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Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

1(8 J--. szám ú előterjesztés 

Előterjeszt és 
a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 

a Kőbányai Közterület-felügyelet 2016. 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 szerint a Hivatal belső szervezeti egységeként Közterület-felügyelet (a 
továbbiakban: Felügyelet) működik. 

Az SZMSZ 2. melléklet 3.6. pontja szerint 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 2016. évben elsősorban a közterületen elkövetett szabálysértésekre 
(megállással, várakozással kapcsolatos közlekedési szabályok megsértése, közterületi 
szeszesital-fogyasztás, közterület-szennyezés) és a közterületen lévő hiányosságak jelzésére 
helyezte a hangsúlyt. A Felügyelet munkája során a figyelmeztetés mellett alkalmazta a 
helyszíni bírság kiszabását, valamint 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 

2016. december végén a Felügyelet átvette a térfelügyeleti rendszer üzemeltetését, a kamerák 
által közvetített képek megfigyelését. Az észlelésekre történő reagálás rendőr és közterület
felügyelő járőrpárossal is történik. 

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

II. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2016. március " li" 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

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

•. ./2017. ( ...... )határozata 
a Kőbányai Közterület-felügyelet 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Kőbányai Közterület-felügyelet 2016. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
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2. melléklet az előterjesztéshez 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

Beszámoló a Közterület-felügyelet 2016. 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, 2014. áprilisától önálló szervezeti egységként. 

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 lépett 23. § (5) bekezdés 4. pontjaszerint 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 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 2. 
melléklet 3.6 pontja szerint 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 2016. 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 tetten érése, szankcionálása 
d) közterületi hiányosságok, rendellenességek észlelése és intézkedés kezdeményezése a 

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

megtétele 
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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 
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 
m) reagálás a térfigyelő központ által közterületen észlelt jogsértésekre, a térfigyelő 

központ munkaállomásainak üzemeltetése 

2. A feladatellátás személyi feltételei 

A Felügyelet 2016. évi létszáma 41 fő közterület-felügyelői és 32 fő térfigyelő operátori, 
valamint 3 fő parkőri státusz. Véglegessé vált a Kőbányai Közterület-felügyelet jelenlegi 
szervezeti felépítése, amely már kettő osztályból (Közterület-felügyeleti Osztály és 
Térfelügyeleti Osztály) áll, az üres státuszok feltöltése folyamatban van pályáztatás útján. 
2016. december 31-én a tényleges létszám 33 fő közterület-felügyelő, 3 fő adminisztratív 
dolgozó, 24 fő térfigyelő operátor, 3 fő parkőr és 3 fő vezető (főosztályvezető, 
osztályvezetők) volt. 

Képzés, továbbképzés 

A létszámbővítés során biztosítottuk a szakképesítés megszerzését az azzal nem rendelkező 
munkatársaink részére. 
2016. decemberéig a Felügyelet munkatársai a köztisztviselők számára előírt kötelező 

továbbképzéseket sikeresen teljesítették 
Két alkalommal kiegészítő képzés is megszervezésre került az év folyamán, ahol az 
intézkedés-taktikai ismereteiket bővíthették munkatársaink, konfliktuskezelést 
gyakorolhattak, valamint elsajátíthatták azokat a fogásokat, amelyek alkalmazásával 
jogszerűen alkalmazhatják azokat a kényszerítő eszközöket, amelyeket jogszabályi 
felhatalmazás alapján használhatnak szolgálatellátásuk során. 

3. A feladatellátás tárgyi feltételei 

A Felügyelet feladatainak ellátásához három darab szolgálati gépjárművel, valamint négy 
szolgálati segédmotoros-kerékpárral rendelkezett. 

A szolgálati gépjárművek figyelmeztető jelzéssel történő felszerelése megtörtént, valamint a 
személygépkocsikat figyelemfelkeltő matricázással is elláttuk 

Az év folyamán a feladat magas színvonalú ellátásához szükséges egyéb technikai eszközök 
is beszerzésre kerültek, így digitális fényképezőgépek, HD felvételre alkalmas videokamerák, 
valamint továbbra is használjuk a feladatellátás dokumentálása érdekében a munkaerő
irányítási alkalmazást táblagépeken. 
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biztosítani a munkatársaknak. Az épületben került kialakításra az új térfelügyeleti központ is, 
a rendőrségtől a központ áttelepítése december hónapban megtörtént 

Munkaruházat 

2014. február hónapban közzétételre került az új egyenruházati műszaki leírás, így az új 
munkatársak már a hatályos műszaki leírásban meghatározott ruházati ellátást kapták. A 
közterület-felügyelők egyenruházattal történő ellátása megtörtént, így a Felügyelet 
munkatársai egységes megjelenése biztosított. 

