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Budapest Főváros Önkoľmányzata, valamint Budapest III. kerület Önkoľmányzata között
létrejött megállapodás, Budapesti Rendőľ-főkapitányság és Óbuda-nekásmegyeľ Közterületfelügyelet között létrejött együttműködési megállapodás, valamint Budapest III. keľület
Óbuda-gekásmegyer KözteľĹilet-felügyelet Szeľvezeti és Műkĺ'dési Szabályzata III. fejezet
12. pont c) alpontja alapján Óbuda-gekásmegyer KözterĹilet-felügyelet ígazgatőja a
Felügyelet 2019. évi munkáj źlrőI szőlő beszámolót elkészítette.

A képviselő-testület és egyes szervei veszélyhelyzet ideje alatti múködéséről szóló l IlŻ020.

(III.17.) ĺinkoľmanyzatírenďelet 2. $ (1) bekezdésébenfoglaltakľa hivatkozva a Felügyelet
beszámolója kapcsán a döntés meghozatala azért indokolt a veszélyhelyzet fennállása alatt,
meĺt onkormányzatunk a Magyarcrszághelyi ĺinkormźnyzataiľólszóló 201L évi CLXXXIX.
törvény 23. $ (4) bekezdés 4. pontjában meghatźlrozott feladata az źitalános közteľiiletfelügyeleti feladatok biztosítása, mint kĺizfeladat. Eľre tekintettel a lakosság megfelelő és
időben történő tájékoztatasa a Felügyelet munkájáról, mint közérdek indokolt és sziikséges.

Határozati javaslat:

A

katasztľófavédelemről és ahozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáľól szóló 20II.
évi CXXVIII. tĺirvény46. $ (4) bekezdése alapjan a képviselő-testületi feladat és hatásköľét
gyakoľolva a polgármester úgy hatéroz, hogyaz Óbuda-gekásmegyeľ Közteľület-felügyelet
2019. évi munkájáľól szóló beszámolót elfogadja.

Melléklet:
Beszĺĺmoló Óbuda-gekásmegyer Közteľület-felügyelet
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Bevezetés

Óbuda-gekásmegyeľ oĺ'lkormányzat Képviselőtestülete a 84loK/2007. (II.27.) számu
határozatával létrehozta obuda-Békásmegyer Közteľület-felügyeletet (a továbbiakban:
Feliigyelet). A Felügyelet2007.július 1-jén kezdte meg mrĺkĺjdését,illetékessége a III. kerület
teljes közigazgatásiterületéľe kiteťed. onállóan miíködő és gazdálkodó költségvetési szerv.
I. A

FELÜGYELET ľo ľEr,łDATAI

a)

azon kozilti közlekedési szabályok betaľtásának ellenőrzése, melyeket jogszabéiy a
közteľület-felügyelő hatáskörébe is utal,
b) a közteľületek jogszeru használatźlĺak, a közteľületen folytatott, illetve útkezelői
hozzáj árulásho z kötött tevékenysé g szab źúyszeľűs é gének e l l enőrzé se,
c) a közterület rendjére és tisztaságaľa vonatkozo jogszabáIy által tiltott tevékenység
megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionalása,
d) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljiíľásmás
hatóság (egyéb szerv) hatásköréb e tartozík,
e) közľeműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításźban, a
közbiztonság és a közrend védelmében,
Đ a koztisztasttgra vonatkozó jogszabályok végľehajtásának ellenőrzésében való
közremfüĺjdés'
g) a közterület, az építettés a teľmészeti köľnyezet védęlmében való közreműködés,
h) az önkormtnyzati vagyon védelmében való közľemúködés,
i) az állat-egészségiigyi és ebrendészeti feladatok ellátásban való közľeműkĺjdés,
j) a vonatkozó jogszabályokban meghatározott védett övezetekben közlekedő, illetve
váĺakozőjárművek behajtási- és behajtási-vtnakozásihozzájźnllásainak' valamint a
mozgásában koľlátozott személyek parkolási igazolvtnyainak ellenőľzése, visszaélés
esetén külön jogszabalyban meghatározottak szerinti szankcionálása, ahozzájárulźs
kiadój ának éľtesítése,
k) a ľendőľségéľtesítésemellett a közteľületen szabálytalanul vźrakoző vagy a
közteľületen engedély nélkül elhelyezett üzemképtelen jáľművek közterületről
töľtónő eltávolítása ir ánti intézkedések,
l) a dohźnyzási tilalomra vonatkozó rendelkezések ellenőľzése,
m) a közteľületen tĺirténőszeszesital-fogyasztás ellenőrzése,
n) a vaľosképi, idegenforgalmi és ttimegközlekedési szempontból frekventált
csomópontok folyamatos Vagy rendszeresen visszatéľő ellenőľzése,
o) önkoľmányzati szewezésű kulturális, spoľt és egyéb ľendezvények foľgalomtechnikai
és élőeľős biztosítása,
p) térfigyelő ľendszeľ üzemeltetése és kezelése,
q) közremtĺködés a váľosüzemeltetési feladatokban (a jáľdák,vizelvezető áľkok, ingatlanok
előtti területek tisztán tartźsźlvalkapcsolatos problémákjelzése; kcjzteľiileten álIő fák indokolt
visszametszése, illetve elöregedett, beteg fak kivágása fęlő| intézkedéstkezdeményez;
közľemíĺk<jdik az önkormányzati hatáskörben kezelt jtltszőteľek' paľkok, egyéb rekľeációs és
spoľtolási célokat szolgáló közteríilęti létesítmények,zöldteľületek' közutak üzemeltetésévęl
kapcso l atos fe l adatokban ; kapc so latt aľtás a szęr zódott partnerekke l)'
J

TI.

AVEZETES HELYZETE

A

Felügyelet intézményirányítási és szolgálatellátási feladatait központi jogszaba|yokon és
helyi rendeleteken túl a Szeľvezeti és Mfüödési Szabályzata határozza męg. A szeľvezet
struktúrájában' állománytáb|ájában és vezetésében a 2019. év végénszületett dĺintésalapjan
állt be jelentős változás. Az év végénszületett döntés értelmében2020. februaľ l-jétől a
Váľosüzemeltetési és Koztisztasági osztály elkülĺjnítésrekeľült az IJgyviteli és Szeľvezési
osztźiytől, az igazgatőt egy fo helyettesíti, valamint a Felügyeletlétszáma l20 főre bővült. A
Felügyelet irányítását éľintően egyéb változások nem töľténtek, a szervezet, és azonbellil az
egyes szęrvęzeti egységek vezetéséttovábbra isjól felkészült, sokéves gyakoľlattal ľendelkező
szakembeľek végzik'
III. A
1.

SZEMELYZETI MUNKA ERTEKELESE

A Felügyelet személyi állománya, létszámhelyzete

Óbuda-gekásmegyer Közteľület-felügyelet 2019. januźn 1-jei engedélyezett létszĺĺmkeľete1l1
fő volt, melyből 100 álláshely volt bętĺjltve.

Ż0I9. évben mindösszesen 22 fo lépett bę és 24 fo hagyta el állományunkat. A jogviszony
megszűntetése 8 fő esetében köz<ĺs megegyezéssel, 5 fő esetében áthelyezéssel töľtént, 4 fo
esetében pedig próbaidő alatt azonrlali hatállyal került sor a felmondásra, 5 fő nyugdíjba ment,
1 főnek Iejárt ahatźlrozott idejú szerződése, 1 fo pedig felmondott.

Belépők
száma
1fő

Időszak

Kĺlépők
száma

2019. ianuaľ
2fő
2019. február
lfo
3fő
2019. máľcius
1fő
2 fł3
2019. ápľilis
1fő
3fő
1fő
2019. máius
4fo
1fo
2019. iúnius
0fő
0fo
Ż019. iúlius
1fő
1fő
5fő
2019. augusztus
3 fiŕĺ
2019. szeptembeľ
5fő
2019. október
4fo
lfo
2019. novembeľ
1fő
2 fis
1fő
2019. december
2fő
A létszdmhelyzet alakulúsa, megoszldsa 2019, évben

A

teljes állomány 37o/o-a felsőfokú' 45%o-a középfokú, I8oÁ-a alapfokú végzettséggel
ľendę lkezik. A dol gozók 26oÁ-a nő, 7 4 oÁ a férťĺ.
-

4

A

létszámának

Áilománycsopoľt
Köztisztviselő
Ügykezelő
Mt. hatálya alátartoző
Osszesen

,ĎUpur f

ĺskolaĺ

úEffĐt

és nem

szeľinti

véezettsée(fő)

nem (fő)
Nő
alapfokú ktizépfokú felsőfokú Féľfi
I9
39
36
22
0

létszám
(f,ő)

58
6

36
100

0

6

0

0

6

T7

I7
42

Ż

JJ

J

4t

69

31

17

A

Felůigyelet kłizteľůiletiállománya létszámának állománycsopoľt, iskolaĺ végzettség és
nem szeľintĺ m
nem (fő)
vészettsés (fő)
létszám
Allománycsoport
(fő)
Nő
alapfokú kiizépfokú felsőfokú Férfi
J
Közteľület-felügyelo
32
T7
15
29
0
1
0
5
Kerékbilincs kezelő
4
0
5
Kĺjztisztasági dolgozó
15
10
5
0
15
0

A ktizterületi

ellátó
Korcsopoľt

Nő

rt szerinti
Osszesen

(fő)

(fő)

8-30

2

1

J

3r-40
4t-50

15

0

15

(év)

I

s1-60
60Atlag életkor
Osszesen (fo)
2.

nem es

Féľfi

(fő)

t6

1

1Ż

0

I7
I2

4

1

5

45 év
Ą

49

J

52

Juttatások

A Képviselő-testület által elfogadott keretösszeg_ 200 000,-Ft_ a cafetéľia ľendszer keľetében
keľült kiadásra, a dolgozók egyéni rendelkezése alapján.

Azadhatő szociális juttatások köréthozzźigazítottukÓbuda-gékásmegyer onkoľmányzattnak
hatályban lévő rendelkezéseihez, ennek megfelelően a költségvetésben tervezęttkęret teľhére 7
fő esetében keľült soľ családalapítási támogatás, valamint 19 fő esetében szociális támogatás
biztosításaľa. A költségvetési kereten belül 11 fő részéĺebiztosítotfunk egészségügyi
költségtérítést, temetési segélý 5 ízben folyó sítottunk.
3.

oktatás, képzés,továbbképzés

A Felügyelet miĺködésében,hozzáállásźhan a szolgěitató jellegű attitűd érvényľejuttatásźů:roz
konjunktív követęlményként realizálődott az źlllomtny gyakoľlati és elméleti tudásának további
szélesítése,valamint az állanpolgárokkal való személyes interakciők szźtmźhanelváľt jelentős
növekedés miatt az intézkedésikultúľaés taktika javítása. Az intézkedési kultura és a
biztonságos intézkedéseklefolyatását szolgálo intézkędéstaktika javítása céljából
időközönként kommunikációs és intézkedéstaktikaitľéningettartottunk tréneľek és a ľendőľség
instruktorainak bevonásával. Ezen felül a kcjtelezően előírt e-leaľning tananyag elsajátítása is
végľehajtásľakeľült. Az előirtkozigazgatási alap-, illetve szakvizsgtÍ' 1 főből 1 fő teljesítette

5

sikeresen. A 2019. évi képzésiteľvben szeľeplő köztisztviselői
kötelezettek nagy aľányban eľedményesen telj esítették.

továbbképzéseket az affa

2OI9. évben a városüzemeltetési feladatok kapcsán kötelező képzésekenvettęk részt az
^
kollégák, továbbá akozbeszerzésí el1árás keretében megvásárolt kommunális tľaktorok
éľintett
jaľdasepľő
gép használatais kötelező oKJ-s képzéstigényelt, melyen azérirÍęttdolgozóink
és
ľésztvettek annak éľdekében,hogy ezeket a speciális gépeket az elóirásoknak megfelelően,
szakszeľűen tudják működtetni.
4.

A Felügyelet fegyelmi helyzete

Felügyeletnél elľendelt fegyelmi és káľtérítésieljaľások kivizsgálását a Jogi és
Kommunikációs osztály végezi a2019. év elejétől kezdődően. Taľgyévben 8 fegyelmi és 12

A

káľtérítésieljrĺľástindítottunk. A fegyelmi eljárások főként avezetói utasítások be nem tartása
miatt indultak. A káľtérítésieljrĺľások a szolgálati gépjáľmtĺvekben és a személyes használatľa
kiadott eszközökben okozott kaľokkal kapcsolatban keľiiltek elľendelésľe,továbbá jellemzők
voltak a jarmiiszállítás okán bejelentett panaszok.

