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a közterület - felügyelet tevékenységének 2018. évi tapasztalatairól

Tisztelt Képviselő-testület!
Önkonnányzatunk a közterület-felügyeleti fe ladatokat - a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 20 11 . évi CLXXXIX. törvényben foglalt fe lhatalmazás alapján - a Polgármesteri Hivatal
Hatósági Főosztályán belül működő Rendészeti Osztálya útján látj a el.

Személyi állomány
A Rendészeti Osztály álláshelyeinek száma 201 8. évben 45 fö: 1 fö osztál yvezető , 2 fö
3 fö rendészeti ügy intéző, 1 fö ügyfélszolgálati ügyintéző , 38 fö végrehaj tó állomány
(2 1 fö közterül et-felügyelő és 17 fö segédfelügye l ő). A végrehajtó állomány a váltásvezetők
irányítása mellett 9 és 10 fős váltásokból áll.

csoportvezető ,

A 20 18. évben csak minimáli s fluktuáció volt tapasztalható az osztályon, köszönhetően annak, hogy
az önkormányzat a végrehajtó állomány tagjait különböző céljutalmakkal, szolgálati lakás
biztosításával, ill etve segédfelügye lőből közterület-fe lügye l ővé történő átképzési támogatással
ösztönözte a helyben maradásra.
A közterület felügye l ők 0-24 órás rendszerben dolgoznak, három műszakban, 12 órás műszakokkal.
A müszakbeosztások ideje 7.00 órától 19.00 óráig, 10.00 órától 22.00 óráig, valamint 19.00 órától
07.00 óráig tart a hét minden napján.
A Rendészeti Osztály jelenleg 6 fö (4 közterület-felügyel ő, 2 segédfelügyelő) üres státusszal
rendelkezik, 1 fö ta.itósan betegállományban van, 3 fö pedig hamarosan nyugállományba vonul. Ez a
létszániliiány a fo lyamatosan növekvő feladatok mellett már j e lentősnek mondható, ezért fontos,
keze l end ő probléma.
A közterületi térfi gyelő kamerarendszer jövő évi fejlesztése esetén, a térfi gyel ő i munkák ellátásának
biztosítása érdekében, a j elenlegi létszám további 2 közterület-felügye lői státusszal való bővítése
szükséges.

Tárgyi feltételek
20 16. április l-től a Rendészeti Osztály új telephelyen működik a Budapest XV. kerület Illyés Gyula
u. 28. szám alatt, amely megfelelő elhelyezést biztosít a rendészeti feladatok ellátásához, valamint a
térfigyelő kamerarendszer központi megfi gyelő he lyének ell átásához. A Rendészeti Osztály
gépjármű állománya jelenleg három rendészeti jelleggel ellátott gépjárműből , kettő rendészeti
jelleggel el nem látott gépjárműből , valamint kettő robogóból áll.
A közterület-felügyeleti munkát segíti az intézkedéseket rögzítő PDA készülék és a hozzá
kapcsolódó KÖZREND rendszer komplex közterület-felügyeleti információs rendszer.

A kollégák közötti kapcso lattartást hatékonyan segíti a
hivatali mobiltelefon meghatározott éves keretösszeggel.

közterület-felü gyel ők

részére biztosított

A Rendészeti Osztály jogszabályban meghatározott feladatai
- A közterül etek jogszerű haszná latának, a közterületen fo lytatott, engedélyhez illetve útkezelési
hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabál yszerűségé nek az ellenőrzése .
- A közterületek rendj ére és tisztaságára vonatkozó j ogszabályok által tiltott tevékenység
megel őzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, i\l. szankcionálása.
- Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében.
- Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében és a köztisztaságra vonatkozó j ogszabályok
végrehajtásának e ll enőrzésében.
- Közreműködés a társadalmi bűnmege lőzés i fe ladatok megvalósításában, a közbiztonság és a
közrend védelmében.
- Közreműködés á llat-egészségügyi és ebrendészeti fe ladatok ellátásában.
A mozgásában korlátozott személyek parkolás i igazolványa j ogszerű használatának és
birtoklásának az ell enőrzése.

