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Tisztelt Polgármesteľ r'i ľ!

A 478/Ż020. (XI. 3 ') Kormányľendelet szerinti veszélyhelyzetben akatasztrőfavédelemről és ahozzźł
kapcsolódó egyes törvények módosításáľól szőlő Ż0ll. évi CXXVIII. törvény 4. $ (1) bekezdése
szerint e töľvény ľendelkezéseit kell alkalmazniveszélyhelyzetben' A Kat' 46. $ (4) bekezdése sajátos

irányítási szabályokat ír elő, amely szerint veszélyhelyzetben a települési ĺinkormányzat képviselő-
testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat źill'tst
onkormányzati intézmény átszervezésérol, megszüntetéséľől, ellátási, szolgáltatási korzęteiről, ha a

szolgáltatás a települést is éľinti.

A Képviselő-testület és egyes szeľvei veszélyhelyzet ideje alatti működéséról szóló 5llŻ0Ż0. (XI.
l0.) önkoľmányzati rendelet 3' $ (1) bekezdése alapján a döntés a veszélyhelyzet várható
megszűnését követő időpontľa való halasztása azért nęm lehetséges, mert a beszámolókat atfugyévet
követő év elején szoktuk eloterjeszteni, ez a lakosság megfelelő tájékoztatása érdekében szükséges
és indokolt'

Tekintettel a fentiekľe' kéľem Tisztelt Polgáľmester uľat a Képviselő-testület hatáskörében eljáľva a
hatźr ozati javas lat e l fo gadásáľa.

Határozatijavaslat:
A katasztrófavédelemľől és a hozzá kapcsolódó egyes töľvények módosításáról szóló 20ll. évi
CXXVil. töľvény 46. $ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladaĺ és hatásköľét gyakorolva
a Polgármester rigy határoz,hogy elfogadja és jóváhagyja obuda-Békásmegyeľ Kozterület-felügyelet
2020. évről szó|ő besztlmoló j elentését.

Melléklet:
Óbuda-gekásmegyer Köztęrület-felügyetet beszámoló jelentése a20Ż0. évi munkájáľól

Budapest, Ż0Żl. március 22.
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I. Bevezetés

I. l. o b ud a- B é k lÍ s me gł e r K ö zt e r iil e t-fe t ii gy e t e t b e m ut at á s a

Óbuda-gokásmegyer Kĺizterület-felügyelet (a továbbiakban: ogrp vagy Felügyelet) a
Budapest Főváľos III. Keľület Óbuda-Békásmegyer onkormányzat Képviselő-testülete
á|tal,2007. november 1. napjan alapított költségvetési szeľv. A szervezętet igazgatő vezeti
és iľányítja, munkáját egy fó igazgatő-helyettes és további osztáIyvezetők segítik.

A Felügyelet nagyobb részbęn közteriilet-ťelügyelőkből áll, mellettük, a munkájukat
támogato és segítő, kommunikációs feladatokat ellźtó, illetve a szetvezet jogi-,
adminisztrációs-, gazdasági-, pénzlJ;gyi- és személyzeti feladatait kiszolgáló munkatáľsak
dolgoznak.

A Magyaľország helyi önkormányzatairő| szóló törvény a keriileti önkoľmányzat feladatai
között soľolja ťe| az általános közterület-felügyeleti hatáskört. A közterület-feliigyelők
alapfeladatait a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, a további
feladataikat pedig egyéb részIetszabá|yozási anyagok határozzák meg számukľa.

A Felügyelet feladata kĹilönösen a kozteruleti ľend fenntaľtása, valamint a
jogszabalysértések megelőzése' szankcionálása. A szetvezet nagyon nagy hangsúlyt fektet
a lakosságbarát eljatásrenđre' aminek köszönhetően a szeľvezet dolgozői résń. vesznek
többek kĺjzĺjtt a forgalmi rend kialakításában, módosításában, felülvizsgáIatźlban, a
beszakadt útfelületek fe|térképezésében és kijavíttatásában, ľendezvények biztosításában,
síkosságmentesítésben' lombgyújtésben, kaszálásban, szemétgyűjtő edények és

utcabútoľok javításában, cseľéjében, komposztkeretek fęlállításában, a forgalmat
akađáIyoző járművek szállításábaĺ, téľfigyelő kameľák üzemeltetésében, illegális hulladék
leľakók felszámolásában, továbbá iskolaszolgálatot látnak el és hajós szoláglatot
biztosítanak a Római-part és annak vízfelülete biztonságának fenntartása érdekében.
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I.2. A 2020. év célkitíÍzéseí és azok megvalósítdsa

' A2020. év maľciusábanaFelügyeleten vezetőváltás töľtént. A vezetőváltás okán azIgazgatő
a pályázati arlyagában összefoglalta a Felügyelet á|tala elképzelt szakmai pľogramját.
Ez aprogram egyben az elmult év célkittizéseit határozta meg.

A tavalyi év célkitűzései kĺjzĺitt elsődleges szempont volt a lakosság szubjektív
biĺonságérzetének a megteľemtése, valamint további célkitrĺzések voltak a lakosság
általános közétzetének a javitása, illetve a FelĹigyelet belső ľendszerének és
kommunikác i ój ĺĺnak az átaIakitás a.

A lakosság szubjektív biztonságétzetemegteľemtésének fontos eleme a láthatóság, a hatóság
tényleges jelenléte a közteľületeken. Ezek tĺĺbbfele eszközzę| valosíthatók meg, így
célkitűzós volt a koľábbi köľzeti megbízotti rendszeľ újra élesztése és megeľősítése, valamint
a teheľfoľgalom ellenorzésĺ rendszeľének a hatékonnyá tétele.

A körzeti megbízotti rendszeľ,,teľületi felügyelő''_i rendszer elnevezéssel kertilt kialakításra
a2020. évben. Ennek keľetében a 8 köľzetre osztott keľület l - l kĺirzetében teľĹileti felügyelők
keľiiltek kijelölésre, amit széles körben kommunikáltunk a lakosság felé (www.obkf.hu
honlapon' az önkormányzathonlapján, arobldaÚjsagban és a Felügyelęt facebook oldalán
és Instagram oldalan). Az iĄolag kialakított ľendszer nagyon hatékonynak bizonyult, sok
lakossági panasz, bejelentés már további bonyolult és hosszadalmas adminisztrációs utat
nem bejárva, a területi felügyelők által megoldásľa és oľvoslásra keľült. AZt mondhatjuk,
hogy ez a rendszer a tavalyi évben eléľte valódi funkcióját és eredményesen, hatékonyan
mtĺködik jelenleg is, amit az elkövetkęzendő években is ugyanilyen intenzitással szeretnénk
folytatni.

A teherforgalom stĺnĺbb, rendszeresebb, visszatérő és hatékony ęllenőrzése kiemelten a
teľiileti feltigyelők segítségével keľült megvalósításra a 2020. évben. A feladatľa egy
jaľőrpríľos lett ľendszeresítve, akik a szolgálatuk során a reggeli órakban a keľület 3 kiemelt
területén (Bogdĺíni út, Huszti ilt,Bűzautca_ Hévizitlt33. köľül + Bojtĺĺľ utcavonzáskörzete)
a teherforgalmat ellenőľzik. Ellenőrzésęik során a jogséľtőket megállítjáĺ< és helyszíni
intézkedést foganatosítanak. Az intézkedésekľe engedély nélkiĺli, vagy az engedélyben
foglalt útvonaltól eltérő útvonal igénybevétele, vagy a súlykoľlát megszegése miatt keľül sor.
Az ellenorzéseket az tgynev ezett ToBI ľendszeľ segíti.

A lakosság általános közérzetének a javítása is további célkittĺzés volt a tavalyi évben. Ennek
alapja, hogy a korábbi évekhez képest a Felügyelet múködése szempontjából előtéľbe kertilt
annak szolgáltatőjellege. Ezęn célkitúzés keretén belül kiemelt figyelmet kapott a Római-
paľt, illetve azobuďai-sziget, amik a lakosság által közkedvelt turisztikai, spoľt és pihenésre
alkalmas teľületek, és nem utolsó sorban védett övezetek.

A fenti védett övezetek ellenőrzése megeľősítésľe került. Azel|enőrzések a Ż020. évben nem
csak a teraszhasználatokľa és egyéb hatósági engedélyes tevékenységek ellenőrzésére
koľlátozódtak, hanem az áltaIános rend és jó közéľzet megteremtése is kiemelt figyelmet
kapott az ellenőtzéseink során. A teľĹileteken az elmúlt év soľán több alkalommal keľült soľ
helyszín bejárásra. Emellett a Római_paľton a térfigyelő kamerfü számát is szapoľította
onkormanyzatuĺlk, ami szintén a fenti cél elérését szo\gálta.

Ezen teľületek élhetőbbé tétele érdekében atava|yi évben a társszervekkel több, ľendszeľes
közĺjs bejáľásľa is sor keľĹilt és rendszeresek voltak a kiemelt, aktuális pľoblémák
megoldására koncentľáló megbeszélések, egyeztetések.
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A fentieken túl a váľosüzemeltetési feladatok összehangolása és hatékonyabbá tétele volt a
követkęző célkitrĺzés, hiszen ez is a lakosság sztlmfua egy érezhető és kĺjzvetlenül lźúhatő
teľület. Nagy problémát jelentenek az illegális hulladék lerakások. Mindezen célkitűzések '
megvalósításźra a tavalyi évben a Yźtrosizemeltetési és Köztisztasági osaály éléľe
kirendeléssel egy kooľdinátor keľült, aki hatékony és folyamatos kapcsolatot tart az
önkoľmányzati partĺercéggel' a szerződött paľtnerek mellett folyamatosan monitorozza a
keľület kĺjzteľületi pľoblémáit és hatékony' gyoľs reagźllást valósít meg, kiemelten a
lakosságot leginkább érintő' súlyosabb és süľgősségi reagalást igénylő esetekben. Ezt a
munkát a Ż0I9. évben közbeszetzési eljaľás keretében beszerzett 2db multifunkcionális
kistraktor és ldb szívó seprő járdatakarító gép segíti.

Az illegális hulladék lerakások ľegisztrálásában a közteľület-felügyelők is intenzíven
közľemfüĺidnek, illetve a jelenleg is folyamatban lévő kameľa bővítések is a visszaszotítás,
megelőzés és tettenéľés érdekében keľülnek kihelyezésére. A kameľákat a nap 24 őrajában
ľendőrök és kĺjztertilet-felügyelő kollégák ťrgyelik és szükség esetén reagálnak. Az ilyen
jellegű pľoblémák hatékony és gyors megoldására alkalmasak a területi felügyelők, akik a
saját körzeteiket jól ismeľve, ľövid időn belül tudomást szereznek az ott töľténtekľől, és így
a pľoblémáravalo ľeagálásuk is gyoľsabb.

A lakosság általános közérzetérlek a javitását céIońtlk azok a tavalyi intézkedések is,
amiknek az eredményeképpen a rendezlĺények szeľvezésében és biztosításában szoľosabb
kommunikációt alakítottunk ki az önkoľmányzati társszervekkel. Ez elosegítette a
tervezhetőséget, az eseménnyel kapcsolatos szakmai álláspontunk előzetes kifejtésének a
lehetőségét, ami lehetővé tette az adott progľam szewezett és jó levezénylését.

A ťenti célkitűzések mellett további cél volt a2020. évben, hogy a Felügyelet belső rendszeľe
és kommunikációja źttalakításrakerĹiljön. A háttéľmunkźtvégzo iľodai dolgozók munkáját a
megeľősítés és gyorsítás érdekében, mivel ezek egymáshoz szorosan kapcsolódnak,
összehango|tlsk, az együttműködést szoľosabbá és hatékonyabbá tettük. A ľendszeľ teljes
źttszervezésére és egy kozponti, közös belső egység kialakításáramég nem keľĹilt soľ. Ezt
korábban a rendőrségi hivatalhoz hasonló módon javasoltam megvalósítani egy központi
v ezető ir tny ítása alatt.

A kommunikáció terén megeľősítettük a megfelelo, szabados, valós taľtalmú, tényszenĺ és
táľgyilagos, napľakész lakossági tźljékoztatást. Mindezek soľán teľmészetesen a tavalyi évben
minden teľtileten az önkoľmźnyzati kommunikáciőhoz igazodtunk és az általuk adott
irĺĺnymutatások szerint készítettük és tettük közzé sajtós anyagainkat.

I.3. A pandémids időszak kihívdsai és az ez últal keletkezett tiibbletfeladatok
bemutatdsa

A tavalyi évben kezdődő és jelenleg is taľtó pandémiás időszak, illetve az ennek
következtében kihirdetett veszélyhelyzetjelentős többlet teľhet ľótt Felügyeletünkľe és az
állomány valamennyi tagára. Ebben a helyzetben a Felügyelet dolgozói messzemenőkig
kimagaslóan teljesítettek és helyt álltak, ami nem kis fizikai és lelki teľhet ľótt ľájuk. Ezifton
is köszönöm munkájukat és helytállásukat!

A pandémiás időszak az Önkormányzat szźtmátais sok felelősséggel és nagy megteľheléssel
járt.
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Az ebből adódó többlet feladataink közül a lezárások, illetve az idősek bevásárlásainak az
intézése voltaza két feladat, amik a legnagyobb szervezéssel játak és a legtöbb dolgozónkat
vették igénybe.