Iv. A FELÜGYELET KDZTERÜLETI SZOLGÁLATI

TEvEKENyÉscn

A Felügyelet Közteľületi osztályának alapfeladatanem változ ott a20I9 . évben. Ezek kiemelten
a kĺizterületi rend, aköztisztaság folyamatos ellenőtzése, ezáltal a keľületrészek biztonságának
eľősítése,a sztikséges intézkedések kezdeményezése, bűnmege\ozés. Közteľületi szolgálati
tevékenységtinket elsődlegesen a közterület-felügyeletľől szőlő 1999. évi LXIII. töľvény
(Kftv.), valamint aZ egyes ľendészetifeladatokat ellátó személyek tevékenységéľől,valamint
egyes töľvényeknek az iskolakeľülés elleni fellépéstbiztosító módosításaľól szóló 2012. évi
c*x. töľvény ľendelkezéseire figyelemmel látjuk el. Új jogszabály a közösségi együttélés
alapvető szabályaíről szóló sIlzOIs. (XII.17.) számű Óbuda-gékásmegyer Önkormányzat
Képviselő-testület rendelete, amely 2019. januáľ l5-én lépett hatályba és 2019. április 15.
napjźńol bírsággal is sújtható az abban foglalt magatartási foľmfü megséľtése.Alapvető
jogszabály a szabálysértésekľől, a szabályséľtésieljaľásról és a szabálysértési nyilvantaľtási
ľenđszerrőlszőIő 2Ol2. évi II. törvény, valamint ennek végľehajtásáľa kiadott két ľendelet és
később a fix bíľságösszegeket tarta|mazó további két rendelet. Emellett kiemęlt jelentőségű
jogszabáIy még a jáľmúvel elkövetett jogséľtésektekintetében a kĺizútiközlekedés szabá|yaírő|
szőlő lll975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ), illetve a kerékbilincs közterületfelügyelet általi alkalmazására, a jáľművek elszállításźra, valamint a felmeľiilt költségekľe
vonatkozó 55l2OO9. (X. 16.) IRM ľendelet. Felügyelőink közigazgatási bíľsággal sújtandó
cselekmények esetén is jogosultak intézkední,ezt az 1988. évi I. töľvóny alapján teszik,
ťrgyelemmel a Kftv. felhatalmazására. Az alapfeIadatok összetételét éľintően ugyan nem volt
számottevő vźitozás, viszont továbbra is prioritást kapott a bűn- és balesetmege\őzés, a
lakosságot leginkább ircĺtálő, a közteľületek rendjét érintő jogséľtésekkelszembeni
következetes és hatékony intézkedések megtétele. Az ellenőrzések teriiletét és táľgyköľét a
lakossági bejelentések figyelembevételéve|határoztl,lk meg. A szolgálatellátás módját tekintve
a hangsúlyt a polgáľokkal való kapcsolattaľtás, a velük való személyes inteľakciők szźłmának
jelentős növelése, a kozösségéľt tevő, a lakóköľnyezetet javító és váľosüzemeltetési feladatokat
elősegítő intézkedéseinkjellemezték. A 2019. évben még több önkéntes munkán alapuló, a
kdzösségek érdekétszolgáló progľamot is szerveztünk, illetve mások által szeľvezett hasonló
progľamokban is tevékeny szeľepet vállaltunk.
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A

múlt évben is folyamatosan elemeztük, éľtékelttika közterület-felügyelői intézkedések
alakulását, kül<jnĺjs tekintettel a minőségi munkavégzésre és a hatékonysági tényezőire.
Továbbľa is éltünk azzal a módszeľľel _ külĺinösen azokon a teľületeken, ahol foľgalmi ľend
váItozźs volt, - hogy a gépkocsival elkĺivętett jogsértéseksorán elsődlegesen szórólapokat,

figyelmeztetésekęt helyeztünk eI a szabálytalanul várakoző gépjarmúvek szélvédőin,melyben
felhívtuk a jármuvezetők figyelmét Óbuda-Békásmegyer közrendjének és köztisztaságának
fenntaľtásában való együttmúködésre a biztoĺságos és zavartalan közlekedés érdekében. A
helyszíni tájékoztatáson túl weboldalunkon is közzé tettük a problémás helyszíneket és a
jĺivőben ťoganatosítani kívánt intézkedéseinket a megelózés jegyében. Szankcionálás esetén
törekedtünk a cselekmény súlyához igazodő helyszíni bírságok kiszabására, bár a 6312012.
(IV.2.) Korm. rendelet - mely bizonyos jogséľtésekelkövetését fix bíľságösszegekkel rendeli
büntetni _ jelentős mértékbenkorlźúozza a súlyozás lehetőségét.

Míg korábban a KRESZ szabályaiba ütköző közlekedési jogsértésekalkották az intézkedések
zomét, tlgy tárgyévben _ lakossági bejelentés, saját észlelés'valamint valamely hivatali
szęrvezet megkeresése alapján - a kozterület rendjét megséľtőkkel szembęni intézkedések
mellett a viíľosüzemeltetési, fejlesztési feladatokat elősegítő intézkedések is számottevők
voltak. Emellett a közlekedés ľendjétis biztosítani tudtuk a mźĺeléľtszinten. Számos
intézkedéstfoganatosítottunk a helyi önkormányzati tulajdonú közteľületek engedély nélküli
haszĺáIata, közteľületi szeszesital-fogyasztás, illegális szemétleľakás, égetés,állattaľtási
szabályok megséľtése,útĺigyiszabáIysértések' építésiteľĹiletek engedélýől eltéľőhaszĺźůata
esetében is. Ellenőriztik a zöldteľületek és ingatlanok gyom- és allergiát okozó növényektől
való mentességét, tĺjbb esetben tettünk javaslatot forgalmi renđkialakításra, váItoztatásra,
felméľtük azutcanévtábla, illetve kĺjzlekedési tábla hiányokat, valamint a játszoterek állapotát.
Rendszeresen ellenőriztíJk a kerület kozigazgatási határain belül zajlő építkezéseketés
köľnyezetĹiket.
1.

Kĺemelt szolgálatĺ feladatok

Óbuda-gekásmegyer Közteľület-felügyelet közterület-feliigyelői - mint megalakulásunk óta
minden évben _ a,,hagyományos,'' naponta jelentkező feladatai mellett 20l9-ben külön tervek
és előzetes egyeztetések alapján az a|źtbbi kiemelt feladatokat hajtották végľe:
1.1. Iskola-szolgálat

Az eLőző évekhez képest fokoztuk a közlekedés szempontjából kľitikusabb helyszíneken lévo
óvodĺĺknál, iskoláknál végzett demonstratív, baleset-megelőzési, forgalom segítési
tevékenységünket. 2018. évhez képest a biztosított intézmények szźtma kiegészült a Vitorla
utcai óvodával, ahol lakossági kéľésľeláttunk el szolgálatot, de a koľábbi 07'I5 - 08.10 óráig
terjedő időszakon túl, ha a lehetőség engedte délután, a tanítási nap végénis biztosítottuk a
biztonságos gyalogosközlekedést a gyeľmekek ľészére.

Az elvégzett pľofesszionális munka eredményekéntaz érintett intézményekköľnyezetében
javult az iskolát látogato gyeľmekek és az őket kísérőfelnőttek biztonságéľzete és a közlekedés
tényleges biztonsága.
1.2. Piac_szolgáiat

A

Felügyelet Óbuda-gékásmegyeren mind az állandó, minđpedig a szombatonként
megrendezésľe keľülő hétvégipiacokat és kciľnyékétfolyamatosan ellenőľizte a közľend és
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kĺizbiztonság fenntaľtása céljából. Kiemelt ťrgyelmet kapott a Heltai téľiúj vásárcsarnok
környékének ellenőľzése. A szolgáIat ellátásának ez a formája is jellemzően a megelőzésről
szőlt, ezért a szolgálatot ellátó közterület-felügyelők maľ 06:00 őrátől járfuszolgźllatot láttak el
a fenti közteľületeken, hogy megakadályozzák az engedély nélküli aľusítást, valamint a
szabálýalan parkolások miatti közlekedési torlódások kialakulását. Fontos feladat volt a
köľnyék közľendj ének, közlekedé sének é s ti sztaság ának a fenntaľtása.

A felügyelők

csütĺjľtökönként a Pók utcai piac, valamint a Pethe Ferenc téri piac területén
biztosították a zavartalan árusítást, valamint szombatonként a Vörösvĺíľi úti piac, a
Pünkösdftiľdő utcai piac és a Kadosa utcai viľágpiac akadálytalan lebonyolításában
segédkeztek.
1.3. Illegálĺs szemétleľakók ellenőrzése

Továbbra is nagy problémát jelentett a lakossági kommunális és építésihulladék illegális
járórszoLgálat ellenőrzései mellett, folytattuk a kameľatechnikán alapulólerakása.
megfigyelési és feldeľítésirendszer áItal történt ellenőľzéseket is. A20l8-évhez képest már 6
mobil kamerával figyeltük az engedéIy nélküli hulladékleľakást, a kamerákat az ak':.ŕiis
másikľa. Ennek
pľoblémák helyszínétől fiiggően telepítjük at egyik helyszínľől
eredményeként sikeľült a ľendszeľesen több sztn rĺŕ-nyiszemét illegális kihelyezését
megakadályozni, a kihelyezett hulladékleľakókat felszámolni, a jogséľtésekelkövetőinek
felelősségre vonásával ptĺľhuzamosan. Ú3 problémás teľületként jelent meg a tavalyi évben az
otszág úti P+R paľkoló déli szakaszánkihelyezett szelektív hulladékgyűjtő szíget, ez esętben
is a kameľaľendszeľnyújtott hatékony segítséget. Az elsődleges cél nem a bírságolás volt'
hanem az elkövető kiléténekés elérhetőségénekfelderítése'majd az elkövető szembesítése az
általa elkövetett cselekménnyel, ezt követően pedig minden esetben felszólítottuk őket az
általuk kihelyezett hulladék elszállitásálra. Továbbľa is nagy hangsúlyt fektetttink a
felvilágosítasra, tájékoztatásra a hullađékelhelyezéssel, kęzeléssel kapcsolatban, valamint
területi felügyelőink áItal a probléma megoldása éľdekébena lakosság egyre szélesebb kĺjrét
vontuk be a figyelésbe, javaslatokat és infoľmációkat kérttink tőlük' jelzéseik alapján pedig több
látens hulladék lerakatot térképeztünkés számoltunk fel. Az intézkedéseinket nagyméľtékben
segítették a honlapunkon és a kĺizösségi oldalunkon megosztott infoľmációk, hírek,
publikációk.

A

a

Jövőbeni terveink közĺjtt szerepel újabb kameľák vásźĺlása,a lakosok minél szélesebb köľben
történő további bevonása, prevenciós és felvilágosító tevékenységünk fokozása, valamint más
alteľnatív hulladékszállítási és gyújtési metodikak kidolgozása.

t.4. Szezonálĺs ztildség_gyĺimölcs, viľág és a turisztĺkai teľületek

ĺdeiglenes

keľeskedelmi egységeinek ellenőrzése

A2019. évben is tovább folytattuk ezen teľületek demonstratív ellenőľzését. Az ellenőrzések
soľán 11 esetben indítottunk eljáľást engedély nélküli, vagy az engedély kereteit túllépő
közteľület-haszntiat éslvagy keľeskedelmi tevékenységkapcsán. Közteľület-használati
engedély nélkül csak egy-egy esetben kellett intézkedést foganatosítanunk.
1.5. Szĺget fesztĺvállal,

turĺsztĺkaĺszezonnal kapcsolatos szolgálatellátás

Pľevenciós tevékenységünk keľetében a 2019. évben is végľehajtottuk a tuľisztikai szempontból
fľekventált közteľületek közbiztonsźĺgi együttműködőkkel összehangolt ellenőľzéséta
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jogséľtésekmegakadályoztsa, a kĺĺzteľületekrendjének biztosítása éľdekében.Meghatároző
helyszínt képeztek az obudai-sziget, a Római-part, és a Kossuth Lajos üdülőpart, valamint az
obudai Nyáľ rendezvénysoľozat prograrrl helyszínei. Hétköznap visszatérő ellenőľzéseket
foganatosítottunk, míg pénteki, szombati és vasárnapi napokon állandóan jelen voltunk az
érintett közteľületeken.
Intézményünk életében_ mint minden évben - az egyik legnagyobb, és más szervekkel
összehangolt feladat a 2019. augusztus 07-I3-ig terjedő időszakban megľendezett Szigetfesztiválhoz kapcsolódó feladatok megszervezése. Itt mind a Sziget Kft-vel, mind a
taľshatóságokkal szorosan egytittmúködve szeľveztük meg a feladatok ellatásat. Ellenőľzéseink
során fokozottan ügyeltünk aľľa' hogy a helyi lakossági éľdekek minél kisebb méľtékben
séľüljenek.

