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BESZÁmor,o ľErEľľEs
Óľuoł_ľnxÁsľĺncyÉn xozľBRÜlľ'ľ-ľBĺ,Ücynĺ,n'ľ

2018. nvl ľĺulĺxÁĺÁnÓl

Bevezetés

Óbuda-gekásmegyer onkormanyzat Képviselőtestülete a 84loWŻ007.(il. 27 ') számű határozatttval
létrehozta obuda-gékásmegyer Kĺizteľiilet-felügyeletet (a továbbiakban: Felügyelet). A Felügyelet
2007.július l-jén kezdte meg működését, hatásköľe a III. keľület teljes kozigazgatási területére kiterjed.

onállóan működő és gazdá|kodó költségvetési szeľv.

I. A FELÜGYELET Fo FELADATAI

a) azonközilti közlekedési szabályok betaľtásának ellenőrzése, melyeket jogszabály a kozteľiilet

-feliigyelő hatásköróbe is utal,
b) a közteľületek jogszeriĺ hasznáIatának, a kö'zteľületen folytatott, illetve útkezelői

hozzáj árulásho z kötött tevékenysé g szab á|y szeľiĺsé g ének e l l enórzé s e,

c) a közteľĹilet rendj ére és tisztaságaľa vonatk oző jogszabéiy álta| tiltott tevékenység megelőzése,
megakadál y ozása, megszakítása, megsztintetése, illetve szankcionálása,

d) a jogellenes állapot je|zése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljáľás más hatóság
(egyéb szerv) hatásköľéb e tartozik,

e) közľemiĺködés a taľsadalmi búnmegelőzési feladatok megvalósításában, aközbińonság és a

közľend védelmében,

Đ a köztísztasźryta vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében való
közremfüödése,

g) a köztęľület' az épített és a tęrmészeti köľnyezet védelmében való közľeműködése,
h) az önkormźnyzati vagyon védelmében való közreműködése,
i) az źitat-egészségügyi és ebľendészeti feladatok ellátásban való közremiiködése,
j) a vonatkoző jogszabźůyokban meghatáľozott védett övezetękben közlekedő, illetve várakoző

jáľművek behajtási- és behajtási-vaĺakozási hozzájátrulásainak, valamint a mozgźlsźtban

koľlátozott személyek paľkolási igazolvźnyainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön
jogszabályban meghatfuozottak szerinti szankcionálása, ahozzź$źtruIás kiadójĺlnak éľtesítése,

k) a ľendőrhatóság éľtesítése mellett _ a közúti ktizlekeđés szabźiyaiľől szóló jogszabályban

foglalt esetekben és felhatalmazás alapján, _ a közút kezelőjének megbízásából a jáľmiĺvek

közterületről való eltávolítása hánti intézkedések,
l) a dohányzási tilalomľa vonatkozó rendelkezések ellenőrzése,
m) a közteľĹileten töľténő szeszesital -fogyasńźts ellenőrzése,
n) a városképi, idegenfoľgalmi és tömegközlekedési szempontból frekventált csomópontok

folyamatos vagy rendszeresen visszatéľő ellenőľzése,
o) önkoľmányzati szewęzésű kultuľális, sport és egyéb ľendezvények foľgalomtechnikai és

élőerős biztosítása.
p) közteľületektakarítasa,

térfi gyelő rendszer működtetése
q) közremfüödés a városüzemeltetési feladatokbarl így ktilönösen:

-ajfudák,vize\vezetó árkok, ingatlanok előtti teľĺiletek kötelezőkarbantartźsźxal kapcsolatos
problémákat az érintett tulajđonos fe\é jelzi, annak elhźnítźsáta szćiítja fel (ktilönösen a

síkosság mentesítés, hóeltakaľítźs, źitalrános takaľítás szempontjából), ennek sikeľtelensége

esetén, eljáľás kezdeményezése,
-amennyiben közvilágítási hibát észlrel, jeLzi akönĺIlágítás üzemeltetője felé,
-közteľĹileten á1ló veszélyes (úlnőtt) fak visszametszése, illetve kivágása felől intézkedést

kezdeményez,

J



-közreműködik az önkormányzatihatáskĺirben kezelt játszóteľek, paľkok, egyéb rękľeációs és
spoľtolási célokat szolgáló kĺiztertileti létesítmények, zĺjldterületek' közutak üzemeltetésével
kapcsolatos feladatokban

TI. AVEZETES HT,LYZETE

A Felügyelet intézményirányítási és szolgálatel|átási feladatait jogszabályok és helyi rendeletek
tartalmán kíviil a Szervezeti és Mtĺködési Szabályzata hatáľozza meg A szetvezet strukturájában'
állomĺĺnytáblájábarlés vezetésében szeptembeľben ětlltbejelentős vźtItozás. A Felügyeletmeghatároző
feladata lett a viárosüzemeltetési feladatok bényítása, koordinációja és eLlhez mérten az íntézmérryi
kommunikźrciő átalakítása, a polgáľok minél szélesebb könĺ tájékoztatása éľdekében. A szervezéti
egységet éľintően korábban arobudaiVagonkezelő Non-profitZrt-né|lévő Városüzemeltetési osztály
átkerĹilt a Felügyelet állományźlba,valamint a szervezeti stľuktura kiegészült a Jogi-és Kommunikációs
os41!!l-y_ą], Ą -Ęelügyg19t,iľąyítási!! i!4t-őea egyib_villlozágok p-ę14 !Q{égJek, a szeÍvezet, és azon belül
az egyes szervęzeti egységek vezetését továbbra is jól felkészült, sokéves gyakoľlattal rendelkező
szakemberek végzik.

A FelĹigyelet bęlső mfüödését -figyelemmęI a20I8 májusában hatá|yba lévő GDPR szabá|yozátsra is -
megújultigazgatőiutasításokszabályozzálk.
A szervezet jogszerű és hatékony működését tlímogató ellenőrzéseket szaktenilětenként és
tárgyköľönként folyamatosan végľehajtjuk, a belső kontľol kiépítésľe keľült.

III. A személyzetĺ munka értókelése

1. A Felügyelet személyĺ átlománya, létszámhe|yzete

Óbuda_gekásmegyer Közterület_feltigyelet 2018. januar l_jei engedé|yezett létszĺĺmkerete 89 fő volt,
melyből 77 áIláshely volt betöltve.
2018. évben 36 fĺĺ lépett be és 13 főhagýa el állományunkato a hosszú távú taľtósan távol lévők helye
hatáľozott idejií kinevezésselkerĹilt betöltésľe 3 Íő esetében. A jogviszony megszúntetése 9 Íb esetében
közös megegyezéssel, 2 ffi esetében áthelyezéssel tiiľtént, 2 fo esetében pedig pľóbaidő alatt azorna|í
hatáIlyal keľĹilt soľ a felmondásľa.
Az év során a gépjźlrmu elszállítási tevékenység megkezdése, valamint a váľosüzemeltetési feladatok
átvétele miatt megnövekedett feladatellátással paľhuzamosan 2018. szeptembeľ l-i hatźlllya| a
képviselőtestület által elfogadott Szervezeti és Miĺki'dési Szabályzat alapján a létszámkeret 1 1 1 ftĺľe
bőYĺilt, melyből 2018.12.31. napján 97 álláshely volt betöltve.

A létszámhelyzet alakulása, megoszlása 2018. évben
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Időszak Belépők száma Kilépők száma

2018. ianuáľ 0fő 1fó
?íl1Q falrnláĺ 1€A 7 Qt<

2018. máreiúŚ
_8 

fő zffi
20l8. április 0fő 2fr
2018' máius 1fő 3fő

2fő 1fő20l8. iúnius
2018. iúlius 1fő lfő
2018. aususztus 3fő 0fő
20l8. szeptembeľ 13 fő 0fó
2018; októbeľ 3fő 0fő
2018. novembeľ 2fő 2fő
2018. december 1fő 0fő



véezettsés (fő) nem (fo)

k<jzépfokú felsőfokú Férfi NőÁ[ománycsoport
|étszám

(fő) alapfokú
34 42 T7Köztisztvise1ő 59 0 25

1 67 0 6 1Ügykezelő
231 17 13 1 29Mt. Hatályaalátartoző

25I7 44 36 72Osszesen 97

A teljes állomány 37Yr-a felsőfokú, 45oÁ-a középfokú,I8Yo-a alapfokú végzettséggel ľendelkezik. A
dolgozók 26o/o-a nó, 7 4 oÁ-a férťĺ.

A létszámának állomá iskolai és nem szeľĺnti

A közteľületi állomá létszámának ĺskolai és nem szeľinti

A közteriileti ellátó nem es szeľinti

2. Juttatások

A Képviselő_testület által elfogadott keľetösszeg - 200.000,- Ft _ a cafetéľia rendszer keretében került
kiadasrą a dolgozók egyéni rendelkezése alapján.

Az adható szociális juttatások körét hozzáigazítottllk Óbuda_ľékásmegyer Önkoľmányzattnak
hatályban lévő ľendelkezéseihez, ennek megfelelően a költségvetésben tetvęzett keľet teľhéľe 6 fo
esetébęn keľült sor családalapítási támogatás, valamint 15 fb esętében szociális támogatás biztosításáľa.
A költségvetési kereten beliil 8 fő ľészére biztosítottunk egészségügyi költségtéľítést, temetési segélý 6
ízben folyósítottunk.

3. oktatás' képzés' továbbképzés

A Felügyelet múködésében, hozzáźi|ásźlbaĺaszo\gźitatőjellegií attitíĺd érvényre juttatásźłhozkonjunktív
követelményként rca|izźĺIődott az állomány gyakoľlati és elméleti tudásának további szélesítése,
valamint az tů|ampolgáľokkal való személyes inteľakciők számában elváľt jelentős növekeđés miatt az
intézkedési kultuľa és taktikaj avítása. Ennek érdekében aŻ0l7 . évben bevezetettszámítőgépes szoftvert
tovább fejlesztettĺink, a személyľe, munkakörľe szabott, naponta néhrĺny percet igénybevevő mégis
rendkívĹil hatékony oktatás lebonyolítása céljából . Ezen fęlul az elméleti ismeľetanyagok az oktatási
tervnek megfelelően keriilnek oktatásra és számonkérésľe. Az íntézkedési kultúra és a biztonságos
intézkedések lefolytatásźń szolgźllő iĺtézkedéstaktika javitása céljából hat hetente kommunikációs és

intézkedéstaktikai tréninget taľtunk trénerek és a rendorség instruktorainak bevonásával. Ezeĺ felül a

kötelezően előíľt e-leaľning tananyag elsajátítása is végľehajtásľa keľĹil. Az előírtközigazgatási alap-,
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nem (fő)véezettség (fő)
Nő

Iétszám
(fő) alapfokú középfokú felsőfokú FérfiÁllomĺĺnycsopoľt

0 22 13 33 2Közteľület-felüeye1ők 35
1 0 5 0Kerékbilincs kezelők 5 4
4 0 12 0Köztisztasási dolsozók 12 8

Osszesen
(fiô)

Korcsopoľt (év) Féľfi
(fő)

Nő
(fő)

18-30 6 0 6
t4 1 153t-40

0 I641-50 t6
1 105l-60 9

60- 5 0 5

44 évAtlae életkor
2 52Összesen (Íő) 50



illetve szakvizsgát 6 fő teljesítette sikeresen. A 2018. évi képzési tervben szeľeplő koztisztviselői
továbbképzéseket az arra kötelezettek nagy arányban eredményesen teljesítették.

4. A Felĺigyelet fegyelmi helyzete

A Feltigyelet munkavégzésének, hatékonyságának növelése, fegyelmi helyzetének javítása érdekében
iĄ, a hatályos jogszabályokkal hatmonizáló a munkateľtileteket objektívan lefedő további ígazgatői
utasítások kerültek kiadásra, melyek kĺjvetkeztében tovább javult a fegyelmi helyzet, a munkavégzés
színvonala. A tevékenység ellátásźtta, munkavégzésľe, munkaidőre, az új utasítás a|apján a

;munkaalkalmasságľa, a megjelenésľe, ápoltságra, felkészültségre is vonatkozó előírások betartása

'folyamatos 
ellenőrzés keretében valósul meg. A folyamatos tľéningek, oktatások jelentősen javították

,az intézkedési kultúrát, melynek következtében a polgáľoktól érkező, a felĹigyelői intézkedések elleni
panaszok szźtma a20I7. évhez képest felére csökkent.

'osztályvezető végzi. Táľgyévben 3 fegyelmi és 2 kártérítési eljárást indítottunk. A fegyelmi eljarások
flóként a vezetoi utasítások be nem tartása miatt indultak. A káľtérítési eljrĺľások a szolgálati
gépjármtivekben és a személyes használatra kiađott eszkcizökben okozott káľokkal kapcsolatban
kertiltek elrendelésľe.

