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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az 5/2009.(111. 20.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységében a Közterület-felügyeletet 
önálló szervezeti egységként működteti. A Közterület-felügyelet félévente egy alkalommal 
köteles írásban beszámolni végzett munkájáról, az ellenőrzések főbb adatairól. 

Kérem, a T. Képviselő-testületet, hogy a beszámolót az alábbi határozattal elfogadni 
szíveskedjenek. 

A Jogi Bizottság Elnöke a bizottság döntését a Képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyelet 
2010.1. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

B u d a p e s t, 2010. szeptember 

dr. Neszteli István 
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BESZÁMOLÓ 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Közterület
felügyelet 2010.1. félévi tevékenységéről. 

I. BEVEZETÉS 

A Budapest Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyelet az 5/2009. (III. 
20.). sz. önkormányzati rendelet (SZMSZ) részét képező 5. számú függelék alapján végzi 
tevékenységét. 

Tevékenységét a következő jogszabályok alapján végzi: 

1. 1999. évi LXIII. Törvény a közterület-felügyeletről, 
2. 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről, 
3. 43/1999. (XI. 26.) BM rendelet a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának 

módjáról és eszközeiről, 
4. 10/2000. (II. 23.) BM. rendelet a helyszíni bírságolás részletes szabályozásáról, 
5. 2009. évi LXXXIV. tv. a közbiztonság és a közrend védelmében, fenntartásában 

közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról 
6. 22/2004. (V. 20.) Szeszes ital közterületen történő fogyasztásának tilalmáról, 
7. 67/2004. (XII. 17.) BM rendelet a kerületi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, 

használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről, 
8. 5/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet az Önkormányzat 

tulajdonában álló közterületek használatának és a közterületek rendjéről, 
9. 46/2008. (X. 17.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendelete az 

üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről, 
10.54/2008. (XI. 21.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet az 

állattartásról 
11. 25/2009. (IX. 25.) Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzati rendelete a X. 

kerület játszóterein és egyéb közcélú területein történő dohányzás tilalmáról, 

A Képviselő-testület elvárásainak megfelelően a Közterület-felügyelet fő feladatai a következők: 

■ a testület által meghatározott feladatok határidőre történő végrehajtása, 
■ a közterületek ellenőrzése, kiemelt hangsúlyt fektetve a szabálysértések hatékony 

megelőzésére, 
■ közterületen tárolt roncsautók tárolásának megszüntetése, elszállíttatása, 
■ közterületen történő alkoholfogyasztás visszaszorítása, 
■ parlagfű elleni feladatok ellátása a társ irodákkal közösen, 
■ engedély nélküli árusítás visszaszorítása. 

II. A SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

2008. április elsejétől a Közterület-felügyelet önálló osztályként működik. A felügyelet munkáját 
közvetlenül a jegyző felügyeli. 
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ILI A Felügyelet személyi állománya, létszámhelyzete 

A Kőbányai Közterület-felügyelet engedélyezett létszáma 14 fő. Ebből 1 fő vezető, 11 fő 
közterület-felügyelő, 1 fő diszpécser, 1 fő adminisztrátor. Az engedélyezett létszám várhatóan az év 
folyamán 3 fővel csökken. 2010. év folyamán 2 fő közterület-felügyelő nyugállományba vonul, 1 fő 
adminisztrátor munkaviszonya saját kérésére 2010. április l-jével megszűnt. 
2010. február 01-től a közterület-felügyelet munkáját településőrök is segítik. Az IRM által 
meghirdetett pályázaton elnyert 11 fő létszám folyamatosan került feltöltésre. A településőrök 
feladatukat heti vezénylés alapján látják el, reggel 7 és este 21 óra közötti időszakokban. A feladatot 
önállóan, vagy felügyelő-településőr járőr párként végzik. Jellemzően a közterületek ellenőrzését, 
közparkok, kutyafuttatók ellenőrzését látják el. 

III. A FELÜGYELET KÖZTERÜLETI SZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE 

A Felügyelet elsődleges feladata a közrend, köztisztaság folyamatos hatósági ellenőrzése, ezáltal a 
városrészek biztonságának erősítése, a szükséges intézkedések kezdeményezése. A közterületi 
szolgálati tevékenységünket a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján látjuk el, kiemelt figyelmet 
fordítva a lakosságot leginkább zavaró közterületi szabálysértésekre, azok megakadályozására, 
illetve megszüntetésére. 