A

leggyakoribb jogséľtésa zöldterületen paľkolás volt, amiket a jarőrkorzetüket bejáľő
közterület-feliigyelők minden esetben bírsággal, illetve indokolt esetben gépjarmľkerék
bilincseléssel szankcionáltak.
Kiemelt eredményként éľtékelhető,hogy az érintett területek koztisztasźĺgatovább javult.
1.6.

Ebtaľtásĺ jogséľtésekkelováľosba tévedt vadakkal kapcsolatos ĺntézkedések

A Felügyelet tevékenységiköľébe tartozik többek

köz<jtt

az ebrendészeti és állategészségügyi

feladatok ellátásában való közremfüödés.

Ezenkozreműködés széles spektrumú, magábarl foglalja a kĺjzteľület rendjéľe és tisztaságáľa
vonatkozó állat és ebľendészeti szabályok megvalósulásźú., a szabályok betaľtatását egyrészt a
közteľĹiletek rendje és tisztasága, másľészt a polgźtrok, állattaľtók és az tilatok védelmének
biztosítása céljából. Az ellenőľzéseik során a feliigyelők elsődlegesen az érintettękęt
tĄékoztatták a szabályokról, valamint felvilágosítást adtak ahozzájukfordulóknak. Súlyosabb,
az áIlatok egészségét,életköľülményeit érintő jogséľtés,kĺiľtilményészleléseesetén pedig
azonnal megtették a sziikséges intézkedéseket, értesítettéka megfelelő hatóságokat,
egyesületet, közremúködtek az źúlatelhelyezésében, ellátásában. Az állatok védelme és az
állattaľtók segítése érdekébenrendszeresen ellenőriztuk a kijelölt kutyafuttatókat, paľkokat,
frekventált közterületeket, javaslatot tettĺ.ink a közteľületek, infľastrukturák hasznosíthatősága
érdekében esetleg szükséges karbantartási, átalakítási munkálatokľa vagy egy_egy fejlesztési
beruházás szükségességére.A gazdikat segítve a chipek adattaľtalmát is ellenőrzés alá,vontuk.

az

állattartással érintett teľiiletek tisztaságźra, intézkedtünk aZ esetleges
takaríttatásről az embeľek és állataik komfoľtérzeténekgaĺanttiása érdekében. Az Eb Óvó
Egyesülettel és az évközben megalakult ob,'dai Kutyás Egyesülettel közösen részt vettünk az

Ügyelttink

óbudai komplex állattaľtási stľatégia kido l gozásában.

Munkánk soľán számos esetben intézkedtĺinkgazdátlan, elhagyott, elkóborolt kedvencek
kapcsán éppúgy,mint a bajba került, veszélyben lévő állatok kimentése éľdekében.A tavalyi
évben az Önkorményzat ezen feladataink támogatása éľdekébenkutya kennelt, szállítő dobozt,
befogó botot, kutya tźtpot, almot biztosított számunkľa. A kennel a Felügyelet eľľealkalmas
területén keľült elhelyezésre a befogott állatok rĺivid távú elhelyezésére (míg a gazdi jelentkezik
érte, vagy ideiglenes befogadóhoz keľül elhelyezésľe). Közľeműködésünk soran több mint 39
kutyát láttunk el, valamint 3 parlagi pulykát vettünk ideiglenes gondozásba, mely nagy
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megelégedéstés rokonszenvet váltott ki a lakosságban. Ezen felül segítettünk egy kecske család
hazajutásában is.

Az

egyesületeken túl a Polgármesteľi Hivatal Közterületi és KĺirnyezetvédelmíosztáIyával
kaľöltve több ebtaľtással kapcsolatos akciót szerveztünk, kiemelten a hajléktalan személyek

által taľtott kutyákkal kapcsolatban. Sok gazdátlan, kóbor kutyát sikeľült befogni. A

is egyľe nagyobb számban tĺiľténtmeg. A kĺlzös
ellenőrzések, együttmtĺködések köľe kiteľjedt a váľosba betévedt egyľe több esetben megjelenő
vadállománnyal kapcsolatos intézkedésekreis (vaddisznó, róka, őz), melynek keretóben tĺjbb
alkalommal adtunk jelzést, kéľtünkintézkedést és biztosítottuk a helyszínt az állatok befogása
soľán. A 2018. év végénszéles köľű kommunikációt, egyeztetéseket indítottunk több kutyás
közösség bevonásával annak érdekében, hogy a kutyás gazdikat és a nem kutyás lakossági
csopoľtokat egymáshoz közelebb hozzuk, a köZtük fennálló ellentétet feloldjuk és a két
érdekközösség között konstruktív kompromisszumot kĺithessünk . Ezt akommunikáciőt aŻ0I9 .
évben is folytattuk.
hajléktalanok kutyáinak chippeltetése

1.7. Kedvezményes

muskátlĹ

és burgonyavásáľlási

akció biztosítása

2019. ápľilis 13. napja, illetve októbeľ 18-19. napjaközötti

- hagyományosan az Önkoľmányzat
szociálisan éľintettlakosoknak szewęzett _ muskátli- és

szeľvezésébenlefolytatott, a
burgonyavásáľlási akciók biztosítását a felmeľült igénynek megfelelően bonyolítottuk le. A
biztosítási feladatokat öt helyszínen járőľszolgźtlattal' a többi elosztó pontot visszatéľő
ellenőľzés keľetében gépkocsizó jańrszolgálattal oldottuk meg. Az akciő soriĺn a lakosság és
az Önkoľmányzat részéről mint máľ korábban is pozitiv visszajelzéseket kaptunk
szolgtiatellátásunkkal kapcsolatban. A Felügyelet munkatársai gépkocsival a kiilĺinĺisenelesett
és hátrányos helyzetű lakosoknak a lakhelyére szállítottak a burgonyát.

-

-

1.8.

Évvégĺĺinnepekkel kapcsolatos ellenőľzések

A

2019. év egyik prioľitását képezte feladataink közül a bűnmegelőzés. Ennek keľetében
fokoztuk a fľekventált kĺjzteľtiletek demonstratív ellenőrzéseit, amely leginkább az év végi
iĺnnepekhez kötődő kaľácsonyi vásáľok, bevásárló központok és mulatságok helyszíneinek
ellenőľzésében csúcsosodott ki. A Fő téľenmegrendezettAdvent Óbudán ľendezvénysoľozatot
decembeľ 1. napjától decembeľ 23. napjáig gyalogos jarórszolgálattal biztosítottuk. A
jaľőrszolgálatot a BRFK III. keľületi Rendőrkapitánysággal és a Polgaľőrséggel közösen adtuk
ki. A nagyobb forgalmat lebonyolító kereskedelmi egységeket és köľnyezetiiket gépkocsizó
jźlrÍ5rszolgáIattal ellenőľiztük visszatéľően.

Maľ állandósult, hogy minden évben december hó elejétől a Polgármesteri Hivatal Közteľületi
és Kĺirnyezetvédelmi osztáIyatol kapott lista alapján ellenőľzés alá vontuk a 12 helyszínen
engedélyezett fenyőfa árusítóhelyeket is. A közterület-feltigyelők által végrehajtott
ellenőľzések tapasztalatai alapjźn tovább javult a kereskedők jogkövető magataľtása. A
fenyőfaárusok a koľábbi kĺjvetkezetes ellenőrzéseink eľedményekéntmáľ eleve nagyobb
alapteľületű közteľületet vettek bérbe az ĺinkoľmźnyzattőI, és be is taľtottrĺk a közteľülęthaszntl|ati engedél yben fo g lalt p araméteľeket.

t0

1.9.

engedély nélkül kihelyezett ľeklámhordozókkalo megállító-táblákkal

kapcsolatos ^z
intézkedések

A

tudomásunkľa jutott engedély nélkül elhelyezett reklámhoľdozők, hiľdetésekszźtmélban
jelentős csĺjkkenést tapasztaltunk köszönhetően a maľkáns jogszabályi környezetnek és a
rendszeres ellenőrzéseknek. A Ż0I9. évben mindösszesen 5 esetben kellętt intézkędnünk
engedély nélkül kihelyezett, kisebb méľettĺhiľdetésekkel kapcsolatban, melyek zĺjmmel
valamilyen szo|gźůtatás nyújtásľa irányultak. Ezeket a kihelyezők felszólításunkľa azonnal
eltávolítottak.
1.10.

A keľület teľületén életvĺtelszerűenélő hajléktalan személyek ellenőľzése

E

tekintetben a kerület leginkább érintett teľĹiletei 20l9-ben is a Flóľian téri aluljáró, a
Szentlélek téľibuszmegálló, a Kolosy tér, valamint a Szentendrei út 12. és köľnyéke volt. A
hajléktalanok által ľendszeľesen, életvitelszeľűen hasznźůtteľületek közül az egészségügyi és
higiéniás szempontból veszélyeztetettebbeket és lakossági bejelentések helyszíneit
folyamatosan ellenőriztik a Magyar Máltai Szeľetetszol,gźůat,valamint a Menhely Alapítvány
szociális munkásaival együttmúködve. Folyamatosan figyelemmel kísértük a hajléktalanok
helyzetét, igyekezve megelőzni a hideg időszakban a kihúlésüket. Szükség esetén a Menhely
Alapítvány kľíziskocsiját is igénybe vettük. A keményebb hidegek alkalmával, védőitallal és
hővédő foliával is elláttuk a veszélyhelyzetben lévő, de a közteľĹiletekľől elvonulni nęm
szźndékoző ľászoľultakat. Az ellenőľzések kiteľjedtek az ezen területen található közteľületek
tisztasźąáľa is. Tĺjbb alkalommal végeztünk takarítást, hulladék szźtllítast és igényeltiink
fertőtlenítést. A következetes intézkedéseinknekköszönhetően több hajléktalan személyt
sikeriilt állandó vagy ideiglenes jelleggel is elhelyeznünk a hajléktalan ellátó szervezetek
közľemúködésével' Ennek eľedményekéntjelentős mértékbenjavult a koľábban hajléktalanok
źůtalhasználtkĺizterületek ľendje és tisztasága. A hajléktalanok védelme érdekében igyekeztünk
foleg a téli időszakban a látens (ktilterületeken lévő) szálláshelyeiket is feltéľképezniés azokat
jelezni a hajléktalan ellátónak megakadályozva az esetleges kľízishelyzet kialakulását.

a

1.11. Halottak napĺ-, és egyéb ľendezvénybiztosítássalo helyszínbĺztosítással

kapcsolatos szolgálatellátás

A koľábbi évekhez hasonlóan 2019-banis prioritásként kezeltük a Halottak napi megemlékęzés
és a kegyelet ünnepén az obudai Köztemető és a Tamás utcai urna temető környékén az
ellenőľzési feladatok ellátását. A szolgálatellátást a kegyeleti jelleg jellemezte. Intézkedtünk,
hogy ideiglenes jelleggel kĺĺzlekedésrendészetimódosítással tegyük szabályossá a köľnyéken a
vźlrakozást.

időszaka alattnapi
szinten 06.00 és 20.00 óra között teljesítetttink szolgálatot. Ezen időszak alatt 12 fovel l44
fut.ŕlan biztosítottuk a temetők környékét.

A temetői szolgźiat2019. októbęľ 29.

napjt./ről novembeľ 2. napjáig teľjedő

A20I9. évben 102 olyanľendezvényre (koszoruzás, spoľt- és egyházi ľendezvények stb.) került
sor, melyek során jóľészt önállóan vagy a rendőľséggel együttműködve hajtottunk' végre
szo\gáIatifeladatokat. Kiemelkedő esemény volt a Fő téľenmegľendezett Boľnapok, az obudai
Spoľt és Szabadidő Nonproťrt Kft. által szervezett futó- és keľékpárversenyek,
teljesítménytúľák,spoľtág böľzék, Boldog Sándor István park atadása, valamint számos
gallyaztsi és egyéb munkateľtilet biztosítását szolgálő íntézkedések.A ľendezvényeken

lt

túlnyomó többségében a forgalomtechnikai engedélyek beszeľzésétés a táblák kihelyezését is
önállóan végeztük.

Az elmúlt évben is

meghatározó és megbízható paľtneľei voltunk mind a
Katasztrófavédelemnek, mind a Rendőrségnek a vis maior helyzetek, balesetek' rendkívüli
események (gázszivárgás,találtrobbanótest' tűzesetek, viharkárok, egyéb kármentés) helyszíni
intézkedéseiben, melyek elsősorban a lakosságvédelmi intézkedésekben, helyszínbiztosításban,
ťorgalom terelésben és a logisztikai biztosításban öltött testet.
1.12.