A iátszóterek és oarkok lezárását a keľületi önkormányzat a tava|yi év máľcius
kozepén - központi felhatalmazás alapján - rendęlte el, amit a Felügyelet közteľület-
felügyeloi állománya hajtott végre, és onnantól kęzdve ťolyamatosan és visszatérően
ellęnőrizte annak betaľtását. A Iezfuások jól látható kordon sza|aggal tĺirténtek, illetvę az
adott teľület több részére figyelmeztető táblákat helyeztünk ki a lakosság megfelelő
táj éko ztatás a é rde ké b e n.

A lezárásokat, illetve a jogséľtő magatartások eseteit rendszeľesen kommunikáltunk az
onkormányzat és a lakosság felé is. A jogsérto magataľtás szankcionálhatoságát az
Önkormányzatrendeletében tette lehetővé. A ľendelet értelmében elso alkalommal ajogséľtő
figyelmeztetésben részesült, majd a második és minden további elkovetés esetén a felügyelő
helyszíni bíľság kiszabásáľa volt jogosult azért, hogy ezeket az á|talános egészségügyi
óvintózkedéseket betartsák az emberek és azok eléľjék a céIzott eredményt.

A iárvány okán közteľület-feltigyelőink kiemelt feladta volt a kozteľületek ľendjének és

tisztaságának ellenőrzése. Eszleléseik és az ezekrőI késziilt e-intézkedések alapján a

Felügyelet Városüzemeltetési és Köztisztasagi osztá|yaintézkedett a kerĹilet gonďozásában
lévő kozterületeken az utcabútorok, valamint jogséľtő módon használt játsző- vagy fitnesz
eszközök fertőtlenítéséľe.

A tavalyi év ápľilisában és 
'májusában 

Önkormányzatunk ľendeletben tiltotta meg _
meghatározott idoszakľa - az obudai-sziget és a Római-part látogatását Erľe figyelemmel
közterület-felügyeloi állományunk a jatszóteľekhez hasonlóan elvégezte a sziget és a
partszakaszlezárását, aminek abetartásátańánfokozottan és folyamatosan ellenőľiĺĺink. A
lezárásolła hétvégén a napközbeni idoszakban került soľ' a területek |átogatására a hajnali-
és az éjszakai időszakban továbbra is lehetősége volt a lakosságnak.

Önkormányzatunka kozponti intézkedésekkel ĺĺsszhangban segítséget nyújtott a70 év feletti
olyan idős emberek szźtmára, akiknek nem volt olyan ismerőse, családtagja' akikľe
számíthatna. Az óbudai szociális gondozókkal együttműkodve Felügyeletünk részt vett az
ezen személyek részére toľténő segítség nyújtásban, így kiemelten a vásárlásaik
lebon},olításában. E tevékenység ellátásban főként a Felügyelet Ügyviteli és Szervezési
osztáIy Beszerzési és GKM Csoportjának a dolgozói vettek ľészt. Ehhez ęlózetesen egy
speciális napi munkamentet határoztak meg, ęgyeztettęk a közeli Szentendrei iti áruhźn,

valamint egy kerületi patika vezetőségével annak érdekében, hogy a napi bevásárlások és

gyógyszer beszeľzések minél gyorsabban elvégezhetők legyenek.

ĺ Élelmiszer vásárlás

Gyógyszer vásárlás

v6alłłIy.

Jórv ányhelyzetben s egíts égnyúj tósunk adat a i sz ámo kb ąn
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A Felügyelet Városüzemeltetési és Köztisztasági osztálya részt vett továbbá az
ĺlnkormányzati intézményekben szükségessé vált feľtőtlcnítésekben, valamint a maszkok
kiszál1ításában.

A fentieken túl a közteľĹilet-felügyelői állományt a kijárási koľlátozás is éľintette, hiszen a
szolgźiatellátás a nap 24 orájában biztosított, így ezekre az idĺlszakokra az éľintett állomany
tészére munkáltatói igazolásokat kellett kiadni. A kijárási koľlátozást és a maszkhasznáIatot,
báľ nem feltigyelői hatáskörbe keľült, de a kĺizterület-felügyelők is ellenóńnék és jogséľtés
észlelése esętén a jogséľtőt tájékoztattak és a szükséges eljárást kezdeményezték.

A pandémia okán felmeľült felügyeleti feladatok tekintetében a reakcióidőnk gyors volt,
kľeativitásunk pedig lehetővé tette, hogy a viszonylag nagy \étszámű ľésztvevőt igénylő
feladatokat a rendelkezésľe állo szűkös humáneľőforľásunkkal is eredményesen és
hatékonyan lássuk el.

A veszélyhelyzetben, illetve a pandémiás időszakban a Felügyeletigazgatojaz0z}. április 1.

napján úgynevezett pandémíds cselekvési tervet adott ki, majd 2020. szeptembet 25. napján
ezt felülvizsgálva kiadta a II_es számű pandémiás cselekvési tervét. Ezekben a
dokumentumokban a dolgozők védelme érdekében különleges higiéniás és szervezési
szabályok, valamint eljaľásľend keľĹilt meghatáľozásra. Az ezekben foglalt egyes
rendelkezések ańźn külĺin igazgatoi körlevélben keľültek elľendelésľe az egészségügyi
hely zet megváltozásával, előrehaladtával párhuzamosan.

A Felügyelet vezetése, a pandémiás cselekvési teľven felül, a 2020. novemberében
módosított jogszabályokľa figyelemmel Ż020. decembeĺében a SARS-COV-Z vírus
vonatkozásában is kiadta a munkahelyi biológiai kockázatelemzéséľől szóló utasítźsát.Ezt a
Felügyelet szátmáramunkavédelmi szaktevékenységet ellátó, megbízott szakembere állította
cjsszę. Eľľe a Ż0Ż0. november 4. napján kiadott, a biológiai tényezok hatásĺĺnak kitett
munkavállalók egészségének védelméről szóló 6Il1999. (XII' 1.) EüM ľendelet
módosításáról szóló 4012020. (XI. 4.) ITM ľendeletben foglaltak miatt volt szükség.

A Felügyelet
Békásmegyer

II. Felĺigyelet felépítóse

egy önállóan műktjdő és gazdáIkodó, Budapest Főváľos III. KeľĹilet Óbuda-
Önkormán y zat Képviselő-testüle te á|tal alapított kĺiltségvetési szerv.

A szervezetet igazgatő vezeti és irányítja, aki felett a munkáltatói jogokat részben a
Képviselő-testület, részben pedig a Polgármester gyakoľolja. Az igazgatő főosńa|yvezeto
jogállású vezetó. A Felügyelet valamennyi dolgozója felett a munkáltatói jogokat azigazgatő
gyakorolja.

Az igazgatót egy fő igazgató_helyettes helyettesíti és segíti munkájában, és egyúttal a
Közteľületi osztályt vezeti. Az igazgató-helyettes foosztályvezető-helyettes jogállású
vezeto.

A Felügyelet szervezete osztályokľa tagoződik, az osztályok t<ibbségén belĹil pedig
csopoľtok keľültek kialakításľa. A Felügyelet dolgozói köztisztviselők, ügykezelők és
munkavállalók.

A Köztertileti osztályon belül Téľfigyelő Csoport és Közteľületi Csoport van. A
csoportokban közteľĹilet-felügyelők, jźlrmuszállítást végző sofőrök' kerékbilincselők,
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diszpécseľek vannak és egy fo ügyintéza. ok látjak el a Felügyelet alapfe\ađatait, a
köZteľĹilet-felügyelők köztisztviselők és egyben hivatalos személyek.

A Jogi és Kommunikációs osztály jogászokból és kommunikációs refeľensből áll, az
osztályon belül nem keľültek csopoľtok kialakításľa. Az osztáIyhoz tartozo dolgozók
köĺisĺviselők, feladatuk a FelĹigyelet teljes jogi hátterének a biztosítása és a
kommunikáciőjának a teľvezése, szervezése és kommunikációs anyagok elkészítése.

Az Ügyviteli és Szervezési osńály Ügyviteli Csopoľtból, valamint Beszeľzési és GKM
Csopoľtból á|l. Azosńály dolgozói látjek el a Felügyelet ügyfelszolgálatált' ügykezeléséľ,
beszeľzései, informatikai támogatását, valamint belső takaritását, és az objektum védelmet.
Köztisztviselőként infoľmatikus, tigyintézők, ügykezelók, munkavállalóként recepciósok'
telepőľök és irodai takaľítók tartoznak ide.

A Gazdasági és Munkaügyi osztályon beliil nęm keľültek csoportok kialakításra. Az
o sztźiyhoz könyvelő, személyügyi ügyintéző é s pénzügyi ügyinté zők lartoznak

A Vĺíľosüzemeltetési és Köztisztasági osztáIy Váľosüzemeltetési Csopoľtból és

Końisńasági Csopoľtból áll. Azosztályhoz ügyintézok,parkórök és takarítók tartoznak. Az
osztályt jelenleg a Polgáľmesteri Hivataltól kirendelt kooľdinźltor vezeti.

III. Az egyes szervezeti egységek és

az általuk végrehajtott feladatok bemutatása' értékelése

Iil. 1, Kiizter iileti osztóly

Az osztályon osztályvezetó irányitása alatt közteľület-felügyelők, diszpécseľek,
kerékbilincselők, szállítást végzo jármúvezetők és egy fő ügyintéző tevékenykedik. Az
osztály Téľfigyelő Csopoľtból és KözteľĹileti Csoportból áll, összesen 4 fő csoportvezető
segíti a hatékony munkavégzést. A Feliigyelet térfigyelő központjában a kamera figyelésben
a BRFK III. Keľületi Rendőrkapitányság ľendőrei is ľészt vesznek.

Alapfeladataikat a közterület_felügyeletľől szóló 1999. éví LXIII. törvény hatétrozzameg.

III.1' 1. TérJig/elő Csoport
A Csoport dolgozói és rendőľségi közreműködői a2020. évben 145 fix telepítésű- és 9 darab
mobil kamerán keľesztiil figyelték a köZteľĹiletek rendj ét.

Az operátori feladatokat IŻ őrás váltásban 4 fő közteľület-felügyelő és t fő ľendőr látta el,
valamint a téľflrgyelőhöz kapcsolódóan közterĹileten egy közteľiilet-felügyelő és egy rendőľ
közös jríľőrfeladatokat látott el (orszem20). ok reagźĺltak többek között a távfelügyeleti
rendszeľbe bekötött önkormányzati intézményekból érkezo riasztásokľa, betörésjelzésekľe,
valamint a térfigyelő kamerĺĺkon keresztül észlelt szabályséľtésekĺe, bűncselekményekľe.

A diszpécseri csopoľt a nap Ż4 orájaban végezte a jáľőľök irźnyitását, ľeagáltak a süľgős
bejelentésekľe, irĺínyítottĺĺk, dokumentáltfü a kerékbilincseléssel és az elszállítással jarő
feladatokat. Általuk megvalósu\t a24 órás ügyeleti és teľiileti szolgźiat, ami an" jelenti, hogy
minden bejelentést fogadni tudtunk, ha szĹikséges volt, jáľőĺt is tudtunk küldeni a helyszínre.

Tavaly 296 felvétęlt foglaltak le a hatóság ok,729 távfelügyeleti rendszeľen keresztiil éľkező
riasztást kezeltünk \e. Az elmúlt évben 68 búncselekmény és 2215 szabálysértési észlelés
tcjrtént kameľákon keresztül.
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Az onkormányzat által meghirdetett ,'kĺizĺisségi költségvetés 2020." keretén belül -
lakossági igények alapján_ további 3 ťrx telepítésrí kamerával és 2 mobil kameľávalbővül a
rendszeľ. Ezek beszerzésével,'majd a kiépítés és ľendszerbe integľálás felügyeletévęl és

levezénylésével az onkormányzat Felügyeletünket bízta meg. A kiépítés az iďei év első
hónapj aiban fej eződött be.

Yźrhatőan a,,közösségi költségvetés20ŻI.'' keretében is lesznek további kamera bővítések,
hiszen ezek a kameľák nagyban segítik a feldeľítést és megelőzést, illetve ncivelik a lakosság
szubj ektív biztonságé rzetét.

iĺ Hatóságol< által lefoglalt felvételek

M TávfelügyeIeti rendszeren érkező

''i 
a sztá s

l Bűncselekmény észlelés

l Szabálysértési észlelés

Térfigłelő ądątok

III. 1. 2. Közteľüĺeti Csopoľt
A Közteľületi Csopoľthoztartoznak az źtltalános éľtelemben vett alap kozteľület-felügyeleti
feladatok, bár a két Csopoľt kcizĺitt nincsenek megosztva a felügyelők' mindenki beosáás
szerint látja el hol a téľfeltigyeleti, hol az á|talános közterület-felügyeleti feladatokat. A
Közterületi Csoportban szolgálatot ellátók feladata többek között a paľkolók'
várakozőhelyek ellenőrzése, éľvénytelen műszaki engedéllyel rendelkezó járművekkel
szembeni intézkedés, a kĺizösségi használatra rendelt területek fokozott ellenőľzése
(átszóterek, pihenő- és fitnesz paľkok).