IV. KÖZTERÜLETI INTÉZKEDÉSEK 

Feljelentéssel a Felügyelet munkatársai jellemzően a következő esetekben éltek: 

■ Közterületen történő alkoholfogyasztás 
■ Önkormányzati területek engedély nélküli használata (engedély nélküli árusítás) 
■ Közlekedési szabálysértések 
■ Köztisztasági szabálysértések 
■ Hirdetéssel kapcsolatos szabálysértések 
■ Közparkok, kutyafuttatók, játszóterek ellenőrzése 

Helyszíni bírság kiszabására a következő esetekben került sor: 

■ Hirdetéssel kapcsolatos szabálysértések 
■ Engedély nélküli közterület használat 

IV. 1 Hirdetésekkel kapcsolatos szabálysértések: 

A Felügyelet munkatársai a közterületeket folyamatosan ellenőrzik. Amennyiben azt tapasztalják, 
hogy engedély nélkül hirdető táblát, vagy plakátot helyeznek el közterületen, a kihelyezőt -
amennyiben beazonosítható-, megkeresik és kötelezik az eredeti állapot visszaállítására. 
Amennyiben a kihelyező ennek a felszólításnak nem tesz eleget, szabálysértési eljárás indul ellene, 
illetve szabálysértési bírság kiszabására kerül sor. 

1. ábra Hirdetések: 

Ellenőrzések száma 1181 
Figyelmeztetések száma 91 
Helyszíni bírság 3/20 ezer Ft 
Feljelentések száma 5 
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IV.2 Engedély nélküli közterület használat: 

Az ilyen jellegű szabálysértések jellemzően az engedély nélküli árusításból adódtak, melyek 
leggyakrabban, a Körösi Csorna sétányon és környékén, Újhegyi sétányon, és az Örs vezér téren 
fordultak elő. A sétáló utcában lévő üzlettulajdonosok olyan kéréssel fordultak a Közterület
felügyelethez, hogy folyamatos felügyelői jelenlét legyen biztosítva, mert külföldi állampolgárok 
olyan termékeket árusítottak rendszeresen, melyek az üzletek tevékenységi körébe tartoztak. 
Az ellenőrzéseknek eredménye, hogy az engedély nélküli árusítás az említett területen jelentősen 
csökkent, ehhez nagyban hozzájárult, a folyamatos ellenőrzés és a településőrök jelenléte. 

2. ábra Közterület használata: 

Ellenőrzések száma 2089 
Figyelmeztetések száma 550 
Helyszíni bírság 7/80 ezer Ft 
Feljelentések száma 5 

IV.3 Közterületen történő alkoholfogyasztás: 

A közterületen történő alkoholfogyasztás visszatérő problémát jelent évek óta, minden olyan 
helyen, ahol az üzletek fő tevékenységi köre az alkoholárusítás, vagy ahol hajléktalanok nagy 
számban tartózkodnak. Az ellenőrzések során a felügyelök feljelentéssel élnek azokkal a 
személyekkel szemben, akiket közterületen alkoholfogyasztás közben tetten érnek. A kerületi 
rendőrkapitánysággal közösen szervezett ellenőrzések alkalmával azok a helyszínek is ellenőrzésére 
kerültek, ahol rendszeresen fordult elő közterületen történő alkoholfogyasztás, illetve a lakosság 
ilyen bejelentéssel élt a felügyelet diszpécserszolgálata felé. 
A hajléktalanokkal szemben kiszabott bírságoknak, feljelentéseknek nincs visszatartó ereje, ezért 
látványos eredményeket a lakosság nem észlel. Változás csak a jogszabályok szigorításával, illetve 
a folyamatos felügyelői jelenléttel érhető el. 

3. ábra Szeszesital fogyasztás ellenőrzése: 

Ellenőrzések száma 4443 
Figyelmeztetések száma 704 
Helyszíni bírság 1/20 ezer Ft 
Feljelentések száma 25 

IV.4 Zöldfelületi szabálysértések: 

A parkosított területek megóvása miatt a Felügyelet folyamatosan ellenőrzéseket végez. Az 
ellenőrzések célja, hogy minél kevesebb jármű parkoljon parkosított területen. 

Problémát jelent, hogy a lakótelepek környezetében kevés a parkolóhely. Ezért gyakran előfordul -
főleg az esti órákban, hogy a parkolóhelyek hiánya miatt a zöld felületeket használják parkolásra a 
járműtulajdonosok. 