Térfigyelő szolgálatellátása

A2019. évben l43 fix telepítésű és 7 darab mobil kamerán keresztül figyeltük

a közteniletek

rendjét. Az operátoľi feladatokat 12 őrás váltásban 4 fo közteľület-folügyelő és 1 fo rendőr látta
el, valamint a térfigyelőhöz kapcsolódóan közterületen egy közteľület-felügyelő és rendőľ jaľőr

jáľőrfeladatokat látott el. oL reagáltak a távfelügyeleti rendszeľbe bekotott
önkoľmányzatiiĺtézményekből érkező ľiasztásokľa is, betöľésjelzésekĺe, valamint a térfigyelő
kameľákon keľesztül észlelt szabályséĺtésekĺe'btĺncselekményekre. A diszpécseľicsopoľt
beváltotta a hozzá fuzott reményeket, akik a nap 24 őrajäban végeztéka járőrök irányítását,
reagáltak a süľgős bejelentésekĺe, irlĺnyították, dokumentálták a kerékbilincseléssel és az
elszállításs aI járő feladatokat. Általuk megvalósu\t a 24 óľás ügyeleti és területi szolgálat, ami
azt jeleĺti, hogy minden bejelentést fogadni tudtunk, ha szükséges járőľt is tudtunk küldeni a

közös

helyszínľe. 20I9-ben munkáltatói intézkedésekkel, szolgźiatszeľvezésseltovább javítottuk az
intézkedési aktivitást. 20l8-hoz képest a jogellenes cselekmények észlelésea fajsúlyosabb
bűncselekmények helyett, jellemzően a szabályséľtésekészlelésénekiľányába tolódott el.
Szignifikánsan emelkedett a vaľosüzemeltetési targykörbe taĺtozo észlelések sztlma is. Előző
évhęz képest majdnem duplájna nőtt a lakossági megkeľesések és az ezzel kapcsolatos
intézkedésekszáma is. A tavalyi évben a diszpécser szolgźiat 709 külsős elektľonikus levelet
dolgozott fel, 9147 telefonos megkeresést fogadott, 823 távfelügyeleti rendszeren keľesztül
érkezo ľiasztást kezelt. Az elmúlt évben 72 bűncselekmény és 2411 szabályséľtésiészlelés
töľtént kamerfüon keresztül. A téľfigyelő központhoz 354 felvétel kimentési kérelęm érkezett,
melyből Ż9I felvételt foglaltak le és vittek el. A téľfigyelővel jáľó kiemelt fęladatok ellátásttt a
Kĺizterül et i o sztáIy Térťrgye l ő c sopoľt v ezetoj e v é gezte.
l'.13. Szezonális hajós szolgálat

A Dunai VízirendészetiRendőľkapitánysággal (DVRK) kötött együttműkĺldési megállapodás

keretein belül az ob,'da-gekásmegyeľ illetékességi teruletéhez kapcsolódó Duna szakaszon
hajós szolgálatot üzemeltettĺink a korábbi évekhez hasonlóan. A szolgálatok jellemzően a
péntektől vasáľnapig teľjedő időszakban kerültek ellátásra. A Római-part a 2019. évben is
prioľitást é|vezettaze|lenőrzések soľán, mivel ajó időben nagyon sokan látogatják. Feladataink
közé tartozott az evezősök figyelemmel kíséľése,a tilosban ftirdőzok szankcionálása, valamint
a kisgéphajók és vízi spoľteszközĺĺket használók ellenőrzése, szabályséľtések észleléseestón
szankció alkalmazása. Tĺjbb vízi ľęndezvénytbiztosítottunk a szolgalatí bajoval. A Sziget
fesztivál vizrő| tĺjrténő biztosítása kiemelkedő feladat volt kollégźinkszámáĺa, melynek során
felszámoltuk azt a csopoľtot, amely kenukkal csempészett személyeket a fesztivál területéľe.
Az augusztus 20-i allami ünnepség biztosítása kiemelkedő feladataink közé tartozott. A
szolgálatok ideje alatt különös figyelmet fordítottunk
Duna szennyezésének
megakadályozásźtra is, valamint avizet szennyezőkkel szemben szankciókat alkalmaztunk. A
hajós szolgálatteljesítés során 31 esetben nyújtottunk segítséget,valamint 15 műszaki męntést
végeztünk, egy esetben egy kutyát mentettünk ki avizbol és 397 esetben végeztünk ktilönböző

a
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ellenőrzést. A ľendőľséggelközĺjs szolgálatellátásunk kapcsán a legfőbb pozitívumként
kiemelendő, hogy az el\erĺorzött szakaszon nem töľtént vízbefulladás' illetve hajőzási baleset.
A hajózásban résztvevők az évek során hozzászol<tak, a folyamatos jelenlétünkhöz, ezért egyre
bátrabban és többszöľ jöttek hozzáĺlk különböző kéľdéseikkel.

felkéľésérerészt vett a 2019. május 29-én töľtént tľagikus
haj ósbalesetet követően, a hajőzási ztrlat biztosításában.
Felügyeletünk

a DVRK

l.14. Területi felügyelőĺ szolgálat

A keľületet koľábban kĺjľzetekľeosztottuk fel

és kijelöltĺink egy-egy, az adott területen lakók

közvetlen problémáinak kezelésééľt
felelős kĺjzterület-felügyelőt. Ez a szolgálatellátási forma
gyorsabbá, hatékonyabbá, szeméIyesebbé tette munkánkat, és az adottteľiileten lakók a teľületi
felügyelőjiikkel személyesen tudták ľendezni a hatáskĺjriinkbe tartozó problémáikat, kéľhették
személyesen vagy elektronikusan a tájékoztatźlsukat. A tertileti felügyelők rendszeľesen
tartottak a területük egy-egy képviselőjével, bejelentővel a közteľületek rendjét éľintő
több szempontból is meggyőződhettünk'
helyszínbejáľásokat, melyek soľán a pľoblémĺĺkĺól
ezáltal hatékonyabban tudtunk fellépni. Mind a ľendőrséggel, mind a polgźĺrórséggelközös
szolgálatot teljesített a felügyelő saját körzetében. A már jól működő ľendszeľ éľtékelése
alapján úgy dĺintĺittiink,hogy az egyenlobb munkaterhek biztosítása és a lakossági igények
kielégítéseéľdekébena hét köľzetet nyolcra bővítjük.

A

2019_es évben nagyban segítették a városüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos pľoblémák
észlelését,ellenőrzését' megoldását és sztikség esetén a munkálatok biztosítását.

Miutan a kĺizteľĹilet-felügyelőklétszźlma lecsökkent, illetve ahozzájuktartoző feladatok kĺjľe
is kibővtilt, a teľületi felügyelői tevékenység az eredeti célkitűzéséneknem tudott teljes kĺinĺen
megfelelni, de a korábbi jő tąasztalatok miatt a rendszeľ vísszaátllitttsa folyamatban van.
1.

1

5.

onko rmányzati ĺngatlanok ellenőrzése

A teriileti felügyelő arobuďaiVagyonkezelő NonpľofitZrt-t(il kapott lista alapján ellenőľizte

az üres vagy eladásľa váró építményeket,ingatlanokat, melynek célja az illegális beköltözés,
lopás, rongálás megelőzése volt. Ez több mint 100 ingatlant jelentett heti, havi ellenőrzési
gyakorisággal. A közteriileti ingatlanok, játszóteľek, fitnesz paľkok, kutyafuttatók ellenőrzése
is hasonlóan mfüödött. Ha gyeľmekek részéreszolgáló játszóteľeken olyan meghibásodást
vagy rongálást észleltünk, ami balesetveszélyes, akkor arról soľon kívül, fotóval dokumentálva
jelentést küldtiink az ijzemęltetőnek. A javítás megtöľténtét vissza is ellenőriztiik. Az
Önkoľmányzat kezelésében éslvagy tulajdonában lévő közteľületen található üzemképtelen'
roncs autókľól, útburkolati hibákÍól, jelzotablák jelzések hiänyáről is rendszeres jelentéseket
küldtünk.
1.16. A ktizteľiileten szabálytalanul paľkolĺí_otovábbá tizemképtelen járművek
elszállítása, keľékbilincselésĺfeladatok ellátása
2019-ben a k<ĺzlekedésrendjét veszélyeztető gépjáľműveket érintően 415db szabálýalanul
várakoző gépjármu szállítását kezdeményeztik, melyből 301 került ténylegesen elsztúIításra,
37 járm,J esetében a helyszínen keľült kifizetésre a megkezdett intézkedésköltsége, a többi
esetben az érirtett azintézkeďés megkezdése előtt a helyszínre érkezett. Szállítással kapcsolatos
sérülésekről 12 esetben tettek bejelentést, melyeknek kivizsgálása során a Felügyelet
l3

felelőssége 5 esetben nyert megállapítást. A járművek elszállitásáľa ott van lehetőség, ahol az,
balesetveszély fonását képezi, vagy mások kĺjzlekedésétakadályozza fiárdán paľkolás úgy,
hogy a gyalogos, babakocsis az úttestre kényszerül, gyalogátkelő beláthatősagát akađályozza,
megállni tilos és elszállítássalkiegészítetttźh\ahatáIyaalattvárakozik, rakodóhely elfoglalása
stb.). Az ilyen észlelt-, vagy bejelentett jźLrĺĺ;rnelszźilításaelőtt a jaľmű nyilvántaľtásban
ellenőľzi a felügyelő, hogy Van-e értesítésitelefonszám, ha van és elérhető, akkoľ a tulajdonos
lehetőséget kap arra, hogy a gépkocsival elálljon, a szabálysértést megszűntesse. Amennyiben
a jármu elszállításľa kerül, arről a ľendőrséget éľtesítjük,és az elszállított jármu rendszámźÍ' a
honlapunkon is a szallitást kĺjvető 30 percen belül közzétesszük.
a kĺizteriileten tárolt üzemképtelen jáľművek elszállítása is,
mely jáľmúvek közteľületen tárolásaaszabadközteľületi paľkolóhelyekszámźĺtcsökkentik. Azt
a hatósági jelzéssel nem rendelkező jármuvet, amely akozuti forgalomban csak ilyen jelzéssel
vehet részt, foűtvonalon tilos taľolni, mellékútvonalon pedig kĺjzteľület-használati engedély
nélkül legfeljebb l0 napig szabad tárolni. Nemcsak azok az autók számitanak
iizemképtelennek, amelyekľől hiányzik a reĺdszám. hanem azok is, amelyeknek lejárt a
műszaki vizsgájuk, vagy olyan súlyos séľülésiikvan, hogy nem tudnak részt venni a
forgalomban azaz a közlekedés biztonságtĺra veszélyt jelentenek. Amennyiben a kiéľtesítést
'
követően 10 nap múlva a tulajdonos a jármúvet nem száI|itjael a köĺeľiiletről, azt a Felügyelet
szerzodottpaľtnerével (közľeműködő) elszállíttatja. A20I9. évben 56 jáľmúvetszállítottunk el,
IŻ2 gépjárművet pedig a ťelszőllitźtsunknak eleget téve a jarmľ tulajdonosa távolított el a
közteľtiletekĺől, így növeltük a lakosság számźlta igénybe vehető paľkolóhelyek számát.

A fenti feladatok körébe tartozik

A

kerékbilincselési feladatok ellátásźi a jogszabályban meghatáľozott esetekben hajtottuk
végre, azok a szabálytalanul megálló gépjáľmtĺvezetőjének személyazonosságának
megállapitását és Így a sikeľes eljárások lefolytatását szolgáIták, azaz további intézkedés
megtétele a jogszabźĺIyban is meghatározott cél.
1.17.

A Guckler Káľoly pľogľamban való részvétel

a 2017. októbeľében meghiľdętett _ Guckleľ
2019-ben is folytatódott a Felügyelet ľészérłll
Káľoly Környezetvédelmi Pľogram részeként_ a,,Közösséget építiink''pľojekt, melynek soľán
közösségi parkokat, zoldteľületeket, játszótereket újítottunkfel a közvetlen lakóközösségekkel
együttmfüĺjdve közos munkavégzéskeretében. A felújításon tiil az esetleg felmęľülő, a
közteľületek ľendjérehatással Iévó szabźllysértésekkel(közteľiileti szeszesital fogyasztás,
szemetelés, kutyapiszok, zöld területen paľkolás, csendháboľítás stb.) szemben is
kĺjvetkezetesen felléptünk.
programban a Feliigyelet biztosítja az ellenőľzést, a munkavégzéshez sziikséges
szersziĺmokat, a kivitelezési anyagokat' szźilitő kapacitást és ĺjnkéntesmunkát, a lakók
segítségévelkiegészüIve. 20l9-ben ľésztvettiink ttibbek kĺjzött a Hatvany Lajos utcai,
Gyógyszer gyár utcai, Nagyszombat utca Ż5 . számnál lévő j átszóteľek festésében is. Ezen fęlül
fokozottan biztosítottuk a közteľületek ľendj ét a játszőteľek környékén, melyek a lakók nagy

A

örĺlméľe, megelégedéséľeszolg áItak.
1.18.