A Kĺjzteriileti Csoporton beliil a tavalyi évben különlegesen kiemelt Íigyelmet kaptak a
területi felügyelők . Ez a szervezeti stľuktúľa, illetve szolgálatellátási mód az igazgatőváltást
kĺivetően keriilt iĄjáélesztésre és megerősítésre'

A területi felügyeloi szolgttlat a rendőrség kĺirzeti megbízotti szolgálatát követve keľült
áta|akításra. CéIja, hogy egy jól behatárolt teriiletnek egy felelőse legyen' aki viszont a
folyamatos jelenlétének köszönhetően jól ismeri az adott területre jellemző pľoblémákat, a
helyi lakosokat, az őket képviselő személyeket' így az adott problémákľa adott válaszok
sokkal célzottabbak lehetnek, így a helyi igényeket a legmegfelelőbben lehet kiszolgálni. A
keľület osszesen 8 kcirzetre lett felosztva, mindegyik körzet kapott 1-1 teľületi felügyelőt. A
felügyelők kilétét és elérhetőségeit több helyen is kĺjzzétettük, hogy a lakosság minél
hatékonyabban és könnyebben érje el őket ügyeikkel.

A teľületi felügyelők fontos ťeladata továbbá a lakossági kapcsolattartáson túl a folyamatos
kapcsolattartás a köľzetben talalhatő közintézményekkel. A kcjrzet kozlekedésihźllőzatźnak
ismeretében a meglévő k<jzúti jelzések feltéľképezése, folyamatos ellenőrzése, szükség

,Erłíĺłwa

@EEffiTTIEEEffi'ZT



8

esetén felülvizsgálata:újjelzés kihelyezése vagy megszüntetése is a feladataik közé tartozik.
Ellenőrzés' illetve az illetékes hatósággal kapcsolatfelvétel (eľdészet, tájvédelem, BKK), az
állampolgrĺľi panaszok' bejelentések alapján keletkező ügyiľatok kivizsgálása, intézkedés
vagy javaslattétel a probléma megoldásara az illetékes hatóság éľtesítése. A
tevékenységükhöz taľtozik továbbá a teľület közterületi kĺizbiztonsági helyzetének
feltéľképezóse, fľekventált teľületek kiemelt ellenőrzése és taľsszeľvekkel (rendőľség,

polgárőrség, NAV, polgáľmesteri hivatal illetékes szeľve), az önkoľmźlnyzati szakágak
munkatársaival ľendszeľes információcseľe kiépítése, a területen taléihatő önkormiĺnyzati
ingatlanok ellenőrzése, valamint a köľzete tertĺletén a kapcsolatot felvenni, és kapcsolatot
taľtani a lakoházak közö s képviseletével.

A 2020-as évben új szintre lépett a teriileti feliigyelők és a lakosság kapcsolata,
tap asztalataink azt mutatj ák, ho gy a b i zal o m i s e gy ľe nagy o b b az ir áĺy ukb a.

IIL 1. 3. Kiemeĺt szolgálati feladatok
A korábbi évekhez hasonlóan iskolaszolgálat keľetében jelenlétünkkel segítettük elő a

közlekedés szempontjából kľitikusabb helyszíneken lévő óvodáknál, iskolfünál a
balesetmentes gyalogos és akadálytalangépjármtĺ foľgalom megvalósulását. Lakossági kérés
alapján az elváIllalt iskolákon kívül esetenként kiteľjesztettük szolgálati helyünket az Aratő
Emil téne is, a két tannyelvti iskolĺíhoz. Ezen célok megvalósítása éľdekében további K+R
paľkoló kialakításában vettünk ľészt. Ilyen új helyszín volt a Ż020. évben Fodľos utcai
általános iskola előtti terulet, aminek az ídőszaka és területi lehatárolása egy alkalommal az
iskola kéréséľe módosításľa keľiilt. Az ilyen jellegtĺ területek is a biĺonságos közlekedést
szolgaljak. A kialakítás során Felügyeletünk a környéken szőróIapozott és plakátokat
helyeztünk el az iskolában és környékén annak éľdekében, hogy az oda jźtrő gyermekek
szüle i i s időben felké szülhes senek a me gválto zott kozlekedési rendľe.

A Felügyel etpiacszolgólat keretében a keľület kozigazgatási területén mind azźůlando,mind
pedig a szombatonként megrendezésre kęľülő hétvégi, illetve az ideiglenes piacokat és

környékét folyamatosan ellenőrizte a kĺĺzrend és közbiĺonság fenntaľtása céljából. A
pandémiás időszak okan2020-ban a korábbi ellenőľzésekhez új feladatént a piacok területén
amaszl<hasznáIatellenőrzésekerültmeghatározásra.

A tavalyi évben is nagy problémát jelentett az illegális hulladék lerakós. A járórszolgálat

ellenőrzései mellett, folytattuk a téľťrgyelő kameľán alapuló megfigyeléseket, ellenőľzéseket
is. A 2020. évben az Ország úti P+R szelektív gyűjtő köľnyéke jelentett kiemelt gócpontot,
ezért ezen a területen fokozott ellenőľzést végeztünk több mint egy hónapon keľeszttil. Az
akcióban az FKF Nonprofit Zrt. is segítette a munkánkat folyamatosan eltávolitva az
engedély nélkül kihelyezett hulladékot. A Felügyelet által üzemeltetett térfigyelő rendszeren
keresztül 24 őrás megfigyelés alatt tudtuk tartani a teľületet' jelentősen növelve ezze| a
tettenéľések szttmźú. Ennek eredményeként sikerült a ľendszeresen tőbb száz m3-nyi szemét
illegális kihelyezését megakadźiyozni, szźtmtalan elkövetőt felelősségre vonni, illetve több
esetben a kirakott szemetet maga az elkĺjvető szedte ĺjssze és távolította eI a helyszínról.
Továbbra is nagy hangsúlyt fektettiink a felvilágosításra, tźĄékońatásra a hulladék
elhelyezéssel, kezeléssel kapcsolatban, valamint területi felügyelőink álltal a pľobléma
megoldása érdekében a lakosság egyľe szélesebb körét vontuk be a ťrgyelésbe, javaslatokat

és információkat kértünk tőliik, jelzéseik a\apján pedig több látens hulladék lęrakatot
térképeztünk és számoltunk fel. Az intézkedéseinket nagyméľtékben segítették a
honlapunkon és a közĺisségi oldalainkon megosztott információk' hírek, publikációk.

A 2020. évben újfajta kihívásľa kellett válaszolnia a Köztęrület osztály dolgozóinak is,
aminek a kiváltója a jáľvónvügyi heblzet, majd veszélyhelyzet és az ennek soron hozott
speciális központi és keľületi intézkedések voltak. Atavaszi első hullám soľán a közteľület-
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felügyelők önkoľmányzati rendelet alapjtn, Iezárták a közösségi teľeket (átszóteľeket,
ťltnesz paľkokat), melyeket a továbbiakban folyamatosan és visszatéľően, fokozottan
ellenőľiztek. A járvrĺny későbbi szakasztlban külön feladat lett a Római-paft és a Kossuth

'Lajos üdülőpart teljes zárása hétvégi időszakokban. A maĺ említett feladat, a piacokon a
maszkhasználat ellenőrzésę is a járványngyi he|yzet á|tal generált új feladata volt a
közteľület-felügyelői állománynak. Ezek a feladatok külĺjnösen nagy élőerőt igényeltek, ami
a felügyeleti alapszolgáLat rcvására ment, így jelentősen csökkent a gépjáľmri ęlszállítás' a
kerékbilincselés és a bíľságolás is, az adott időszakban.

A Felügyelet tevékenységi kĺĺrébe i.artozik többek között az ebrendészeti és

állategészségĺ)g}li .feladatok ellatásában való közľeműködés is. Ezen közľeműködés széles
spektrumú, az ellenőľzéseik soľán a köZteľület-felügyelők elsődlegesen az érintetteket
tájékoztatták a szabáIyokľól, valamint felvilágosítást adtak a hozzájuk foľdulóknak, az
állatokkal összefüggő jogsértések esetén intézkedtek, illetve további eljárást
kezdeményeztek. A tavalyi évben 122 esetben intézkedtünk gazdát|an, elhagyott, elkóboľolt
kedvencek kapcsán éppúgy, mint a bajba került, veszélyben lévő állatok kimentése
érdekében, valamint közremúködtünk az elhullott állati tetemek közterületről tĺjrténő
elszáIlittatźlsában. A múlt évben 1 1 esetben intézkedtünk lakott teľületen darazsakmiatt, akik
kapttrt építettek iskolák, óvodák udvaľán, közterülęti parkokban. Gondoskodtunk azok
megközelítésének megakadályozásáĺőI és szakember bevonásával azok eltávolításĺáľól.

Az Önkoľmányzat által szervezett kedvezményes muskátli- és buľgon:ła vósórlási akcióban
a koľábbi évekhez hasonlóan vettünk részt. A tavalyi évben a muskátli osztása az eddigi
gyakorlattól mégis némiképp eltérően, egy helyszínen, a Felügyelet Pók utcai telephelyén
keriilt megľendezésre. A buľgonya osztást hagyományosan az onkormźnyzat szervezésében
lefolytatott, a felmeľtilt igénynek megfelelően bonyolítottuk le. A biztosítási feladatokat öt
helyszínen járórszolgálattal, a többi elosztó pontot visszatéľő ellenőľzés keľetében
gépkocsizó járőrszo|gálattal oldottuk meg. A Felügyelet munkatáľsai a mozgásképtelen,
vagy különösen hátľányos helyzetű lakosoknak a lakhelyére szállitották a burgonyát.

Äz engedél}l nélkt;l kihel}lezett reklámhordozókkal, megállító-táblákkal kapcsolatos
intézkedések előzetes egyeztetéseket és iránymutatásokat követően a tavalyi évben
megszaporodtak. Ezen intézkedések többsége ellenőrzés és az adott állapot
jegyzőkönyvezése, majd az illetékes hatóság tészérę megküldéséből álltak. Ugyanakkor a
2020. évben 12 esetben foganatosítottak a köZteľiilet-felügyelók intézkedést engedély nélkül
kihelyezett, kisebb méretű hirdetésekkel kapcsolatban, melyek zömmel valamilyen
szolgáltatás nyújtásľa iľányultak. Ezeket a kihelyezők felszólításunkra azonnal eltávolították.

A kerület kozigazgatási teľületén a közterület-felügyelők visszatérőeĺ ellenőrizték az
ól oh:itol czoyłí lrnztorijl oti taľtózkodás oonhÁhlnimnlr no oĺáyŕá cáł E tekintetben a kerület
leginkább érintett teľületei 2020-ban is a Flóľián téri aluljáró, a Szentlélek téri buszmegálló,
a Kolosy tér, valamint a Szentendrei itt 12. és köľnyéke voltak. A hajléktalanok által
ľendszeľesen, életvitelszeľűen használt teriiletek közül az egészségügyi és higiéniás
szempontból veszélyeztetettebbeket és a lakossági bejelentések helyszíneit folyamatosan
ellenőriztük a Magyaľ Máltai SzeretetszoLgálat, valamint a Menhely Alapítvány szociális
munkásaival együttmrĺködve. Folyamatosan figyelemmel kíséľtük a hajléktalanok helyzetét,
igyekezve megelőzni a hideg időszakban a kihűlésüket. A keményebb hidegek alkalmával,
védőitallal is elláttuk a tászorultakat. Az ellenőľzéseink kiterjedtek az ilyen teľületekęn
talá|hatő köZteľĹiletek tisztaságáľa is. Több alkalommal végeztünk takaľítást, hulladék
száIlitást és rendeltünk el feľtőtlenítést. A kövętkezetes intézkedéseinknek kĺĺszönhetően
több hajléktalan személyt sikeľült állandó vagy ideiglenes jelleggel elhelyeznünk a
hajléktalan ellátó szeľvezetęk közremtĺködésével. Ennek eredményeként jelentős méľtékben
javult a korábban hajléktalanok által hasznáIt kcjzteľületek ľendje és tisztasága.
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A korábban megszokott ľendben láttuk eIa Halottaknapi-' és egyéb rendezvénvbiztosítóssal'
hel]lszínbiztosítóssal kapcsolatos szolgólatainkat. A2020-as évben is prioritásként kezeltiik
a Halottak napi megemlékezés és a kegyelet tinnepén arobudaiKöztemető és a Tamás utcai
uľna temető környékén az ellenőrzési feladatok ellátását. Intézkedtünk, hogy ideiglenes
jelleggel közlekedésľendészeti módosítással tegyük szabályossá a kömyéken a várakozást,
bźn ez afeladat kiemelten rendőľségi, így fe|ađataink támogató-, segítő jellegtĺek voltak. Az
úgynevezett temetői szolgźiat időszaka alatt 10 fovel I44 őľában biĺosítottuk a temetők
köľnyékét. A jĺĺľványügyi helyzet miatt, a koľábbi évektől eltérően a tavalyi évben kevesebb
közteľĹileti ľendezvény kerĹilt megszervezésre.

Az elmúlt évben is meghatároző és megbízható partnerei voltunk mind a
Katasztrófavédelemnek, mind a Rendőrségnek a vis maior helyzetek, balesetek, ľendkívüli
események (gźnszivárgźs, tal'ált robbanótest, ttĺzesetek, vihaľkárok, egyéb káľmentés)
helyszíni intézkedéseiben, melyek elsősoľban a lakosságvédelmi intézkedésekben,
helyszínbinosításban, forgalom terelésben és a logisztikai biĺosításban tiltött testet.