Iv. A FELÜGYELET KOZTERÜLETI SZOLGÁLATI TEvEKE'Nynscr

A Felügyelet KözteľĹil eti oszttiyának alapfelađata nem változ ott a 2018 . évben. Ezek a közteľületi ľend,
a koztisúaság folyamatos ellenőrzése' ezá|tal a keľületľészek biztonságának erősítése, a szükséges
intézkedések kezdeményezése, bűnmegelőzés. Közteľületi szolgálati tevékenységünket elsődlegesen a
közteľĺilet-felügyeletről szóló 1'999. évíLXn. törvény rendelkezéseiľe figyelemmellátjuk el. Alapvető
jogszabály aszabá|yséľtésekről, aszabá|yséľtési eljaľásról és aszabőůyséľtési nyilvantaľtási rendszerről
szőIő 2012. évi II. töľvény, valamint ennek végľehajtására kiadott két rendelet és később a fix
bírságösszegeket tartalmaző további két ľendelet. Emellett kiemęlt jelentőségií jogszabály még a
jrĺrmíĺvel elkövetett szabályséľtések tekintetében akilztlti közlekedés szabályaből szóló tll975. (II. 5.)
KPM-BM egyiittes renđelet (KRESZ), illetve a keľékbilincs köztęľület_felügyelet általi a|kalmazásáĺa,
a jáľmiĺvek elszźtllításara, valamint a felmeľtilt kiiltségekĺe vonatkoző 5512009. cx. 16.) IRM rendelet.
Feltigyelőink közigazgatási bíľsággal sújtandó cselekmények esetén is jogosultak intézkedni, ezt az
1988. évi I. törvény a|apjáĺ teszik. Az a\apfeladatok összetételét éľintően ugyan nem volt sziámottevő
věitozź"s, viszont továbbľa is prioritast kapott a biĺn-és baleset megelőzés, a lakosságot leginkább initáló,
a köztertiletek ľendjét érintő jogséľtésekkel szembeni következetes és hatékony intézkedések megtétele.
Az eIlenőtzések terĺiletét és tĺĺľgyköľét a lakossági bejelentések figyelembevételével határoztuk meg. A
szolgáIateltźúás módját tekintve a hangsúlyt a polgáľokkal való kapcsolattaľtás, a veltik való személyes
interakciók szźlmźnakjelentős növelése, bevonásuk a bejelentéseik elintézésébe, a közösségértl'rovó, a
lakókiirnyezetet javítő és vaľosiizemeltetési feladatokat elősegítő intézkedéseink jellemezték. A 2018.
évben még több önkéntes munkan alapuló a kĺizösségek érdekét szolgáló programot is szeľveztünk,
.!ll^+--^ -^ !- ^l- llt^1 -------- ^urrrgtvt' llt.lsul( id-lLa.l szęr v ęzęLL t ĺ 

' 
| 1 | , ,1

tl4!9lll9'pr() gląĘo'_t!o-?Łr s lęveKejry tunk.

1. Kiemelt szolgálatĺ feladatok

Óbuda-gekasmegyer Közteľiilet-felügyelet közterĹilet-felügyelői - mint megalakulásunk óta minden
évben - a ,,hagyományos'', naponta jelentkező feladatai mellett 2018-ban külön teľvek és előzetes
egyeztetések alapjan az alělbbi kiemelt feladatokat hajtották végre:

1.l. Iskola_szolgálat

A2017. évhez képest fokoztuk a közlekedés szempontjából kĺitikusabb helyszíneken lévő óvodáknál,
iskoláknál végzett demonstratív, baleset-megelőzési, forgalom segítési tevékenységünket. A Ż0I7.
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évhez képest a biztosított intézmények száma nem változott, de a koľábbi 07 .15 _ 08.10 óráig teľjedő

időszakon túl, ha a lehetőség engedte délután, a tanítási nap végén is biztosítottuk a biztonságos

gyalogoskĺizlekedést a gyeľmekek ľészére.

Az e\végzetÍ professzionális munka eľedményeként az érintett intézmények kömyezetében javult az

iskolát látogató gyeľmekek és az őket kísérő felnőttek biztonságéľzete és a közlekedés tényleges

biztonsága.

l.Ż. Piac_szolgálat 
l

A Felügye iet az Óbuda-gokásmegyeren szombatonként megrendezésre keľĹilő hétvégi piacokat és

környékét folyamatosan' ellenőrzi a közrend és közbiztonság fenntaľtása céljából. A 2018-as évtől

segítjük a Kadosa utcai piac zavartalarl lebonyolítását is. A szolgálat ellátásának ez a formája is
jellemzően a mege|ózésről szól, ezért a szolgálatot ellátó közterĹilet-felĹigyelők már 06:00 őrátől
járőrszo\gálatot látnak el a fenti közteriileteken, hogy megakadályozzák az engedéLy nélküli ĺĺľusítást,

valamint a szabźiýalan parkolások miatti kĺjzlekedési toľlódások kialakulását. Fontos feladat a koľnyék
közľendj ének, közlekedésének és ti sztaság źnak a fenntaľtása.

A feliigyelők csütöľtökönként a Pók utcai piac, valamint a Pethe Ferenc téri piac teľĹiletén biztosítjak a

zavartalanárusítást, valamint szombatonként VörösvaÍi úti piac, aPünkĺjsdfiiľdő utcai piac és a Kadosa
utcai virágpiac akadál ýalan lebonyolításában segéđkeznek.

1.3. Iltegálĺsszemétleľakókellenőrzése

Továbbra is nagy problémát jelentett a lakossági kommunális és építési hulladék illegális lerakása. A
játotszolgálat el\enőrzései mellett, folytattuk a kameľatechnikrĺn alapuló- megfigyelési és feldeľítési
rendszeľ által ttirtént ellenőľzéseket is. A }O|7-évhez képest mfu 4 mobil kameľával figyeljük az

engedélynélküli hulladéklerakast, melyeket az akiuális pľoblémák helyszínétől ftiggően telepítjiik át

"gýĺt 
hôlyszínľől a másikľa. Ennek eŕedményeként sikéflilt a rendszeresen tőbb szźz m3-nyi szemét

itlegális kihelyezést megakadéł|yozĺi, a kihelyezett hulladék lerakókat felszámolni, a jogsértések

elkövetőinek felelősségľcvonásáva|pőthuzamosan. Ú3 pľoblémás területként rcalizźiődottazorszźrytfti
P+R paľkoló déli szakaszán kihelyezett szelektív hulladékgytijtő sziget, ezeÍL esetben is a

kameľaľendszeľ nyújtott hatékony segítséget. Az elsődleges cél nem a bíľságolás volt, hanem az elkövető
kilétének és elérhetőségének feldeľítése, majd az elkövető szembesítése az á|taIa elkövetett

cselekménnyel, eń. kĺivetően pedig minden esetben felszólítottuk őket az źitahlk kihelyezett hulladék

e|száI\ítására. Továbbľa is nagy hangsúlyt fektettiink a felvilágosításra, tájékoztatásľa a hulladék
elhelyezéssel, kezeléssel kapcsolatban, valamint körzeti megbízottjaink által a probléma megoldása

érdekében a lakosság egyre szélesebb körét vontuk be a ťrgyelésbe, javaslatokat és információkat
kéľtiink tőlfü, jelzéseik a\apjźn több látens hulladék leľakatot térképeztünk és számoltunk fęI. Az
intézkedéseinket nagymértékben segítették a honlapunkon és a közösségi oldalunkon megosztott

infoľmációk, hírek, publikációk. Jövőbeni terveink között szeľepel újabb kameľák vásaľlása, a lakosok

minél szélesebb körbęn tö,ľténő további bevonása, pľevenciós és felvilágosító teÝékenységiink fokozása,

valamint más alteľnatív hultadékszáIlítási és gyiĺjtési metodikák kidolgozása.

1.4. Szezonálĺs zöldség_gyůimiilcs, viráę és a tuľĺs ztikai teľĺiletek ideĺglenes keľeskedelmĺ
egységeinek ellenőnése

2018-ban tovább folytattuk ezen teľiiletek demonstratív ellenőrzését. Az ellenőrzések soľán hét esetben

indítottunk eljárást engedély nélküli vagy az engedély keľeteit túllépő közteľĹilet hasznéllat éslagy

keľeskedelmi tevékenység kapcsźn.Közterulet-használati engedély nélkül csak egy-egy esetben kellett

intézkedést fo ganatosítanunk.
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1.5. Szĺget fesztĺvállal, tuľĺsztĺkai szezonnal kapcsolatos szolgálat ellátás

Prevenciós tevékenységünk keretében 2018. évben is végrehajtottuk a tuľisztikai szempontból
frekventált közteriiletek kłjzbiztonsági együttmiĺködőkkel összehangolt ellenőrzését a jogséľtések
megakadályozása, a közteľületek ľendjéneř biztosítása érdekében. lvĺąhat ároző helyszínt képeztek az
obudai-sziget, a Római és Kossuth Lajos üdülőpaľtok, valamint az obudat Nyáľ ľendezvénysorozat
pľogram helyszínei. Hétköznap visszatérő ellenőľzéseket foganatosítottunk, míg péntek, szombat és
vasárnapi napokon állandóan jelen voltunk az éńntett közterületeken.

Intézményünk életében _ mint minden évben - az egyik legnagyobb, és más szervekkel összehangolt
feladat a 2018. auguszttls 08-15-ig terjedő időszakban megrendezett Sziget-fesztiválhoz kapcsolódó
feladatok megszeľVezésę. Az eloző évelrhezviszonyítva tovább csökkent amagyaÍ és külft'ldi polgárok
által elkövetett jogsértések száma

bejárő közteľtilet-felügyelők minden esetben bíľsággal' illetve indokolt esetben gépjáttTlíi keľék
bilincseléssel szankcionáltak. I

Kiemelt eredményként éľtékelhető, hogy az érintettterületek kilrtisztasága tovább javult.

I.6. Ebtartási szabályséľtésekkel, váľosba tévedt vadakkal kapcsolatos intézkedések

A Felügyelet tevékenységi körébe tartozik többek közt az ebrendészeti és állategészségtigyi feladątok
ellátásáb an való közľemíĺkö dé s.

Ezenközręmfütidés széles spektrumú, magábanfoglalja a közteľĹilet rendjéľe és tisztaság źravonatkoző
állat és ebľendészeti szabályok megvalósulását, a szabályok betaľtatását egyńszt a közteľĹiletek ľendje
tisztasága, másrészt a polgaľok, źilafiartők és az átlatok védelmének biztosítása céljábóI. Ezen
feladataink ellátása kapcsán tovább folytattuk a 2017. évben elindított ,,Felelős gazdí" programunkat,
melyben állatvédelmi jarfuszolgáiatot hoztunk létre, mely hetente több napon, az Óbudai Áilatmentők
és az Eb Óvó Egyesület önkénteseivel közös járőrszőIgáLatot hajtunk uegi.. Az ellenłhzés során
igyekszünk az źilattartókľa vonatkoző szabályokat betaľtatni a felelős állattaľtási szemlélet minél
szélesebb köľií meghonosításában közremfüöđni.

A szabályokbúartaása) az ellenőrzéseik során a feliigyelők, önkéntesek elsődlegesen az éľintettekęt
tájékoztatjět< a szabáiyokľól, a normatív kötelezettségtikről, valamint felvilágosítást tudnak adni a
hozzájuk foľdulóknak. Súlyosabb, az źilatok egészségét, életkörĹilményeit érintő jogséľtés, körülmény
észlelése esetén pedig azomal megteszik a sziikséges intézkedéseket, éľtesítik a megfelelő hatóságot,
egyesületet, közľemfüödnek az állat elhelyezésébeą ellátásában. Az áilatak védelmo és az á|tattartők
segítése érdekében rendszeresen ellenőrzik a kijelölt kutyafuttatókat, paľkokat, fľekvęntált
k<izteľĺ.ileteket, javaslatot tesznek a közterĹiletek, infľastruktúrfü hasznosíthatósága érdekében esetleg
sziikséges kaľbantartási, átalakítási munkálatokra vagy egy-egy fejlesztési beruhazás sziikségess ég&e.
lĺ *^-A21-^+f1' ě.rzl.rrÁ.lt ^^-!1--^ - ^L:_^^ĺ- -l^ll^-l-1---rL''- _1l-'-|!'. ! -1, ' lĎ('šrtv9 l UlĽPę$- ąuilttiil'lalllląt ll ęllę_!o-Lz-cs_ąa vqrylK.

UgyelĹink az źilattartással érintett teriiletek tisztaságálta, intézkedünk az esetleges takaríttatásről az
embeľek és állataik komfoľtérzetének garantźtlésa éľdekében. AzEb ivó Egyesiilettel közösen részt
vesziink az őbuđai komplex állattartási stratégia kidolgozásában.

