sétány 2, Örs vezér tere l, 

Szent László tér l eset 

6. Szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilalmának megszegése 

A Felügyelet egyik kiemeit feladata a lakosságot is jelentős mértékben irritáló, közterületen 
történő szeszesital-fogyasztás megakadályozása, visszaszorítása. Jellemző, hogy a 
közterületen alkoholt fogyaszték többsége hajléktalan személy. Az ellenőrzési célpontok 
között szerepeitek a lakossági panaszbejelentéssei érintett helyszínek. 

Az év közben történt Sztv. módosítás tette lehetövé, hogy a szeszes ital árusítására vagy a 
közterületen történő fogyasztására vonatkozó tilalom megszegése nemcsak törvényben, vagy 
kormányrendeletben meghatározott tilalom megszegése képezze szabálysértés alapját, hanem 
az önkormányzati rendeletben szabályozott tilalom is. A jogalkotásra történő felhatalmazás 
alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
módosította a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendeletét Az 
önkormányzati rendeletmódosítás 31 A. § (l) bekezdése kimondja a szeszes ital közterületen 
történő fogyasztásának tilalmát a 3/ A. § (2) bekezdésben foglalt kivétel ekkel, így az Sztv. 
módosítását követően a közterületi szeszesital-fogyasztás tilalmának megszegése is 
szabálysértési tényállásként szankcionálhatóvá vált 2013. szeptember l-jétől. 
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A tilalmazott magatartás elsősorban a Városközpontban a Körösi Csoma sétányon és a Liget 
téri BKV buszmegállóban, a Vásárló utcában, a Sibrik Miklós úton a (Li dl Áruház oldalán) 
fordult elő. A jogszabályváltozás hatályba lépését követően a közterületi szeszesital
fogyasztás visszaszorítása érdekében megkezdődött a fokozottan ellenőrzött területek 
összeírása (21 vegyesbolt, 3 italbolt, 8 egyéb közterület), melyeknek naponta, folyamatos 
ellenőrzése 2013. december 23-áig megtörtént 

2013. év folyamán összesen 17 feljelentésre került sor 17 személlyel szemben. Jellemzően a 
Városközpontban a Körösi Csoma sétányon, a Körösi Csoma úton, a Szent László téren, a 
Liget téren, valamint a Harmat utca - Lavotta utca sarkán és a Kozma utcában került sor 
intézkedésre. 

A felügyelők naponta több alkalommal kiemeit ellenőrzést folytattak az Állomás utca 21. 
szám alatt lévő Reál Közért előtt, a Cserki Csemege előtt, a Csilla utca l O. szám előtt, a Doba 
utcában, a Dombtető utca l O. szám alatt lévő üzletben, a Gépmadár utca l O. szám alatt 
működő Mini ABC-környékén, a Harmat utca 178. szám alatt lévő ABC üzlet környékén, a 
Körösi Csoma Sándor út 5. szám alatti Élelmiszerbolt előtt és közvetlen környékén, a Mádi 
utcában lévő "Idevár" Élelmiszerbolt előtt és környékén, a Szövőszék utca 16. szám alatt lévő 
"Hangyaboly ABC" előtt és környékén, a Tóvirág utcában, valamint az Újhegyi úton és 
környékén. 

Visszatérő problémaként jelentkezik, hogy vannak olyan kis üzletek, amelyeknek fő 
tevékenységi köre a szeszesital árusítása. A jogszabály továbbra sem szankcionálja az ún. 
"botrányos részegséget", ezért a felügyelőnek észlelés és lakossági panaszbejelentés esetén 
továbbra is kizárólag abban az esetben van lehetősége az intézkedésre a közterületen 
alkoholos állapotban nem megfelelően viselkedő emberekkel szemben, ha a magatartásuk 
kimeríti a garázdaság tényállását 

Közterületen történő szeszeita- Elkövetés helye 
fogyasztás 

feljelentések száma 
17 Lavotta u. - Harmat u. sarok l, Kozma 

u. l, Kőrösi Csoma sétány 9, Kőrösi 
Szent László tér 2, Mádi u. l, 

Liget tér 3 eset 

A felügyelői intézkedéseket a közterületi szeszesital-fogyasztás tekintetében először a 
tájékoztatás és figyelmeztetés jellemezte, majd a jogszabálysértő magatartást tanúsítókkal 
szemben szigorúbb fellépés következett. A lakosságot zavaró magatartás visszaszorítása 
érdekében akciót is szervezett a Felügyelet, és a továbbiakban is megkülönböztetett figyelmet 
fordít a jogsértő magatartás visszaszorítására és ezáltal a lakosság nyugalmának biztosítására. 