4. ábra Zöldfelületek használata: 

Ellenőrzések száma 1708 
Figyelmeztetések száma 276 
Helyszíni bírság 93/744 ezer Ft 
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IV.5 A közterületen lévő roncs-autók ellenőrzése: 

A kevés parkolóhely miatt a felügyelet fokozottan ellenőrizte a közterületeken tárolt és lejárt 
műszaki vizsgájú, vagy hatósági jelzés nélküli gépjárműveket. Az elmúlt évek során az elszállított 
gépjárművek száma nagyjából állandónak mondható. 

Általános tapasztalat az, hogy a kiértesített gépjármű tulajdonosok az értesítést követően a 
Felügyeletet megkeresték, hogy tájékozódjanak a teendőikről. A határidő elteltét követően jelentős 
százalékban gépjárműveiket eltávolították a közterületekről, így a költséges elszállíttatásra nem 
került sor. 

5. ábra Üzemképtelen gépkocsik engedély nélküli tárolása: 

Elszállítások száma 13 
Értesítés 820 

IV.6 Egyéb közterületi intézkedések: 

Ebtartás 
A településőrök, illetve felügyelők folyamatosan ellenőrizték a lakótelepeket, illetve azok 
környékét. Azokat kutyatulajdonosokat, akik az állattartással kapcsolatos helyi rendeletet nem 
tartották be, figyelmeztetésben részesítették. 
2010. decemberét követően lehetőség nyílik a kutyákba beültetett chippek segítségével, a 
szabálysértést elkövető kutyatulajdonosok személyazonosságának megállapítására, így velük 
szemben indokolt esetben eljárást is tudunk kezdeményezni. 

6. ábra: Ebtartás 

Ellenőrzések száma 2787 
Figyelmeztetések száma 668 

7. ábra: Útügyi szabálysértések: 

Ellenőrzések száma 323 
Figyelmeztetések száma 38 

8. ábra: Köztisztasági szabályok megsértése: 

Ellenőrzések száma 2684 
Figyelmeztetések száma 492 
Feljelentések száma: 3 

V. EGYÜTTMŰKÖDÉS, KÖZÖS AKCIÓK VÉGREHAJTÁSA 

A Felügyelet munkatársai folyamatosan részt vettek más társhatóságok által szervezett bejárásokon, 
ül. ellenőrzéseken. Kiemelt szerepet vállalt a Felügyelet a parlagfű mentesítés és a köztisztasági 
szabályok betartásának hatósági ellenőrzésében. 

A Fővárosi Közterület-felügyelettel rendszeresen ellenőrizzük a X. kerületben található utakat, ahol 
behajtási engedélyre van szükség a 3,5 illetve 12 tonnát meghaladó összsúlyú járműveknek. 
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A 209 db ellenőrzött jármű közül 71 esetben helyszíni bírság kiszabására, 31 esetben pedig 
feljelentésre került sor. 

Két alkalommal szerveztünk a Fővárosi-közterület Felügyelet eb telepével közös akciót a Gyakorló 
utca, illetve annak környékén szabadon kóborló ebek befogására. 

Azoknak a területeknek az ellenőrzésére, amelyek a kerületben találhatóak, de a Fővárosi 
Közterület-felügyelet kezelésében állnak, havi rendszerességgel közterületi ellenőrzéseket 
végeztünk. 

A kerületi Rendőrkapitánysággal tíz alkalommal szerveztünk közös akciót. Az ellenőrzések során 
olyan területeket céloztunk meg, ahol nagy számban hajléktalanok tartózkodnak, illetve 
rendszeresen alkoholt fogyasztanak közterületen. 

A Kábítószer Egyeztető Fórummal közösen részt veszünk a kerületi kábítószer fogyasztás és 
terjesztés visszaszorításában, valamint a drogfogyasztással kapcsolatos helyszínek 
feltérképezésében. 

VI. KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK, PANASZOK, HATÓSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

2010. I. félévben a Felügyelet diszpécser szolgálatához 193 esetben érkezett bejelentés. A 
bejelentések jellemzően a hajléktalanokkal, illegális szemét elhelyezéssel, ebtartási szabályok 
megsértésével, kidöntött jelzőtáblával, viharkárokkal kapcsolatban érkeztek a Felügyelet diszpécser 
szolgálatához. 