A Dunai Vízirendészeti Rendőľkapitánysággal (DVRK), együttműködési megállapodás
keretein belül, a keľület illetókességi területéhez kapcsolódó Duna szakaszon hajós
szolgdlatot működtet Felügyeletünk. A pandémiás időszak következtében ez a szo|géúat
később vette kęzdetét, mint a korábban megszokott években, de azonos módon, jellemzően
a péntektĺĺl vasáľnapig teľjedő időszakban keľült ellátásra. A Római-paľt, mint minden évben
most is prioľitást élvezett az e|lenőrzések során, mivel a jó időben nagyon sokan látogatjfü.
Feladataink közé tartozott az evezősök figyelemmel kíséľése, a tilosban fi'irdőzők
szankcionálása, valamint a kisgéphajót és vízi spoľteszközöket használók ellenőrzése,
szabálysértésęk észlelése estén szankció alkalmazása. A szolgálatok ideje alatt különös
ťrgyelmet fordítottunk a Duna szennyezésének megakadáIyozásáľa is, valamint a vizęt
szennyezőkkel szemben szankciókat alkalmaztunk. A hajós szolgálatteljesítés során 16

esetben nyújtottunk vizbe esett embeľeknek segítséget, valamint 11 mrĺszaki mentést
végeztünk, továbbá 276 esetben végeztiink különböző ęllenőrzést. A rendőrséggel közös
szolgálatellátásunk kapcsán a legfőbb pozitívumként kiemelendő, hogy az ellenorzött
szakaszon nem töľtént vízbefulladás, illetvehajőzási baleset. A hajózásban ľésztvevők az
évek soľán hozzászoktak, a folyamatos jelenlétünkhöz, ezért egyre bátľabban és többször
j öttek hozzźtnk különböző kérdéseikkel.

A hajós szolgálat kiegészítéseként' a Római-paľton valamint a Kossuth Lajos üdülőpaľton a
nyźri szezonban minden nap 17:00-2l:00 közĺitt posztos szolgálatot láttunk eI az engeđéIy
nélküli jáľmúvekkelvaló behajtás ellenőľzése, megakadályozása és szankcionálása céljából.

A Közteľiileti osztály feladata az ĺ)nkormán}lzati in?atlanok ellenőrzése is. A kĺizeľületi
ingatlanok, játszőterek, ťrtnesz paľkok, kutyafuttatók ellenőľzését rendszeresen és

visszatéľően végzik a közteľület-felügyelők. Ha játszótereken, parkokban, közteľületen
olyan meghibásodást vagy rongálást észlelnek, ami balesetveszélyes, akkoľ arľól soron kívül,
fotóval dokumentálva jelentést küldenek azuzemęltetőnek. A javítás megtöľténtét vissza is
ellenőrzik. Az Önkormáĺyzatkezelésében és/vagy tulajdonában lévő közteľületentalälhatő
üzemképtelen, roncs autókľól, útburkolati hibákľól, je|zótáblak' jelzések hiányáról is
rendszeres j elentéseket küldtünk.

A kozteľületen szabál}ltalanul parkoló-. tovóbbá üzemképtelen iármiÍvek elszóllítása,
kerékbilincselési .feladatok ellátása is a Felügyelet alapfe|aďataí kozé taftozik. A 2020-as
évbęn a közlekedés ľendjét veszélyeztető gépjáľmúveket éľintően 227 db szabélIytalanul
vátakoző gépjármű szállitástlt kezdeményeztĹik sajat száIlító jármúvünkkel, melyből 145

keľült ténylegesen elszźilításta, 2I jármú esetében a helyszínen került kifizetésre a
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megkezdett intézkedés költsége, a többi esetben az érintętt azintézkedés megkezdése előtt a

helyszínre érkezett. Szállítással kapcsolatos sérülésekĺől 10 esetben tettek bejelentést. A
jáľművek elszállításéna ott van lehetőség, aho| azbalesetveszély fonását képezi, vagy mások
közlekedését akadźlyozza Qárdtn parkolás úgy, hogy a gyalogos, babakocsis az úttestre
kényszerül, gyalogátkelő beláthatóságát akadályozza, megállni tilos és elszállítással
kiegészített táblahatáIyaalattvárakozik,rakodóhely elfoglalása stb.). Az ilyen észlelt-' vagy
bejelentett j źnmuelszźlllítása előtt a jármű nyilvántaľtásban ellenőľzi azintézkeđő közterület-
felügyelő, hogy van-e értesítési tęlefonszźtm, ha van és elérhető, akkoľ a tulajdonos a
jogszabáIyban íľt módon lehetőségetkap ana, hogy a gépkocsival elálljon, a szabálysénést
megszűntesse.

A fenti feladatok körébe tartozika közteľĹileten tárolt üzemképtelen jármtĺvek elszállítása is,
mely jáľművek kĺjzterĹileten taĺolása a szabad közterületi parkolóhelyek szálmát csökkentik.
Ezęket a jármúveket főútvonalon tilos tarolni, mellékútvonalon pedig közteľület-haszĺálati
engedély nélkül legfeljebb 10 napig szabad tárolni. Amennyiben a kiértesítést követoen 10

nap múlva a tulajdonos a járművet nem száIlítjael a közteľületről, aztaFeligyelet szeľződött
paľtnerével (közremtĺködő) elszá|Iittatja. A2020. évben 103 járművet szállítottunk el, 193

gépjárművet pedig a felszólításunknak eleget téve a jármu tulajdonosa távolított el a
kĺjzterületekľől, így növeltük a lakosság számźtra igénybe vehető paľkolóhelyek számát.

A kerékbilincselési feladatok ellátástĺt a jogszabályban meghatározott esetekben hajtottuk
végre, azok a szabálrytalanul megálló gépjármtĺ vezetőjének szeméIyazonosságának
megállapítását és igy a sikeres eljárások lefolytatását szoLgálták, azaz további intézkedés
megtétele a jogszabályban is meghatározott cél.

A pandémiás időszak ellenére atavalyi évben sem maradt el a kerületben a lomtalanítós. A
jáľványügyivészhelyzet okán elrendelt időkorlátos kijárási tilalom miatt, ezplusz feladatot
aďott a jároľĺiknek. Fontos kiemelni, hogy a lomtalanítás fővĺĺrosi közszolgáltatás, melynek
kivitelezésére a keriiletnek nincs közvetlen ľáhatása.

Az együttmiĺködők közé tartozik a Fővaľosi Kĺjzteriilet Fenntarto Zrt., a BRFK III. kerületi
Rendőľkapitányság, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósźlg, a Polgáľőľség az
obudai Vagyonkezelő Nonprofit Zľt. és teľmészetesen a Felügyelet. A felkészülés
idoszakában nagy hangsúlyt fektetttink a lakosság folyamatos tajékoztatására. Ennek
érdekében az FKF Nonproťrt Zrt. me|Iettmi is plakátokat készítettĹink, melyeken az áItalános
infoľmációkon túl bemutattuk a lakóknak, hogy milyen káľos következményekkel jár a
lomok idő előtti vagy nem megfelelő hulladékok kihelyezése. Az információk megjelenítése
folyamatos volt a Facebookon és weboldalunkon is.

Ezen ídőszakban megeľősítettiik a diszpécser szolgálatunkat, így a bejelentések kezelése
nem okozott fennakadást.

A Covidl9 járvźny miatt a megszokott tavaszi időszak helyett őszi időszakban}D2}.Il.29.
és2020.IŻ.Í2.kozottlezajlottlomtalanítással érintett köľzetekben, és az időben ľá következő
teľületeken egyaránt a lomtalanítás tényleges megkezdése előtt is máľ két nappal kollégáink
ellenőriaék a közteľület ľendjét, az idó előtt kipakolt lomok elszállításélra intézkedtek,
valamint a lakosság tájékoztatása céljából további szórólapokat és plakátokat helyeztek el a
lépcsőházakban. A lomtalanítás kapcsán folyamatosan ellenőrinék a lomok környékén
felbukkanó gyanús személyeket. Több alkalommal pakoltattunk össze az adott helyszíneken
jelen lévő gyűjtögető személyekkel is, ezze| is elősegítve a köZteľületek ľendjének
fenntaľtását.
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Felügyelőink a lomtalanítás időszakában minden nap nappali és éjszakai időszakban 20-26
fővel a nap 24 őtájában a rendőrséggel, a Főváľosi Önkoľmányzati Rendészetilgazgatóság
ál\ománytxal és a polgárőrséggel demonstratívan és folyamatosan ellenoríne a gyanús
személyeket, gépjáľműveket. Ezen fokozott ellenőrzést éjszaka 4 gépkocsiző jarorpánal
biztosítottuk. A kihelyezett lomok mihamaľabbi elszállítása és a köĺerületek rendjének
fenntaľtása érdekében a lomtalanítás teljes időszakában a rendőľi és a közteľiilet-felügyelői
állomány is emelt \étszźtmban dolgozott. Felügyelték az elszál|itás folyamatát is, a gyoľsabb
végľehajtás és a forgalomzavartalarlságának fenntartása éľdekében a forgalmat segítették és

szükség esetén teľületek ideiglenes zárását biztosították. A felügyelői állomrĺny a
lomtalanításhoz köthetően mintegy 410 fo célhoz kötött igazoltatását,közel l13 gépjármű
ellenőrzését végezték el, valamint több esetben élt feljelentéssel és helyszínbíľsággal
koztisńasági szabáIysértés miatt. Tĺjbb esetben töľtént figyelmeztetés a lomtalanítással
összefüggésben megvalósult kijárási tilalom megszegése miatt.

Az évek óta meglévő egłüttmtÍkÓdési -formákat 2020-baĺ is folytattuk a Polgármesteri
Hivatal, Rendőľség, Polgárőrség, a NépegészségtigyiIntézet, a Fogyasztóvédelmi szeľvek,
Keľületi Katasztrófavédelmi Kiľendęltség' az FKF Nonprofit Zrt. és a Főkeľt Zrt. illetékes
szervezeti egységeivel a köaeľületek ľendjének javitása, a közlekedés biĺonsagának
növelése érdekébęn, valamint az ebrendészeti ellenőrzések kapcsán civil szervezeteket is
bevontunk a jogséľtések eľedményesebb felderítésébe.

A Polgármesteľi Hivatal illetékes szervezęti egységével 12 esetbęn hajtottunk végre közĺjs
ellenőrzést a keľeskedelmi és vendéglátó egységekben Ż6 fovel 96 ortĺban (nyitva taľtás,
szeszes italok áľusítása, közteľületi alkoholfogyasztás). Ezen felül a fenti szabályok
betartását az orsrem-Z} járł5rszolgálat önállóan is rendszeresen ellenőrizte (forgalom
technikai javaslatok, balesetveszélyes helyszínekjelzése, köZterület-használat ellenőrzése,
áIlattaftás, ebtartás, kóboľ ebek, engedély nélküli fakivágások felderítése, ellenőľzése).

A Polgáľmesteri társosztályának munkáját segitve részt vettünk az engedély nélküli
építkezések ellenőrzésében.

Az Önkormányzat szerződött paľtnerének (Pannon Park Foľest Kft.) ga|lyazási, fakivágási,
stb. munkálatainak segítésére a tavalyi évben mindĺjsszesen 51 helyszínen, 21 munkanapon
voltunk jelęn42 fővel, aminek soľán forgalomtechnikai táblźĺzást hajtottunk végre, valamint
bizto sítottuk a zav artalan munkav é gzést.

Az elmúlt évekhez képest jóval nagyobb hangsúlyt fektettünk a jogséľtésekkel szembeni
küzdelemben a prevencióra (a Feltłgyelet további bűn- és balesetmegelőzési tovóbbi
tevékeĄlséqe). A már vázo\t teľĹileteken bemutatott intézkedéseinkęn túl a megelőzés
éľdekében növeltiik a kĺjzterületi ellenőrzések számát és idejét. Ennek érdekében önálló
kezdeményezésre, valamint a BRFK III. keľületi Rendőľkapitánysaggal és a Polgáľőrséggel
együttműködve, egyeztetve olyan szo\gálatszeľvezéseket vezettünk be, aminek a célja egy-
egy meghatározot| területen a koaeruleti jelenlét fokozása, koncentrálása volt.
Kerületünkbęn nagy jelentőséggel bír az atény, hogy egy jelentős részt lefed a téľfigyelő
kamera ľendszer, így a keriilet más területein a bűnügyi, kozbiztonságihelyzet alakulásĺĺnak
nyomon kĺjvetésével paľhuzamosan lehet a felügyelőket és egyéb közbiztonsági
együttmúködőket irányitani a közteľiiletekre. A demonstratív jelenléten túl a köZtertiletek
rendjét éľintő pľoblémákru és azok megoldásáľa vonatkozóan pľopaganda tevékenységet
(közös képviselők tájékoztatźlsa, hirdetmény' plakát kihelyezése, szőrőlapozás) folytattunk a
lakosság és az intézmények minél szélesebb könĺ bevonásával. Folyamatos kapcsolatot
tartunk a közlekedési infľastrukturáért felelős intézményekkel. Figyelemmel kíséľtük az
úttestek állapotät, az utak tartozékainak, a kĺizúti jelzések' jelzotáblák, lámpĺĺk meglétét,
állapotát és szükség esetén éľtesítettük az illetékeseket. A keľületben bevezetett, a
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biaonságos és a lakosság igényeinek megfelelo közlekedést szolgáló foľgalomtechnikai
vźitoztatásokzöme javaslatunkalapjźnkertiltvégľehajtásra.