Munkĺĺnk soľán számos esetben intézkedtĹink gazđtftlan, elhagyott, elkóboľolt kedvencek kapcsán
gľľtisľ' mínt a bajba keľiilt, veszélyben lévő állatok kimentése éľđekében. A tavalyi évben az
onkormányzat ezeĺ feladataink tźlmogatása érdekében kutya kennelt, szćůIrtő dobozt, befogó botot,
kutya tápot, almot biĺosított számunkľa. A kennel a Felügyelet eľre alkalmas teľÍiletén keľült
elhelyezésre a befogott állatok rövid távú elhelyezéséĺe (míg a gazdijelentkezik érte, vagy ideiglenes
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befogadóhoz kerül elhelyezésre). Ezenkĺjzremtiködéstink során több mint 28 kutyź.Í láttunk el, vettünk

ideiglenes gondozásba, mely nagy megelégedést és rokonszenvet váltott ki a lakosságbarl.

Az egyesületeken túl a Polgáľmesteľi Hivatal KözterĹileti és Kömyezetvédelmi osztályával karöltve
több ebtartással kapcsolatos akciót szeľvezttink kiemelten a hajléktalanok telepein tartott kutyákkal
kapcsolatban. Sok gazdátlarl, kóboľ kutyát sikeľült befogni. A hajléktalanok kutyáinak chippeltetése is
egyre nagyobb számban történt meg. A közös ellenőrzések, együttműkĺidések köľe kiteľjedt a városba

betévedt egyre nagyobb sziímban megielenő vadállománnyal kapcsolatos intézkeđésekľe is (vaddisznó,

rőka, őz), melynek keretében tĺjbb alkalommal adtunk jelzést, kéľtünk intézkedést és biztosítottuk a
helyszínt az źilatok befogása során. A 2018. év végén széles könĺ kommunikációt, egyeztetéseket
indítottunk több kutyás közösség bevonásával annak érdekében, hogy a lŁutyás gazdikatés a nem kutyás

lakossági csoportokat egymáshoz közelebb hozzuk, a koztĹik fennálló ellentétet feloldjuk és a két

érdekközösség közĺitt konstruktív kompromisszumot kothessünk.

l.7. Kedvezményes muskátlĺ és buľgonya vásáľlásĺ akció biztosítása

2018. április 14. napja, illetve október 18-19. napja közötti - hagyományosan az Önkormźnyzat
szewezésében lefolýatott, a szociálisan éľintett lakosoknak szęrvezett_ muskátli és burgonyavásáľlási
akciók biztosítását a felmeriilt igénynek megfelelően bonyolítottuk le. A biztosítási feladatokat öt

helyszínen járorszo\gáIatta|' a tĺibbi elosztó pontot visszatérő ellenőrzés keretében gépkocsizó
járírszolgá|áttul oldottuk meg. Az akciő során a lakosság és az Önkoľmányzat részérol - mint maľ

korábban is - pozitív visszajelzéseket kaptunk szo\gtiat eltátásunkkal kapcsolatban. A Felügyelet
munkatársai gépkocsival a különösen elesett és hátranyos helyzetű lakosoknak a lakhelyéľe szét||ították

a burgonyát

1.8. Ev végi ünnepekkel kapcsolatos ellenőrzések

A 2018. év egyik prioľitását képezte feladataink köziil a búnmege|őzés. Ennek keretében fokoztuk a

frekventá|t közteľiiletek demonstratív ellenőruéseit, amely leginkább az év végi tinnepekhez kötődő

kaľácsonyi vásiáľok, bevásáľló központok és mulatságok helyszíneinek ellenőrzésében csúcsosodott ki.

A Fő téľen megľendezett Advent ituoan renđezvénysorozatot december 1. napjától december 23.

napjáig gyalogos jfuőrszo\gálatta| biztosítottuk. A jáĺőtszo|gáůatot a BRFK III. ker.

Rendorkapitánysággal és a Polgĺíľőrséggel közösen adtuk ki. A nagyobb forgalmat lebonyolító
kereskedelmi egységeket és köľnyezetĺiket gépkocsizó jáľőrszolgáIattal ellenőľiĺĹĺk visszatérően.

Maľ állandósult, hogy minden évben december hó elejétőt fogva a Polgármesteri HivatalKözteľtileti és

Környezetvédelmi osztályátől kapott lista alapján ellenőľzés aLá vontuk a 12 he|yszínen engedélyezett
fenyőfa árusítóhetyeket is. A közteľület-felügyelők által végľehajtott el\eĺőrzések tapaszta|atai a|apjan

tovább javult a kereskeđők jogkövető magatartźsa. A fenyőfaárusok a korábbi következetes

ellenőrzéseink eľedményeként mfu eleve nagyobb alapterĹiletii kĺizerületet vettek béľbe az

önkormányzattőI, és be is tartották a közteľiilet-hasznźiati engeđélyben foglalt paľaméteľeket.

1.9. Az engedély nélkĺil kihelyezett ľeklámhordozókkal, megállító-táblákkal kapcsolatos
intézkedések

A fudomásunkĺa jutott engedély nélkül elhelyezett reklámhordozők, hirdetések szźtmában jelentős

csĺikkenést tapasztaltunk köszönhetően a maľkáns jogszabáLyi köľnyezetnek és a rendszeľes

ellenőľzéseknek. A 2Ot8. évben mindösszesen 3 esetben keltett intézkędnünk engedély nélktil

kihelyezett kisebb méretű hirdetésekkelkapcsolatban, melyek zömmel valamilyen szo|gźtltatéts nyújtásra

iranyultak. Ezeket a kihelyezők felszólításunkĺa azoĺlnal eltávolították.
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1.10. A keľiilet teľületén életvitelszeľűen élő hajléktalan személyek ellenőľzése

A tárgykört érintő a humánumot maximálisan szem előtt taĺó intézkedés sorozatainkat 2018-ban is
tovább folýattuk. A kerületben található hajléktalanok által ľendszeresen, életvitelszerűen hasznźit
teľületek közül az egészségügyi és higiéniás szempontból veszélyeztetettebbeket és a lakossági
bejelentések helyszíneit folyamatosan ellenőriztük a Máltai SzeretetszolgáIat, valamint a Menhely
Alapítvány szociális munkásaivalegyüttmtÍködve. Folyamatosan figyelemmelkísértük a hajléktalanok,
kľízis állapotban lévők helyzetét, igyekezve megelozni a hideg időszakban a kihtĺlésüket. Szükség esetén
a Menhely Alapítvány krízis kocsiját is igénybe vetttik. A keményebb hidegek alkalmával védőitallal és
hőfóliával is elláttuk a veszélyhelyzetben lévő, de a köztertiletekľől elvonulni nem szánđékoző

i ľászorultakat. Az ellenőrzések kiterjedtek az ezen teľtileten találhatő közteľületek tisztaságáľa is. Több
, alkalommal végeztünk takaľítást, hulladék szállítástés igényeltiink feľtőtlenítést. Azév második felében

hatáLyba lépő jogszabály - mely tiltotta a közeľületek életvite|szeľutafiőzkodźtsát- lehetőséget teľemtett
a közhatalmi kényszer alkalmazásáľa azon esetekben, amelynek soľán a hajléktalanok nem kívántak

elsősorban az éríntett megfelelő elhelyezése érdekében kezdeményezett intézkedést. Azon esetekben,
amikoľ állampolgáľi bejelentések aľról számoltak be, hogy a közteriileti taľtóZkodás és a tanúsított
viselkedés a társadalmi együttélés szaběiyait nyíltan semmibe vette, ezen esetekben viszont a tciľvény
eľejénél fogva teljes szigonal lépttink fel. A következetes intézkedéseinknek köszönhetően tĺjbb
hajléktalan személyt sikeriilt állandó vagy ideiglenes jelleggel is elhelyeznünk a hajléktalan ellátó
szervezetek közľemúködésével. Ennek eredményeként jelentős mértékben javult a koľábban
hajléktalanok által hasznźit közteľületek rendje és tisztasága. Ilyen fľekventált teľĹiletek voltak többek
között a Flórian tér, Szentlélek tér, Kolosy téľ is. A hajléktalanok védelme érdekében igyekezttink főleg
a téli időszakban a látens ( külteľiileteken Iévó) száIláshelyeiket is feltérképezni és azokat je\eznĺ a
hajléktalan ellátónak megakadályozva az esetleges kľízis helyzet kialakulását.

1.11. Halottak napi_, és egyéb ľendezvénybĺztosítással' helyszínbĺztosítással kapcsolatos
szolgálatellátás

A korábbi évekhez hasonlóan 2018-ban is prioritásként kezelttik a Halottak napi megemlékezés és a
kegyelet iinnepén az obudaíKöztemető és a Tamás utcai uľna temető köľnyékén az e|len(5rzési feladatok
ellátásźt. A szolgálat ellátást a kegyeleti jelleg jellemezte. Intézkedttink, hogy ideiglenes jelleggel
közlekedésrendészeti intézkedéssel tegyük szabályossá a kömyéken a vaľakozást.

A temetői szolgáiat 2018. október 27. napjeltől novembeľ 2. napjáĺg terjedő időszaka alatt napi szinten
06.00 és 20.00 óra között teljesítetttink szolgálatot.Ezen időszak alatt 38 fővel402 órában biaosítottuk
a temetők köľnyékét.

A 2018. évben 13l olyan ľendezvényre (koszoruzás, spoľt- és egyhazi rendezvények stb.) keľük sor,
melyek során jőrészt onállóan vagy a rendőrséggel egyĹittmfüödve hajtottunk végľe szolgálati
feladatokat. Kiemelkedő esemény volt a Fő téren megľendezett Bomapok' az Óbudai Spoľt és Szabadidő
Nonpľofit Kft. által szervezett futó- és keľékpaľversenyek, teljesítményturák, spoľtágbötzék, Boldog
cá_Á^- T.f.'á_ ^^-1, Ä+^ÄĄ^^ .'^l^*i_+ ^-At"E^| no1|',o-Ąn2 A^ ^*-.4L *''-t.-^+^-':|^+ L:-+^-!+4.-4.+ ---.1-4.1A.
'iiíĺiuui isĹvaíii ijiźiiĹ ttĹaiuiisai' vaźiaiiiiiiĹ szaiiiitis éąii!'ąZđsi os oBJcu lliuil'tĺaítgrulgt ulzLusllas.1t $ZUrBi1rU

-lnte7kéđósétr A rendézvényeken tulnyomó tö*bbségŕ'ben a forga_lomtéóhnit<ĺ erlgedďýek-bďJzérzésétéś_ 
_

a táb|ák kihelyezését is önállóan végeztiik.

Az elmúlt évben is meghatĺĺľozó és megbízhatő paľtnerei voltunk mind a Katasztľófavédelemnek, mind
a Rendőrségnek a vis maioľ helyzetek, balesetek, rendkívüli események (gaz szivargás, talźllt
robbanótest, tiĺzesetek, viharkaĺok, egyéb káľmentés) helyszíni intézkedéseiben, melyek elsősorban a
lakosságvéđelmi intézkedésekben, helyszinbiztosításban, foľgalom terelésben és a logisżtikai
biztosításban öltött testet.
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1. 12.Téľfĺgyelő szolgálat ellátása

A 2018. évben az operátori feladatok at 12 őrásváltásban 4 fő közteriilet felügye|o és 2 fő rendőľ látta

el, valamint a téľfigyeli5hoz kapcsolódóan közterületen egy közterület-felügyelő - rendőr járőr közös
járőrfeladatokat látott el. Ót reagáltak a távfelügyeleti ľendszerbe bekötött ĺlnkormányzati
-intézményekbő| 

érkező riasztásokľa, betoľésjelzésekľe, valamint a térfigyelő kamerákon keresztiil

észlelt szabályséľtésekre, biĺncselekményekľe. A diszpécseľi csopoľt beváltotĺa a hozzá filzőtt
ľeményeket, akik anap}4 őrájábanvégeńékajárőľök kányítását,reagáItakazazoma|os bejelentésekre,

irányították, dokuméntálták a kerékbilincseléssel és az elszállítássa| járő feladatokat. Altaluk
megvalósu\t a 24 órás,ügyeleti és teľületi szo\gźiat, amí aztjelenti, hogy minden bejelentést fogadni

tudiunk, ha szükséges ijárőrt is tudtunk küldeni a helyszínľe. 20l8-ben munkáltatói intézkedéśekkel,

szolgá|at szeľvezéssel, tovább javítottuk az intézkedési aktivitást. Ż0|7-hęz képest a jogellenes

csęlěkmények észlelése a fajsúlyosabb btincselekmények helyett, jellemzően a szabálysértósek

észlelésének irányába tolódott el. Szignifikánsan emelkedett a váľosüzemeltetési tárgykĺirbe tartoző

észlelések szźlmais. Előző évhez képest majdnem đuplájára nőtt a lakossági megkeresések és az ezzel

kapcsolatos intézkedések szĺíma is. A tavalyi évben a diszpécser szolgźiat 611 külsős elektľonikus
levelet dolgozott fe|,9014 telefonos megkeresést fogadott,6ŻI tźtvfetügyeleti ľendszeren keresztül

érkezó ľiasztást kezelt. Az elmúlt évben 64 btĺncselekmény és 230Ż szabźiyséttési észlelés töľtént

kamerákon keľesztül. A térfigyelő központhoz 356 felvétel kimentési kéľelem érkezett me|yból29I
felvételt foglaltak le és vittek el. A téľfigyelővet jaľó kiemelt feladatok elltúását a közteľĺileti

osztźiyvezető helyettes végzi. 2018. végéľe 4 darubranöveltük asajáttelepítésű mobilkamerélkszámtú,
melyek szintén hozzájáru|takazönkoľmányzativagyonvédelméhez, aközbiztonság megorzéséhez-

1.13. Szezonális hajós szolgálat

A Dunai Vízirendészeti Rendőľkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás keretein belül az

obuđa-gekásmegyeľ illetékességi tęrtiletéhez kapcsolódó Duna szakaszon hajós szoIgźtlatot

üzemeltettünk. A szolgálatok jellemzően a péntektől vasáľnapig terjedő időszakban töľténtek. A Római

paľt priori(ást élvez az ęl\enőrzések soľán, mivel a jó időben nagyon sokan látogatják. A Rozgonyi

Piroska utca végénél van kikötve az Aquamaľina Hotel állóhajó, mely Bo1gáĺ lajstľomozással volt ellátva

éveken keľesztül, majđ az egyik ellenőľzés iđeje alatt észleltük, hogy Szlovfü lobogó alatt vesztegel

tovább. Nagyon sok evezős nehezen tudja kikeľĹilrĺi az állóhajót, meľt nagy a sodľás azon a szakaszon.