VII. ÖSSZEGZÉS 

A közterület felügyelet feladatának 2010. első félévében, havi rendszerességgel részt vett az 
önállóan, illetve más társhatóságokkal közösen végzett hatósági ellenőrzésekben. 
A Felügyelet a VPOP bevonásával végezte az alkoholt forgalmazó üzletek ellenőrzését az alkohol 
árusítás szabályainak betartására vonatkozóan. 
A Környezetvédelmi Osztállyal közösen ellenőrzéseket végzünk, melynek célja a kerület parlagfű 
mentesítése. Az ellenőrzések alkalmával első lépésben, ahol a mentesítésnek a tulajdonos nem tett 
eleget, a felügyelet munkatársai felszólítást hagytak hátra. Amennyiben a tulajdonos a 
felszólításnak nem tett eleget, szabálysértési eljárást kezdeményeztünk a tulajdonossal szemben. 

A kerületben nagy számban tartózkodnak hajléktalanok. Az elmúlt évekhez viszonyítva a 
hajléktalanok száma megtöbbszöröződött a Városközpontban. Ennek egyik oka, hogy több 
hajléktalan szálló is található a kerületben, valamint a jelenlegi gazdasági helyzet negatív hatása. 
Viselkedésük, jelenlétük a lakosság nagy részében ellenszenvet váltott ki. A lakosságot leginkább 
irritáló jelenségek a közterületen történő alkoholfogyasztás, köztisztasági szabályok megszegése, 
illegális szemét elhelyezése, mely nem csak a városképet rontja, hanem a lakosság közbiztonsági 
érzetét is jelentősen csökkenti. A hajléktalanokkal szemben kiszabott helyszíni bírságot behajtani 
szinte lehetetlen. A velük szemben foganatosított intézkedéseknek nincs visszatartó ereje. A 
probléma megoldása szélesebb társadalmi összefogást igényel. 

A felügyelők a hajléktalan személyeket szabálysértés elkövetése esetén a szabálysértés 
abbahagyására szólítják fel, illetve figyelmeztetéssel, vagy feljelentéssel élnek. Csupán hatósági 
eszközök alkalmazásával a hajléktalan kérdés nem oldható meg, de a felügyelet munkatársainak a 
jelenléte visszatartó erejű. A közterületen lévő folyamatos ellenőrzés és jelenlét az egyetlen hatásos 
eszköz a hajléktalanok által elkövetett szabálysértések megelőzésére. 
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Illegális szemét elhelyezése a közterületeken visszatérő probléma. Jellemzően olyan elhagyatott 
területeken fordulnak elő, melyek a volt iparterületek környékén találhatók, vagy esetleg a kerület 
azon részei, melyek a forgalomból kiesnek. A probléma megoldására az ellenőrzések számának 
növelése nem hozott alapvető változást. Az illegális szemét az említett területekre a késő esti 
órákban, esetenként hétvégeken került elhelyezésre. A Felügyelet létszáma nem teszi lehetővé, hogy 
az említett területeken folyamatos felügyelői jelenlét legyen biztosítva, de az ellenőrzések hatására 
némileg csökkentek az ilyen jellegű szabálysértések. 

A Felügyelet feladatköre folyamatosan bővült az elmúlt időszakban. Például a közúti jelzőtáblák 
meglétének ellenőrzése, jelzőtáblák, jelzőlámpák felülvizsgálata. A kerületben több helyen találtunk 
olyan jelzőtáblákat, melyek ellentétes értelműek. A jelzőtáblák hiányát, esetleg a kidöntött 
jelzőtáblák pótlását közvetlenül a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt-nek jelentjük. A közúti 
jelzőtáblák hiányosságai miatt az útfelügyelővel vettük fel a kapcsolatot. A kerületben több esetben 
tapasztaltuk, hogy a növényzet a közúti jelzéseket eltakarja, az eseteket a Kőkért Kft-nek, ülve az 
útfelügyelőnek jeleztük. 

2010. I. félévben a Kőbányai Közterület-felügyelet munkatársai 26086 esetben intézkedtek a 
közterületeken. A kiszabott bírság összege 13867 ezer forint, melyből befizetésre került 7122 ezer 
forint, 419 esetben a Felügyelet munkatársai szabálysértési feljelentést kezdeményeztek. 

Budapest, 2010. augusztus 31. 

Hajnal József 
Osztályvezető 
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