Lomtalanítás

Fontos kiemelni, hogy a lomtalanítás fovárosi kozszolgáItatás, melynek kivite\ezésére a
keľületnek nincs közvetlen ráhatása. A keľületi együttműkoďők azért tevékenykednek eľőt,
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eneľgiát nem kímélve, hogy a kĺjzterületek ľendje és a lakosság komfoľtérzete minél kevésbé
szenvedj en hátr ányt a lomtalanítás idő szakában.

Az

kozé tartozik a Főváľosi Közteriilet Fenntaľtő Zrt., a BRFK III. kerületi
Rendőrkapitányság, A Főváľosi Rendészeti Igazgatőság, a Polgáľőľség az Óbudai
Vagyonkezelő Nonpľoťlt Zrt. és természetesen a Felügyelet.
egyĹittműködők

A felkészülésidőszakában nagy hangsúlyt fektettünk a lakosság folyamatos tźljékoztatásźlra.
Ennek éľdekébenaz FKF-en mellett mi is plakátokat készítettünk, melyeken az általźlnos

információkon túl bemutattuk a lakóknak, hogy milyen káros következményekkel jáľ a lomok
idő előtti vagy nem megfelelő hulladékok kihelyezése. Felvettük a kapcsolatot a
lakásszövetkezeti és társasházi képviselőkkel és tajékoztattuk őket az elvátĺt teendőkľől. Az
információk megjelenítése folyamatos volt a Facebookon és weboldalakon is.

a

diszpécser szolgálatunkat, így a bejelentések kezelése nem okozott
fennakadást. A0-24 őrában hívható lomtalanítási fonódrót is jól múkĺidött.
Megerősítettük

A

2019. maľcius Ż5. és április 04. kijzijtti időszakban lezajlott lomtalanítással éľintett
körzetekben, és az időben ľá következő teľületeken egyartnt a lomtalanítás tényleges
megkezdése előtt is maľ két nappal kollégáink ellenőrizték a közterület ľendjét, az idő elott
kipakolt lomok elszállitásźĺľaintézkedtek, valamint a lakossag tájékoztatása céIjaból további
szórólapokat és plakátokat helyeztek el a lépcsőházakban. A lomtalanítás kapcsán folyamatosan
ellenőľizték a lomok környékén felbukkanó gyanús személyeket. Több alkalommal
pakoltattunk össze az adott helyszíneken jelen lévő gyűjtĺigető személyekkel is, ezzel is
elősegítve a kĺizterületek rendj ének fenntaľtását.
Felügyeletünk váľosüzemeltetési csopoľtjának dolgozói a kĺjrzetetekben a lakók felelőtlensége
miatt idő előtt kihelyezett lomokat érintően kĺjzel 970m3-nyi hulladékot szállítottak el és
mintegy 135m3-nyi nem megfelelően kihelyezett lomot pakoltak össze a gyalogos és gépjáľmtĺ
forgalom zavartalanságának biztosítása éľdekében.Minden nap a lomtalanítás l0 napja alatt
este22őráigbiztosítottukaťtzikaibeavatkozáslehetőségét.

A rendészeti állomány minden nap nappali időszakban 24 fő 288 órában a rendőrséggel,24 fő
288 őrában a Főváľosi Rendészeti Igazgatőság állományával és két gyalogos járőrpáľľal
demonstľatívan és folyamatosan ellenőrizte a gyanús személyeket, gépjáľműveket. Ezen
fokozott ellenőrzést éjszaka 4 gépkocsiző jnőrpanal biztosítottuk.

A

kihelyezett lomok mihamarabbi elszállítása és a közteľületek rendjének fenntaľtása
éľdekébena lomtalanítás teljes időszakában a ľendőri és a közteľület-felügyelői állomány is
emelt létszźtmban dolgozott. Felügyelték az e|szźĺlIításfolyamatźúis,a gyoľsabb végľehajtás és
a forgalom zavartalanságának fenntaľtása érdekében a foľgalmat segítettékés szükség esetén
területek ideiglenes zźtrását biztosították. A ľendészetiá|lomźny a lomtalanitáshoz köthetően
mintegy l100 fo célhozkötött igazoltatásźłt,kozel335 gépjáľmue|Ienorzését,l0 forgalomból
kivont gépjármű elszźilításźty{gezte, valamint 23 esetben készítettjogsértésmiatt feljelentést.
2. Együttműktidésn ktiztis akciók végrehajtása

Az évek óta meglévő együttműködési foľmákat 20I9-ben is

fenntaľtottuk a Polgáľmesteľi
Hivatal, Rendorség' Polgáľőľség, a Népegészségügyi Intézet, a Fogyasztóvédelmi szeľvek,
Kerületi Katasztľóťavédelmi Kirendeltség, az FKF Nonprofit Zrt. és a Főkeľt Zrt. illetékes
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szervezeti egységeivel a kĺjzteľületek ľendjénekjavítása, a kĺizlekedésbiztonságának nĺjvelése
éľdekében,valamint az ebrendészeti ellenőrzések kapcsán civil szeľvęzeteket is bevontunk a
jogsértések eľeđményesebbfeldeľítésébe.
Legfontosabb intézményi,,paľtneľeink,'' akikkel a 2019-es év soľán napi kapcsolatban voltunk:

Isazsatási Főosztálv: Kereskedelmi osztálv valamint Kŕizterĺiletiés Körnvezetvéđelmi
osztály
12 esetben hajtottunk végre közös ellenőrzést a keľeskedelmi és vendéglátó
egységekben 26 fővel 96 orában (nyitva tartás, szęszes italok árusítása,
közteľületi alkoholfogyasztás). Ezen felül a fenti szabályok beártását az
Otszem-Z} jarőrszo|gáIat önállóan is rendszeresen ellenőrizte,
balesetveszélyes helys zinek j elzése,
kö zterül ęt-használat e l l enőrzé se,
állattartás, ebtaľtás, kóbor ebek.

ohtlÁqi Kultuľális I(ŕiznnnf

Kft

kulturális renďezv ények helyszínének és tágabb kornyezetének biztosítása,
ellenőrzése.

obudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft.
- spoľt és szabadidős rendezvények helyszínénekés tágabb köľnyezetének
biztosítása, ellenőľzése.
Pannon Park Forest Kft.:

- a

keľületben folyó gallyazźłs,fakivágás érdekében59 helyszínen, 26
munkanapon voltunk jelen 55 fovel, foľgalom technikai tab|źnást hajtottunk
végľe,valamint biztosítottuk a zavartalan munkavégzést.

ÉpítésiHatósáei osztály:
engedély nélküli építkezésekfelméľése.

-

3.

A Felügyelet bűn_

és balesetmegelőzési továbbĺ tevékenysége

Az elmúlt évekhez képest jóval

nagyobb hangsúlý fektettünk a jogséľtésekkelszembeni
küzdelemben a prevencióľa. A már vázolt teľületeken bemutatott intézkedéseinken túl a
megelőzés éľdekébennöveltük a közteľületi ellęnőľzések számát és idejét. Ennek érdekében
ĺjnálló kezdeményezéste, valamint a BRFK III. keľületi Rendőrkapitlínysággal és a
Polgárőrséggel együttműködve, egyeztetve olyan szolgtiatszeľvezéseket vezettünk be, aminek
a célja egy-egy meghatáľozott teľületen a kĺiĺeruletijelenlét fokoztsa, koncentrálása volt.
Kęrületünkben nagy jelentőséggel bír az a tény, hogy egy jelentős ľésztlefed a téľfigyelő
kameľa rendszer, így a keriilet más teľületein a búnügyi, közbiztonságihelyzet alakulásának
nyomon követésével páľhuzamosan lehet a felügyelőket és egyéb klzbiztonsági
együttműködőkęt irányítani a kĺjzterületekĺe.A demonstrativ jelenléten tul a kozteľületek
rendjét éľintő problémákľaés azokmegoldására vonatkozóan pľopaganda tevékenységet(közös
képviselők tájékoztatása, hirdetmény,plakátkihelyezése, szóľólapozás) folytattunk a lakosság
és azirltézményekminél szélesebb könĺ bevonástxa|. Részt vęttünk a ľendőľség áldozatvédelmi
és bűnmegelozési pľogľamjaiban, akcióiban is. Rendszeľes résztvevői voltunk lakossági
fóľumoknak. Balesętmegelőzési tárgyköľben a Baleset-megelőzési Bizottság munkájában
vállaltunk oszlopos szerepet. Folyamatos kapcsolatot taľtunk a közlekedési infľastruktúľáéľt
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felelős intézmónyekkel. Figyelemmel kíséľtükaz úttestek állapotźlt, az utak tartozékainak, a
kö,zúti jelzések, jelzőtáblák, lámpák meglétét,állapotát és szükség esetén éľtesítettükaz
illetékeseket. A kerületben bevezetett, a biztonságos és a lakosság igényeinek megfelelő
kĺizlekedést szolgáló forgalomtechnikai változtatások zöme javaslatunk alapjan keľült
végrehajtásra.

Az akkoľ még épülő új Heltai téri vásárcsarnok
kivitelezővel, hogy az

uj

kapcsán folyamatosan egyeztetttink a
ingatlan maľ átadasátől fogva sugározza magából a szubjektív

biztonságérzetet.
intézmérryeketérintő felvilágosító tevékenységet
a Felügyelet elindította a,,Messi'o koztísztasági
szemétevő szömy álLt. Az installációt a keľület
helyeztĹik el, melynek során a résztvevőknek
hulladékot kellętt gyiĺjtenie és azt ,'Messi''-ben elhelyezni. A közterĹileti szemétszedéshez
kesztyĹĺt, felszedőt is biztosított Feliigyeletünk. Részvételés regisztráció esetén nyeremények
keľültek kiosztásra (soľsolás a|apjan). A gyeľekek és a felnőttek is nagy ĺirĺjmmelfogadtĺíka
kezdeményezést. Messi mellett egy kĺĺĺeruletfelügyelő, vagy egy a felügyeleten dolgozó
osztályvezętő és egy koztisztasági csoportos kolléga áI|tazérdeklődők rendelkezésére.Nagyon
hasznos kezdeményezés,hiszen a fiatalabb koľosztály ľendkívül fogékony az új ismeretekĺe,
főleg, haazt ilyen játékos foľmában szeľezhetik meg.
Rendszeľesen végeztünk nevelési és oktatási
a biztonságos kĺjzlekedést illetően.20l9-ben
kampányát, melynek központjában Messi a
számos pontján valamint rendezvényeken

4.

Holdudvaľ

és RómaĹpart

A

közterület-felügye\ęt 2019-ben indította el a Holdudvaľ és a Római-paľt fokozottabb
ellenőľzése céljából, a pihenő idő teľhéľevégzett, kiilön szeľződés alapján ellátott kĺjzteľületi
közösségi park épségének
szolgálatźú.Célja az Önkoľmtnyzat által létľehozott nagy éľtékú
megőrzése , azaztigénybe vevő lakosok kĺizbiztonságétzďének eľősítése,a paľtőrség keretében
a Római-paľt és a Kossuth Lajos üdülőpart' mint a keľület kiemelt turisztikai pontjain a
közteľület-felügyelet jiĺľőľeinek folyamatos jelenléte közbiztonsági és bűnmegelőzési célzaÍtal,
valamint a kiemelt kĺizterületi ellenőrzések elvégzése

Ennek éľdekébenminden pénteken, szombaton és vasáľnap egy jźlrórpáľos csak ęzekeĺ a
területeken végzettellenőľzést.A szolgálatukat két újonnan vásĺĺľoltelektromos motoľkeľékpáľ,
valamint egy elektľomos kisteherautó is segítette, melyek a köľnyezetszenrlyezés
csökkentésében is szeľepet vállaltak.

A folyamatos jelenlét biztosítása éľdekébena Kossuth Lajos üdülőpaľton egy iľoda-konténeľis

felállításra keľĹilt, melynek célja volt, hogy a tájékoztatast kérő személyek azomali segítséget
kaphassanak az őket érdeklő kérdésekben,valamint egy esetleges azonnali beavatkozás is
könnyebbé vált áItala, amennyiben szükség volt rá. Ez a céIkitűzésteljes méľtékbennem
valósult meg 2019 évben, de teľveink között szeľepel ennek továbbfejlesztése.
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5.

