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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

2014. május 22–i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: Beszámoló a Közterület-felügyelet 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztő:    Talabér Márta polgármester

Előkészítő:       Nagy György Városfejlesztési,Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője

                          Szücsné Czetner Judit Közterület-felügyelő

Az előterjesztést megtárgyalta:

       Gazdasági Bizottság

 Jogi és Ügyrendi Bizottság

 Inota Városrész Önkormányzó Testülete

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

   Bérczes Beáta                         Sándor Tamás                            dr. Ignácz Anita Éva

     jogi előadó   aljegyző      jegyző
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 Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete munkatervének megfelelően a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és

Vagyongazdálkodási Iroda vezetője elkészítette a közterület-felügyelet 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után hozza meg a döntését.

Várpalota, 2014. május 6.

  Talabér Márta

   polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. május 22-i ülésén a következő határozatot hozta.

…/2014. (V.22.) képviselő-testületi 

határozat:

1. Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Közterület-felügyelet  2013.  évi

tevékenységére  vonatkozó  beszámolóját  elfogadja,  és  egyben  köszönetét  fejezi  ki  a

felügyeletnél dolgozóknak a lelkiismeretes munkájukért.

2. A Képviselő-testület felkéri  a polgármestert,  hogy e határozatot az érdekeltek részére

mielőbb küldesse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várpalota, 2014. május 22.

Talabér Márta  dr. Ignácz Anita Éva

 polgármester jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Összefoglaltuk  a  Várpalotai  Polgármesteri  Hivatal  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Vagyongazdálkodási  Iroda

keretein  belül  működő  Közterület-felügyelet  2013-ban  végzett  szakmai  munkáját,  melyet  statisztikai  adatokkal
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egészítettünk ki, annak érdekében, hogy átfogó képet kaphassanak az általunk végzett feladatok sokrétűségéről és annak

ellátásáról.

A Közterület-felügyeletnél 2013. évben 2 fő látott el szolgálatot.

A Közterület-felügyelet fő feladatai:

 a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz 

kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése

 a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, 

megakadályozása, megszüntetése, illetve szankcionálása

 közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében

 közreműködés a közrend, közbiztonság védelmében

 közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében

 az egyes KRESZ és önkormányzati rendeletbe ütköző szabálysértések ellenőrzése és szankcionálása

Intézkedések

1. Figyelmeztetés:   

12 esetben figyelmeztetést alkalmaztunk, akkor, amikor a szabálysértés az elkövetés körülményeire tekintettel csekély

súlyú volt és ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatást értünk el.

2. Helyszíni bírság:

2013. évben  34 esetben szabtunk ki bírságot, összesen 413.000.- Ft értékben :

       Köztisztasági szabálysértés                                                 6 db...............................68.000.-

       Közlekedési szabálysértés miatt:                                       26 db.............................305.000.-

Jogosulatlan közterületi értékesítés :                                   2 db...............................40.000.-

A  Pénzügyi Iroda kimutatása szerint a 2013. évben a befolyt bírság összege  318.000.- Ft.

3. Feljelentés:

Feljelentés a cselekmény súlya miatt 16 esetben történt, az alábbi megoszlás szerint:

 köztisztasági szabálysértés:        3 db 

 kutya kóborlása miatt :               4 db  

 közlekedési szabálysértés:          7 db 

 koldulás                                      1 db  

 illegális fakivágás miatt :            1 db 

25 esetben szólítottuk fel az üzemképtelen gépjármű tulajdonosát, hogy szállíttassa el közterületről autóját.

3 esetben kellett a közterület-felügyeletnek intézkednie az autó elszállításáról.

A szabálysértési bírságok kiszabásán túl az alábbi intézkedéseket tettük:

 a hivatal ügyintézőivel együtt előre egyeztetett időpontokban helyszíni szemlét tartottunk

 12 esetben szólítottuk fel a lakókat az ingatlan környékének rendbetételére

 3 esetben figyelmeztettünk magánterületen történő égetés miatt



 18 esetben figyelmeztettünk közterületen történő árusítás miatt

 a hajléktalanok közterületi jelenlétét napi rendszerességgel ellenőriztük, minden problémás esetben igyekeztünk

a közterületi rendet fenntartani

 félmaratoni futóversenyen a futókat kísértük

Az észlelt, illetve a lakosság által bejelentett problémákat azonnal továbbítottuk az illetékes ügyintézőknek.

A közterület ellenőrzése során még a feladatunk:

 hiányzó, kifakult illetve megrongált KRESZ táblák észlelése

 játszóterek állapotának, használatának ellenőrzése

 gazos magánterületek jelzése 

 szemetes területek, padkák jelzése 

 kátyús utak, járdák jelzése

 száraz, balesetveszélyes ágak, fák jelzése

 megrongálódott utcabútorok és egyéb felszerelési tárgyak jelzése

 vízelvezető árkok, csatornák állapotának jelzése

 közvilágítási hibák ellenőrzése

 útburkolati jelek felfestésének ellenőrzése

 balesetveszélyt előidéző kandeláberek jelzése

 önkormányzati intézmények területei rendellenes használatának ellenőrzése

 lakossági bejelentések továbbítása az illetékes ügyintézőkhöz

Folyamatosan, - napi rendszerességgel- tartottuk és tartjuk a kapcsolatot a közmunkások irányítójával, aki a közterület

rendbetételéről intézkedett.

A várpalotai Közüzemi Kft. Városüzemeltetési csoportja is a segítségünkre volt a közterületek szebbé tételében. 

A munkánkat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végeztük.

A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény hatályba lépésével a felügyelők munkájához szükséges jogszabályi háttér

alapvetően megváltozott. Annak érdekében, hogy a jogalkalmazás egységes legyen országos szintű képzéseket szervezett

a jogalkotó. 2013 májusában Székesfehérváron került megrendezésre a környék felügyelőinek képzése. 

2013. január elsejétől alapvető változások következtek be a közterület felügyeletek működésében.

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló 2012. évi CXX. törvény részletesen szabályozza

a közterület-felügyelők alkalmazásának, képzésének, vizsgáztatásának, intézkedésének feltételeit.

 A felügyelők munkájukat csak a rendőrséggel kötött együttműködési megállapodást követően végezhetik, a megállapodás

megkötésére 2013. január 30-án került sor. A rendőrség látja el e törvény értelmében a közterület-felügyelők szakmai

felügyeletét.

Az  együttműködési  megállapodás  előírásának  megfelelően  a  két  szervezet  előre  egyeztetett  időpontokban  közös

szolgálatot látott el, napközben, illetve hétvégén az éjszakai órákban.  



A felügyelők intézkedése is kibővült. Ruházat és gépjármű átvizsgálása, helyszín biztosítása is a feladatunk. A felügyelő

sikeres vizsga után további kényszerítő eszközöket alkalmazhat a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

2014. április végén a BM szervezésében továbbképzésen vett  részt egy kolléga, elméleti,  gyakorlati  területen sikeres

vizsgát tett.

 Várpalota, 2014. május 6. 

                          Nagy György         Szücsné Czetner Judit

Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási          közterület-felügyelő

                        Iroda vezetője