Több evezős borulás is történt azál\őhajő előtt, de jaĺőľeinknek, mindenkit sikeľtilt épségben kimenteni,

személyi sérülés nélkĺit. Feladataink közé tartozoff az evezősök figyelemmel kíséľése, a tilosban

fi'iľdőzők szankcionálása, valamint a kisgéphajók és vízi spoľteszközöket használók ellenőrzése,

szabáIysértések észlelése estén szankció alkalmazása. Több vizirendezvéný biztosítottunk aszolgáIati
hajóval, (evezős versenyek, nappali és éjszakai felvonulás melyeken 270 fő vett ľészt). A Sziget fesztivál

vízĺő|történő biztosítása kiemelkedő feladat volt kollégáiĺtkszámára, melynek soľán felszámoltuk azt a

csopoľtot, ąmely kenukkal csempészett személyeket a fesztivál tęľĹiletéľe. Augusztus 20-i állrami

iinnepség biĺosítása kiemelkedő fęladataink közé tartozott. A szolgálatok ideje alatt különös figyelmet

foľdítottunk a Duna szennyezésének megakadáIyozására is, valamínt avizet szennyezőkkel szemben

szankciót alkalmaztunk. A hajós szolgálatteljesítés során 29 esetben nyújtottunk segítséget, valamint

230 esetben végeztiink különböző ellenőľzést. A ľendőrséggel közös szolgálatellátásunk során a legfőbb

pozitívumként kiemelendő, hogy az el\enorzött szakaszon nem történt vízbefulladás, illetve hajőzźsi
Ĺaleset. A hajózásban ľésztvevók az évek során hozzászoktak, a folyamatos jelenlétiinkhöz, ezért egyre

bátrabban és többször j önnek hozzállk különböző kérdéseikkel.

1.14. Teľĺiletĺ feliigyelői szolgálat

A keľület terĹiletét korábban körzetekĺe osztottuk fel és kijelölttink egy-egy, azadott teľtileten lakók

közvetlen problémáinak keze|éséért felelős közteľület_felügyelőt. Ez a szolgáLat ellátási forma

gyoľsabbá, hatékonyabbá, személyesebbé tette munkárlkat, és az adott teľĹileten lakók a teľĹileti

řóltigyelőjĺikkel személyesen tudták rendezni a hatásköľiinkbe tartoző pľoblémáikat, kéľhették

''"-ély.'"n 
vagy elektronikusan a tájékoztatásukat. A teľiileti felügyelők ľendszeresen taľtottak a
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területtik egy-egy képviselőjével, meghatároző személyiségével, bejelentővel a kózterületek rendjét
éľintő helyszín bejárásokat, melyek soľán a pľoblémálűól több szempontból is meggyőződhetttink,
ezźital hatékonyabban tudtunk fellépni velĺik szemben. Mind a rendőrséggel, mind a polgárőrséggel
közös szolgálatot teljesített a feliigyelő saját körzetében. A már jól működő rendszeľ éľtékelése alapjźn
úgy döntottünk, hogy az egyenlőbb munkaterhek biztosítása és a lakossági igények kielégítése
éľdekében a hét k<jrzetet nyolcra bővítjük.

1.15. onk ormányzatĺ ingatlanok ellenőľzóse

A területi felügyelő azobudaiVagyonkez elo'Zrt-tőlkapott lista alapján ellenőľizte az üľes vagy eladásľa
váró építményeket, ingatlanokat, melynek c€lja az illegális bekĺiltĺizés, lopás, rongálás megelozése. Ez
több mint 100 ingatlant jelentett heti, havi ellenőrzési gyakoľisággal. A megállapítottakról adatot
küldtünk az obudai VagyonkezeIő Ztt-nek. A közteľilěii ingatlanok, jźtszőíerek, fitnesz paľkok,
kutyafuttatók ellenőľzése is hasonlóan működött. Ha gyeľmekek részéľe szolgáló játszótereken olyan
meghibásodást vagy rongálást észleltiink, am! b.ą!'es'eJvęqz-i1y,_e5, ątk_ol, ą1ól so1q4- kjyul, fo_tóvąl
đokümentálÝá jeleńtést ttilatunt az uż,eme\tetőnôk. Ä já'ĺtĺs ń"étóńentet vissza is ellenőriztfü. A
teľtileten talźihatő üzemképtelen, ľoncs autókról, útburkolati hibákÍól, je|zőtáblet<, jelzések hirĺnyáľól is
rendszeres j elentéseket küldttink.

1.16. A kiizterületen szabálytalanul paľkoló, ůizemképtelen jáľművek elszállítása,
kerékbĺlĺncselésĺ feladatok ellátása

Aszabźllytalanul vźnakozojráľművek e|szállitása 20l8. október Ż. őtaújra indult a kerületben. A hiáľom
hónap a|att a közlekedés rendjét veszélyeztető gépjárműveket éľintően I2I db szabá|ytalanulvárakoző
gépjĺíľmű szálIítását kezdeményeztiik. Szállítással kapcsolatos sértilésekľől 3 esetben tettek bejelentést,
melyeknek kivizsgálása soriĺĺr megállapítást nyert a FelĹigyelet felelőssége 1 esetben. A jáľművek
e|szállítisźlra ott van lehetőség, ahol az balesetveszély foľrását képezi, vagy mások közlekedését
akadályozza Qárdán paľkolás úgy, hogy a gyalogos, babakocsis az úttestľe kényszeľül, gyalogátkelő
beláthatóságát akadályozza, megźilni tilos és elszállítással kiegészített tźhla hatálya alatt várakozik,
rakodóhely elfoglalása stb.) Az ilyen észlelt, vagy bejelentett jármű elszáIlítása előtt a jáľmíí
nyilvántaľtásban ęllenőrizi a felügyelő, hogy Vźlľl=o értesítési telefonszám, ha van és elérhető, akkor a
tulajdonos lehetőséget kap arta' hogy a gépkocsival elálljon, a szabálysértést megsziintesse.
Amennyiben ajaľmuelszállításra keľĺil aľľól a rendőľséget éľtesítjiik, és azelszállított jáľmii rendszélmźú
a honlapunkon is azonnal közzétesszfü. Az ę|szá|Iitás szempontjából kiemelten fontos időszak a Sziget
Fesztivál, amikor az egyébként is paľkolási problémĺíkkal kiizdő keľĹileti lakosok kiszorulnak
pakolóikból, illetve megsokszoľozódik a szabźůysértők szźtma. Itt is a megfelel (5 tájékoztatás érdekében
a Sziget Fesztiválhonlapjára felkeľült egy hirdetmény aszállításról,tovćtbbá,arcnđezvény előtt és alatt
is a Feliigyelet által készített, 3 nyelvú (angol, német, fľancia) szóľólapokon tájékoztattuk a külft'ldi
jźltrnuvezetőket is a szabáIýalaĺparkolás következményeiľől: SzabźiytaIanvźrakazás miatt elszállítást
nem foganatosítottunk, mivel kiéľtesítésiinkľe a gépjármú vezetője azomal megszüntette a
szabźiytalanságotigyazeIszállítástólelálltunk.

^ -Ä^i/,*'!', ^-A11!+A^: f^t^J^ł^l. t-x_,(t.^ +^a^--i1, ^.i\ ěwPJorlrru ĎzJąrlllalĎl l.glćl\l.1lul\ l\Ult'Ug tąrLUZIÁ al

J j ó val keve sebb a hasznźiható p arko lóhelyek száma . Azt a ható ságĺ
jelzéssel nem rende|kező jármiĺvet, amely a ko,zĹlti foľgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt,
főútvonalon tilos taľolni, mellékútvonalon pedig kĺizteľiilet-hasznźiati engedély nélkiil legfeljebb 10
napig szabad táľolni. Nemcsak azok az autók számítanak üzemképtelennek, amelyekľől hiźnyzik a
ľendszám, hanem azok is, amelyeknek lejaľt a múszaki vizsgájuk, olyan súlyos séľülésük van, hogy nem
tudnak ľészt venni a foľgalomban, vagy a közbiztonságra, közlekedésbiztonságra veszélyt jelentenek.
Amennyiben a kiértesítést kdve-tően 10 nap múlva a tulajdonos a jármiĺvet nem szźi\itjael közteľületľől
azt aFeIigyelet szeĺződött paľtnerével elszállíttatja. A 2018. évben 72 játmiivet szállítottunk el, 199
gépjáľművet pedig afe|szőIításunknak eleget téve a jérmii tulajdonosa távolított el a közterületekľőI, így
növeltiĺk a lakosság számára igénybe vehető parkolóhelyek számát A kęľékbilincselési feladatok
e|lźnásat a jogszabźiyban meghatározott esetekben hajtottuk végre azok a szabźiyta\anul megálló
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gépjármű vezetőjének személyazonosságának megállapittsát és így a sikeľes eljárások lefolytatását

szolgálták.

l.17. A Guckleľ Káľoly pľogľamban való ľészvétel

2018-ban is folyatódott a Felügyelet 2017. októberében meghirdetett a Guckleľ Károly
Környezetvédelmi Program részeként, a ,,Közösséget építünk'' projekt keretében saját pľogľamja,
melynek során közĺisségi parkokat' zĺĺldteľületeket, játszóteľeket újítunk fel a közvetlen
lakóköz<isségekkel egyĹittmtiködve k<jzös munkavégzés keľetében. A felújításon túl az esetleg
jelentkező a közterületek rendjére hatással Iévő szabźtlyséľtésekkel (közterületi szeszesital fogyasztás,
szęmetelés, kutyapiszok, zöld teľĹileten parkolás, csendháborítás stb.) szemben is következetesen
fellépünk.

A pľogľamban a Felügyelet biztosítja az elLenórzest, a munkavégzé:shez szfüséges szerszámokat, a

kivitelezési anyagokat, száIlítő kapacitást és önkéntes munkát, a lakók ťĺzikai munkájával kiegészülve.
20 1 8. legnagyobb , alakőkozösséggel közĺĺs takaĺítási helyszínek a Keled utca _ Szentendrei út - Haľang
utca által határolt teľtileten lévő park, valamint a Kiscelli parkeľdő, a Gőtés tó és környéke, valamit 9

esetben jáľtunk el egy-egy lakókômye zetet éńntően. Ezen felől fokozottan biztosítottuk a közteľiiletek
rendjét a jáúszőterek kömyékén is, melyek a lakók nagy öröméľe, megelégedésére szolgáltak. A progľam

tekintettel aľľa, hogy nagy igény mutatkozik rá' mihelyt az idojaľ:ási viszonyok lehetővé teszik
folytatásra keľül.

2018-ban is folyamatosan elemeztfü, éľtékeltĺik a kozteľiilet_felügyelői intézkedések alakulását, különös
tekintettel a minőségi munkavégzésre és a hatékonysági téĺyezőire. Továbbľa is éltünk azzaL a
módszeľrel _ különösen azokon a tertileteken, ahol foľgalmi rendváltozás volt -, hogy a gépkocsival
elkö,vetett szabályséľtések során elsődlegesen szórólapokat, Íigyelmeztetéseket helyeztünk el a

szabálýalanul vźrakoző gépjáľművek szélvédőin, melyben felhívtuk a figyelmĹiket obuda-
Békásmegyer közľendjének és köďisztasálganak fenrrtaľtásában való együttmiĺködésľe. A helyszíni
tájékoztatáson túl weboldalunkon is közzé tetttik a pľoblémás helyszíneket és a jövőben foganatosítani
kívánt intézkedéseinket amegelózés jegyében. Szankcionálás esetén törekedtünk a cselekmény súlyához
igazodő helyszíni bíľságok kiszabásaľa' bár a 63lŻ0l2.(IV.2.) Korm. rendelet - mely bizonyos
jogséľtések elkövetését fix bírságösszegekkel rendeli biintetni _jelentős mértékben korlátoztaa súlyozás
lehetőségét.