4. A feladatellátás jogszabályi környezetének változása 

Az általános feladatellátást befolyásoló lényeges jogszabályváltozás az év folyamán nem 
történt, a kisebb módosítások a végrehajtó állománnyal ismertetésre kerültek, a napi 
munkavégzésben az alkalmazásuk megtörténik 

II. EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOZOS AKCIÓK VÉGREHAJT ÁSA, KÜLÖN 
FELADA TOK, LAKOSSÁGIBEJELENTÉSEK KEZELÉSE 

l. Együttműködés 

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

b) A Felügyelet vezetője részt vesz a rendszeresen 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 
Igazgatósága 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 KÓKERT 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 
2016. évben a Kőkert Kft.-nek összesen 1016 alkalommal tett írásban bejelentést. 
(2015-ben ez a szám 536 volt). 

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. 
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f) A Felügyelet a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályának 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 

g) A BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysággal szoros az együttműködés a térfigyelő 
reagálási feladatok átvételével és a térfigyelő központ együttes működtetésével. 

Rendszeresen végez közös akciókat a Felügyelet a Rendőrkapitányság munkatársaival, 
elsősorban az Örs V ezér terén, valamint a ki emelt rendezvényeken és nagy létszámú 
látogató közönséget hozó eseményekkor. 

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

i) A Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala Szabálysértési 
Hatóságával kiemelkedő az együttműködés. 

j) Szoros az együttműködés a Hatósági Főosztály közterület-használati ügyeket, 
valamint környezetvédelmi ügyeket intéző munkatársaival. A közterület-használati 
engedélyek, elutasítások, kötelezések visszaellenőrzése a közterület-felügyelők részéről 
folyamatos. Az év folyamán rendszeresen közreműködtek az özönnövényekkel 
kapcsolatos hatósági feladatok végrehajtásában, az ellenőrzésekben és a 
visszaellenőrzésekben. 

k) A közúti forgalom szabályozásával kapcsolatos ügyekben megfelelő az együttműködés 
a Budapesti Köztekedési Központtat 

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

m) Közreműködtünk az állatvédelmi hatósági feladatok ellátásában, valamint közös 
járőrszolgálatot láttunk el közös járőrszolgálat a FEMA Kőbányai Állatvédelmi 
J árőrszolgálattal. 

2. Kiemeit feladatok ellátása 

a) Március 14-én a Fáklyás felvonuláson a Felügyelet 6 fővel és kettő gépjárművel 
biztosította a rendezvényt. 

b) Az Isaszegi kerékpáros emléktúra zavartalan és balesetmentes lebonyolításában 
gépkocsizó és motoros járőrökkel vett részt a Felügyelet. 

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

d) A Rendvédelmi Napon a Felügyelet is részt vett, 10 fővel biztosítottuk a rendezvényt, 
valamint bemutattuk az általunk használt informatikai és egyéb technikai eszközöket, 
gépjárműveket, ezzel is népszerűsítve a Felügyeletet. 
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e) Az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozata keretében a Felügyelet részt vett a 
kerékpáros verseny közúti biztosításában. 

f) Szeptember hónapban a tanév megkezdésével az iskolák környezetében a gyermekek 
és a szülők biztonsága érdekében a közlekedési szabályok betartásának fokozott 
ellenőrzésére került sor. Több oktatási intézménynél biztosították a felügyelők a 
gyalogátkelőhelyeket a reggeli és a délutáni órákban. 

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

h) Az Újköztemető környékén a Halottak Napi forgaimat a Felügyelet 6 fővel 
biztosította az ünnep valamennyi napján, együttműködve a rendőrség és polgárőrség 
munkatársaival. 

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

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

3. Lakossági bejelentések kezelése 

A Felügyelet diszpécserszolgálatához a 2016. évben 328 esetben érkezett lakossági 
bejelentés. (2015-ben 421 esetben) 

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 
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. 
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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 fényképfelvétel 
készült a közterület-használati ügyintéző részére. 
2016. évben 292 alkalommal került sor közterület-használati hozzájárulás ellenőrzésére. 
(2015. évben szintén 292 alkalommal került sor közterület-használati hozzájárulás 
ellenőrzésére). 