IIL1'4. A kÓzterületi intézkedések/őbb mutatói '
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III.2, Jogi és Kommunikdcíós osztlúly

Az osztályon dolgozők egy osztáIyvezetó iráĺyítása a|att többek kĺizött a Felügyelet
jogszabáIyi megfelelését biztosítjźk, a belső szabályozźsí anyagokat tadák napľakészen,
szerződéseket készítenek elő, oktatásokat szeľvemek, e|lźńjźIk a peres és nem peľes

képviseletet,toválbbáa kommunikációs anyagokat áI|itjakössze, javaslatokat tesmek azezen
teľületeket érintő kérdésekben. A többi szervezęti egység vezetőittájékoztatjek a ľeleváns
jogszabály változásokľól és szĹikség esetén módosítási javaslatokat tęsznek eljárásokľa,
iľatokĺa a jogszenĺ múködés éľdekében.

Feladatát tekintve, azosztáiy tevékenysége valamennyi további szewezetí egység munkáját
érinti, támo gatj a és azokho z szoľo s an kapc so ló di k.
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III.2.l. Jog
Az osztály jogi szempontból háttértámogatást biztosít a Felügyelet valamennyi szewezeti
egysége számttra' Külső kapcsolatai, érintkezése tekintetében pedig szerződéskötési
folyamatot és tervezetet készít elő, kapcsolatot tart a szerződott partneľekkel, képviseli a
Felügyeletet peres és nemperes eljáľásokban, bíľóságok és más hatóságok előtt.
Foľmanyomtatványokat készit a felügyelői munka megkĺlnnyítésére, előkészíti és
naprakészentĄa a belső szabályozási anyagokat, figyeli és kommunikálja a jogszabályi
változásokat és azok Felügyelet mfüödéséľe gyakorolthatását azIgazgatő és a többi egység
vezetői felé.

Előkészíti az éves oktatási teľvet és az abban meghatáľozott oktatásokat nyomon követi,
intézi azezzel kapcsolatos beiskolázásokat, ugyanakkoľ szükség szeľinti gyakorisággal belső
képzéseket szervez és taľt. Ezzel összefüggésben a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.
törvény 2020. év kozepén hatályba lépő módosítása miatt bizonyos képzések máľ csak
bejelentés alapjánvégezhetők. A nyilvĺíntaľtást a felnőttképzési ál|amigazgatási szew vezeti,
a Felügyelet nevében eljárva, a Feltigyelet bejelentési kötelezettségének az Osztály eleget
tett atavalyi évben.

Az osztály közreműködik a közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálásában,
elbíľálásában és megválaszolásában, amennyiben az jogi szempontból bonyolultabb
kéľdésnek minősül. Napľakészen taľtja a Felügyeletközzétételi listáját és azzal kapcsolatos
ľészletfeladatokat ellátj a.

Mind a dolgozókat érintő, belső, mind a Felügyelet á|tal más személyeknek okozott, külső
káresemények kivizsgálásában és intézésében ľészt vesz, lefolytatjaakártéľítéSi- és fegyelmi
eljárásokat.

Tekintettel aľľa, hogy Óbuda_gekásmegyeľ peremkerület, nagyszámban helyeznek el a
közigazgatási területén üzemképtelen, roncs jáľmúveket. Ezzel kapcsolatban nem csak
szállitási feladatok merülnek fel, amit az ezzel megbízott közteľület-felügyelő csopoľtvezető
vezénye| le, hanem ľengeteg, jogszabáIy által kötęlezoen előirt adminisztrációs tevékenység
is. Az ezzel kapcsolatos adminisztrációs tevékenység is. az osŻtály feladata. Ez magában
foglalja többek közĺitt a kivizsgálást, nyilvántartás vezetését, a fizetési felszólítások
kiküldését' a gyakoľi tulajdonviszonyok kuszaságának feldeľítését más szervek
megkeľesésével, hiľdetmények készítését, a ťĺzetési meghagyásos eljáľások elektronikus
úton történő megindítasát. Ezekben aZ ügyekben tĺjbb alkalommal került már soľ árverés
szeľvezésére, ami szintén az osztáLy feladata, az azzal jarő valamennyi további
ľészlettevékenységgel együtt (p1. éľtékbecslések, zárnyitások, ingóságokjegyzőkönyvezętt
kipakolása és tárolása). Emellett sor került már szintén azosztźiy általintézett jármű egyéb
módon töľténő hasznosítására is, úgy mint bontására rcgiszttált hulladékkezelő bontón
keresztül.

IIL2.2. Kommunikáció
Óbuđa-gekásmegyer Kĺizteriilet_felügyelet' mint önkormányzati közfeladatot ellátó
költségvetési szerv tájékoztatás céljából, a kozbizalom elnyerése, az intézmény és

,,szo|gáltatásai" ismertségének növelése miatt folytat kommunikációs tevékenységet,
továbbá, hogy a lakosság minél szélesebb körben kapjon tájékoztatást az źtltalunk ellátott
tevékenységekľől, eredményekľől.

E feladatokat az osztá|yvezető irányításaval többnyiľe egy fo kommunikációs refęrens végzi.
A feladatok között szerepel kül<inösen a honlap' facebook- és instagľam oldal naprakészen
tartása, cikkek és taľtalmak készítése, videós anyagok összeállítása, képfelvételek és
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szőroanyagok készítése, valamint híréľtékkelľendelkező programok, események szeľvezése,
illetve ilyeneken részvétel.

A kommunikációs tevékenység tekintetében a Felügyelet ĺinálló, azt az Igazgatő áItal
meghatározottak szeľint végzik a dolgozók, azonban az a|apkeretét a Polgáľmesteľi Hivatal
Kommunikációs osztálya adja meg, akik a központi egység megteremtése éľdekében az
általuk elvárt iránymutatást megadják számunkľa. Ehhez igazítja a Felügyelet is a
kommunikáciőját.

A tavalyi év kommunikáció terén is más volt, mint addig, hiszen a jźrványhelyzet miatt
sztĺkültek azok a lehetőségek, amelyek segítségével a Felügyelet teljes' korábban tęrvezętt
kommunikációt folytathatott volna. Mivel a lakossággal valő éľintkezés akáĺ rendezvény
vagy más diľekt marketing esemény kapcsán kivitelezhetetlen volt, főként az on|ine téľben
folytattuk a kommunikációs tevékenységünket, azon belül is legfoképp a social media adta
lehetőségeket pľóbáltuk meg használni.

A közösségi oldalakon terjesztett információ sokkal több embeľhez jut el, mintha a

mondanivalóinkat nyomtatott formában juttattuk volna el a lakóknak. Minden
információközlésnek van visszacsatolása, azaz méthető statisztikailag a kommunikációs
tevékenységünk. A Felügyelet szempondából a facebook az egyik legfontosabb közösségi
oldal. Tavaly nem volt social media hirdetésünk, az összes tartalmunk organikusan terjedt.
Naponta átlagosan 3500 embeľt éľünk el a facebookon. Ebben azévben megszakítottuk a
koľábbi együttműködésünket az addig nekünk dolgozó ľeklám ügynökséggel és az általuk
végzett feladatokat az Osztá|y kommunikációs ľeferense látta el (kivéve a grafikák
készítését), mivel munkájuk ľendkívtil költséges volt és nem hozott kiemelkedő eľedményt.
A ľeklám ügynökség távozásátől fliggetlenül kommunikáció tekintetében a Ż020-as év
eľedményesebb volt a 2019-eshez képest. Mindösszesen 2{Yo-al tobb kĺjvętő érkezett a
facebook oldalunkĺa, mint a2019. évben, online taľtalmaink több embeľt értek el 2020-ban,
mint 2019-ben.

0|d al tełjes kouełôsaÉma

A F elĺłgłe let o l dąl kov ető inek ąl akul ás a

2020. december 3l-ig összesen2965 követóje volt az oldalunknak. Ż0I9. január 1. és 2019
december 3 1. közĺjtt 640 nj kĺivetője lett az oldalnak, mig 2020. januáľ l. és dęcember 31.

közcitt 853 új követője lett a Felügyeletnek a közösségi téľben. E'z24oÁ-al több új követő, az
e|őző évhez képest.
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r Nő r Fórfi

A Felĺłgłelet oldąlkÓvetői nemek szerinti megoszlĺźsban

Kétszer annyi nő követi az oldalunkat, mint ferfi.
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Kovetőink életkor szerinti megoszlĺźsban - A kÖvetőink kozel hóromneglede 25-54 év kćlzötti

Klasszikus fotóval kiegészített szöveges és videós taľtalmakat is készítiink a közösségi
médiában (bejegyzés) _ facebook. Jellemzően 3 fele bejegyzéstípussal dolgoztunk az elmtit
évben: fényképes cikk, videós taľtalmak, Óbuda-Békásmegyer Önkoľmanyzata|ta|publikált
taľtalmak megosztása.

Ig:ľlľĽEľ1Ľg:!ľEŁ-_, m HélBs l Be!ĘgľréBÍB katĺintások ! RealaióĘ hozzfo zólásdĺ es megoszlások /

Ätlagoł intgľalĺcióTípm Áĺĺg€ aĺnáł

!( viĺeĺ 4070

Ę Flánylĺ{l 3,S70

,ý Hłvatkozás 641 I lĺ 
=

A különboző bejeglłzéstípusok sikeressége ótlagos eléľés és az interąkciók számą szeľint

A www.obkf.hu weboldalunkľa hetente 5-6 cikket publikáltunk, amelyek többnyire
megegyeztekafacebookonközzétetttartalmainkkal.
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A tavalyi ől legnépszeriÍbb tąrtąlmąi afacebookon
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fotós taľtalom 33.518 IL377 oľsanikus
Fegyveľes ámokfutót
kaptak el a felüsyelők . 2020.04.03

2020.01.09 fotós tartalom 25.ól3 6.708 organikus
S ikeľĺilt űjľaéLeszteni az
árokba haitó autóst
A képen látható kutyus
keresi a sazdźLiát 2020,0r.r0 fotós taľtalom 24.948 4.159 organikus

2020.11.29 fotós tartalom 22.745 7.7',72 organikus
Előbb pakolták ki a
lomokat

oľsanikus
Robbanás volt obudán,
három épiilet láneolt 2020.01.12 fotós taľtalom 21.165 7.590

Lomtalanítás Óbudan 2020.07.30 fotós taľtalom 20.074 4.550 oľganikus

2020.12.27 fotós taľtalom 18.152 2.052 orsanikus
Önnek ki a területi
feliisvelőie?
Több lezáľt játszótéľre is
behatoltak 2020.03.20 fotós tartalom 16.903 3.57 r organikus

2020.05.16 videós tartalom 16.574 2.522 organikus
Újľanyitnak a III. keľiileti
iátszóterek
Közel40 illegális
hulladék lerakás leplezeťt
le.. 2020.10.05 videós taľtalom 15.323 2.835 organikus
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A w eb o l dal l át ogató inak átt e kint és e

Ż0Ż0-ban 50157 felhasználó látogatott el a weboldalunkľa, eznaponta átlagosan 137 olvasót
jelent. A legnépszeníbb webes taľtalmunk 3913 embert ért el. Az emberek átlagosan alig 1

percet töltenek el a weboldalon. Az olvasók 89,7oÁ-a új felhasználő, I},3yo-ban visszatéľő
olvasók.

Élákol

UJ í.lbÚáu
49 955

A weboldąl ldtogatóinak demogrófiai adątąi - 57% nő, 43%férrt' a kgtÖbb felhąsználó 25-34 év közotti
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weboldal - ügłfélszerzés - Honnąn éľkeznek a látogatók? - legnépszerűbb csątornák

Az oldal látogatóinak 44,SYo-a organikus keľesés Soľán jutott el a weboldalunkľa (pl: Google
search), 22oÁ-a konkrétan a weboldalt kereste fel,20,5oÁ-a a kĺjzösségi oldalakľő|, I3o/o-a
pedig weboldal hivatkozásokĺól jutott el a felületünkľe.

Az elmúlt év kiemelt fontosságú kommunikációs feladata a területi feltigyelők
kommunikációs kampánya volt. Ebben az évben visszaállítottuWujjászeľVeŻük a teľületi
felügyeloi tevókenységünket. A teľületi felügyelok ťeladata Óbuda-gekásmegyer
kozigazgatási területén, €9Y meghatározott körzetben az általános köZterület-felügyelői
feladatok ellátása, valamint az á|ta|ános ľendezettség biztosítása a számukľa kijelölt
körzetben, továbbá közremúködés meghatározott bűnmegelőzési ťeladatok végrehajtásában,
közvetlen kapcsolat és kommunikáció kialakítása a lakossággal. Kommunikációs
kampányunkľa nem volt kül<jn k<iltségvetési fedezet, ezért a tartalmakat hirdetés nélkül,
oľganikusan facebookon, nyomtatott sajtóban és a weboldalunkon keľesztül kommunikáltuk
a lakosság felé.

A facebookon az alábbi szöveggel és kreatívval posztoltuk a területi felügyelőkľol szóló
kampányunkat a Felügyelet arculatához jól illeszkedő fény tęxturázott héÍtérben, az
intézmény logójával ellátva: Önnek ki (t teľiłleti felügyelője? Keressen rá itt;

https://obkÍhuiteľuleti.felugveloinlł Ha a lakóhelyével kapcsoĺatban bármilyen észrevétele
vag/ panasza van, íľjon a területi felügyelőjének! #óbff #teľületifeĺ,ügyelő

ffi
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A węboldalunkon egy külĺin aloldalt szántunk a teľületi felügyelőknek, amely a
nyitóoldalunk főmenüjéből is eléľhető. Az aloldalon megtalálhatő az összes, jelenleg
szolgálatban lévő teľületi felügyelő. A teľületi felügyelőkĺől és csopoľtvezetőjükĺől
pub l ikációkat j elentetttink me g az Óbuda Új ságban i s.