A 20l8. évben a felĺigyelőíĺlkaz intézkedéseiket a 2017-bęnelkezdett metodika szeľint folytatták, míg
korábban a KRESZ szabályaiba ütköző közlekedési jogséľtések alkották az intézkedések zörnét, úgy
tárgyévben _ lakossági bejelentés, saját észlelés, valamint valamely hivatali szervezet megkeľesése

a|apján _ a köztęľiilet rendjét megséľtőkkel szembeni intézkedések mellett a váľosüzemeltetési,
fejlesztési feladatokat elősegítő intézkedéseink képezték a Íő szegmensét intézkedéseinknek. Emellett a

közlekedés rendjét is biztosítani tudtuk a mźr eléľt szinten. Számos intézkedést foganatosítottunk a
hirdetmények engedély nélküli kihelyezése, a helyi önkoľmányzati tulajdonú közteľĺiletek engedély

nélküli hasznźĺIata' közteľĹileti szeszesital-fogyasztás, illegális szemétlerakás, égetés, źlllattartá"si

szabályok megséľtése, útĹigyi szabálysértések, építési teľĹiletek engedélytől eltérő hasznźiata esetében

is. Ellenőľiztfü a zöldteľĹiletek és ingatlanok gyom- és allergiát okozó növényektől való mentességét,

több esetben tetti.ink javaslatot forgalmi rend kialakitźtsta, vtitoztatásľa, felméľtik az utcanévtábla,

KRESZ-tábla hiányokat, valamint a játszőterek állapotát. Rendszeresen ellenőľiztük a kertilet

közígazgatási hatáľain beli'il zajló építkezéseket és kömyékiiket.

1.18. Lomtalanítás

Mindjárt az e\ejénfontos kiemelni, hogy a lomtalanítás fővárosi közszo|gáltatás, melynek kivitel ezésére

a keľĹiletnek nincs kĺjzvetlen rtúlatása. A keľületi együttműködók azért tevékenykednek eľőt, energiát

nem kímélve, hogy a köZteľĹiletek ľendje és a lakosság komfortérzete minél kevésbé szenvedjen

hźttrány,t.
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Ezen együttmriködők közé tartozik a Fővárosi Köztertilet Fenntaľtó Zrt., a BRFK III. kerületi
Rendőrkapitányság, A Főváľosi Rendészeti lgazgatőság, aPo|gárórség az Óbudai Vagyonkez e\(j Zrt. és
teľmészetesen a Felügyelet.

A felkészülés időszakában nagy hangsúlyt fektettĹink a lakosság folyamatos tájékoztatásĺĺra. Ennek
érdekében az FKF-en trĺl mi is plakátokat készítettünk, melyeken az általrínos információkon túl
bemutattuk a lakóknak, hogy milyen káros kĺjvetkezményekkel jár a lomok idő előtti vagy nem
megfelelő hulladékok kihelyezése. Felvettük a kapcsolatot a lakásszövetkezetekkel, közös képviselőkkel
és tájékoztattuk őket az elvárt teendőkĺől. Az információk megjelenítése folyamatos volt a Facebookon
és weboldalakon is. :

Megerősítettük a diszpécser szolgálatunkat, így a bejelentések kezelése nem okozott fennakadást. A 0-
24 őrábanhívható lomtalanítási forľódrót is jól működött.

A lomtalanítással éľintett körzetekbęn, és az időben rá következő teľiileteken egyariínt a lomtalanítás
tényleges megkezdése előtt is maľ két nappal kollógáink ellenőrizték a közterület rendjét, az id(5 előtt
kipakolt lomok eLszállíté.séra intézkedtek' valamint a lakosság tźljékoztattłsa céljáből további
szórólapokat és plakátokat helyeztek el a lépcsíihazakban A lomtalanítás kapcsán folyamatosan
ellenőľiĺék a lomok környékén felbukkanó gyanús személyeket. Több alkalommal pakoltattunk össze
a lomoknál jelen lévő gyűjtögető személyekkel is, ezzel is igyekezvén a közterületek rendjét fenntaľtani
Felügyeletünk köztisztasági csoportjánakdolgozói a körzetetekben a lakók felelőtlensége miatt idő előtt
kihelyezett lomokat éľintően közel 800 m3-nyi hulladékot szállítottak el és mintegy I20 m3-nyi nem
megfelelően kihelyezett lomot pakoltak össze a gyalogos és gépjáľmű foľgalom zavarta|anságának
biztosítása éľdekében. Minden nap a lomtalanítás 10 napja alatt este 22 őtáigbiztosítottuk ezenflzikai
b eav atkozás lehető sé gét.

A rendészeti állomany minden nap nappali időszakban 8 gépkocsizó és két gyalogos jfu(5rpárral
demonstratívan és folyamatosan ellenőrizte a gyanús személyeket, gépjríľmúveket. Ezen fokozott
ellenőrzé st éj szaka 4 gépko c si ző j ár őrp ánal biĺo sítj uk.

A kihelyezett lomok minél hamaĺabbi e\szźilitása és a közterĹiletek rendjének fenntartása érdekében a
lomtalanítás teljes időszakában a rendőľi és a közterület_felügyelői állomĺĺny is emelt létszámban
dolgozott. Feliigyelték az elszállítás folyamatát is, a gyoľsabb végrehajtás és a foľgalom
zavartalaĺĺságźnak fenntaľtása éľdekében a foľgalmat segítették és sztikség esetén területek ideiglenes
zárását biztosították. A ľendészeti állomány a lomtalanításhoz köthetően mintegy 1100 ffi célhozkötött
igazoltatźsált,köze| 335 gépjármű ellenőrzését, 10 foľgalomból kivont gépjármiĺ elszáIlitásátvégezte,
valamint 23 esetben készített jogsértés miatt feljelentést.

2018. évi intézkedések főbb mutatóĺ
A szabálysértésekĺől, a szabályséľtési

elj áľásról és a szabźiyséľtési
nyilvántafr ásł+end szeľről - szólő a20ł2.

évi II. töľvény' valamint azKöztlti
Közlekedésľől szóló 1988. évi I. t<iľvény

a|apián

Megtett intézkedés

Helyszíni bíľság 275
Távollétében kiszabott helyszíni bírsás 543
Figyelmeztetés r7t3
Kozigazgatási helyszíni bíľság 1410
Közigazgatási távo 1 létéb en ki szabott
helyszíni bírsáe 1068

Feljelentés: _ önálló intézkedésként 684
t4



18933 óľaEgvéb máshova nem soľolható tevékenység
3I7 fő,3110 órábanRendezvény biztosítás
57 fő,360 órábanAkciók

9144 őruRendőrséegel közösen teli esített szolgá]rat
72eépiáľmű elszállítás

25 fő 230 őrábarlPolsáľőľsésgel közösen teli esített szolgálat

Keľékbilincs fel- és leszerelés
746Osszes keľékbilincs felszeľelés
73ÍTeli es értékv keľékbilincs leszerelés
10Ötven szźna\ékos kerékbilincs leszerelés
5Önkényes kerékbilincs eltávolítás

148Messzakított' megszakadt felszeľelés
741Össżes Ĺórékbilincs leszeľelós

Szabálytalanul vaľakozó gépjáľmuelszáIlítás
Összes elszáltítás

90Telies éľtékú beszállítás
18Ötven szźľ;a\éko s szállítás
13Messzakított. megszakađt felszerelés

0Kényszeľítő eszközök alkalmazás ának szána
0Hivatalos személy elleni eľőszak

Osszesen 5693

1.19. Eryĺittmiĺktidés, kiizös akciók végľehajtása

Az évek óta meglévő együttmfüödési foľmákat 2018-ban is fenntartottuk a Polgármesteri Hivatal,
Rendőľség, Polgaľőľség, a Népegészségügyi Intézet, a Fogyasztóvédelmi szervek, Keľületi
Katasztľófavédelmi KirendeltséE, M FKF Zľt. és a Főkert Zft. itletékes szervęzeti egységeivel a
közteľiiletek rendjének javítása, valamint az eb renđészeti ellenőľzések folyamán civil szęľvezeteket is

bevontunk a szabályséľtések eľedményesebb felderítése, a közlekedés biztonságanak növelése

érdekében.

Legfontosabb intézményi ,,paľtnereink'', akikkel a 2018-as év során napi kapcsolatban voltunk:

Igazgatási Főosztály: Kereskedelmi osztály KözteľĹileti és Környezetvédelmi osztály
- Izesetben hajtottunk végre közös ellenőrzést a kereskedelmi és vendéglátó egységekben

24 fővel96 őrában(nyitva taľtas, szeszes italok árusítasa, közteľületi alkoholfogyasztás).
Ezen felül a fenti szabályok betaľtását az otszem-Z} jáľőrszo|gáIat önátlóan is
rendszeresen ellenőrzi,

- balesetveszélyes helyszínekjelzése,
- közteľiilet-hasznźiat ellenőrzése,
- éilattartás, ebtaľtás, kóboľ ebek

Óbudai Kulturális Központ Nonproťrt Kft.
- kultuľális rendezvények helyszinénekés tágabb köľnyezetének biztosítása, ellenőrzése

Óbudai Spoľt és Szabadidő Nonproťĺt Kft.
- spoľt és szabadiđős rendezvények helyszínének és tágabb környezetének biztosítása,

ellenőrzése
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j,9

Pannon P Forest Kft.
a keľületben folyó gallyazás, fakivágás éľdekében 4I helyszíĺen,Z3 munkanapon voltunk
jelen 46 fovel, forgalom technikai tźblázást hajtottunk végľe, valamint biztosítottuk a
zav artalan munkavé gzé st

Önkoľmányzati Kĺiľnyezetvédelmi fotanácsadó :

- közremiiködtünk az Önkoľm źnyzatkomposztálási progľamjában
- az újonnan telepítendő közterületi hulladék és kutyapiszok gyűjtök helyszínének

felméľésben

Önkormán}'zat Éoítési Hatósági osztál]ľ:
- engedély nélküli építkezések felméľése

1.20. A Felügyelet bűn- és balesetmegelőzési további tevékenysége

Az elmúlt ével<hez képest jóval nagyobb hangsúlý fektettĺink a jogsértésekkel szembeni küzdelemben
a prevencióra. A már vázo|t teľĹileteken bemutatott intézkedéseinken túl a megelozés érdekében
növeltiik a közterĹileten töltött ellenőrzésekszámátés idejét. Ennek érdekében önáltó kezdeményezésĺe,
valamint a BRFK. III. keľĹileti Rendőrkapitánysźrygal, a Polgárőrséggel egytittmíiködve' egyeztetve
olyan szolgźiatszeľvezéseket vezettünk be, aminek acéljaegy-egy meghatározott területen a köztenileti
jelenlét fokozása, koncentľálása volt. KeľületĹinkben nagy jelentőséggel bír az atény, hogy egy jelentős
részt lefed a térťlgyelő kamera rendszer, így a keľiilet más teľületein a btĺnĺigyi, közbiztonságihelyzet
alakulásanak nyomon kĺjvetésével pĺĺĺhuzamosan lehet a felügyelőket és egyéb kĺizbiztonsági
egyiittműködőket irányítaní a közteľĹiletekre. A demonstľatív jelenléten túl a közterĹiletek rendjét érintő
anomáliák targyában az éńĺtett környezetben a pľoblémáĺa és annak megoldásaľa vonatkozóan
propaganda tevékenységet (közös képviselők tájékoztatása, hirdetmény, plakát kihelyezése,
szőrő|apozás) folytattunk a lakosság és intézmények minél szélesebb köľíĺ bevonásáva|. Részt vettiink a
rendőrség áldozatvédelmi és bűnmegelőzési progľamjaiban, akcióiban is. Rendszeľes résztvevői voltunk
lakossági forumoknak. Balestmegelőzési tĺĺľgykörben a KeľĹileti Balesetmegelőzési Bizottság
munkájában vállalunk oszlopos részt. Folyamatos kapcsolatot taÍtunk a közlekedési infrastruktuľáéľt
felelős iĺtézméĺyekkel. Áilandóan figyelemmel kísérjfü az úttestek áIlapotáú, az utak lrrrtozékainak, a
köztńi je|zések, jelzőtáblák,lámpak meglétét, állapotátés szfüségesség esetén éľtesítjük az illetékeseket.
A keľiiletben bevezetett a biztonságos és a lakosság igényeinek megfelelő közlekedést szolgáló
foľgalomtechnikai változtatások zöme javaslatunk a|apj,źnkeľĹilt végrehajtásra.