2. Jogosulatlan közterületi értékesítés 

A tulajdonos hozzájárulása nélküli árusítás száma a kerületben csökkenő tendenciát mutat, 
2016. évben 9 alkalommal tettek feljelentést a felügyelők a közterületi árusítás szabályainak 
megsértőivel szemben, 5 esetben helyszíni bírságot szabtak ki (2016. évben az intézkedések 
száma összesen 24 volt). 
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3. Koldulás 

Jogosulatlan közterületi értékesítés szabálysértés miatt 
szabálysértési eljárás kezdeményezése 

2015 2016 

A közterületeken zaklató módon kolduló személyekkel szembeni intézkedéseink során 2016. 
évben a felügyelők bátrabban éltek a helyszíni bírság kiszabásának lehetőségéveL Hozzájárult 
ehhez az is, hogy a kerület koldulássalleggyakrabban érintett pontjairól eltűntek az "állandó 
személyek", így a helyszíni bírságolással is kellő visszatartó hatást lehetett elérni. 

Összességében a diagrammok is jól szemléltetik, hogy a szabálysértés visszaszorítására tett 
intézkedéseink hatékonyabban működnek. 

Koldulás szabálysértés miatt helyszíni bírság 
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4. Köztisztasági szabálysértés 

A kerületben élőket nagymértékbenirritáljaa környezetüket szennyezők magatartása. Ez nem 
kizárólag a szemetelésben nyilvánul meg, hanem a közterületen kisebb-nagyobb 
szükségletüket intézők magatartásában is. 

A számadatokat értékelve megállapítható, hogy a felügyelők több szabálysértővel szemben 
intézkedtek sikeresen, nagy mértékben nőtt a kiszabott bírságok és az eljártás 
kezdeményezések száma is. 
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5. Szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilalmának megszegése 

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

A 2016. év folyamán összesen 354 intézkedésre került sor. Jellemzően a Városközpontban a 
Körösi Csoma sétányon, a Körösi Csoma úton, a Szent László téren, a Liget téren, valamint a 
Maglódi úton 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 10. szám alatt lévő üzletben, a Gépmadár utca 10. 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. 

A felügyelői intézkedéseket a közterületi szeszesital-fogyasztás tekintetében először a 
tájékoztatás és figyelmeztetés jellemezte, majd a jogszabálysértő magatartást tanúsítókkal 
szemben szigorúbb fellépés következett. A lakosságat 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. 

A jogsértés szankcionálása során több alkalommal egyeztettünk a szabálysértési hatósággal és 
mivel az elkövetői kör jellemzően a lakhely nélküli személyek közül kerül ki, nagyobb 
számban éltünk a helyszíni bírságolás lehetőségével, amennyiben az elkövető a szabálysértést 
a helyszíni intézkedés során elismerte. 
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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 

6. Közerkölcs megsértése 

Ha az illuminált személy magatartása olyan mértékű, hogy a garázdaság tényállása még nem 
állapítható meg, de egyébként a közerkölcsöt sérti, úgy élve a szabálysértési törvény adta 
lehetőséggel a közerkölcs megsértése miatt intézkednek a felügyelők. Ez a szabálysértési 
tényállás természetesen nem csak az alkoholos befolyásoltság alatt álló személyekkel 
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szemben állapítható meg, hanem valamennyi olyan esetben, amikor az elkövetői magatartás 
azt indokolja. 

2016. évben 3 fővel szemben szabtak ki helyszíni bírságot a közterület-felügyelők közerkölcs 
megsértése szabálysértés elkövetése miatt. 

7. 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 kutyapiszokgyűjtő-edények vannak elhelyezve, illetve azokat 
áthelyezik az igényeknek megfelelően. A közterület-felügyelők a gyűjtőket is ellenőrzik, és 
szükség esetén jelzik az ürítés vagy a pótlás szükségességét a Kőkert Kft. munkatársainak. 
Napi munkakapcsolat van a Kőbányai Állatvédelmi Járőrszolgálattal, rendszeresek a közös 
ellenőrzések, illetve szükség esetén minden esetben a megfelelő segítséget nyújtotta a 
Felügyelet a Járőrszolgálatnak Az ebtartással kapcsolatos szabályok megsértése miatt 
szabálysértési helyszíni bírság kiszabására is sor került 3 esetben. 