A Rendészeti Osztály 2018. évi feladat ellátása

Szabálysértési ügyek
a sza bá l ysértésekrő l , a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
szóló 20 12. évi 11. törvény alapján 14 szabálysértési tényállás észlelése esetén jogosultak
intézkedni közterületen.

A

járőrök

rendszerrő l

A
-

lakosságot legjobban zavaró, és ezért a legtöbb intézkedést igénylő tényállások a
közterületen történő szeszes ital fogyasztása (200. § ( 1) bek. a.),
köztisztasági szabályok megsértése (196. § ( 1) bek. a.),
KRESZ szabályok megsértése.

következők:

Az intézkedő járőrök november 15-i g összesen 2.580.000 Ft összegben szabtak ki szabálysértési
bírságot. A jogszabályváltozások miatt 2017. január l-j étől a Magyar Államkincstá.Jt illeti a befizetett
összeg.

Az idei j ogszabál yváltozások következtében országosan egységesítésre kerültek a szabálysértési
alakzatoknál eddig használt készpénz-átutalási megbízások, ezért annak jogszabályi és formai
megfelelését követően kerülhetett sor a tömeggyártásra, amely 2018. április hóban realizálódott. A
közterület-felügyel ők ezért szabálysértési helyszíni bírságot csak ezt köve tően tudtak kiszabni, addig
a figyelmeztetés alkalmazására és a szabálysértési eljárás kezdeményezésére volt lehetőségük,
amelyet számos esetben meg is tettek.

KRESZ közigazgatási szabályszegések
A közúti közleked ésrő l szóló 1988. évi l. törvény alapján a behajtási tilalomra, a köte l ező haladási
irányra és a korlátozott övezetbe történő behajtási szabályok megszegése miatt 55 esetben történt
közigazgatási bírság kiszabása az osztályon 1.650.000 Ft összegben.

Közösségi együttélés szabályainak megszegése miatt tett intézkedések
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló 41/20 15. (Xl. 30.) önkormányzati rendelet a közterül et-fe lügye l ők feladatává teszi a
rendeletben foglaltak végrehajtását.
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Zöldterületen, zö ldfelületen történt parkolás miatt összesen 629 esetben indult eljárás,
esetben történt bírság kiszabás 5 10.000 Ft összegben.

ebből

21

A Képvisel ő -testü let elvárásainak megfelelően a szabá l yszegők el ső alkalommal csak írásbeli
figye lmeztetésben részesültek határozat formájában. Az intézkedések sikerességét mutatja, hogy az
összesen megtett 629 intézkedésbő l csak 2 1 bírság került kiszabásra, azaz az e lkövető k nagy része
ismételten már nem parkol kerül etünkben zöldterületen.
A közösségi együttélés szabályai közül a másik leggyakrabban el őforduló szabályszegés a közterület
engedély nélküli használata. A szabályszegés miatt 139 esetben került sor helyszíni bírság
kiszabására 1.455 .OOO Ft összegben.
Több esetben intézkedtek a j árőrök a zárható játszóterek nyitva tartási idő n túli igénybe vétele miatt,
melyeknél a sza bá l yszegő személyekkel szemben szóbeli fi gyelmeztetést alkalmaztak.
A pénzforgalmi kimutatást az 1. melléklet, a j ogsértéseket, az intézkedésszámokat és bírságösszegek
tételes felsorolását pedig a 2. melléklet tartalmazza.

Üzemképtelen gépjárművekkel kapcsolatos intézkedések
Az üzemképtelennek minősül ő gépj árm űvek felderítése, elszállítása terén az osztály komoly
eredményeket é11 el. A tárgyi i dőszak folyamán 560 db forgalmi rendszám nélküli, illetve érvényes
hatósági vizsgával nem re nde lkező gépj ármüvet derítettek fe l a járőrök.
A felderített gépjárművek közül összesen 107 gépj árm ű tu lajdonos nem tett eleget a jogszabályi
kötelezettségeinek, így ezek a j árm űvek elszállításra kerültek, ezzel is enyhítve a kerületi lakosság
parkolási gondjain.