7. Özönnövény-és parlagfűmentesítés ellenőrzése 

Budapest Főváros Közgyűlésének a főváros köztisztaságáról szóló 4811994. (VIII. l.) 
Fővárosi Közgyűlési rendelet 3. § (l) bekezdése alapján az ingatlan tulajdonosa, kezelője 
köteles gondoskodni az ingatlan, az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti 
kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és 
gyommentesítéséről, hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről. 
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Május hónapban összesen 225 ingatlan esetében történt meg értesítés elhelyezése a 
gyommentesítési feladatok elvégzése érdekében. 

Az Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoport munkatársaival a parlagfűmentesítési 
program keretében megtörtént a kerület bejárása, illetve visszaellenőrzése is. 

8. Ebtartás 

A közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrizték a lakótelepeket, illetve azok környékét, 
valamint mindazokat a területeket, amelyekkel kapcsolatosan az állampolgárok bejelentéssei 
éltek. Az ellenőrzések során a felügyelők tájékoztatták az állampolgárokat a jogszabályokról, 
és figyelmeztették őket a jogkövető magatartásra. Egyre gyakrabban tapasztalható, hogy a 
kutyatulajdonosok a kutyapiszkot zacskóval felszedik és kidobják. Ehhez hozzájárul az is, 
hogy a kerület több pontján kutyapiszok gyűjtőedények vannak elhelyezve. A közterület
felügyelők a gyűjtőket is ellenőrzik, és szükség esetén jelzik az ürítés, vagy a pótlás 
szükségességét a Kőkert Kft. munkatársainak. 

9. Közlekedési, közúti ellenőrzések 

A Felügyelet egész évben kiemeit feladatként kezelte a közúti jelzőtáblák meglétének és 
állapotának ellenőrzését. A jelzőtáblák hiányát, valamint a kidöntött, megrongálodótt 
jelzőtáblák pótlását, cseréjét a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-nek és a Városüzemeltetési 
Csoportnak jelentettük 2013. évben összesen 63 közlekedési tábla és 19 utcanévtábla 
hiányosság jelzése történt. 

Több esetben tapasztalták a közterület-felügyelők, hogy a növényzet a közúti jelzéseket 
eltakarja, ezek az esetek a Kőkert Kft. felé jelzésre kerültek a növényzet megritkítása 
érdekében. 

Hiányzó vagy megrongálódott 
közlekedési tábla 
Hiányzó vagy megrongálódott 
utcanévtábla 

Jelzések száma 
63 

19 

Kiemeit figyelmet fordított a Felügyelet az egészségügyi szolgálat részére kijelölt kizárólagos 
parkolóhelyek jogosulatlan használóival szembeni fellépésre, biztosítva ezzel az egészségügyi 
szolgálat orvosainak a zavartalan várakozást a rendelési időkben. 

2013. évben a közterület-felügyelők 276 esetben tettek feljelentést a közlekedési 
szabálysértők ellen. 
A feljelentések utca szerinti bontásban a következők: 
Endre utca l, Fertő utca l, Gépmadár utca 2, Gyakorló utca 86, Hatház utca l, Ihász utca l, 
Kismarteni utca 156, Rákász utca 9, Sörgyár utca 15, Üllői út 4 eset. 
A feljelentések közvetlenül az eljárásra hatáskörrel és illetékességel rendelkező BRFK 
Központi Köztekedési Szabálysértési Osztályára kerültek megküldésre. 

A közúti közlekedés szabályainak megsértése miatt összesen 1461 esetben került kiszabásra 
helyszíni bírság a közterület-felügyelők által. 