Bár a COVID-I9 járváĺy miatt a szokásos rendezvények vagy egyéb, a lakosság bevonásával
töľténő eseményeinket idén el kellett halasztanunk, azonban fontosnak taľtottuk, hogy e
nehéz időszakban is intézményünk tĺĺrsadalmi felelősségvállalási (CSR) programot
szervezzeÍL Ezért 2020. decemberében a Felügyelet munkatĺíľsai ruhĺĺkat és cipőket
gyűjtöttek ö,ssze a rászorulók szźmára. Az aďományokat a Magyaľ Máltai SzeľetetszolgáIat
Miklós utcai Integrált Hajléktalanellátó Központjába szállítottuk. Az eseményről videós
anyagot is készítettünk, amelyet a facebook oldalunkon és a honlapunkon nyilvánosságra
hoztunk.

Ezen felül az Önkormányzat karácsonyi adomĺĺnygyűjtő akciój źúloz mi is csatlakoztunk. A
munkatársaink tartós élelmiszeľt, étolajat, lisztet, tésztát, édességet adomáĺyoztak. Az
eseményről készült anyag a honlapunkra és a facebook oldalunkľa került ki. Emellett a
kaľácsonyi adománygyűjtés jegyében Felügyeletünk a cipősdoboz akcióban is részt vett,
amiről szintén videós aÍryag készült.

III.3. iigłviteli és Szervezési osztdly

Az'Ügyviteli és Szervezésí Osztá.ly két csoportból, azTJgyviteli Csoportból és a Beszeľzési
és GKM Csoportból álI. Az osztályon belül kiemelt teľület azŰgyviteli Csopoľton belül
mtĺkĺjdő Ügyfélszolgálat és a Beszerzési és GKM Csoporton belül mfüödo Pók utcai
telephely a telepőľi szolgálattal.

Az Osztályt osztáIyvezetó iráĺyitja, Alaptevékenységük többek között a köĺęľület-
felügyelői munka ügyviteli és adminisztrációs hátterének a biztosítása, a központi
nyilvántaľtó ľendszeľek kezelése, az étkeztetési-, iktatási tevékenység ellátása, a Felügyelet
beszerzéseinek a lebonyolítása, valamint a technikai eszközök és az irodaszeľek, telephelyek
üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok megszervezése, e|Iátása.

III'3. ]. Szervezési és üzemeltetési feladatok
A Beszeruési és GKM Csopoľt fő feladata a 2020-as évben is a Feltigyelet üzemelésének
háfiértámogatása, biztosítva a székhelyen működő portaszolgtiat, valamint a Pók utcai
telepőrszolgáIat e|látását. Ezen belül kiemelten ťontos feladat volt a múlt évben igényelt 468
daľab papír alapú éves behajtási vźtrakozásl valamint 91 daľab papír alapú ideiglenes
be haj tás i v ár akozési ho zzáj árulás e lké szíté s e é s ľe g i s zt r á|ása é s ki adás a.

A 14 daľab szolgálati jáľműből álľrő gépjármúpaľkkal melyek 2020 évi összes
futásteljesítménye meghaladta a 250000 km-t _ kapcsolatos iizemeltetési, kaľbantaľtási,
fenntartási feladatok méľtéke a lizingelt gépjáľmtĺvek szźtmának növekedése miatt
valamelyest csökkent, de a többi gépjáľmű életkor és futásteljesítmény növekedésének
köszönhetően ez alig észlelhető. Mindezen kaľbantaľtási feladatok mellett a hóvégi
statisztikák elkészítése, valamint a kötelező- és casco biztosításokkal kapcsolatos feladatok
is jelentős terhet róttak a Csopoľtra a pandémia altal kiváltott többlętfeladatok elvégzése
mellett.

Aszetvezet napi működésének bizosítása éľdekében a megrendelések, beszeľzések intézése,
az egyenĺuhazati el|átás, a technikai eszkőzĺik biztosítása, az irodaszerek beszerzésę is a



2t

Csoport tevékenységi körébe tartozik, amely egység a logisztikai háttérbázisa a
Felügyeletnek.

A tavalyi év folyamán beszeľzésrę keľült 7 darub új PDA készülék és2 darab ezęl<heztartoző
kézi nyomtatő a Felügyelet hatékonyabb munkavégzése érdekében. Emellett lecseľéltünk
kettő daľab asztali számítőgépet, és a home office-ra tĺjľténő felkészülés jegyében megvételrę
keľült 5 daľab laptop.

Minden évben, így 2020-ban is kétszer _ kora tavasszal és kora ősszel - került sor a
Feliigyelet egyenľuhát és foľmaruhát viselő állományanak ruhaszemléjére' ami alapján
lebonyolítottuk a szfüséges ruházat cseľéjét. A múlt évben ĺisszesen k<jzel 6,3 millió Ft-ot
költött Felügyeletünk a munkaruha és védőruhazat pőt|ásáta, mely elengedhetetlen a
közterületen tĺjrténő igényes megjelenés és biztonságos munkavégzés ellátásához.

2020. március 19-től május 29-ig összesen 496 alkalommal segédkeztünk _ 350 alkalommal
vásároltunk be élelmiszert, valamint 146 alkalommal gyógyszert - ajárványhelyzet miatt
máshonnan segítséghez nem jutó idős embereknek, a hatósági karanténba keľült
személyeknek és a nehéz helyzetben lévő, gyeľmeküket egyedül nevelő szülőknek.

Az elmúlt év soľán megkezdődött a Felügyelet alapszoftveľ-infrastľuktúrájának fejlesztése
és bővítésę. A jelenlegi szerveľekęn futó szoftveľcsomag cseľéje a zökkenőmentes
használhatóságot és a megnövekedett kapacitást eredményezi. A levelezésnél jelenleg
tapasztalbató instabilitás megszűnik és a jelenleg 2 GB-os tárhely 50 GB-ra emelkedik,
valamint az elektľonikus levelek maximális mérete a jelenlegi 5 MB-ľól 150 MB-ra változik
mind küldési, mind fogadási oldalon. Ezeken felül a Feltigyelet összes számítőgépéľe teljes
éľtékű vírusvédelem keľül. Ezen munkafolyamatoklezfuása}}2I elso negyedévének végéľe
várhatő.

IIL 3. 2, Üg,,viteli feladatak
Az Ügyviteli Csoport feladatköre meglehetősen szélesk<iľű: a hatósági megkeľesések, belső
keletkezéstĺ iľatok, a különbĺizo témajű lakossági bejelentések és egyéb bejövő iľatok teljes
adminisztľáciőja az érkeztetéstől az expediálásig, vagy irattárba helyezésig beleértve az
irattári kezelést és a selejtezést. Ezen túlmenően azŰgyviteli Csoport dolgozói látják el a
közteľtilet_felügyelői intézkedéshez kapcsolódó ügyvitelt, ideéľtve a kiszabott bírságok belső
rendszeľekben töľténő kezelését, a külső országos nyilvántaľtó ľendszerekben (NOVA
ESZNYR, KBNY) való integrálását, jogszabályi előírásoknak megfelelő továbbítását
felj elenté ssel, i lletve vé gľehaj tásľa, behaj tásra küldését.

A külső rendszerekhez kapcsolódó adminisztrációk köztil kiemelendő a NOVA ESZNYR
felületén tĺjľténő ügykezelés, amely szinte még egy nyilvántartás vezetését követeli meg
minden kiszabott szabálysértési helyszíni és távollétében kiszabott helyszíni bíľság
tekintetében. Ez a plusz adminisztráció tĺibb mint 2800 tigyet érintett az elmílrt évbęn.

Az Ügyviteli Csopoľt munkatáľsai2020. évben összesen 7645 db felügyelői intézkedéshez
kötődő és 5873 db egyéb ügyirat kezelését láttael.Ezękbł5l 1520 db bejelentés a közteľtiletet
éľintő, legftĺbbképp paľkolási, közlekedési pľoblémákkal, illegális hulladék leľakással,
hajléktalanok által okozott szenrlyezéssel, ebtaľtással ĺjsszeÍtiggő panaszok voltak. A
kĺlzteľületen észlelt' bejelentett üzemképtelen gépjármúvekkel kapcsolatos 602 db iľat
keletkeztetett adminis ztr ációs feladatokat.

A korábbi évek tapasztalati alapján a városüzemeltetési tevékenységünk jelentős méľtékben
megnövelte a beérkező észĺevételek, bejelentések számźń. Ez indokolttá tette az ĺjgyvitel
ésszeľűsítését. Elsősorban az ügyek adminisztľźlciőjának könnyebb át|áthatősága, kezelése
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éľdekében új iktatási, nyilvántaľtási ľendszeľ került kidolgozásra. Ennek eredményeként
számszerúen is kimutatható, hogy a Felügyeletünk által ellátott váľosüzemeltetési feladatok
közül a helyi lakosságot leginkább a zöldfelületek, paľkok, fák, jźltszőteľek, stb.
karbantaĺtásával' kapcsolatos problémák foglalkoztatták az elmúlt évben. A
városüzemeltetéshez kötődő közel 2000 db bejelentés kb. 45 o/o-éĺ teszik ki az e témában
megfogalmazott észręvétęlek száma. Kięmelkedően magas, mintegy 715 db bejelentés
éľkęzett a helyi közutak, gyalogos utak, jáľdák üzemeltetésével, állapotával kapcsolatosan'
míg a játszőterek, ťttneszpaľkok, kutyafuttatók ál|apotát taglaló beadványok száma
meghaladta a 300-at.

Az Ügyviteli Csoport a Felügyelet működése szempontjából fontos szeľepet tölt be. A belső
hasznźiatu rendszerek, szoftverek karbantartźtsával kapcsolatos ügyintézés is a feladatkörét
képezi. Legfőképp a PDA rendszeľ üzemben taftása, a belső használatú szoftverek
fejlesztőivel való kapcsolattaľtás, hibabejelentés, kĹilső és belső ľendszerekhez kötődő
jogosultságkezelés, a ťelügyelői intézkedésekhez kapcsolódó nyomtatványok aktualizáIása,
a szükséges fejlesztések alkalmazása stb.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható' hogy a koľábbi papíľ alapú adminisztľációt
részben kiváltó, közvetlen elektľonikus kapcsolaton alapuló ügyintézés, belső

ügymenettel való összehangolása, beillesztése is többletfeladatot rőtt az osztźl|yra. Jóllehet
az elektronikus ügyintézés - hivatali kapun keresztüli elektronikus adatszolgáltatás,
továbbítás _ költséghatékonysága, gyorsasága vitathatatlan a postával szemben, de a belso
ügyviteli szoftverek' rendszerek és technikai eszközĺjk nem teszik lehetővé a teljes
papírmentességet. Mindezek miatt az e-adminisztrácio az ügyintézőktől még mindig
meglehetősen sok időt és eneľgiát követel.

III. 3. 3. Ugyfelszolgólat
A lakossággal tĺiľténő kapcsolattaľtás elsődleges foľľása az Ügyviteli Csopoľt munkatársai
által ellátott Ügyfelszolgálat. Az Ügyfélszolgálat az elmu|t évben is számos telefonos
bejelentést fogadott, több mint 8000 db e_mailen érkezó bejelentést kezelt, és kb. 500 fo
személyes ügyintézést váIasztő lakost szolgált ki.

A lakossági kapcsolattaľtáson tu|, azÜgyfélszol gálat\átjael a feliigyelői észlelések kezelését
is. E tevékenységük keretén belül a 2020. évben 12645 db E-intézkedést sztĺľtek ttt. Ezek
köztil kb. 1000 esetben átiratot írtak az E-intézkedés alapján, melyekben fényképes
dokumentációval tájékoztattélk a hatásköľrel rendelkező hatőságot, szervet, intézményt a
közterĹileten észlelt pľoblémák, hibák kijavítása, hiányosságok pótlása éľdekében.

A behajtási engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés engedély kiadási tésze is az
Ügyfélszolgálat feladatköre. Ennek keľetén be\il az iigyfelszolgéůatot ellátó munkatáľsak
559 db éves engedély kiadásában működtek közre.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kijelenhetjük, hogy a várostizemeltetési feladatokkal,
valamint a pandémiával kapcsolatos bejelentések az idei évben is jelentősen befolyásolták
az Ugyfélszolgźůat mindennapjait. Mind a telefonos, mind az elektronikusan küldött
bejelentések szźtma emelkedett, a koľábbi évekhez képest. Egyedül a személyes
ügyfélfoľgalomban mutatható ki csökkenés, de ęz a tavaszi első hullĺĺm alatti záĺásoknak
tudható be, amikoľ Ügyfelszolgálatunk sem fogadott kĺjzel két hónapig személyesen
ügyfeleket. Az ügyfélszolgálatot ellátó kollégrík a leterheltség ellenére hatékonyan látják el
feladataikat, törekednek minél ľövidebb idí! alatt teljeskönĺ tájékortańst adni.
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III.4. Gazdasúgí és Munkaiigyi osztlźly

A Gazdasźtgi és Munkaügyi osztaly látja e| a humán erőforrás-gazdálkodás feladatait, a
gazdasági,pénzügyi és számviteli feladatokat. Azosztály munkaügyi szakteľületén2fo,egy
munkaügyi előadó és egy ügykezelő tevékenykedik, a gazďaság-pénzigyi, számviteli
feladatokat 4 főIátjael (egy pénzngyiugyintézo,két könyvelő és egy ügykezelő), a feladatok
el|átásátazosńályvezetőkooľdiĺźija,ellęnorzi.