Az épnl'ő új Heltai téľi vásárcsarnok kapcsán folyamatosan egyeztettiink a kivitelezővel, hogy az új
ingatlan már átadäsától fogva sugározzamagábóI a szubjektív biztonságérzetet.

Rendszeľesen végztink nevelési és oktatási intézrnényeket érintő felvilágosító tevékenységet a
bizonságos kozlekedést illetően. 2018-ban a feltigyelet részt vett a XII. kerĺilet által kezdęményezett
közlekedésbiztonsági kampányban, melynek központjáb anZizi aZebralány áIIt. Az installációt a kerĹilet
iskoláinak köľnyezetében helyeztük el, melynek során a közlekedéssel kapcsolatos kéľdésekľe kellett
.'Áĺ^^* ^l_:^ ^-v a,La'ĐzJL ą.\!LILaa aaL ęłęÉn łys-ľęuęuyęŁĺęĺŁitek i<iqĹztés&. _Ł
gyerekek nagy öľömmel fogadták és érdeklődve néztéka tabletekľe fettöltött kisfilmeket. A kapu mellett
2 főközterulet-feliigyelő teljesít folyamatosaĺszoIgźůatot A kampány nagy sikerrelment le, kollégáink
nem gyozték a diakok kérdéseit megválaszolni. Nagyon hasznos kezdeményezés,hiszerl ez akorosztály
ľendkívülfogékony az új ismeretekľe, főleg, haazt ilyen játékos formában szerezhetik meg.

v. vÁRos v znwnĺTETÚSIŤs ÜcwrľELI F'ELADAToK

A múlt év szeptembeľétől a457l20l8. (VII.12) számuKépviselő Testületi hatfuozataértelmében további
varosüzemeltetési részfe|adatokkal bőviilt obuda_gekásmegyer Közteľület-felĹigyelet tevékenységi
köľe. Ezen feladatľendszeľ hatékony és eľedményes végrehajtása érdekében a szervezetet érintő
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struktuľális változásokat hajtottunk végre. Az ügyviteli és szervezési osztály teljesen átalakult' helyét

az ügyviteli osztźlly, a városüzemeltetési és köztisztasági csoport, valamint a szervezési és üzemeltetési

csopoľt vętte át. Az ilj szervezeti egység vezetését a városüzemeltetési és szervezési igazgató-helyettes

látja el' akit távollétében a szintén ezen szervezeti egységbe tartozó ĺĺgyviteli osztályvezető teljes
j ogkĺinel helyettesít.

1. Városiizemeltetési és koztisztasági feladatok
A 2018-as év szeptemberéig Zöldteriileti és kĺjztisztasági csopoľtként műkötő egység feladatai nagy

változáson mentek keresztül. }y'rtr a ZOI7-es évben is megfigyelhető volt a lakossági bejelentések

nyomán az elvégzendő feladatok növekedése és sokszíniisége. Egyre több olyan elvárás fogalmazódott
meg a csopoľt munkájával kapcsolatban melyek elvégzése csak túlóľa keretében volt elvégezhető. A
csopoľt mindennapos feladataikozé tartozott az elmi;ilt évben is a parkokban, teľeken eldobált hulladék
begyííjtése, ami meghaladtaa}3}Om3-t, valamint az illegálisan kihelyezett zöldhulladék begytĺjtésében

is tevékenyen részt vettek a csopoľt tagsai.Ezzelkapcsolatosan már az év elejénkialakítottunk egy olyan
tendenciát, hogy lakossági bejelentésre reagéł|va ľövid határidő bętaľtásáva| szál'|ították' gyíĺjtĺitték a

zöldhultadékot és ađtá/ľ- át az onkormźnyzat szeruőďött paľtnerének. Az így begytĺjtĺitt mennyiség is
meghaladta az IO0O m3-t. A mindennapi felađatok mellett, szintén főként lakossági bejelentésre,

valamint társosztályok által kĺildött megkeľesésre, több ezer négyzetméteren végeztek kaszálási és

parlagfiĺ mentesítési feladatokat Kiemelkedő feladatként említhető továbbá' a té|i idoszakban az

önkormányzati intézmények köľiili, valamint a lakossági bejelentések a|apjén balesetveszély

helyszíneken történő azollna\i beavatkozźtst igénylő síkosság mentesítés. Ennek eľedményeként több

mint 5 tonna speciális síkosság mentesítő anyagot juttattak ki a sziikséges teľĹiletekľe.

A váľosiizemeltetési feladatok kooľdinálásának átvételével 2018. szeptembertől a csopoľt felépítése és

napi munkája is megvźitozott. A létszám 5 ugyíntézővel bővült, akiknek a feladata a keriiletben
felmeľiilő vaľosüzemeltetés keretében javítźsra szoruló utak, jáľdák, közteľĹileti bútorok, tfugyak,
játszóeszközök, keľítés védvonalak szfüséges javítási feladatainak feltéľképezése, megrendelése,

valamint a szerzoďött paľtner által elvégzett munkálatok visszaellenőrzése. Továbbá a zöldfelületek és

közterĹileti fákkalkapcsolatos szükséges beavatkozásokszerződöttpaľtner felé töľténő jelzése.

A keľület adottságaira tekintettel a városüzemeltetési feladatok jelentős részét a zöldfelületek és parki

fák kezeIésével kapcsolatos beavatkozálsok teszik ki. A közel 4 millió ĺégyzetméter kaszáiáséú. 5

alkalommal ľendelitik meg. A paľki flík és fasoľok karbarfiartźlsa soľán közel 1500 fa esetében

végeztettünk műszeľes FAKOPP vizsgálatot és további 2800 đb fĺĺn hajtottunk végre kisebb nagyobb

metszést, ifiítást, visszavágást vagy szükség esetén növényvédelmi kezelésben részesítęttiik. Ebből a

tevékenységbőlkeletkezettzö|dhulladékon kíviiltovábbi 5800 m3 lakosságźital illegálisan kihelyezett
zö1dhulladék keľült elszállításra. Szintén atavalyi és során, majdnem 1000 fa keľült elültetésľe, főként

oszlopos és gömb juhaľ, valamit kőľis összetétellel. Szintén zöldfelület fenntartásával kapcsolatos
felađat a kb. 4000 nm egy és kétnyári, valamint évelő viľágokat tartalmaző ágyások kezelése, öntözése,

valamint a kięmelt tertiletek _ mint a Fő téľ, Kolosy téľ, Promenád, Katinyi paľk, Tľaianus tér,

Popie|uszko park _ kezelése, takaritása. Figyelemľeméltó adat, hogy egynyári növényből az e|miilt
évben közel 25.000 tő lett iiltetve a keľĹilet ttibb pontján'

A ziildfelületi beavatkozásokon tul nagy jelentőséggel bír aszi\trd burkolatu parki utak' valamint a

közutak kaľb arÍartásais. Ennek soľán fóként lakossági bejelentésekľe reagálva, valamint a társ osztályok

által kĺildött jelentésekben foglaltaknak eleget tévę összesen majd 12.000 nm kátyut, és 2.200 nm
jáłľdaszakaszt javíttattunk. MindemeL|ett az 5lŻ004. (I.28.) GKM ľendeletben foglaltakĺa tekintettel

57.000 nm ťoldúton hajtattattunk végľe állag megóvó, valamint javító munkálatokat.

A váľosüzemeltetési feladatok másik látványos szegmense az utca bútorok, hulladékgyíĺjtő edények

üzemeltetése és karbantartása. A közel 800 db közteľĹileti hulladékgytĺjtőt szetződött partneľĹink heti 5

alkalommal, továbbá a majdnem 200 db kutyaürĺilék táľolókat pedig a frekventált tęľületeken heti

kétszet,egyéb kieső részeken heti rendszerességgel Ĺiríti. A múlt évben 140 közteľiileti hulladékgytijtőt

és 30 db kutyaüľĺilék tárolót cseľéltetttink le a keľület északi részén, mivel ott voltak a legleromlottabb
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állapotban. Utcabútoľok vonatkozásában tĺibb mint I70 kóztéri pad lett cseľéltetve . Ezek kihelyeztetése
során Íigyelembe vettük a lakosság által megfogalmazott igényeket.

Váľosüzemeltetési feladat adódik még a kerĺilętbęn Iévő 44 db játszótéren elhelyezett eszkozök
karbantaľtásával és felújításával' a Ż4 db ťrtneszpark eszközeinek felülvizsgáIatával és a 19 spoľtpaľt
takarításával és kaľbantartásával. A kaľbantaľtási munkálatok mellettkét jatszőtéľen történ eszközcsere
és koľszeľűsítés, valamint egy plusz új eszközt helyeztettünk ki kisgyermekek részére.

Említést éľdemlő tevékenység még az évi üzemeltetési feladatok közül a síkosság mentesítés, mely
teľvezése időjárás fiiggvényében, szinte kiszámíthatatlan. A keľĹilet szilárd buľkolatú paľki útjai és teľei
vonatkozásźlbarl az év második felében újľatitemeztük azok síkosság mentesítését. Egyeztetéseket
kezdeményezttink lakóközösségekkel, közös képviseletekkel és gondnokságokkal annak érdekében,
hogy a síkosság mentesítés egy <isszefüggő képet alkosson. Azegyeztetéseket követően fekajzolttéľkép
alapján több mint 55.000 nm területen hajtattuk végre összességében 17 alkalommal síkosság
mentesítési feladatokat

A lakossági igény aIapján, valamint vezetői kezdeményezésre az elmúlt év második felében előtérbe
helyeztük kiilönböző közteľületek lakossági összefogással történő ľendbetételét, valamint felújítását.
Több egyeztetést taľtottunk a közös képviseletekkel, melyek soľián felhívtuk a figyelmüket a saját
kezelésiikben lévő tiíľsasházak közötti területek tísztźtntartásétra, valamint a cserjék, bokľok
rendbetételére. Szĺímos esetben biztosítottunk a lakók és a képviseletek számára munkavégzéshez
sziikséges eszközöket, valamint humán erőt. Sok esetben kéľték segítségtinket a közteľiileti cserjékĺől,
bokľokľól szfumaző zöldhulladéke|szállitásában. Ezzel a fęlhívással egy olyan mozgalmat' lakossági,
közösségi összefogást sikeľült elindítani, mely az eddigi tapaszta|ataink alapján 2019-es évben fog
kiteljesedni.

2. Szervezési és üzemeltętési feladatok
Aszervezési és tizemeltetési csopoľt fő feladata a feltigyelet üzemelésének háttéľtálmogatása. Biztosítva
a székhelyen miíködő portaszolgálat ęIlátását, valamint a 2018. ószén megalakult telepőľszolgáIatot a
Pók utcď telephelyen.Ezenbelül kiemelten a 2018-as évben igényelt 47l éves, valamint 681 ideiglenes
behajtási engedély legyáľtása. Az ęIőző évhez viszonyítva további 5% csökkenés mutatható ki a kiadott
behaj tási v źr ako zá.si enge délyek szźlmćtban.

A 11 db szolgźiatijáľmúből á1ló gépjáľmiiparkJ<al kapcsolatos iizemeltetési, kaľbantarĺási, fenntaľtási
feladatok, valamint a gépjáľmúvekhez és technikai eszköziĺkhöztartoző biztosítás ügyintézése szintén
jelentős.

A szewezet napi múködésének biztosítása érdekében a megľendelések, beszeľzések intézése,
egyenruhźnati ellátás, technikai eszközök biztosítása, irodaszer be;szerués is a csopoľt tevékenységi
körébe tartozik, amely egység logisztikai hźLttérbazísa a Feltigyeletnek.

Minden évben, így a 2018_as esztendőben is kétszeľ _ koľa tavasszal és késő nyáľon _ keľĹil sor az
f t.. 1 L , 1,!trerugYęręt ęgvcrrruna[ és formaruhát viseiő áiiománvának 'ryhąqzę!ąigiérę'-:rrp-iy ąąpjeł'ęszkpząij uŁ ą -
szfüséges ruhźľ:atcseľéjét. Ez elengedhetetlen a köztertĺleten történő igényes megjelenés és biztonságos
munkavégzés ellátasríhoz.

A csoporttagjakénthelyetkapó informatikus feladatként jelentkezik azinformatikaihá|őzat felhasználó
szintű kezelése és a géppaľk karbaĺtartźlsa. Azelmúlt év soľán említésľe méltó fejlesztés ezenateriileten
nem történt. 6 db munkaállomáson volt szükség informatikai eszközjavításľa, vagy cserére, továbbá 5

db használt konfiguiációt vásárolaunk az Óuudai Paľkolási Kft-től, melyek a Létszámbőviilés során
keľültek irodai felhasználásra.
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3. Ügyviteli feladatok
Az Ügyviteli oszjály (továbbiakban: Üo) a korábbi Ügyfeldolgoző és Adatkezelő Csopoľt ĺjsszes

feladatát ellátja. Így különösen a közterület-felügyelői intézkedéshez kapcsolódó teljes ügyvitel,
hatósági megkeresések, belső keletkezésű iľatok, lakossági bejelentések és egyéb bejövő iratok teljes

adminisztraclaia az érkeztetéstől az expediźrlásig, illetve fuattárba helyezésig, beleértye az irattáĺi
kezelést is. Az Ügyviteli osztá|y 2018. évben összesen 5693 db felügyelői intézkedéshez kötődő és 4673

db egyéb Ĺigyirat kezelését láĺa el. Ezek koztil 387 db hatósági megkeresés, 489 db üzemképtelen
gépjármű észlelés' továbbá 613 db bejelentés, kérelem továbbítás volt.