14 



A kiszabott helyszíni bírságok utca szerinti bontásban a következők: 
Albertirsai út 667, Előd utca l, Fehér út 75, Gyakorló utca 56, Harmat utca ll, Havas Ignác 
utca 2, Ihász utca l, Kismartani út 251, Kozma utca 213, Lavotta utca 8, Liget tér l, Maglódi 
út 15, Pongrác út 14, Salgótarjáni út 4, Sörgyár utca 77, Üllői út 17, Zsivaj utca 48 eset. 

Közúti közlekedés szabályainak Intézkedések száma 
megsértése 

Szabálysértési feljelentések 276 
száma 
Helyszíni bírság 1461 

10. Üzemképtelen gépjárművek ellenőrzése 

A közterületen tárolt és lejárt műszaki vizsgájú vagy hatósági jelzés nélküli gépjárműveket a 
Felügyelet rendszeresen ellenőrizte. A lakossági bejelentésekben jelzett, valamint a 
közterületi ellenőrzéseken észrevételezett lejárt műszaki vizsgájú és rendszámnélküli 
gépjárművekkel kapcsolatosan a Felügyelet 18 rendszámnélküli és 48 rendszámmal ellátott 
gépjármű esetében 66 alkalommal helyezett el értesítést a gépjárművek szélvédőjére. 

A gépjárművek elszállítását megelőzően a járműtulajdonosokat a Felügyelet postai úton a 
lakcímre küldött felhívással értesíti a gépjármű szabálytalan elhelyezésérőL 2013. évben 22 
alkalommal történt értesítés. Az értesítést követően a gépjárművek jelentős részét a 
közterületről eltávolították. Kőbánya közterületeiről 2013. évben 3 darab gépjármű elszállítás 
történt. Általánosságban elmondható, hogy az értesítések kihelyezését követően az 
üzemképtelen, szabálytalanul elhelyezett járműveket a tulajdonosok, üzembentartók nagy 
százalékban a közterületről eltávolították. 

Intézkedések száma 
Üzemképtelen gépjárművek engedély 66 
nélküli tárolása miatti értesítés a szélvédőn 
Elszállítások előtti nyilvántartásba vételről 22 
szóló postai úton történő értesítés 
Elszállítás 3 

IV. A FELÜGYELET MUNKÁJA SZÁMOKBAN 

A Felügyelet iktatott ügyiratainak a száma 2013. évben az alábbiak szerint alakult. 

Iktatott ügyek 
száma 

Főszám 2 302 
Alszám 919 

A Közterület-felügyelet bevételei 2013. évben jellemzően a közlekedési szabálysértések 
megszegése miatt kiszabott helyszíni bírságokból adódtak. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetése 2013. ev1 
előirányzatként a közterület-felügyeleti bírság bevételt ll OOO OOO forint összegben határozta 
meg. 
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2013. december 31-ig a szabálysértési ügyben kiszabott helyszíni bírság összege 14 620 OOO 
forint volt. A kiszabott helyszíni bírságból 13 893 OOO forintot fizettek meg a szabálysértők. 

Az alábbi táblázat a kiszabott és az ebből befizetett bírságok összegét foglalja össze, amely 
mutatja a szabálysértők betizetési hajlandóságát. 

Kiszabott bírság 
Ebből befizetett Teljesítés 
bírság összege %-ban 

összege Ft 
Ft 

l Helyszíni bírság 14 620 OOO 13 893 OOO 95,02 

2013. évben a Felügyeletre vonatkozó bevételi tervszám teljesítése az alábbiak szerint alakult. 

2013. évi Teljesítés Teljesítés 
módosított terv Ft %-ban 

Ft 
l Helyszíni bírság ll OOO OOO 13 893 OOO 126,3 

A szabálysértés elkövetése miatt kiszabott meg nem fizetett helyszíni bírság esetén a 
Felügyelet a jogszabály szerint minden esetben megteszi a szabálysértési feljelentést, a 
szabálysértési eljárásban kiszabott bírság összege azonban már nem az Önkormányzat 
bevételét képezi. 

Budapest, 2014. március" Lo': 
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