Az osztáIy munkaügyi feladatai különösen a Felügyeletnél alkalmazott Központosított
Illetmény Számfejtési Rendszeľen (KIRA) keresztül a munkaügyi adatok folyamatos
naprakészen tartása, illetve a jogviszonnyal összefüggő adatkezelés és nyilvantartás a
mindenkori jogszabályoknak és belső szabźllyzatoknak megfelelően. Ezen feladatok kĺjzé
tartozik, illetve további feladataik még többek között a munkaügyi iratok elkészítése,
kezelése, tárolása és az eloírtak szerinti továbbítása' a nem rendszeres kifizetések
számfejtése' a Magyaľ Államkincstáľ felé töľténő adatszolgáltatás, a foglalkozás-
egészségügyi vizsgálatok szeľvezése, nyilvántartása, a munka- és ttĺzvédelmi oktatás
nyomon kö'vetése, alapvizsgákľa és szakvizsgákľa jelentkeztetések, munkaköľi leíľások
nyilvántaľtása, közľemúködés a Felügyelet munkaügyi-személyzeti nyilvantaľtási
rendszerének kialakításában és naprakész vezetésében, közľemfüödés a szemé|yzeti
döntések előkészítésében, a munkakörökpályazratásának előkészítésében, lebonyolításában,
közľemríködés a közszolgálati jogviszonnyal és munkaviszonnyal összefüggő belső
szabályzatok kidolgozásában, folyamatos karbantartásában' a köztisztviselői
vagyonnyilatkozat tételhez kapcsolódó adminisztľáció elvégzése, a vagyonnyilatkozatok
megfelelő kezelése, a köztisztviselői teljesítményéľtékelés, minosítés feladataiban való
részvétel, az ehhez kapcsolódó adminisztľáció elvégzése' az ehhez kapcsolódó
dokumentumok megfelelő kezelése, nyilvántartás vezetése a dolgozók cafeteria rendszeľ
keretében kapott juttatásairól, a keret felhasznćł|ásának nyomon követése,_az igények
összeállítása, a munkavégzés soriĺn együttmrĺködő társszervekkel' a Magyaľ
Államkincstáľral és a Polgármesteri Hivatal Munkaügyi osztályával való folyamatos
kapcsolattaľtás, a dolgozók éves szabađságźlnak megállapítása, nyilvántartása, folyamatos
ťrgyelemmel kíséľése, a jelenléti ívek vezetésénęk ellenorzése.

Azosztály gazdasági feladatai külĺinĺjsen a gazďasági és pénzügyi' szakmai szempontok
a|apjźn előírt nyilvántaľtások, elszámolási okmányok rendszerezése, azok napľakész
vezetése' a referáláshoz apénzĺj;gyi, gazdasági szakmai iratok rendszerezése, azok iktatási
teljességének, hatrĺľidejének, formai követelményeinek ellenőrzése, azlgazgatőhozérkezett,
felteľjesztett vagy ott készült valamennyi gazdasági,péĺzigyi, számviteli iľat nyilvántartása,
azokkal azugyintézési ľęnd szerint meghatáľozottak alapján elszámolás, kĺizľemúködési a
Felügyelet éves költségvetés tervezetének előkészítésében, a havi és negyedéves
beszámolók-, pénzforgalmi jelentések és mérlegbeszámolók-, költségvetési módosítás
teľvezetek elkészítése, előkészítése, ezekben adatszo|gáltatás, költségvetési előirányzatok
megteľvezése, elóirźnyzat teljesítésének folyamatos figyelemmel kísérése, esetleg
kĺiltségvetés módosítások kezdeményezése' a gazdasági, pénzigyi helyzetet áttekintő
nyilvántaľtások kezelése, a Feltigyelet könyveinek vitele, főkönyvi és szükség szeľint
analitikai könyvelés végzése, a havi költségvetési jelentés, negyedéves mérlegjelentés és az
éves beszámoló előkészítése, gondoskodik a mindenkori jogszabályoknak és belső
szabályzatoknak megfelelően a pénzgazdálkodásról, pénzellátásrő| és pénzkezelésről.
További feladatai apénzforgalom megszeÍvezése, azintézmény likviditásĺĺnak biztosítása, a
ťlnanszirozási igény hetente történő leadásával, illetve a házipénztáľ szfüség szeľinti
fęltcĺltésével' a beérkezo számlák nyilvantaľtásba vétele, utalásrďkifizetéste való
előkészítése, utalványľendelet és a szükséges mellékletek csatolása, majd érvényesítésre
túadźsa, szźtmlamásolat átadása a folyamatban érintętt munkavállalók ľészéľe, átutalások
határidoben töľténő teljesítése, számlák felvezetése a szükséges analitikába' illetve a
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kötelezettségvállalások nyilvántartása, a házípénztaľ készpénzfotgalmának lebonyolítása,
illetve a dolgozók részére esetlegesen adandó utalvĺĺnyok, BKK bérletek, egyéb juttatások
kiadása, a befizetésekľől (kĺiltségtéľítések térítések) számviteli bizonylatot l szźtmlźlt állít ki,
a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, kapcsolattaľtás a bankokkal,
szállítókkal, a szallítoi folyószámlák egyeztetése, késedelmi kamat követęlések
nyilvántaľtása, teljesítése, a Felügyelet bírság alszźmlajatabeérkezó befizetéseketrogziti az
LINIKER ľendszeľben, a beazonosítatlan, téves, többlet illetve a feljelentés után érkezeÍt
befizetésekkel kapcsolatban nyilvántartást vęzęt és megteszi a szükséges lépéseket szorosan
egyiittmtĺködve az Ügyviteli Csoporttal, a gépjármu elszá|lítással, kerékbilincseléssel,
kapcsolatban tĺ!ľténő elszámolás nyilvántaľtása, egyeztetése, abeérkező összeg ellenőrzése,
összeállítja határidőre a jogszabályok altal előíľt gazdasági vonatkozású
adatszolgáltatásokat, bevallásokat (KS H, NAV, uÁr;.

Az osztáIy köteles az ASP rendszeľt használni

III.4.]. A személyzeti munka értékelése
A Felügyelet személyi óllománya, létszámhelyzete tekintetében a 2020. január l-jei
engedélyezett|étszámkeret 111 fo volt, 2020. febľuáľ 1-tőlpedig I20 ťo volt, melyból'2020.
december 31-én 1 10 álláshely volt betöltve.

A tavalyi évben mindösszesen}7 fő lépett be és 21 fo hagyta el állományunkat. A jogviszony
megszúntetése 5 fo esetében közĺjs megegyezéssel, 6 fő esetében áthelyezéssel töľtént' 6 fő
esetében pedig próbaidő a|att azonrlali hatáLlyal keľült sor a felmondásra, 1 fo nyugdíjba
ment, 3 fo pedig felmondott.

A Felüsvelet iuttatósai kozĺJl a cafetériakeľetosszeg ét a tava|yi évben a Képviselő-testület
bľuttó 200 000,-Ft-ban állapította meg, amit a dolgozók egyéni ľendelkezése alapján kaptak
meg. Az adható szociális juttatások körét hozzźigazitottuk Óbuda-gekásmegyer
Önkoľmanyzatánakhatályban lévő rendelkezésęihez, ennek megfelelően a költségvetésben
tewezett keret terhére 4 ťő esetében került soľ családalapítási támogatás, valamint 19 fo
esetében szociális támogatás biztosítására. A költségvetési keľeten beltil 7 fő részére
biztosítottunk egészségügyi költségtéľítést, temetési segélyt 7 ízben folyósítottunk.

A Felügyelet mrĺködésében, hozzááIlásźlban a szolgáltatő jellegű attitűd érvényľe
juttatásához konjunktív követelményként ręalizálođott az állomány pllkoľlati és elméleti
tudásának további szélesítése, valamint az źů|ampolgárokkal való személyes interakciók
szźmában elván jelentős növekedés miatt az intézkedési kultura és taktika javitása. Ezen
belül a kötelezően előírt e-leaľning tananyag elsajátítása is végrehajtásľa keľült. Az előírt
kozigazgatási alap-, illetve szakvizsgát4 főből4 fő teljesítette sikeresen. A2020. évi oktatási
tervben szereplő képzések egy részét a pandémiás időszak okán nęm tudtuk teljesíteni, mivel
az adott képzések köZiil a legtöbb nem indult, vagy nem lehetett e-learning képzés keľetében
megszeľVezni. A2020. évben a370l20l1. (xII.31.) Korm. ľendelet źitalazintézméĺyvezető
és a gazdasági vezeto számára előíľt belső kontrollľendszeľ témaköľében előíľt
továbbképzési kötelezettségtelj esítésre keľült.

III.4.2' A Felugyelet miÍkódését biztosító pénzügłi, anyagi és technikaifeltételek
A Feliigyelet pénzügvi helyzetét tekintve' Óbuda-Békásmegyeľ onkoľmźłnyzat a
költségvetési rendeletében a Felügyelet működésére I.2l6.023.000,-Ft kiadási eloirányzatot
hagyott jővá a 20Ż0. évľe, melynek fonásául I.274.72l.000,-Ft támogatás, valamint
l.302.000,-Ft saját bevétel szolgalt. A pandémiás helyzetľe való tekintettel, mivel az
Önkormányzatbevételei nem éľték el atewezettet, a költségvetésünk módosítása indokolttá
váIt, azért 2020. júliusától a költségvetésünk eloirányzatéú. l.06I.209.000,-Ft-ľa
csĺjkkentettuk, az önkoľmányzatítámogatás ĺisszege L053.442.805,-Ft-ra csökkent, az előző
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évi pénzmaradvány 6.259.I95,-Ft igénybevételre keľült, valamint a saját bevétel összege
1.507.000'-Ft-ra nőtt. A takaľékos gazdálkodás, valamint a szigoru létszámgazdálkodás
miatt a Közteľület_feltigyelet kiadási főszáma még ennél jóval kisebb: 889.070.106,-Ft volt
2020. decembeľ 3l_én' az önkormányzatt támogatás összege 887.404.787,-Ft, az elózo évi
maradvány igénybevétele 6.259.I95,-Ft' a saját bevételösszege pedig l.7I8.242,-Ft volt. A
kciltségvetés csökkentés eredményeképpen az eredeti elóirányzat70 %-at használtuk fel.

Ó gu on- gÉrÁsvlecve R KözTERÜLET- F ELÜGYELET

2o2o. évköltségvetés módosításai
,l

A Felügyelet elkülönitett számlájára befizetéssel \ezárult intézkedésekből 70.l07.706,-Ft
közigazgatási bírság, gépjárműelszállítási tevékenység alkalmazásából 4.l01'900,-Ft,
üzemképtelen gépjárművek elszállításából 2.055.050,-Ft, valamint kerékbilincs
alka|mazásából 3.1 10.75O,-Ft keriilt befizetésľe, azigy 2020-ban mindcisszesen79.375.406,-
Ft a törvényi előírások szerint maradéktalanul továbbutalásra keľült Óbuda_gokásmegyer
Ö nkormány zat számláj ár a.

II I. 5. Vúros iizeme ltetés i és Kiiztisztasúg Í osztlźly

A 20Ż0-as évben az osztály mindennapos feladatai kijzé tartozott a paľkokban, teľeken
eldobált hulladék begyújtése, ami megha|adtaa 3000m3-t, valamint azillegźůisan kihelyezett
zöldhulladék begyűjtésében is tevékenyen ľészt vettek azosztáIy tagsai.Ezzel kapcsolatosan
mát a 2018-as év folyamán kialakítottunk egy olyan tendenciát, hogy lakossági bejelentésre
reagéiva rövid határido betartásával szállították, gyűjtĺitték a zöldhulladékot és adták át az
Önkormányzat szerzódött paľtneľének. Az így begyűjtĺitt mennyiség is közel 1600 m3 volt,
mely nagyságľendileg meghaladta az e|őzo évi mennyiséget. A mindennapi feladatok
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mellett, szintén foként lakossági bejelentésre' valamint táľsosztályok által küldött
megkeľesésľe, több ęzet négyzetméteren végeztek kaszá|ási és parlagfú mentesítési
feladatokat. Kiemelkedő feladatként ęmlíthető továbbá a téli időszakban az önkormányzati
intézmények köľüli, valamint a lakossági bejeleniések alapján balesetveszélyes helyszíneken
toľténő azonnalri bęavatkozást igénylo síkosság mentesítés. Az időjaľási körülményeknek
háIa a múlt évben 7 alkalommal kellett csupán ezen feladatokat végrehajtanunk' melynek
soľán így is több mint 1 tonna speciális környezetbarát síkosságmentesítő anyagot juttattak

ki a szükséges területekĺe.

A Városüzemeltetési Csoport azév e|ső felében 5 fővel, majd a második felében 4 ťővellátta
el a feladatait, amelyek a keľiiletben felmeľülő városüzemeltetés keretében javításľa szoruló
utak, járdfü, kĺjzterületi bútorok, tfugyak, játszoeszközĺik, kerítés védvonalak szĹikséges
javítási feladatainak feltérképezése, megrendelése, valamint a szerzódott paľtner által
elvégzett munkálatok visszaellenoľzése. Továbbá a zöldťeliiletek és közteľületi fákkal
kapcsolatos sztikséges beavatkozások szęrzodott paľtneľ felé tĺjľténő jelzése.

A keľület adottságaira tekintęttel a városüzemeltetési feladatok jelentős részét a zöldfeltiletek
kezelésével kapcsolatos beavatkozások tették ki. Keľületünk kiemelkedően gazdag fa- és

növényállománnyal rendelkezik, melynek fenntartása összetett, idő- és fonásigényes feladat.
A közęl 4 millió négyzetméter gondozásba vett teľület legjelentősebb foladatai az a|ábbiak
voltak.