Ebek póráz nélküli sétáltatása közterületen
Állandósult probléma a kerületben az ebek póráz nélküli sétáltatása, amely miatt számos írásbeli és
telefonos bejelentés érkezik az osztályra. A póráz nélküli sétáltatás miatt a közterül et-felügye l őnek
nincs lehetősége bírság kiszabására. Szabályszegés esetén az el követőve l szemben állatvédelmi
eljárást kezdeményeznek. 20 18 . november 15-ig 16 ügyben indítottak eljárást.

illegális szemét közterületen

történő

elhelyezése

Rendkívül i anyagi megterhelést okoz Önkormányzatun k számára az illegáli s szemét elszáll íttatása,
valamint a szabálysértést e l követők fel derítése, tettenérése.
Az illegális szemét lerakásának megakadályozását, illetve szankcionálását elősegíti a térfi gyel ő
kamerarendszer működése, amelynek felvételei alapj án 20 18. j anuár 1. óta 25 1 alkalommal került sor
szabálysértési elj árás kezdeményezésére. Kül ön böző - kamerák által nem felügyelt - helyszíneken
42 esetben sikerült a köztisztasági szabálysértések el követő it tetten érni és részükre összesen 465.000
Ft helyszíni bírságot kiszabni .
A leginkább fertőzött területek a kerületben a Wysocki u. - Pázmány Péter u. - Taksony sor utcarész,
a Kozák tér M3-as mindkét oldala, a Rekettye u. M3 -as felüljáró alatti része, a Mogyoród útja (Régi
Fóti út - Városkapu u. közötti rész), Pázmány Péter u. 1. és a szelektív hull adékgyűjtő edények
környezete. A meg l évő helyszínekrő l külön térkép készült, amely alapján a fokozottabb
ell enőrzéseket egész évben végre lehet hajtani az illetékes szerveknek.
Té1:fi.gyelő szolgálat működtetése

Az osztály telephelyén kialakított térfigye l ő kamera.helyiségben a nap 24 órájában állandó háromfős
j elenléttel fo lyamatosan felügyelik a munkatársak a jelenleg 64 kamera á ltal ellen őrzött közterületi
helyszíneket.
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20 18. december végéig további 14 kamera telepítésére kerül sor. A 20 18. évi karnerafej lesztéssel a
közterületi kamerák száma 78-ra bővü l , amely tovább növeli a kerület közbiztonsági lefedettségét és
az állampolgárok biztonságérzetét.
id őszak ban idén már több mint 2000 dokumentált esetben vonu ltak ki a rendészek
helyszínekre a szükséges intézkedések megtétele céljából, melyek részletes kimutatását a
3. melléklet tartalmazza.

A vizsgált
kü l ö nböző

20 18. évben a rendő rség 158 esetben kérte a térfi gye l ő i kamerák fe lvételeinek a lementését
k ü l ö nböző eljárások lefolytatásához, amely l ehetővé tette a bűn ü ld özés hatékonyságának növelését.
2019. évben is fontos cél a közterü leti térfigye lő kamerarendszer bőv ítése, mivel több olyan terület is
található még a kerületben, amelyek lefedése közbiztonsági, ill etve vagyonvédelmi szempontok miatt
indoko lt. Ennek biztosítására a 2016. évben benyújtott VEKO P-6.2.1-1 5-20 16-00005. számú város
rehabi litációs pá lyázat a rehabi litációs területen további 12 helyszínt jelölt meg a közterületi
térfi gyelő kamerák tervezett telepítésére, melyek pályázati támogatásból kerülnének kiépítésre a j övő
év során.
A kamerák ide i rendszerbe állításával a 64 kamerából már 11 helyszínen kizáró lag az illegális
szeme te l ők tettenérése az e l sőd l eges fe ladat, amely helyszí neket egy kameraképernyő n a nap 24
órájában egy fő rendészeti munkatárs állandóan fi gyel és jogsértés észlelése esetén azonnal ri asztja a
helyszínhez legközelebb tartózkodó já rő röket az e l követők sikeres tettenérése és a kerület
tisztaságának megő rzése célj ábó l.
Játszóterek nyitás - zárása