A 2019. évĺktizteľületĺ intézkedések főbb mutatóĺ
A szabályséľtésekľől, a szabályséľtési
eljárásról és a szabźiyséľtési
nyilvántaľtási rendszenől szóló 2012.
évi II. tcirvény, akoziltĺ közlekedésľől
szóló 1988. évi I. töľvény, valamint az
5 l l20l8. (XII. 1 7.) önkoľmányzati
ľendelet a közösségi együttélésalapvető
szabályaí alapiáĺ

Megtett intézkedés

Helyszíni bíľság
Távollétébenkiszabott helyszíni bíľság
Figyelmeztetés
Kizisazsatási helyszíni bírsás
Kizigazgatási távollétében kiszabott
helyszíni bíľság
Helyi ľendelet alapján kiszabott
közigazgatási helyszíni bíľsáe
Helyi rendelet alapján kilzigazgatási
távollétében kiszabott helyszíni bíľsáe
Felj elentés önálló intézkedésként
Osszesen 61s8
Rendezvény biztosítás

Akciók

672
1148

472
138

1

t163
116

1033

173
345 fő,3320 őrtlbarl
6I fő,488 óľában
9168 óra
Ż4 fő 220 őrábarl

Rendőľséggel közösen teli esített szolgálat
P o l gaľőrs é g ge l kö zö sen te l i e síte tt szolgálat
0
Kényszeľítő e szkĺj zök alka|mazásźlnak száma
2
Hivatalos személy elleni eľőszak
2019. Kerékbilincs fel- és leszerelés
362
osszes keľékbilincs felszerelés
267
Telies éľtékűkeľékbilincsleszeľelés
t0
Ôtven szźnalékoskerékbilincs leszerelés
4
Ônkényes kerékbilincs eltávolítás
81
Megszakított, megszakadt felszeľelés
277
osszes kerékbilincs leszerelés
Ż0 I 9 . Szabálytalanul v źĺakoző sépi ármű el szállítás
301
Telies éľtékú
beszállítás
37
Ötven sztnalékos szállítas
77
Megszakított, megszakadt felszerelés
29
miatt
Áthęlyezés rendezv ény lmunkálatok
56
Üzemképtel en gépi áľm ú e\szálIítás

v. vÁRo s u zrcvĺnl'TnTÉSI És ÜcyvITELI FELADAToK

A

45712018. (VII.12) számű képviselő-testületi hatźrozat (annak 1-2-es pontjai) éľtelmében
2018. szeptember I. napjźńóIa várostizemeltetési részfeladatokkal bővült obuda-sokásmegyeľ
Közteľület-felügyelet tevékenységi köre. Azuj szewezeti egység vezetéséta vaľosüzemeltetési
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és szeľvezési igazgatő-helyettes |átta ę|, akit távollétébena szintén ęZen szęrvezeti egységbe
tartoző ügyvite li o sztáIyv ezető telj es j o gkönel helyette sített.
1.

Várostĺzemeltetési és ktiztĺsztasági feladatok

A 2019-es évben a zöldteľületi

csoport mindennapos feladatai közé tartozott a
parkokban' teľeken eldobált hulladék begyűjtése, ami meghaladta a 2500m3-t, valanint az
illegálisan kihelyezett zöldhulladék begyűjtésében is tevékenyen ľésztvettek a csopoľt tag|ai.
EzzeI kapcsolatosan már a 2018-as év folyamán kialakítottunk egy olyan tendenciát, hogy
lakossági bejelentésľereagáIva ľövid határiďő betaĺÍásával szál|ítottźtk, gyűjtötték a
zöldhulladékot és adták éÍaz Önkoľmányzat szerződĺltt paĺnerének' Az igy begyűjtött
mennyiség is kĺjzel l000m3 volt. A mindennapi feladatok mellett, szintén főként lakossági
bejelentésľe, valamint taľsosztályok által küldött megkeresésľe,tĺibb ezet négyzetméteren
végeztek kaszálási és parlagftĺ mentesítésifeladatokat Kiemelkedő feladatként említhető
továbbá a téli időszakban az önkormányzati intézményekköľüli, valamint a lakossági
bejelentések alapján balesetveszély helyszíneken töľténő azorľrlali bęavatkozást igénylő
síkosság mentesítés. Ennek eredményekénttöbb mint 5 tonna speciális síkosság mentęsítő
anyagot juttattak ki a szükséges teľiiletekre.
és köztisztasági

a második felében 4 fovel láttael
keľetében j avításra szoruló utak,
felmerülő
váľosüzemeltetés
a feladatait' amelyek
jáÍđák,közterületi bútorok, tćngyak, játszőeszközök, kerítésvédvonalak sziikséges javítási
feladatainak feltérképezése,megľendelése, valamint a szerzodott paľtneľáIta| elvégzett
munkálatok visszaellenőľzése. Továbbá a zöldfelületek és kĺĺzteľületifákkal kapcsolatos
szükséges beavatkozások szeľződött paľtner felé torténő jelzése.

A városüzemeltetési csopoľt az év e|so felében 5 fővel, majd
a kerületben

A kerület adottságaira tekintettel

a városüzemeltetési feladatok jelentős részéta zöldfeltiletek

kezelésévelkapcsolatos beavatkozások tették ki. Kerületiink kiemelkedően gazđagfa- és
növényállománnyal rendelkezik, melynek fonntaľtása összetett, idő- és fonásigényes feladat. A
közel 4 millió ĺégyzetmétergondozásba vett teľiilet legjelentősebb feladatai az alábbiak voltak.
Gyepfelületek fenntaľttĺsa: kaszálás - 2019-ben 5 alkalommal - és műtrágyźĺzás. 6O0m2
kikopott, a|talábanjármúvek źita| ,,kijátt'' fiĺfelület felújítása töľtént meg. További jelentős
kaszálási feladatot jelent a jogszaba|ybanelőírt paľlagfiĺ-mentesítés.Ez nem csak a gondozásba
vett területeket, hanem valamennyi önkoľmányzati tulajdonú teľületet érinti. Májustóloktóberig folyamatosan végeztük a parlagfü elleni védekezést. Ebben az évben sem éľkezett
hatósági kifogásolás.
Sö'vények, cseľjék, bokľok ápolása: 2019-ben két alkalommal, tavasszal és ősszel, rendeltünk
karbantartást (metszés, visszavágás, ľitkítás). Pótlásként közel 5000db (fóleg virágző) cserje
ültetése történt meg.

Paľki fak és fasorok ápolása: az év során 562ldb fán végeztettük el a sztikséges ápolási
minkákat. 4557db gallyazás,482 alkalommal afaiť1itásatöľtént meg. 582 esetben afaállapota
szükségessé tette az e|távolítást. A közteľiileti fák növényvédelme a kártevők és kóľokozók
megj elenésénekme gfel elően fo lyamato san töľtént.

Fásítás, faültetés: 20l9-ben valamivel tĺjbb, mint 1000db facsemete elültetésére keľült sor.
Fokozott figyelmet szenteltünk ezen belül a koľábban eltávolított vagy kipusztultťákpőtltsára
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és lakossági igények kielégítésére.Az újonnan ültetett fák kiemelt kezelése (öntözés

és

novényvédelem)3 évig töľténik.
Virágosítás: Kb. 1000m2 felületen történt viragagyikiültetés tavasszal (május) egynyáľi-, ősszel
(október) kétnyári viľágokkal. 50db muskátli oszlop és 20db begóniaoszlop kihelyezésére is sor
került. A Főtér hivatali épĹileteinek ablakaiba 750db, virágládás allő muskátli keľült
kihelyezésľe.2l3db kandelábeľ lett díszítvefutómuskátlival. A viľágok ápolźsźlt(öntözés,
gyomlálás) az e gész tenyészidő szakban fo lyamato san bizto sítottuk.
Fokozott figyelmet fordítottunk a kiemelt teriiletek, közösségi terek kaľbantartésźlra.

KeľületĹinkbeĺ 2Ol9-ben 6308m3 zöldhulladék elszállítása történt meg a parkfenntaľtási
terĺiletekľől. Mivel a parkfenntaľtó paľtneľ a tevékenysége soľán keletkezett hulladékot
(levágott fü, avat, gallyak, ágak) szerződésszeruen elszźilitotta megállapíthatjuk, hogy ez a
hatalmas mennyiség a lakosság' intézmények, cégek á|ta|kozterületľe kirakott hulladékból állt.

A

zöldfeliileti beavatkozásokon túl nagy jelentőséggel bíľta szilrélrd buľkolatú paľki utak,
valamint a közutak kaľbantaľtása is. Ennek során főként lakossági bejelentésekľereagálva,
valamint a tźlrsosztźllyokáltal kiildött jelentésekben foglaltaknak eleget téve összesen majd
22349m2 kátyút, és 3342m2 jtrdaszakaszt javíttattunk. Mindemellett az 512004. (I.28.) GKM
ľendeletben foglaltakĺa tekintettel 62684m2 ftildúton hajtattattunk végľe állagmegóvó, valamint
javító munkálatokat.

A

váľosüzemeltetési feladatok másik látványos szegmense az utcabutorok, hulladékgyújtő
edények üzemeltętése és kaľbantartása volt. A köze l800db közteľületi hulladékgytijtőt az
Önkormányzat szerződött partneľe heti 5 alkalommal, továbbá a l75db kutyatirülék taľolókat
pedig a fľekventált területeken heti kétszer, egyéb kieső ľészękenheti ľendszeľęsséggel
iirítették. múlt évben 65db köztertileti hulladékgyűjtőt és 20db kutyaiiľülék táľolót
cseréltettünk le, továbbá 40db (25db hulladékgyűjtő és 15db kutyapiszok gyűjtő) újat
helyeztettünk ki. Utcabútoľok vonatkozásában több mint 170db koztéri pad lett cseľéltetve.
Ezek kihelyeztetése soľán figyelembe vettük a lakosság által megfo galmazott igényeket.

A

Vaľosüzemeltetési feladat adódott még akeľületben lévo 44db játszótéren elhelyezett eszkĺjzök
katbarftartásával és felújításával, a24db fitneszpark eszközeinek felülvizsgáIatźĺva| és a 19db
spoľtpaľt takarításával é s kaľbant artásáv al.

Említéstéľdemlő tevékenység volt mé,g az évi iizemeltetési feladatok köziil a síkosság
mentesítés, mely tervezése időjárás fi'iggvényében, szinte kiszámíthatatlan. A kerület szilárd
burkolatri parki útjai és teľei vonatkozásában az év második felében újľaütemeztük azok
síkosság mentesítését.Egyeztetéseket kezdeményeztünk lakóközösségekkel, közös
képviseletekkel és gondnokságokkal annak éľdekóben, hogy a síkosság mentesítés egy

összefüggő képet alkosson és összehangolt legyen. Azegyeztetéseket követően felrajzolttéľkép
a|apján tĺibb mint 55000m2 teľĹileten hajtattunk végre összességében I7 alkalommal síkosság
mentesítési feladatokat.

A

lakossági igények alapjárl, valamint vezetői kezdeményęzésre 2018-ban elindítottuk a
kiilonbcjző közterületek lakossági összefogással toľténő rendbetéte|ét, valamint felújítását.
Több egyeztetést taľtottunk a közös képviseletekkel, melyek során felhívtuk a figyelmüket a
saját kezelésükben lévő társasházak kĺjzcitti teľületek tisztáftartására, valamint a cseľjék,
bokrok ľendbetételére.Számos esetben biztosítottunk a lakók és a képvisęletek sztlmáta
20

munkavégzéshez szĹikséges eszkĺizöket' valamint humĺĺneľőt. Sok esetben kéľtéksegítségünket
Közterületa közterületi cseľjékről, bokľokĺól származő zölđhulladék elszállításában.
felügyelet saját dolgozói is tĺjbb alkalommal újítottak fel a kerületben játszótęreket.

A

A

városüzemeltetési feladatok hatékony és gyors ellátásanak segítése éľdekébenképviselőtestületi döntés alapján Felügyeletünk közbeszerzési eljĺáľás kerętében 2 kommunális trakton
adapteľekkel (Kubota BX231) és egy szívó seprő jálrdatakarítógépet (Bucher CityCat 1300)
vásárolt a20l9. év folyamán.
2. Szervezésĺ és üzemeltetési feladatok

A

szewezési és üzemeltetési csopoľt fo feladata a Feltigyelet üzemelésének háttéľtámogatása,
biztosítva a székhelyen mtĺkĺjdő portaszolgálat, valamint a Pók utcai telepőrszolgáiat e|látását.
Ezen belül kiemelten a20l9-ben igényelt 649 éves behajtási, valamint 631 ideiglenes behajtási
engedély legyáľtása.

A

13 db szolgálatijáľműből álló gépjáľmúparkkal - melyek 2019 évi összes futásteljesítménye
meghaladta a 245 500 km-t _ kapcsolatos iizemeltetési, karbantaľtási, fenntaľtási feladatok,
valamint a gépjáľművekhez és technikai eszközökhöz tartozo biztosítás ügyintézéseszintén
jelentős.