Ezentúl 1379 db olyan lakossági bejelentés kezelését ís ellátták, melyeket a Feliigyelet saját

hatásköľében intézett el. Ezek legfióbbképp parkolási, kozlekedési problémákkal, illegális hulladék
|erakással, hajléktalanok által okozott szennyezéssel, ebtaľtással összefüggő panaszok, észrevételek,

''roncs'' gépjármtjészlelések valamint a városüzemeltetési feladatokhozkötődő beadványok voltak (így
pI.: gal|yazás kérése, útburkolat j avítása, park' jźúszótéľ kaľbantaľtása stb.)

A korábbi időszakokhoz képest számottevő vźńtozźst eredményezett a szabálysértési és szabályszegési
iigyekhez kötődő ügymenet módosítása. Az év első kétharmađźban az ezel<hez kapcsolódó rendszeľek

hasznźiatának bevezetése, majd okÍóbeľtől napi szintű a|kalmazásuk jelentkezett uj feladatként. E
rendszerekbe történő ađatszolgétltatás és tigyvitel az eddigi adminisztráción felĺili többlet tevékenysóget
jelent. Így kiváltkópp a NovA ESZNYR felületén töľténő iigykezelés, amely szinte még egy

nyilvántaľtás vezetését kĺjveteli meg minden kiszabott szabályséľtési helyszíni és távollétében helyszíni
bírság tekintetében. Ez aplusz adminisztľáció szźlm szerint 800 db iigyet érintett az elműIt évben.

A korábbi papír alapú adminisztráciőt - részben _ kiváltó, közvetlęn elektronikus kapcsolaton alapuló
ügyintézés' belső ügymenettel való ö,sszehangolása, beillesztése is többletfeladatot rőÍ1 az osztátlyra.

Jóllehet az elektronikus ügyintézés - hivatali kapun keľesztüli ęlektronikus adatszolgźitatás,továbbítás
- költséghatékonysága, gyorsasága vitathatatlan a postával szemben, ďe a belső ügyviteli szoftverek,
rendszeľek, és technikai eszközök nem teszik lehetővé a teljes papíľmentességet, emiatt az e-

adminisztľáció meglehetősen sok időt és energiát követel aziigyiĺtézőktől.

A legszignifikánsabb váItozást a vaľosĺizęmeltetési feladatok szervezetbe töľténő integľálódása hozta,

melynek eredményeként nem csak jelentős méľtékben nőtt, de maľkánsan meg is változott a lakossági
bejelentések'összetétele, mely a kezelésükhözkőtodo ađminisztrációt terhelte. Rövid ído alatt - a
szeptembeľtől december végéig taľtó időszak alatt - mintegy 700 db a várostizemeltętési feladatokhoz
kötődő lakossági bejelentés érkezętt a Felügyelethez. Ez az évi összes bejelentés, mintegy 57o/o-ą

melyek teljes feldolgozása az Üo feladatköre.

Fentiekęn túl 61 3 db a Feĺtigyelet tevékenységét nem érintő bejelentéssel is megkeresték Intézményĺiket,

melyek felđol gozása, megválaszolása szintén az v o dolgozóinak feladata.
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A bejelentések eloszlása2018-as éven belül
óBuM-ra(Á*đÝŔ
xöŻmÜLs_Eđjffi

OBKF

.2018.01.01-08.31. .2018.09.01-12.31

4. Ügyfelszolgátat

A lakossággal torténő kapcsolattaľtás elsődleges foľrása is az Ügyviteli osztály munkatársai áItalellátott
Ügyfélszolgálat. Az Ügyfélszol gźlat az elmúlt évben is számoś Elefonos bejelentést fogadott, 6600 db
e-mailen érkezo bejelentést kezelt, és kb. 1500 fő személyes ügyintézéstválasztő lakost szolgált ki.
A lakossági kapcsolattaľtáson tiil, az Ugyfelszol gálat Iátja el a felügyelői észlelések kezelését is. E
tevékenységfü keľetén belül 2018. évében l5.II2 db E-intézkeđést szűľtek át. Ezek köziil kb. 1300
esetben tifuatot írtak az E-intézkedés alapjan, melyekben fényképes dokumentációval tájékoztatták a
hatásköľel rendelkező hatóságot, szervet, intézményta kĺjzterületen észlelt problémrĺk, hibák kijavítása,
hiányosságok pótlása éľdekében.

A behajtási engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés engedély kiadási része is az'Íigyfélszolgálat
feladatköre. Ennek keretén beltil az iigyfélszolgálatot ellátó munkatáľsak közel 471 db éves, valamint
680 db ideiglenes, a SZIGET Fesztivál idejére kiállított engedély kiadásában működtek közľe.

Fentebb vázoltváltozások az'Íigyfélszolgálatais jelentős teľhet róttak. A vĺĺľosüzeĺneltetési feladatok
telepítése utani időszakban, az Ügyféls zolgźiatfeladata is jelentős méľtékben megnőtt. Mind a telefonos,
miĺd az elektľonikusan küldött bejelentések számajelentősen mintegy 200 %-kal megnövekedett a
korábbi évhez képest. A polgárok bejelentéseikľe, megkereséseikĺe rninden esetben érdemi vźiaszt
kaptak, ezén tevékenység színvonala j elentősen nőtt.

vI, A -FELt}Gv EIrET MUKoBÉsÉr BIzTosÍTi ptľzÜGYI' AIIYAGI' TEcIINIKAI
F'ELTETELEK

1. Pénzügyĺ helyzet

obuda-Békásmegyer Képviselő-testiilet költségvetési rendeletében a Felügyelet miĺködésére
945.240.000 Forint kiadási előirányzatot hagyott jóvá a 2018. évľe, melynek foľľásául
93 1.080.000 Foľint támogatás, valamint 14.l60.000 Forint saját bevétel szolgált.

A fenti kerct az IV. negyedév végére módosításra került az e|óző évi péĺumarudvźny
elszámolásźtval, valartint a közhatalmi bevételekből befolyó összegek önkormrínyzathoz
történő beťrzetésével.
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2018. év módosításai
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Kiemelt elóiráĺyzat l
jogcím

eredeti
e\őirányzat
2018.01.01.

módosított
elóírányzat
2018.12.3r.

teljesítés
2018.r2.31

Index
teljesítés
/ eľedeti

EI

Index
teljesítés
/mód. EI

Személyi ielleeű kiadások 541 655 000 450 748 781 4s0 748 78r 83% r00%

82.14:3 t9+
Munkáltatót terhelő
jaľtllékok 98-468 000 82743 ł94 84r/t 100%

Dologi kiadások 2s9 448 000 213 186 335 209 285 992 8t% 98%
95% r00%Beruházások 45 669 000 43 347 9r7 43 347 9r7

Felúiítások 0 0 0

KIADASOK 945 240 000 790 026 227 786 125 884 83"Á 100o/"

Közhatalmi bevételek 13 0s0 000 0%

Működési bevételek 1 110 000 1 481 s46 r 48r 546 r33% r00%
Felhalmozási bevételek 0 0 0

82% 100%Önkoľman v zatí támo gatás 931 080 000 763 570 747 763 s70 747

Maľadvánv i sénvbevétele 0 24 973 934 24 973 934 r00%
790 026227 84Vo 100v,BEvÉ,TELEK 94s 240 000 790 026 227

Ógunł- gÉrÁsupcYER KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
Kiemelt alakulása 2018.I2.3I.

A tervezettekhez képest az eloirányzat vźitozást nagyrészt az okozza, hogy a 2018. évre
tewezett, asajźúbevétęleink között feltiintętésre keľĹilt közhatalmi bevételek összege azęIső
felév vonatkozźsźtban egy összegben, majd a második félév vonatkozásétban minden hónap
végénbeutalásľakeľtiltazönkormźnyzatszźtmlaszźlmára.

Óbuda-gekásmegyeľ KözterĹilet-feltigyelet }}ll.januaľ 1.-i engedé|yezettlétszámkerete 89
fő volt, az év során a gépjármiĺ elszállítási tevékenység megkezdése, valamint a
vaľosüzemeltetési feladatok átvétele miatt megnövękędett feladatellátással párhuzamosan
2018. szeptember 1.-i hatállyal a képviselőtestület által elfogadott Szervezeti és Múkiidési
Szabályzat alapján alétszáĺnkeľet 1 1 1 foľe bőviilt, melyből 2aI8.I2.31. napján 97 źůlásheĘ
volt betöltve.

A Feliigyelet elkülönített száĺľJájěna beťĺzetéssel lezźlrult intézkędésekből 65.424.503,-
Forint kőzigazgatási bírság' gépjáľmű ęlszállítá-si tcvékenység a|k-almuásából t.77-1.6?5,-

----Foľint'-uzrmkffte1m Eépj-lámĺÍvok--els-zá11í1ásábró-ľ-ľF[80üi Ft- ÝálamińT reřékbilincs
alka|mazásából 8.901.000,- Foľint keľült befizetésre, az így 2018.-ban mindösszesen
76.Ż13.978,- Forint a törvényi előíľások szeľint maľadéktalanul továbbutalásra kerĹilt Ób.'da-
B ékásme gyer Önkoľm źny zat számlláj fu a.

Fentieken felül Felügyeletünk áItal kiszabott' a 2017. januríľ 1_től kĺizpontosított
bevételekhez taftozó -szabźt|yséľtési bíĺságból befolyó összegek 2018-tól kĺjzvetlenüI a
Magyar Áilamkinc sttr sztĺmlájára kertilnek befi zetésľe.



vII. JoGI És roľĺľvluľmÁcrÓs ľnvnxrľysÉc

A Felügyelet megnövekedett kommunikációs feladatai és jogi hátterének biĺosítása érdekben

2018. évben sor került aJogi és Kommunikációs osztáIy felállításáľa, amit a Képviselő-testület
a 4 57 l 20 18 . (VII. 1 2. ) szźlmt határ ozatźtval fo gadott el.

Kommunikáció
Az osztály kommunikácío terén üzemelteti a Felügyelet hivatalos Facebook oldalát, továbbá

poszt terveket készít és hagy jóvá, lakossági bejegyzésekre reagáI. Emellett a Felügyelet saját

honlapját is naprakészentĄa, azthírportálként üzemelteti, napi szinten cikkeket teszkozzé,
ľendeżvényeket szervez. Kommunikációs anyagok készítésével segíti a köĺeľület-felügyelők,
valąmint a Vaľosiizemeltetési és Köztisztsági Csopoľt munkáját, a lakosság tájékoztatását.

Az osztáIy szervezi továbbá a Felügyelet külső kommunikációját, gondoskodik aľľól, hogy a

főbb, előre meghatározott üzenetek a médián keľesztül eljussanak a célcsopoľthoz.

Figyelemmel kíséri a méđiában a szervezetről meg|elent híreket, cikkeket, híradásokat.

Tevékenységével hozzájáru| ah'lhoz, hogy a szewezettől a megfelelő kép alakuljon ki a

közvé1eményben.

A Facebook csopoľtunk a2018. évben 1451 kĺlvetővel rendelkezett,jelen van az Instagramon

is, ahol 64 fő a Ĺövetők szélma, és jellemzően a keľület fiatalabb, mobileszközöket szélesebb

köľben haszná|ő lakosságát érte igy el. Ezeken a kĺizösségi felületeken mindösszesen 9686

daľab inteľakció töľtént (kedvelés, komment, megosztás), a Facebook felületünkön keresztül
pedig 222 Lakossági megkeresés kęľült megválaszolásra. Facebook oldalunk legnépszenibb
iomatorei az illegalis nĺtladeklerakás, és az Óbudai-sziget forgalomkorlźĺtozźtsa mellett a

játszóterek nyiwa taĺtása volt a 201'8. évben.

Az elmú|t évben ezen felületekęn 253 daĺab facebook poszt, valamint 97 ďuab Instagľam poszt
jelent meg összesen 96 darab grafikával, melyek ľeleváns, éľdekęs információkattarta|maztak
a felhasználőkszźtmfua.Ezekmellett közleményeket adtunk ki (12db _ ezeknyomán 7db cikk
jelent meg), valamint lakossági megkereséseket válaszoltunk meg.