Az önkormányzat i vagyon védelmét biztosítva 20 16. augusztus e l sej étő l az Osztály munkatársa i napi
szinten végzik a kerületben található 11 korszerü játszótér zárását és nyitását, valamint ellátják azok
napközbeni és éjszakai ellen őrzését.
Közös szolgálatok

A közös szo lgálatokra az adott i dőszako kra je ll e mző jogsértésekre tekintettel a kerületi rendészeti
szervekkel fo lyamatosan, minden hónapban, vá ltozó i dőponto kban sor kerül a kerületi ál lampolgárok
komfo rt- és biztonságérzetének erősítése céljából. 20 18 november 15-ig 48 alkalommal került sor
közös szolgálat ellátására a BRFK. XV. kerületi Rendőrk apitányságga l , a Főváros i Önkormányzati
Rendészeti Igazgatóságga l, valamint a Rákosmenti Mezei Ő rszol gál attal.
Ügyeleti szolgálat
Az ügyfélszolgálaton ügyeletet adó kollégát telefonon 812 fő , személyesen 157 fő kereste meg
lakossági bejelentés megtétele, valamint kiszabott helyszín i bírsággal kapcso latos informác iókérés
célj ából. A térfi gyelő helyiségben szo lgá latot te lj esí tő kollégákat az ügyfélfogadás i időn kívül 355
esetben keresték meg a lakosok bejelentések megtétele mi att.
Parkőrszolgálat

A parkő rszo l gá l at 20 18. év augusztus 15-j ével került bevezetésre a Képvi se l ő- testü l et döntése
nyomán, e l ső lépésben, kísérleti program ként a három leglátogatottabb és szabályszegésekkel is
leginkább érintett, egymáshoz köze li, könnyen bejárható, fel ü gye lh ető parkban illetve téren (Nádastó
park, Kontyfa utcai rekreác iós park, Fő tér).
A parkőrszo l gá l at 1 fő közterü let-fe lügye l őve l , 1 fő segédfe l ü gye lőve l és 1 fő köztisztasági
munkatárssal (Répszolg. Kft.) látj a el szolgálatát a hét minden napján regge l 07:00 órátó l este 19:00
óráig.
A parkő rszo l gálat rnüködésének ed digi tapasztalatai szerint a fe lügyelt területek tisztábbak lettek és
ott csökkent az elkövetett szabályszegések száma. A lakosság véleményének megismerése céljából
összeáll ított kérdő ív kiértéke lése alapján az új szo lgáltatás lakossági fogadtatása is ked vező . A
vá laszadók többsége talál kozott a parkő rökke l. tisztábbnak, biztonságosabbnak érzi lakókörnyezetét,
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és több mint 90 %-a támogatja a parkőrszolgá l at folytatását, a felügyelt parkok körének bővítésével.
A lakosság szemszögéből az is pozitívum, hogy a helyszínen személyesen találkozhatnak a
parkőrszo l gálatot ellátó kollégákkal, panaszaikat észrevételeiket a helyszínen jelezheti k fe léjük.
„ Add a kezed"

bűnmegelőzési

célú pályázatfolytatása

Az „Add a kezed" generációkat összefogó bűnmegelőzési projekt 6 hónapos fenntarthatósági
szakaszát hagytuk magunk mögött 20 18. március 3 1-én. Számos közreműködő szakember mellett akik színvonalas és szakmailag kiemelkedő munkát végeznek - ki kell emelni a BRFK XV. kerületi
Rendőrkapitányság, a Palotai Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint az
Önkormányzati Rendészet munkatársainak, vezetőinek segítségét és közreműködését. A kerület
forgalmas pontjain megjelenő rendészeti szakemberek (rend őrök , polgárő rök , önkormányzati
rendészek) túl a hiteles szakmai tájékoztatáson, j el entősen erősítik a polgárok bizalmát is e hatóságok
iránt. A kedvező tapasztalatok alapján az Önkormányzat képviselő-testületének döntése nyomán a
program - az önkormányzat saját forrásábó l - folytatódott 2018. évben.
A program során az idei évben eddig hat alkalommal történt kitelepülés a kerület
helyszínein:

kül önböző

1. 20 18. február 24-én a Pólus Centerben. Téma: „Közterü leti rendetlenségek"
2. 2018. március 24-én a Pólus Centerben. Téma: „Tavaszi nagytakarítás - illegális
szemétlerakás, veszélyes hulladékok környezetkárosító hatásai, közterületi rendetlenségek"
3. 2018. május l -jén a Bányász parkban. Téma: „Önkéntesség"
4. 2018. június 30-án a Pólus Centerben. Téma: „Internetes veszélyek"
5. 2018. augusztus 25-én a Gergő utca Pestújhelyi út és Őrjárat utca szakaszán. Téma: „Mire
figyeljünk gyermekeink biztonsága érdekében az iskolakezdés idején?"
6. 20 18. október 27 -én a Pólus Centerben. Téma: „M ire j ó az erőszakmentes kommunikáció?"
A rendezvényeken a programsorozat keretében felmerülő témákkal kapcso latban egy egyszerű totó
kitöltésével praktikus, gyakorlati tanácsokat adtak munkatársaink. A totót kitöltők részére szóró
ajándékok kerültek kiosztásra, a program logój áva l ellátott hűtő mágnes, to ll és karkötő közül lehetett
választani .

Egyéb önkormányzati feladatok végrehajtásában való részvétel
A közterü let-felügye l ők minden hónapban az éppen aktuálisan problémás területeken
posztszo lgálato t látnak el, ezzel bi ztosítva az intézkedések hatékonyságát, a lakosság
biztonságérzetének mege rős ítését.
Az állandó 24 órás szolgálat bevezetése óta a járőrök idén is több alkalommal teljesítettek rendkívüli
munkavégzés keretében éj szakai szo lgálatot az ittas személyek és az illegális módon hulladékot
elhelyező szabálysértő k visszaszorítása miatt.
Az idei évben az Újpalota területén a hajl éktalanokkal kapcso latos lakossági bejelentések nagy száma
miatt a Család- és Gyennekjóléti Központ munkatársaival és a hivatal társosztályaival heti
rendszerességgel tartanak a j árő rök közös bejárást a haj léktalanok okozta problémák megoldása
célj ából.
Az osztály rendszeresen részt vesz az önkorm ányzati rendezvények helyszíni biztosításában.

Összegzés
Összességében megállap ítható, hogy a Képvise l ő- testü l et által támogatott Rendészeti Osztály a
legjobb tudása szerint eredményesen látja el a fo lyamatosan növekvő feladatait.
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A megszakítás nélküli közterületi jelenlét, az állandó térfigyelői szolgálat, az azonnali reagálás a
panaszbejelentésekre, a parkőrszolgálat bevezetése, valamint a társszervekkel történő közös
intézkedések hatására érezhetően csökkent a közterületen elkövetett jogsértések száma.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2018. november „.3! ·„.

~\
dr. Lamperth Mónika
jegyző

Melléklet:
1. Pénzforgalmi kimutatás
2. Jogsértések, intézkedések és bírságösszegek
3. Intézkedések a térfigyelő kamerák észlelései alapján

(1

)Témafelelős:
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„ „.
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„. „ .

„ . „

„

Hatósági

(2) Jegyzői láttamozás: 2018 ..... ... .. hó ... .... nap
(3) Háttéranyag a Rendészeti Osztályon található.

Főosztály

Aláírás: ............... .... ....: ....... ..... .. ! .. .. ... .
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Képvisel ői Csoportnak

leadva:

2018 +
Átvette:...„ ...•. „.„„ . ... „ .. „ .. .. „ . .... .

1. melléklet

Péniforgalmi kimutatások és információk az Osztály intézkedéseiró1
2018.január 1- november 15.