A

szervezet napi mfüĺjdésénekbiztosítása éľdekébena megľendelések, beszeľzések intézése,
egyenruhźnati ellátás, technikai eszközök biztosítása, irodaszer beszeľzés is a csopoľt
tevékenységi köľébe taftozik, amely egység logisztikai háttérbazisa a Felügyeletnek.

Minden évben, igy 20l9-ben is kétszer - kora tavasszal és késő nyĺĺľon_ kertilt soľ a Felügyelet
egyenruhát és formaruhát viselő állományaĺak ľuhaszemléjéľe,mely alapj źn eszközöltük a
szĹikséges ruhźľatcseréjét.Ez elengedhetetlen a közteľiileten töľténő igényes megjelenés és
biztonságo s munkavé gzés ellźtźlsához.

A csopoľt tagjaként helyet kapó informatikus

feladatként jelentkezik az informatíkai háIőzat
felhasználó szintű kezelése és a géppark karbantaľtása. Az elmúlt év sorĺĺnemlítésľeméltó
fej lesztés ezen a teľületen nem történt.

3.

Ügyvitelĺ feladatok

Az Ügyviteli osztály (továbbiakban: Üo1 a Váľosüzemeltetési és Szervezési osztály egyik
szervezeti egysége volt 2019-ben, összesen 8 fot foglalkoztató osztály. Élénegy fő
osztźt|yvezető jogállású vezető áll. A városüzemeltetési és szeľvezésiigazgató-helyettes
távolléte esetén' azuo vezetóje teljes jogköľben helyettesíti őt.

łz Üo

feladatköľe meglehetősen széleskĺirű:a hatósági megkeľesések, belső keletkezésrĺ
iratok, a különbözo témajű lakossági bejelentések és egyéb bejövő iratok teljes adminisztľációja
azérkeztetéstő|az expediálásig, vagy irattárbahelyezésig beleéľtveazirattéri kezelést is. Ezen
túlmenően azuo Ltúja eI a közterület-felügyelői intézkedéshez kapcsolódó tigyvitelt, ide éľtve
a kiszabott bíľságok belső ľendszeľekben tĺiľténőkezelését,a ktilső rendszeľekben (NOVA
ESZNYR, KBNY) való iĺtegráIását, jogszabályi előíľásoknak megfelelő továbbítását
felj elentéssel, illetve végľehaj tás r a, behajtźlsľaküldését.
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A

külső rendszeľekhez kapcsolódó adminisztrációk kĺjzül kiemelendő a

NoVA ESZNYR

felületén tĺirténoügykezelés, amely szinte még egy nyilvántaľtás vezetését követeli meg minden
kiszabott szabályséľtési helyszíni és távollétébenkiszabott helyszíni bíľság tekintetébęn. Ez a
plusz adminisztľáció több mint l800 ügyet érintett az ęImult évben.

Az Ügyviteli osztály 2019. óvben összesen 6158 db felügyelői intézkedéshez kötődő és 5412
db egyéb ügyirat kezelését látta el. Ezekből 1418 db bejelentés a közteľiiletet érintő,

legfobbképp parkolási, kozlekedési problémákkal, illegális hulladék lerakással, hajléktalanok
által okozott szenrlyezéssel' ebtartással összefüggő panaszok voltak' A közterületen észlelt,
hatáskörében
bejelentett üzemképtelen gépjármúvekkel kapcsolatos 427 db iľat az
keletkeztetett adminis ztrźrciős feladatokat.

ĺlo

A korábbi év tapasztalati alapjáĺa városüzemeltetés jelentős méľtékbenmegnövelte abeérkęző
Elsősorban az
észrevételek, bejelentések számát' Ez indokolttá tette azugyviteI ésszeľrĺsítését.
új iktatási,
kezelése
éľdekében
könnyebb
átláthatősága,
ügyek adminisztľáciőjának
nyilvántaľtási rendszer keriilt kidolgozásra. Ennek eredményeként számszeruen is kimutatható,
hogy a Felügyeletünk által ellátott váľosüzemeltetési feladatok közül a helyi lakosságot
leginkább a zöldfelületek, parkok, fák stb. karbantaľtásával kapcsolatos pľoblémák
foglalkoztatták az elmúlt évben. A váľosüzemeltetéshez kötődő közel 1500 db bejelentés kb.
43 %-át teszik ki az e témábaĺmegfogalmazott észręvételekszáma. Kiemelkedően magas,
mintegy 571 db bejelentés érkezett a helyi kĺizutak, gyalogos utak, jaľdák üzemeltetésével,
állapotával kapcsolatosan, míg a játszőterek, fitneszpaľkok, kutyafuttatók állapotát taglalő
beadványok száma meghaladta a 200-at. A városüzemeltetéshez kapcsolódó bejelentések,
észrevételek megválaszolása az ęlmult év nagyobb ľészébenazuo feladatait gyarapította.

Az Ügyviteli osztály a Felügyelet műkcidése szempontjából fontos szerepet ttilt be. A belső
haszná|atv ręndszerek' szoftverek és technikai eszközök karbantaľtásával kapcsolatos
ügyintézésis a feladatköľét képezi. Legfőképp a PDA rendszeľ üzemben taľtása, a belső
használatu szoftveľek fejlesztőivel való kapcsolattaľtás, hibabejelentés, kiilső és belső
rendszeľekhez kötődő jogosultságkezelés, a felügyelői intézkedésekhezkapcsolódó
nyomtatványok aktuali zźłlása, a szükséges

fej

lesztések alkalmazása stb.

A

tavalyi év januźlrjában hatáIyba lépő 5Il20I8. (Xil.17) önkormányzati rendelethez
kapcsolódó adminisztráció és ügymenet kidolgozása igen rövid idő alatt megvalósult és
pľoblémamentesen bevezetésľekerült. A bekövetkezettvtĺItozás gyorsan asszimilálódott a napi
ügyvitelbe és azév második felében már ameg nem ťlzetettbírságokhoz kapcsolódó ügyintézés
is rutinszeľűen működött.
a korábbi papiľ alapu adminisztľáciőt _
_
részben kiváltó, közvetlen elektronikus kapcsolaton alapuló iigyintézés, belső ĺigymenettel
való összehangolása, beillesztése is többletfeladatot rott az osztályra. Jóllehet az elektľonikus
ügyintézéshivatali kapun keľesztüli elektronikus adatszolgáltatás, továbbítás
költséghatékonysága, gyoľsasága vitathatatlan a postával szemben, de a belső ügyviteli
szoftverek, ľendszerek, és technikai eszközĺjk nem teszik lehetővé a teljes papíľmentességet.
Mindezek míatt az e-adminisztráciő az iigyintézőktől még mindig meglehetősen sok időt és

Az elmúlt év tapasztalatai alapján elmondható, hogy

energiát követel.
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4.

Ügyfélszolgálat

A lakossággal toľténő kapcsolattaľtás elsődleges forľása azŰgyviteli osztály munkatársai által
ellátott Ügyfélszolgálat. Az Ügyfélszolgźiat az elmúlt évben is számos telefonos bejelentést
fogadott' 8400 db e-mailen érkező bejelentést kezelt, és kb. 1500 fo személyes ügyintézést
választő lakost szolgált ki.

A lakossági kapcsolattaľtáson tul, az Ügyfélszol gálat láĘa el a felügyelői észlelések kezelését
is. E tevékenységük keretén belül2019. évébenl3 153 db E-intézkedéstszűľtekźt.Ezek kĺjzül

kb. l000 esetben átiratot írtak az E-intézkedésalapjĺín,melyekben fényképes dokumentációval
tźljékoztattźka hatáskörľel ľendelkező hatóságot, szeľvet, intézményta köztertileten észlelt
pľoblémák, hibák kij avítása, hiányosságok pótlása érdekében.

A behajtási engedélyekkel kapcsolatos ügyintézésengedély kiadási része is az Ügyfelszolgálat
feladatkĺire. Ennek keľetén belül az tigyfelszolgáIatot ellátó munkatársak közel 650 db éves,
valamint 63l db ideiglenes, a SZIGET Fesztivál idejére kiállított engedély kiadásában
mfüöđtek közľe.

A városüzemeltetési feladatok telepítése uttnazÜgyfélszol gtĺlatfelađataiis jelentős méľtékben
megnőtek. Mind a telefonos, mind az elektronikusan küldött bejelentések száłnajelentősen
emelkedett' a koľábbi évhez képest. Az ügyfélszolgálatot ellátó kollégák a leteľheltségellenéľe
hatékonyan látják el feladataikat, törekednek minél ľĺjvidebb idő alatt teljes könĺ tájékoztatást
adni. E munkájuk eľedményeként2019. decemberében a Járókelő Egyesület által' készitett
ranglistán az igen előkelő negyedik helyezést érdemeltékki számos szewezet, hatóság és
intézményügyfél szol gálati közül.

vI. A FELÜGYELET
1.

1

MUKouÉsnľBIZToSÍTÓ pnľzÜGYI, ANYAGI'
TECHNIKAI FELTETELEK

Pénzügyi helyzet

Óbuda-gekásmegyer Képviselő-testület költségvetési ľendeletében a Felügyelet működésére
1.120.580.000 forint kiadási e\óirányzatot hagyott jővá 2019. évre, melynek foľľásául
I.Il9.3Ż0.000 forint támogatás, valamint 1.260.000 forint saját bevétel szolgált. A koľábbi
évektől eltéľő méľtékűtervezett saját bevétel alakulástŃ az okozza, hogy 20t9-tł5l a gépjármúkerékbilincselési tevékenységből származő bevételek az
elszállításokból, valamint
Önkoľmán yzat bev ételei kĺizékeľĹiltek teľvezésre.

a

A

fenti keľet a IV. negyedév végéremódosításra keľült az előző évi pénzmaradvány

e1számo1ásával.

I

https://jaľokelok.blog.hu/2019/|2l03/megtaIaltllk*az-oľszag-legiobban-kommunikalo-varosi-ugyfelszolgalatat
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BUDA- BEKAS MEGYER K OZTERULET-FELUGYELET
2019. év Köhségvetés módosftásai

Kięmęlt előrányzat /
jogcím
Szeméýi jellegű
kiadások
Munkáltatót terhelő
iárlllékok

Dolosi kiađísok
Eryéb működési célú

erędęti

módosftott
elćllrányzat

e|okányzat

2019.01.01.

2019.09.30.

2ol9.1Ż.3l.

602 146 000

485 370 975

48s 370 975

7Żvo

IOOYy

123 490 00C

r23 490 000

98 080 228

98 080 228

790Á

ro0%;o

308 4s8 000

312 560 000

248 520 406

zrt

79%ő

97Yo

0

69 330 000

49 012280

49 012280

13 054 000

44 2s4 343
0

98 033 696

98 033 696

0

0

0

242 26r

lÜOYo

1 120 s80 000 1 151 780 343 979 017 585 972 7s8 390

Kö,zhatalami

0

0

0

260 000

Ż139 872

2 r39 872

0

0

1 300 000

r 300 000

320 000

I 146 620 000

971 677 370

971 677 370

3 900 343

3 900 343

3 900 343

0

bevételek
Műkö'dési bevételek

l

1 260 000

Felhaknozísi
bevételek
Önkoľmányzati
üímosatiĺs

r l19

Maľadvány
igénybevétele

BEVÉTELEK

7slYo

l0OYo

87o/"

99o/"

17U/o

I0O/o
100%ő

87Yo

lO0Yo
1OOYI

1 120 580 000 1 151 780 343 979 017 S8s 979 017 585

Ó

87o/"

lOOo/"

gUDł- gÉrÁsvBcYER KÖ ZTERÜLET- FELÜGYELET
Kieľneh előirányzatok alakulísa 20|9.12.3

ęľędeti

Kiemelt eli5kányzat / jogcftn

módosftott
eľolrányzat
2019.12.37.

előľányzat
2019.01.01.

Szemé lvi ielle s-l'í kiadások
Munkáltatót terhelő iárulékok

675 578 000
IŻ3 490 00a
308 458 000

Dolosi kiadrások
Esvéb működési célúkiadások
Beruházások

KIADÁsoK
Közhatalami bevételek
Működési bevételek
Felhahnoźsi bevételek
Önkormánvzati támosatá s
Maradvány igénybevétele

l

eredeti EI
720Á

98 080 228

790Á

242261211
49 01Ż28a

79%o

98 033 696

75IoÁ

lODYI

87o/o

99o/"

ITOYo

IOOVI

979 017 s8s 972 758 390
0

260 000

2 139 872
I 300 000

2 r39 872

971 677 374
3 900 343

97r 677 370

24

97oÁ

loý/o

0

0

1 120 s80 000

I00Yo
I00Yo

485 370 975

0
0

Indęx
te!esftés/
mód. EI

98 080 228
248 5Ż0 406

0

l19 320 000

Index
teljesftés/

485 370 975

0

1

.

te!esftés

l3 054 00c
1 120 580 000

I

Ż0l9.IŻ.3l.