8. Illegális hulladék, özönnövényekkel, valamint a közterületek rendjével kapcsolatos 
intézkedések 

Budapest Főváros Közgyűlésének a főváros köztisztaságáról szóló 4811994. (VIII. 1.) 
Fővárosi Közgyűlési rendelet, illetve közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 
32/2015. (XII.18.) KÖKT rendelet 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. 

2016. évben összesen 228 ingatlan esetében történt meg értesítés elhelyezése a 
gyommentesítési, valamint a síkosságmentesítési feladatok elvégzése érdekében. 

Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály munkatársaival az özönnövény-mentesítési 
program keretében megtörtént a kerület bejárása, illetve visszaellenőrzése is. 

Jelentős gondot okoz a kerületben a nagymennyiségű illegális hulladék megjelenése. A 
felderített gócpontokon szerveztünk figyelőszolgálatokat, azonban ezek eredményessége 
rendkívül alacsony, a megfigyelt helyeken stagnál a hulladék elhelyezése, vele egyidőben más 
helyeken megjelenik. 2016. évben elindítottunk egy beszerzési eljárást, amely során olyan 
mobil, napelemmel és akkumulátorral üzemelő kamerákat szerzünk be, amelyek mobil 
telepítésűek és az elhelyezésükhöz nem szükséges infrastruktúra fejlesztés. Az első kamerák 
2017. év első negyedévében kerülnek leszállításra, felszerelésükkel nagyobb hatékonysággal 
és operatívabb módon tudjuk ellenőrzés alatt tartani az illegális hulladék lerakására leginkább 
frekventált helyeket. 
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A közterületeken észlelt illegális hulladékról minden esetben értesítettük a Kőkert Kft.-t. 

KŐKERT kiértesítése illegális hulladéklerakás miatt 
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A szelektív hulladékgyűjtők számának jelentős csökkenése miatt az FKF Zrt. felé továbbított 
észleléseink száma csökkent. 
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9. Közlekedési, közúti ellenőrzések 

A Felügyelet egész évben kiemeit feladatként kezelte a közúti jelzőtáblák meglétének és 
állapotának ellenőrzését. A jelzőtáblák hiányát, valamint a kidöntött, megrongálódott 
jelzőtáblák pótlását, cseréjének szükségességét a Városüzemeltetési Osztálynak jelentettük 

Ugyancsak részükre továbbítottuk az úthibákkal, járdahibákkal és egyéb közúti problémákkal 
kapcsolatos észleléseinket 
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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. 

10. Közúti közlekedéssel kapcsolatos intézkedések 

A közterület-felügyelők közúti közlekedéssel kapcsolatos szabálysértési intézkedéseiket a 
megállási és várakozási tilalmak megszegőivel szemben alkalmazzák. 

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. 

A közúti közlekedés szabályainak megsértésemiatt összesen 1876 esetben került kiszabásra 
helyszíni bírság a közterület-felügyelők által a gépjárművezető távollétében, míg helyszíni 
bírságot 114 esetben szabtak ki. 

A lenti diagrammokat értékelve az állapítható meg, hogy az intézkedések a gyorsabb és 
hatékonyabbnak bizonyuló helyszíni bírságolás irányában mutat növekvő tendenciát, azt 
tapasztaltuk ugyanis, hogy bizonyos területeken végzett rendszeres ellenőrzés és bírságolás 
viszonylag rövid idő alatt meghozza az eredményét, az adott területen a várakozási rend a 
jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően történik. 
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Közúti közlekedési szabályok kisebbfokú megsértése 
szabálysértés miatt helyszíni bírság kiszabása 

2015 2016 

2016. évben a közterület-felügyelők 100 esetben tettek feljelentést a köztekedési 
szabálysértők ellen. 

A feljelentések közvetlenül az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező BRFK 
Központi Közlekedési Szabálysértési Osztályára kerültek megküldésre. 
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Összességében értékelve a köztekedési szabálysértések miatti intézkedéseket megállapítható, 
hogy a felügyelők hatékonyan képesek fellépni a szabálysértőkkel szemben, növekszik a 
helyszíni bírság kiszabásának alkalmazása és csak a legkirívóbb szabálysértésekelkövetőivel 
szemben volt szükség szabálysértési eljárás megindításának kezdeményezésére. 