Az Önkormányzat számlájára 2018. november 15-ig befolvt bírságösszeg:

3.615.000,-Ft

A kiszabott bírság megoszlása:
Önkormányzati bevétel: 3.6 15.000,- Ft
Állam i bevétel: 2.580.000,- Ft

Tényleges bevétel:
Önkormányzati bevétel: 2.640.000,- Ft
Állami bevétel: 1.0 10.000,- Ft

Kiterhelés 2018. 01. 01.-2018. év 11. 15- ig
Közig. HB kiterhelés
Közig. THB kiterhelés

1.605.000,- Ft.
2.0 10.000.- Ft.
3.615.000,- Ft.

Kiszabott bírságok 2018. 11. 15-ig (db):
Közig. HB intézkedés
144 db
50 db
Közig. THB intézkedés
Összes Közig. intézkedés
194 db
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2. mell éklet

Jogsértések, intézkedések és bírságösszegek
2018. január 1 - november 15.

Szabálytalanul parkoló
(KRESZ)
szab. sértés
Szabálytalanul parkoló
gépjárművek (KRESZ)
szab. sértés
20 12. évi II. Szabs. tv.
200. § (1) bek. a)
szeszesital fogyasztás
közterületen:
2012. évi II. Szabs. tv.
196. § (1) bek. a) és (2)
bek. köztisztasági
szabálysértés:
gépjárművek

20 12. évi II. Szabs. tv.
185. § (2) bek. koldulás
2012. évi II. Szabs. tv.
192. § (1) bek.
közerkölcs megsértése
20 12. évi II. Szabs. tv.
200/ A. jogosulatlan
közterületi értékesítés
Szabálysértési egyből
feljelentés (KRESZ)
Szabálysértési egybő l
feljelentés (szeszesital
fogyasztás közterületen)
Szabálysértési egyből
feljelentés (köztisztasági
szabálysértés)
Közig. KRESZ
helyszíni bírság
Közig. KRESZ távolléti
helyszíni bírság
Közig. KRESZ egyből
fel jelentés
Közösségi együttélés
a l apvető szabályainak
megszegése
Közösségi együttélés
alapvető szabályainak
megszegése
Közösségi együttélés
al apvető szabályainak
megszegése
Összesen

Intézkedés

Bírsá~ össze~e

Távolléti helyszíni
bírság

37

1.095.000

Helyszíni bírság

5

50.000

76

770.000

42

465.000

1

10.000

4

40.000

13

150.000

105
23

21
5

150.000

50

1.500.000

l

fi gyelmeztetés

629

közigazgatási bírság

21

510.000

helyszíni bírság

139

1.455.000

1172

6.195.000
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3. melléklet

Esemény

Intézkedések a térfigyelő kamerák általi észlelések alapján
2018. 1a11uar
.
, 1 - november 15
Kiérkezés
Figyelmezt Feljelentés Helyszíni
előtt
etés
bírság
megszű nt

Közterületi szeszesital
fogyasztás

106

191

7

Gya l ogátke l őhel y előtt

32

28

8

Járdán várakozás

55

313

2

Zöldterületen várakozás

39

44

140

Buszmegállóban vagy taxi
megállóban várakozás

113

300

Megállni tilos tábla
hatálya alatt megállás

10

19

4

Mozgássérült parkolóban
megállás

10

222

1

Forgalommal szemben
parkolás

2

2

Kereszteződés ben

14

55

Szab.
sért.
THB

Közig
THB

34
2

parkolás

öt
méteren belül várakozás
Illegális hulladék
elhelyezés
Köztisztasági
szabálysértés

5

Eb póráz nélkül sétáltatása

18

15

Kerékpár úton megállás

7

5

2

2

1

1

25 1

7

4

7

1

Rakodási terület
Behajtani tilos

6

Jogosulatlan közterületi
értékesítés

1

Záró vonal mellett

1

1

3

2

2

3 méteren belül megállás
1

Koldulás
Tiltott fürdés (szökőkút)

1

1

Kisállat tetem ATEV ért.
Ingatlanról való kiáll ás
akadályozása
Várakozni tilos tábla
hatálya alatt megáll ás

1
..,
.)
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