49 0IŻ280
98 033 69ó

0

Felúiftások

BEVÉTELEK

Indęx
Index
teljesftés/ teljesftés/
eredeti EI mód. EI

2019.12.31
teljesftés

675 s78 000

kiadások
Beľuházások
Felúiftások

KIADÁsoK

módosftott

előtányzat

1 300 000

100Yo
87oÁ

to00/,

87"/"

rcD%
100oÁ

3 900 343

979 01,7 585 979 017 585

A

kiemelt elóirźnyzatok módosításai egyrészt a teľvezett kiadási jogcímek pontosításából
adódott (a személyi jellegű kiadásokba terveztifü a rendőri téľÍigyelőés járőľi túlmunka
megbízási ďíjait, azt az egyéb műkodési célúkiadásokba vezęttük át, ennek összege:

69.330.000'_Ft, valamint a személyi jellegű kiadásokba terveztük a dolgozók munkavégzéséhez
szükséges Budapest bérletét,amit átvezettünk a dologi kiadásokba, ennek összege 4.102.000,Ft. Ezek a módosítások a 2019. II. negyedében töľténtek).

A

további módosítások

a

beľuhtnások előirányzatán töľténtek, a képviselőtestület altal

me gszav azott hatźlro zato k alapj rĺn.

obuda-gokásmegyeľ Közterület_felügyelet 2OI9.januar l-jei engedélyezett létszámkerete 111
fő volt' melyből 2019. december 3I. napján 100 álláshely volt betĺiltve.

A Felügyelet elkülönített számlájárabeťlzetéssel lezárult intézkedésekből 85.401 .975,- Forint

kizigazgatási bíľság, gépjáľmű elszállítási tevékenység alkalmazásából 5.525.575,- Forint,
iizemképtelen gépjĺĺľmúvek
elszállításából 559.050,- Ft, valamint kerékbilincs alkalmazásából
5.744.250,- Forint kerĹilt befizetésľe,aZ igy 20l9-ben mindösszesen 97.230.850,- Forint
maľadéktalanul tovább utalásľa került Óbuda-gekásmegyeľ onkoľmĺĺnyzatszźlmléĄéra.
Fentieken felül Felügyeletünk által kiszabott,a20t7.január 1-jétőlközpontosított bevételekhez
tartoző szabálysértési bírságból befolyó összegek 2018-tól közvetlenül a Magyaľ Államkincstár
szźnriájár a keľĹilnek b efi zeté sľe.

vII. JOGI ns

roľĺľĺUNIKÁCIÓs ľnvnKENYSÉG

A Felügyelet megnövekedett kommunikációs feladatai és jogi hátterének biztosítása érdekben
a 2018. évben soľ keľült a Jogi és Kommunikációs osztaly felállításaľa, amit a Képviselőtestület a457l20l8. (VII.12.) számíhatározatźxal (annak 3. pontja) fogadott el.
Kommunikáció
Miéľtkommunikál egy költségvetési szerv?
1. TĄékoztatás céljából.
2. Aközbizalom elnyerése miatt.
3. Azintézményés annak szolgáItatźtsának ismeľtségéneknövelése miatt.
4. Hogy megkönnyítsük a foľľásteľemtést.
TźĄékoztatás: Ha egy szervezet közpénzból gazdálkodik, annak tájékoztatnia kell az
azadőfizetoket és az egyéb éľintetteket, hogy a rá bizott kozpénz miképpen hasznosul, és
miképpen hat ez az źilaĺnpolgárok mindennapi élętére.Transzpaľencia nélkül nincs jól
működtetett állami szetvezet. A közteľület-felügyelet ezért napi szinten besziĺmol
tevékeny sé g ének f óbb mo zzanatair őI.
Kozbiza\om: Kommunikációs tevékenységünkkel meg kell mutatnunk a lakosságnak, hogy a
ľánk szabott feladatokat maradéktalanul elvégezzik, tevékenységiinkbenmegbizhatnak,ezá|tal
nő a lakók jőközérzete.

Ismertség: Aki nem hallható és nem ltthatő, az nem ismeľt, vagyis nincs. Nem elég a
tevékenységeinkľőlhíľtadnunk, el is kell juttatnunk a lakók minél szélesebb tömegéhez, hogy
minél több ember elismerje létjogosultságunkat és eredményeinket.
Forľások: A láthatóvá és ismertté tett kommunikációnk növeli a táľsadalmi hasznosságunkat.
Egy szervezet sikeres működéséhez szükség van anyagi és humán erőforrásokĺa is. Az anyagi
humán
erőfoľľások biztosítják működtetésünk ťlnanszirozhatoságźLt, a
eľőfoľrás pedig az źilományt garantalja.Egy elismert, j ól mtĺködő szervezetet ťlnanszirozni akar
az ĺjnkormtlnyzat, egy jó hírű szeľvnél pedig dolgozni szeľetnénekaz embeľek.

Hol kommunikálunk?
osztályunk több csatoľnán folyat kommunikációs tevékenységet. 20l9-ben nem csak a
közterület-felügyeleti tevékenységekről számoltunk be, hanem állandó híľeketadtunk a
Felügyelet városüzemeltetési munkájáról is.

-

Közösségi oldalak

kĺizösségi oldalakon lehet a legtöbb embęľt a leggyoľsabban eléľni. Minden
infoľmációkĺizlésnek van visszacsatolása, azaz mérhető statisztikailag a kommunikációs

A

tevékenységtink. Jelenleg hasznáIt fe social media platfoľmok: Facebook és Instagľam.
- Hivatalos honlap

terjedelmesebb íľásos anyagok gyűjtőhelye az Ósrľ hivatalos honlapja. Egyeđi
felmérésekľe(pl: szavazás) is alkalmas a felület. A Google Analytics-szel és a beágyazott
Facebook Pixel pľogramokkal mérhetőek a látogatók tevékenységei.
- Személyes ügyintézésés iigyfélszolgálat
A Közteľület-feltigyelok és az ügyfélszolgálat munkatiíľsaihelyszíni intézkedések és
ügyintézések során kapcsolatba lépnek emberekkel. Nagyon fontos az interperszonális
kommunikáció minősége, hiszen ez is befolyásolja a szervezetünkről alkotott megítélést.
- Média megjelenések
łz ogrp híľeit gyakľan veszi źúaz önkoľmźnyzathírportálja' dę az elmúlt évben más,hazai
sajtóorgánum is átvette taľtalmunkat, pl.: Index.hu, HVG stb. Ezek a megjelenések a szewezet
hírnevéteľősítik. Minél ismertebb és népszenĺbba Felügyelet, annál kĺinnyebb aközbiza\om
elnyeľése és a növelhętő a célcsoportunk elégedettsége.
- Renđezvények
Rendezvényeken való megjelenés során az érdeklodők személyesen kapcsolatba léphetnek a
Felügyelet dolgozóival. A személyes találkozás arcot ad egy vállalatnak és lęhetőséget biztosít

A

kapcso1atépítésre.

Jog
Azosztályjogi területen háttér támogatást biztosít a Feltigyelet valamennyi szervezeti egysége
számára. Ennek keretében többek közĺitt szerzodéseket készít,bíróság és egyéb hivatalos
szervek előtt ellátja a jogi képviseletet, foľmanyomtatványokat készíta feliigyelői munka
megkönnyítése érdekében,belső szabályzatok, utasítások tewezetét elkészíti,a
jogszabályváltozásokat figyeli és tĄékoztatja az érintett állománý. A szetvezeti egységek
dolgozói számźrasziikség szerinti gyakoľisággal oktatásokat szeľvezéstart. Az Önkormtnyzat
Felügyeletet éľintő d<intései előkészítésébenvesz ľészt.

Azá|Iománý érintő fegyelmi és káľtérítésiügyeket a Felügyeletigazgatőjának döntése a|apján
lebonyolítja, vizsgáIőbiztosi pozíciót betölti, meghallgatásokat tart és a szükséges irat
tervezeteket elkészíti.
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érintettek

dontés

Fesyelmi e|iáľások (8)
íľásbe1i ťrsvelmeztetés

2

męgľovas
előmeneteli rendszerben váľakozási idő egy évvel tiiľténő
meghosszabbítása
előmeneteli ľendszeľbęn visszavetés egy besorolási
fokozaĹtal

4
I

I

Káľtéľítési
eliáľások (12)
3 000,-Ft
5 000,-Ft

.J

t0 000,-Ft

3

15 000.-Fr

I

I

20 000,-Ft
30 000.-Ft

Feglelmi

.J

eljdrdsok a 2019. évben
és kdrtéľítésí

A2019. évbentĺjbbekkĺjzĺjttazaléLbbi,Felügyeletet is érintő jelentősebb jogszabáIy változások
töľténtek:

Magłar

Közlony kihiľdetés

módosító jogszabály

módosítou jogszabáIy

rendelkezés

hatályba
lépés

napia

MK_l02.

1912019. (vr.18.)

2019.06.18.

hatttrozat

AB

a szabályséľtésekľől,
a szab á|y sértés i e lj árás ró
és a szabálysértési

1

nyilvántaľtási ľęndszerről
szó|o2012. évi II. töľvény
178/B. $ (életvitelszerĺĺ
közterületi taľtózkodás)

MK_I10.

26lŻ019. (VI.27.)

2019.06.27

rendelete

BM

a szabźiysértésekről,
a szabálysértésielj árásról
és a szabályséľtési
nyilvántaľtási rendszerről
szóIo2012. évi II. töľvény
végľehajtásával

kapcsolatos
ľendelkezésekľől,
valamint ahhoz
kapcsolódó egyes
ľendeletek módosításáľól

az Alkotmánybíľóság
megállapította, hogy az Alaptöľvény
XXII. cikk (2) és (3) bekezdésből

fakadó alkotmányos követelmény
az, hogy szabálysértési szankció
akalmazásttra csak akkoľ kerüljön
sor, ha a hajléktalan személy
ellátóľendszeľben való elhelyezése a
cselekmény elkövetésekor
igazolhatóan biztosított yolt + az
alaptöľvény-e llenessé g
megállapítására és
megsemmisítéséľeiľányuló bíľói
kezdeményezéstelutasította
20t9.06.28. a dolog lefoglalásáról
hatźrozat

szóIő
tartalmi
módosult

ęleme

(dolog

megnevezése,
mennyisége, éľtéke)+
a helyszíni bÍrság (HB
és THB) nyomtatvány

elő- és hátoldala
került módosításľa

szőIő 22l20l2. (IV. 3.)
BM rendęlet
1

27. $ (1) bek. g) pont és 4.
melléklete

MK_I76
2019,11.04.

Alkotmánybíróság
3U2019. (Xr.4.)
határozata

AB

42120n. (vrrr.

lr.)NFM

ľendelet 6. $
(l) bekezdése
szövegľésze, valamint

3. melléklet 12'pontja

szövegrésze alaptörvényellenességének
27

azegyes közúti

szabályokĺa

közlekedési
vonatkozó

rendelkezések megséľtésével
kapcsolatos bíľságolással összefiiggő

hatósági feladatokról,

bíľságok
kivetésének részletes szabályaiľól és
felhasználásának
a

bírságok

megállapításáľól és
megsemmisítéséről

ľendjéľőlszolo 42l20l1. (VIII. ll.)
rendelet 6.$ (l)bekezdése
szövegrésze, valamint 3. melléklet
l2. pontja szövegrésze alaptörvényellenességénekmegállapításáľól és

NFM

megsemmisítéséről- megszüntettę a
közlekedési kozigazgatási bírságok
esetében a bírósági felülvizsgálat
lehetőségét' amit máľ a folyamatban
lévő ĺieyekben is alkalmazni kell

Osszegzés
osszességében úgy éľtékelhető, hogy Óbuda-gekásmegyer Közteľület-felügyelet a2}l9. évben
is az elvaľásoknak eleget tett, szolgálati feladatait jó színvonalon teljesítette, Szakmai
tevékenysége jogszabályokban foglaltaknak és az önkormányzat követelményeinek,
elváľásainak megfelelt.

a

Továbbľa is fontosnak taľtjuk, hogy a Feliigyelet és a közteľület-felügyelők munkája is
folyamatosan megújuljon, az ujabb feladatok el|átására, az egyre gyorsabban vźitoző
életviszonyokon alapuló lakossági igényeknek, elvaľásoknak képes legyen megfelelni, ęztita|
a közösség hasznos és elfogadott' elismeľt részétképezze.

Fő cél, hogy a 2020. évi szolgálatteljesítésünket és feladatellátásunkat leginkább a lakosok
ügyeinek intézésétsegítő, a közterületek rendjééľttevékenykedő közĺjsségi szolgáItatő jelleg
jellemezze.
Budapest, 2020. ápľilis 17.

igazgatő
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