2016. évben a Felügyelet elkezdte alkalmazni a közterületen szabálytalanul elhelyezett 
gépjárművek - a további intézkedések foganatosításának érdekében - kerékbilinccsel történő 
rögzítését. Fontos kiemelni, hogy a kerékbilinccsel történő rögzítés nem "büntetés", hanem 
egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi, hogy az intézkedő felügyelő intézkedés alá tudja 
vonni a szabályok megsértőjét, hiszen az intézkedési jogkör a megállási és várakozási 
szabályok megsértőivel szemben áll fenn, így a szabálysértő jellemzően nem tartózkodik a 
helyszínen az észleléskor. 
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ll. 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 501 alkalommal helyezett el értesítést a 
gépjárművek szélvédőjére . 

Az értesítést követően a gépjárművek jelentős részét a közterületről eltávolították. Kőbánya 
közterületeiről 2016. évben 85 darab gépjármű elszállítása történt meg. Általánosságban 
elmondható, hogy az értesítések kihelyezését követően az üzernképtelen, szabálytalanul 
elhelyezett járműveket a tulajdonosok, üzembentartók nagy százalékban a közterületről 
eltávolították, ugyanakkor az elszállított járművek száma kis mértékben meghaladta a 2015. 
évi mennyiséget (75 darab). 

Üzemképtelen gépjárművek eltávolítása a közte rül etről 
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12. Közlekedési szabályszegéssel kapcsolatos közigazgatási bírságok 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény felhatalmazást ad a közterület-felügyelőnek 
közigazgatási bírság kiszabására a behajtási tilalom, a kötelező haladási irányra, valamint a 
korlátozott forgalmú övezetekre vonatkozó szabályokat megszegökkel szemben. 2016. évben 
59 alkalommal szabtak ki közigazgatási bírságot a felügyelők a behajtási tilalom 
megszegőivel szemben, szemben a tavalyi 92 esettel, így elmondható, hogy a 
jogszabálysértések megszüntetése tekintetében végzett ellenőrzések és intézkedések kellő 
visszatartó erővel bírtak. 
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13. Közterületen életvitelszerűen tartózkodás 

A Közterület-felügyelet munkatársai munkájuk során alkalmazzák a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012 évi Il. 
törvény 179/ A. §-ában meghatározott, életvitelszem közterületen tartózkodás szabályainak 
megsértése szabálysértési tényállás hatályba lépése után alkalmazandó eljárási rendet. 

A Felügyelet a 2016. évben hajléktalan személyek közterületen történő életvitelszem 
tartózkodásamiatt szabálysértési eljárást nem kezdeményezett, tizenhárom esetben kérték fel 
a hajléktalan személyeket a védett terület elhagyására, melynek a hajléktalan személyek 
minden esetben eleget tettek. Tíz esetben egészségügyi ellátás miatt értesítették a mentőket. A 
Közterület-felügyelet szolgálati gépjárműveiben rendszeresítésre kerültek életmentő
melegítő fóliák, 4 esetben forró tea biztosításával segítették a fedél nélkül élőket. 

14. Térfelügyeleti rendszer 

A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésének tapasztalatairól félévente külön tájékoztató 
készül a Képviselő-testület számára, a következő tájékoztatásra 2017. áprilisában kerül sor. 

A térfigyelő rendszer működésével biztosítja a közterületek rendjét, növeli a biztonságérzetet a 
lakosokban. A térfigyelő rendszerrel megfigyelt területeken gyakrabban, a tapasztalt 
jogsértések bekövetkeztét követő igen rövid időn belül megjelenik az intézkedő járőr. 2016. 
december végére áthelyezésre került a rendőrségről a központ a Felügyelethez, valamint a 
korábbi hat munkaállomás további kettővel bővítésre került, így jelenleg összesen 8 
munkaállomáson folyik a l 00 karnera képének értékelése. Lezajlott a rendszer 
korszerűsítésének első üteme, ennek során a városközpontban és az Újhegyi lakótelepen lévő 
37 darab karnera került lecserélésre HD felbontású kamerákra és a jelátviteli hálózat 
korszerűsítése is megtörtént 

15. Feladatok 2017. évre 

Az idei év kiemelkedő feladata a közterületek rendjének további javítása, kiemeit figyelemmel 
a lakosságot leginkább irritáló jelenségek visszaszorítására, különösen a közterületi 
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hulladéklerakások, köztisztasági szabálysértések, csökkentése, valamint a közösségi együttélés 
alapvető szabályainak betartatása. 

Budapest, 2017. március " )."f' 
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