Gyepfelületek fenntaľtźsa: kaszálás - 2O20-ban 7 alkalommal - és mutrágyźnás. 72OmŻ

kikopott, áIta|ábanjárművek által ,,kýćrt'' fiĺfelület felújítása töľtént meg' További jelentős
kaszálási ťeladatot jelent a jogszabźllyban előíľt parlagfü-mentesítés. Ez nem csak a
gondozásba vett területeket' hanem valamennyi önkoľmányzati tulajdonú területet
érinti. Májustól-októberig folyamatosanvégeztuk a parlagfiĺ elleni védekezést. Ebben az
évben sem érkezett hatósági kifogásolás.

Sĺivények, cserjék, bokrok ápolása: 2020-bankét alkalommal, tavasszal és ősszel ľendeltünk
karbantartást (metszés, visszavágás, ritkítás). Pótlásként közel 6500db (főleg virágző) cserje
ültetése történt meg.

Paľki fák és fasorok ápolása: az év soľán 4200 db fán végeztettfü el a szükséges ápolási
munkákat. 3220 db gal|yazás,410 alkalommal a fa ifiítása történt meg. 570 esetben a fa
źilapota szükségessé tette az eltávolítást. A kozterületi fák növényvédelme a kártevők és

kóľokozók megj elenésének megfelelően folyamatosan tĺjľtént.

Fásítás, faültetés: 20Ż0-ban a pandémia miatt kialakult fonás hiány miatt nem volt.

Viľágosítás: Kb. 1000m2 feliileten történt virágágyi kiültetés tavasszal (május) egynyári-,
ősszel (októbeľ) kétnyári viľágokkal. 50db muskátli oszlop kihelyezésére is soľ került. A
Főtér hivatali épületeinek ablakaiba 750db, virágIádas álló muskátli keriilt kihelyezésre.
2l3db kandeláber lett díszítve futómuskátlival. A virágok ápolását (öntözés, gyomlá|ás) az
egész tenyészidőszakban folyamatosan biztosítottuk.

Fokozott ťrgyelmet foľdítottunk a kiemelt területek, közcisségi teľek karbantartására.

KerĹiletünkben 2}Z}-ben 8204 m3 zöldhulladék elszállítása töľtént meg a parkfenntartási
teľületekľől. Mivel a parkfenntaľtó paľtneľ a tevékenysége során keletkezett hulladékot
(levágott fú,avar, gallyak, ágak) szerződésszeruenelszállította,megálllapíthatjuk, hogy eza
hatalmas mennyiség a lakosság, intézmények' cégek által kozterĹiletre kirakott hulladékból
á1lt.
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A zöldfelületi beavatkozásokon túl nagy jelentőséggel bírt a szilárď burkolatú paľki utak,
valamint a közutak kaľbantartása is. Ennek soľán ťőként lakossági bejelentésekľe reagálva,
valamint a társosztályok által ktildött jelentésekben foglaltaknak eleget téve összesen majd
41000 m2 kátylĺ, és 2915 m2 járdaszakaszt javíttattunk. Mindemellett az 512004. (I.28.)
GKM ľenđeletben foglaltakľa tekintettel 49500 m2 ftjldúton hajtattattunk végre
állagmegóvó, valamint javitő munkálatokat.

A városüzemeltetési feladatok másik látványos szęgmense az utcabutorok, hulladékgyűjtő
edények üzemeltetése és karbantartása volt. A közel l800db közterületi hulladékgytijtot az
onkormány zat szerződött paľtnere heti 4 alkalommal, továbbá a 17 5db kutyatiľiilék táľolókat
pedig a frekventált tertileteken heti kétszer, egyéb kieső ľészeken heti rendszerességgel
ürítették. A múlt évben Ż5 db közteľületi hulladékgyűjtőt és 12db kutyaüľülék tárolót
cseréltettünk le' továbbá 32 db (22 đb hulladékgyújtő és 10db kutyapiszok gytíjtő) újat
helyeztettünk ki. Utcabútorok vonatkozásában több mint 91 db köztéri pad lett cseréltetve.
Ezek kihelyeŹetése soľán figyelembe vettiik a lakosság által megfogalmazott igényeket.

Váľosüzemeltetési feladat adódott még a keľiiletben Iévő 44 db játszótéren elhelyezett
eszközĺjk karbantaľtásával és felújításával, a 24 db fitneszpark eszközęinek
felülvizsgálatával és a 19db spoľtpark takańtásáxal és karbantartástlva|.

Említést érdemlő tevékenység volt még az évi üzemeltetési feladatok közül a síkosság
mentesítés' mely tervezése időjáľás fliggvényében, szinte kiszámíthatatlan. A kerület szilárd
burkolatú paľki útjai és teľei vonatkozásźlban az év második felében újra ütemeztik azok
síkosság mentesítését. Egyeztetéseket kezdeményeztünk 1akóközösségekkel, közös
képviseletekkel és gondnokságokkal annak érdekében' hogy a síkosság mentesítés egy
összefüggő képet alkosson és összehangolt legyen. Az egyeztetéseket követően felrajzolt
téľkép alapjźn tcibb mint 68000m2 területen hajtattunk végre összességében 17 alkalommal
síkosság mentesítési feladatokat.

A lakossági igények a|apján, valamint vezetói kezđeményezésre 2018-ban elindítottuk a
különböző közteľületek lakossági ĺisszefogással történő ľendbetételét, valamint felújítását.
Több egyeztetésttaľtottunk a közos képviseletekkel, melyęk soľán felhívtuk a figyelmüket a
saját kezelésükben lévő társashźĺzak közotti teľiiletek tisztźntartásáľa, valamint a cserjék,
bokľok ľendbetételéľe. Számos esetben biztosítottunk a lakók és a képviseletek számára
munkavégzéshez szükséges eszközöket, valamint humánerőt. Sok esetben kérték
segítségünket a közteľületi cserjékről, bokľokľól szźtrmaző zöldhulladék elszállításában.
Sajnálatosan a járváĺyügyi intézkedések nem tették lehetővé a nagyszabźsu, a lakosság
bevonásával töľténő kĺizösségi munkáinkat, de így is a nyáľi időszakban 4 helyszínen
vé geztünk konkľét-átfo gó köĺeľületi rekonstrukciót.

A köztisztasági állománĺyal kĺjzösen ľészt vętttink a Hulladékľadar elnevezésrĺ oľszágos
programban' melynek keľetében 2020-ban 14 he|yszinľől mintegy 50 m3-nyi illegális
hulladékot szállítottunk el.

A tavalyi év sajnálatos velejáľója a jaruányos megbetegedések soľán felmeľiilő intézményi
feľtőtlenítési igény, melyet szintén Köztisztasági Csoportunk végzett tavaly 13 iĺtézményt
érintően.

Az járváĺy első hullámában a váľosüzemeltetés meghatźlrozó részt vállalt a mintegy 31000
kerületi veszélyeztetett koru nyugđíjas védőfelszeľeléssel történő ellátásában valamint
folyamatosanvégezte azintézmények védőfelszereléssel töľténő ellátását is.
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IV. osszegzés

IV.I. A 2021. év néhúny kiemelt célkÍtíĺzése

Felügyeletiink Ż02l. évi célkitrĺzései között szerepel többek között a területi felügyelők
szerepének a tovább erősítése. Ennek keľetében a lakossággal még szorosabb
kapcsolatfelvételt tervezünk' ehhez a társasházak, lakásszĺlvetkezetek kezelőinek a
segítségét fogjuk igénybe venni.

A területi felĹigyelők népszenísítésének erősítése is fontos allhoz, hogy a lakosság minél
szélesebb köľben szetezzen ľóluk és feladatukĺól tudomást, ęzért a kommunikáció terén is a
mar 2020. évben elkezdett iľányvonalat fogjuk folytatni, azaz idł5ről időre megjelentetjük
őket különböző forumokon. Emellett aweboldalunkat a202I. évben egy inteľaktív téľképpel
fogjuk kibővíteni. A térkép segítségével a lakók könnyebben megtalálják majd asajátterületi
felügyelőjüket.

A Közteľületi osztály tevékenysége kapcsán célkitűzés az, hogy a Római-paľton és annak
Duna folyami szakaszźn ellátott feladatainkat tovább eľősítjük, amihez jő alapot szolgźitata
2020. évben főváľosi és kerületi szinten ęlhatározott felügyeleti irodakonténer pavilonsoľba
építése. A pavilonsoľ a Kossuth Lajos üdülĺĺpaľt Pünkösdfiirdő utcáhozközeli részénlesz
tudomásunk szerint. Ebben a pavilonsorbanakonténerünk mellett lesz pihenőrész, esőbeálló
és mosdó helyiség. A pavilonsoľ tervezésétmár aŻ020. évben is nyomon kĺlvettük, aŁlhoz
információkat' adatokat szolgáltattunk és bekéľttik a jelenleg ľendelkezésľe álló
látványterveket.

A konténer beépítése lehetővé teszi azt, hogy abban azáramszolgáltatás megoldott legyen és

ezźital ezen a védett ĺjvezeti teľiileten hosszabb idotartamú szolgálatot biztosítsunk. Igy a
konténerbenszezoná|isan infoľmációs pontot tudnánk létesíteni, az elektromos ľobogóink ott
tölthetők lesznek, a teľületen szolgálatot teljesítő felügyelőink a székhelyre visszatérés
nélkül, ott tudnák pihenőidejfüet tölteni, ezáItal a lehető legminimálisabb időt tĺiltenének
szolgálatuk soľán a tertilettől távol.

A költségvetési fedezet fiiggvényében diákmunka foľmájában fiatalokat tudnánk megbízási
szerződés keľetében foglalkoztatni, akik a munkájukat fixen a konténeľben látnák el. Azon
felül' hogy a diákok idegen nyelvtudásukkal segítenék munkánkat, az ott kihelyezett
szórólapokat oszthatnák, Óbudríľól infoľmációkat szolgáItathatntnak az odalátogatóknak'
illetve beťogadnák az ođa érkező ügyfelek íľásbeli panaszait, amit aztán a Felügyelet
székhelyén a megszokott ľendben dolgoznánk fel és válaszolnánk meg.

Ezabeépített konténer a hajós szolgálatot ellátó felügyelő és rendőr járőrpár munkáját is
segítené, meľt lenne így egy fix pont a paľton, aminek a közelében bármilyen okból
szükséges megállásuk okán kiköthetnének.

A fenti, konténer beépítéstől ftiggetlenül a Római-parton teljesített szolgálat ellátásunkat
tovább erősítenénk, meľt ez atetĺJ\et mind turisztikai, mind spoľtolási szempontból kiemelt
területe az egész Fővárosnak, így az oda látogatok száma ndEY, tehát a kcizbizonsźry és a
közľend fenntaľtása itt kiemelt feladat.

A Jogi és Kommunikációs osrtály tevékenységére tekintettel a Felügyelet célkitúzése az
tizemképtelen járművek elszállításából és a vonatkoző jogszabalyi e|oírásokból adódó
bevétel kiesések csökkentése. Ez a tevékenységmár a2020. évben kezdętét vette, azonban
ez a terÜ,let nagy óvatosságot és előľelátást igényel' meľt az uzemképtelen jáľművek
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tulajdonosainak tĺjbbsége nem lelhető fel, vagy csak tobb más szervezet bevonásáva|
kutatható fel, sokszor a fizetósi meghagyásos és végrehajtási eljáľások is eredménytelenek,
azaz gyakran az adott követelés behajthatatlan. Ezt a már megkezdett bevétel kiesést
cs<jkkentő módszeľt szeretnénk kiegészíteni azzal, hogy az ilyen jármtivek egy részét a
szerzođott paľtneľtől eltérő bontóba vinnénk, olyan céghez, aki az adott jaľművet vasáľban
beveszi' azaz ťlzet érte. Ez nem minden esetben valósítható meg, de aŻ020. évben ęzt a
hasznosítási módot az osztály letesztelte, és bizonyos esetekben, a Közteriileti osztályt
bevonva, megoldható lenne.

Az Ügyvitęli és Szeľvezési oszttlly goĺdozásában a Felügyelet célkitűzése továbbá, hogy a
máľ megkezdett szoftverfejlesztés és levelező Szeľver fľissítése befejezésre kerüljön'

A 202I. év célkitúzése továbbá a kĺiltségvetési fedezet függvényében a Felügyelet
gépjárműparkjĺĺnak a frissítése, ugyanis néhány jarmu máľ elöľegedett, műszakilag olyan
állapotban vannak, hogy azok szeľvizelése nem kifizetőđo. Ezt lehetne kiváltani új jáľmrívek
taľtós béľletével, ami egyben költséghatékonyságot is eľedményezne.

IV.2. Összegzés

A2020. éwel egy nehéz időszakon van túl Felügyeletünk.

Feladatainkľa odafigyelve' összességében jól teljesítettünk, a meghatározottcélkitűzéseinket
megvalósítottuk, tevókenységünket jó színvonalon, a követelményeknek és ęlvárásoknak
megfeleloen láttuk el a pandémiás időszak ellenére is.

Úgy láduk' hogy a veszélyhelyzet és a megszorítások aŻ02I. évben is ránk nehezednek
majd, ezért prőbálunk a tavalyihoz hasonló lendülettel és szívvel, lélekkel végezni
munkánkat.
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