A Facebook csopoľt és Instagram felület mellett az ÓBKF honlapjan az összes kommunikációs
anyag,valamint minden aktuális híľ, infoľmáció, kép- és videó ffiLyagegy helyen, megfelelően
stľuktuľálva megtalálható volt.

Azév soľĺín kommunikációs témában'7 tréning került megszervęzésre, melyen 6-8 fő vett részt

a Felügyelet különbözo szervezeti egységeiből. A ľésztvevő kollégák aktívan kivették résztiket

a továbbképzések soľán és az oktatóval együttműködve, a munkájuk soľán tapasztalt pélđákon

keľesztiil egyertefiék hogyan lehet a különbĺjző kommunikációs technikák alkalmazásźxal'
javítani az ĺigyfelkiszolgálás mi5rőségén. A tréningeken elhangzottak nagy előnye volt, hogy

azokat atéstvevők egyből a gyakorlatba tudták áttiltetni.

Jog
Az osztźiy jogi teľiileten megfelelő hźńtér támogatást biztosít a Feliigyelet valamennyi
szewezeti egysége számźra. Ennek keretében többek között szerződéseket készít, bíľóság és

egyéb hivatalos szervęk előtt ellátja a jogi képviseletet, foľmanyomtatványokat készít a
felügyelői munka megkönnyítése érdekében, belső szabályzatokat, utasításokat naprakészen

tĄa, a jogszabályváltozásokat figyeli és tájékoztatja az állományt. A köztertileti állomány
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számára oktatásokat szervez és tart, koordinálja továbbképzésüket. Az Önkoľmányzat
Felügyeletet érintő đöntései előkészítésében vesz részt.

Az á|lomtnyt érintő fegyelmi és káľtérítési Ĺigyek a Váľosiizemeltetési és Szeľvezési
osztályhoz tartoztak, azonban a Jogi és kommunikációs Osztaly megalakulását követően ęZen
eljárások lefolytatását átvette.

Fegyelmi és kártéľítési eljáľások a 2018. évben

A 2018. évben többek között azalábbi, Felügyeletet is érintő jelentősebb jogszabáIy változások
töľténtek:

hątározati éľintettek

megrovas 4
írásbeli flgyelmeztetés I

Kttv.76. $-ába ĺitköző
magatartások

Káľtéľítési
10e + 10e + 0e+ 15e +0e + 5e +

8e :48 000.-Ft
7 gépjáľmű károkozás

l5e + 0e + 6e:21 000,-Ft J mobiltelefon elhagyás. káľokozás
12 000.-Ft I PDA elhasvás

I fénvkéoezőséo

Magłaľ
Közlony -
kihirdetés

nąpia

módosító jogszabóly módosított jogszabóly hatályba
lépés

rendeIkezés

MK23.
2018.02.21

3l20l8. (|I.z1') BM ľend.
a ktizfeladatot ellátó
szerveknél alka|mazhatćl
iľatkezelési szofr verekkel
szemben támasztott
követelményelaől

2018.03.01 céIja az ellenőľzött,
biztonságos és
nyomon követhető
ĺratkezelés
megvalósítása +

elektronikus
ĺisvintézés

MK 99.
2018.06.29.

Ż0 l20 18. (VI.29.) egyes
belügyí feladatokat éľintő
miniszteri ľendeletek
módosításáľól

2212012. (rV. 13.) BM
rendelet a
szabálysértéselaől,
a szabálysértési elj áľásról
és a szabálysértési
nyilvántaľtási rendszeľľől
szóló2012. éví II. töľvény
végľehajtásával
kapesolatos
rendelkezésekľől,
valamint ahhoz
kapcsolódó egyes
ľenđeletek módosításáľól

2018.06.30. a koľábban
legy ártatott helyszíni
bírság nyomtatványok
2018. december 3l-ig
használhatók, ha' a
20l8. március l-jén
módosított
adattaľtalomľól egyéb
úton kapnak
tĺjékoztatást az
érintettek

tvu\ tll
2018.07.25. Xxxvm. töľvény az

információs
tĺnľendelkezési j ogról és
az infoľmációszabadságról
szőlő 20ll. évi
CXil. töľvénynek
az Euľópai Unió
adatvédelmi reformj ával
összefiiggő módosításáľól,
valamint más kapcsolódó
törvények módosításáról

ZUlö. evl 29)i'éJĹexI!_t0!y!!y _ _
az információs
önľendelkezési jogról és
az információszabadságľól

Ż018.07.26' szeĺl-éLy_ę-s adat--és
kiilönleges adat
fogalmának
módosítása és további
adatfaj ták definiálása;
hozzäjárulás
fogalmának
módosítása, illetve
további fogalmak
defiĺriálása +

adatkezelés és
adattovábbítás
feltételeinek
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meghatározása a

GDPR-ral kapcsolatos
módosítás,
adatvédelmi
tisztviselő bevezetése

2018.07.31 szabályséľtési
nyilvántaľtások körét
bővítette a helyszíni
intézkedés alá vontak
nyilvántartásával,
benne az adatkezelés
ideje és egyéb
részletszabályok
megállapítasa +
életvitelszeľÍĺ
kÖzteľiileti
taľtózkodás
szabályainak
megséľtése mint új
tényállás
meghatźrozása
ęzzel összefüggésben
határidőt tllzött
(2018.10.15-ig) az
önkoľmányzatok
számtlra, hogy az
ezzel kapcsolatos
rendelkezéseiket
messemmisítsék

2012. évi II. törvény a
szabálysértésekről,
a szabályséľtési eljárásról
és a szabálýsértési
nyi lvántartási rendszeľről

2018.10.15.

MKl22.
2018.07.30

2018. évi XLIV. töľvény a
szabálysértésekről,
a szabályséľtési elj árásról
és a szabályséľtési
nyilvántartási rendszerről
szólő2012. évi II. törvény
módosításáról

együttmiĺktidő,
segítséget nyújtó
szervek
meghatározÁsa,
ingóságaik táľolásával
és megsemmisítésével
kapcsolatos
önkormányzati
feladatok
mephatároz6sa

2018.10.15MK 150.
2018.10.02.

17812018. (X.2.) Korm.
rendelet az életvitelszeľiĺ
közteľĺileti taľtózkodás
szabályainak megsértése
szabályséľtéssel
kapcsolatban
köaemfüö,dő egyes
szervek kijelöléséről és
feladataiľól

ingóságokról kötelező
kép és
hangfelvételeket
készíteni, amelyek
képesek az ingóságok
későbbi egyedi
azonosításaľa +
azonosításra alkalmas
jellel kell ellátni

az életvitelszeriĺ
közteľiileti tartózkodás
szabályainak megséľtése
szabálysértéssel
kapcsolatban
közľemĺĺködő egyes
szeľvek kijelöléséľől és
feladataiľól szóló
l78l20l8. (X.2.) Koľm.
ľendelet eltéľő szöveggel
töľténő hatálybalépéséről

2018.10.1sMK ls8.
2018.10.12

l9ll20l8. (X. 12.) Koľm.
rendelete az életvitelszeľiĺ
közteľĺileti taľtózkodás
szabályainak megséľtése
szabálysértéssel
kapcsolatban
közremíĺködő egyes
szeľvek kijelöléséľől és
feladatairól szóIó
17812018. (X.2.) Korm.
rendęlet eltérő szöveggel
történő hatálybalépéséľől

20 18. I 1.13 k1ilön megállapodás
alapján a Kincstáľ
átvállalhat
meghatáľozott
feladatokat (mint pl.
kiiltségvetés terv ezés,
e|őirálnyzatok
módosítása,

MKI72
2018.11.10.

20712018. (XI. 10.) Korm.
ľendelet az
éillamháztartásró l szó ló
törvény végľehaj tásáról
szőIó 368lŻ01 1. (XII. 3 l .)

Korm. ľendelet és
aMagyar
Áilamkincstánól szóló

az źilaĺnháztartásról szó ló
törvény végrehaj tásáról
szóló 3681201 1. (XII. 3 1.)

Korm. ľendelet
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310/2017. (X. 3 1.) Korm.
rendelet módosításáról

rendszámviteli
betaľtása'...)

MK I83
20t8.1r.22

20l8. évi LXXV. tĺĺrvény
a közszféľabeli
szervezetek honlapj ainak
és mobilalkalmazásainak
akadáIymentes ítéséľő l

2018.11.30.

alka|mazźłs:
2019.09.23
Ż020.09'23.
2021.06.23,

közszfeľabeli
szervezetek
(költségvetési szęľv
is!) honlapjain
közzétett taľtalmakľa
és az általuk készített
mobilalkalmazásokra
vonatkozik

a kÖzílti közleke désľő l
szóló l988. évi I. töľvény

2019.06.0t közut kezelője is
jogosult a
feladatellátása
érdekében
elektronikus
megfigyelő rendszeľt
miiködtetni és
felvételeket készíteni
+ ľészletszabályok

a közerulet-felügyeletrő 1

szóló l999. évi
LXIII. törvény

2019.06.0r tźtrhelyszolgáltatóval
kapcsolatos
esyĺittmiĺködésrő1

}/ĺK2O7
2018.12.20

2018. évi cXX. törvény
egyes belügyi tárgyú és
más kapcsolódó ttirvények
módosításáról

a szabáIyséľtésekről,
a szabályséľtési elj árásról
és a szabályséľtési
nyi lvántaľtás i rendszerľől
szőlő20|2' évi II. töľvény

2019.01.01 pontosítja a helyszíni
bírság ismételt
elkövetése esetén a
duplázĺs és
háromszorozás
szabályát
a szabályséľtési
nyilvántaľtásokat
felsoľolja
- távollétében

bírságoltak
- helyszíni

bíľságoltak
- szabályséľtési

eljáľás hatálya alatt
állók

_ helyszĺni
intézkedés alá
vontak

3',112018. (Xrr.28.) BM
rendelete egyes belĹigyi
tárgý és más kapcsolódó
töľvények módos ításáról
szóló törvény
végľehajtásához
LąnncnlÁÁÁ miniozfari

MK 2I5
2018.12.28.

ľęnoęle[eK mooosltasarol

2019.06.01. feljelentés intézkedés
részletszabőlyainak
meghatározása
(tájékoztató tartalĺni
elemei)

a közteľĺilet-felügyelői
intézkedések
végrehaj tásának módj áról
és eszközeiľől szóló
43/1999. (Xr.26.) BM
rendelet

753/2018
(xrr.14.)
KT
határozat

sý2018. (Xrr.17.)
ktizösségi együttélés
alapvető szabályairól
szóló helvi ľendelet

2019.01.15.
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osszegzés

Összességében úgy éľtékelhető, hogy obuda-gokásmegyer Közteľület-felügyelet a20I8. évben
is a jogszabályokban és az azokon alapuló, belső ígazgatői utasításokban meghatározoÍI
kötelezettségeinek, elvárásoknak eleget tett, szolgálati feladatait jó színvonalon teljesítette,
szakmai tevékenysége és gazđźikođása a jogszabályokban foglaltaknak és az önkormányzat
követelményeinek, elvárásainak megfelelt. 

I

Továbbra is fontosnak taľtjuk, hogy a Felügyelet és a közteľiilet-felügyelők munkája is
folyamatosan megújuljon kövesse a 2017.évben elindított szemléletváltás kźnyát és az újabb
feladatok ellźúásźna, az egyre gyorsabban váItoző életviszonyokon alapuló lakossági
igényeknek, elvárásoknak képes legyen megfelelni , ezálta| a közösség hasznos és elfogadott,
el ismeľt részét képezze, melynek elengedhetetlen feltétele :

a szolgálati feladatok e|látásához nélkülözhetetlen elméleti és gyakorlati ťelkészítés
folyamatos és a lehető leghatékonyabb legyen,
a képzés mindig az aktuális ismeľeteket biztosítsa, legyen képes a legľö,videbb idő alatt
ľeagálni a szolgálati tapasńa\atokra' javítani a hibákat, áńadni az ű1 módszeľtani
ismereteket, elj árásokat
a lakossággal folýatott kommunikáció és interakció mennyiségi és minőségi
mutatóinak további javítása
humánus, empatikus, a probléma megoldásiĺra töľekvő ám mégis hatźtrozott a
könerületek rendj ét biztosító kultúrált intézkedések végľehaj tása

a városüzemeltetési feladatok szerzodött paľtneri végrehajtásĺĺnak folyamatos és

követkęzetes kooľdinálása, ellenőľzése, a munkavégzés költséghatékonyságának
további optima|izáIása és a lakosság folyamatos objektív céliľányos tź$ékońatźsa.

Fő cél, hogy a 2019. évi szolgálatteljesítéstink és feladat ellátásukat leginkább a lakosok
ügyeinek intézését segítő, a köĺeľĹiletek ľendjééľt tevékenykedő közösségi szolgétltato jelleg
jellemezze.

A Feltigyelet személyi állomanya ezeLaę a kihívásokľa nyitott, a feladatok megvalósításáľa
pedig alkalmas.

Budapest, 2019. ápľilĺs 10.
ute
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