Beszámoló a közterület-felügyelet 2020. évi tevékenységéről

A közterület-felügyelők a város közbiztonságának, köztisztaságának és rendjének, közvagyon
védelmében fejtik ki tevékenységüket.
A közterült-felügyelők létszáma 2 fő

A közterület-felügyelet általános feladata
A közterületek rendjének és tisztaságának védelme, valamint annak rendjét megbontó
jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, szankcionálása, az önkormányzati
vagyon védelme, e feladatok ellátásához szükséges szervezeti keretek megteremtése, az ezekkel
összefüggő közszolgálati feladatokat ellátó személyek jogállásának meghatározása érdekében az
Országgyűlés megalkotta a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényt (továbbiakban:
Kftv.).

E törvény értelmében A közterületi rend és tisztaság védelméről, a tömegközlekedési eszközök
használati rendjének fenntartásáról, az önkormányzati vagyon védelméről a települési
önkormányzat közterület-felügyelet, illetőleg közterület-felügyelő útján gondoskodhat.

A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy. A felügyelő a Kftv.-ben meghatározott
feladatkörében eljárva jogosult és köteles a közterületen ellenőrizni a jogszabályban előírt
kötelezettségek megtartását, jogszabálysértés esetén eljárást kezdeményezni vagy az egyes
rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedést
megtenni.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében
meghatározottak alapján Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület feladatkörébe
tartozó, a közterületi rend és tisztaság, valamint az épített és természeti környezet védelme,
illetve közreműködés a város közrendjének és közbiztonságának védelmében, valamint a
közterület-felügyletről szóló 1999. évi LXIII. tv. 1. § (4) bekezdésében, az egyes rendészeti
feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben, továbbá Szentlőrinc
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló
17/2019 (IX.27.) önkormányzati rendeletének 18. §(3) bekezdésében meghatározott feladatok
ellátása.
A Felügyelet részletes feladata:
•
•
•
•
•
•
•

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, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,
közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság
és a közrend védelmében,
közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,
közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•
•

mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és
birtoklásának az ellenőrzése
közterület hasznosító szervként a város közterületének rendjével és hasznosításával
kapcsolatos helyi előírásokról szóló önkormányzati rendelet alapján közreműködés
Szentlőrinc Város közterületei használatának, igénybevételének szerződés útján történő
hasznosításában, a filmforgatási célú hasznosítás kivételével, amennyiben a mozgóképről
szóló törvény szerinti filmalkotásról van szó;
Szentlőrinc Város Önkormányzata piacainak, vásárainak, fenntartása, működtetése, a
piaci rend fenntartása, alkalmi (ünnepi) vásárok szervezése;
kerékbilincs alkalmazása a közterületen szabálytalanul elhelyezett járműveken, ha a
szabálytalanul elhelyezett járművek balesetveszélyt nem jelentenek és a forgalmat nem
akadályozzák;
az üzemben tartó és a rendőrség értesítése mellett a közterületen szabálytalanul
elhelyezett jármű elszállítással történő eltávolítása, ha az - a közúti közlekedés
szabályairól szóló jogszabályban foglalt esetekben - a közúti forgalom biztonságát, vagy a
közbiztonságot veszélyezteti;
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól szóló törvényben szabályozott közterület-felügyelők hatáskörébe
tartozó dohányzási tilalom rendelkezéseinek ellenőrzése és szankcionálása;
közreműködés Szentlőrinc Város Önkormányzata vagyonának védelmében, a közösségi
közlekedési eszközök használati rendjének fenntartásában;
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendeletében
meghatározott közterületeken történő szeszes ital fogyasztásának ellenőrzése és
szankcionálása;
közreműködés Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek
rendjéről és használatáról szóló 17/2019 (IX.27.) önkormányzati rendeletében foglaltak
végrehajtásának ellenőrzésében, különösen a közterület-használat ellenőrzése
közreműködés a közúton üzemképtelen, roncs, elhagyott járművek a közút kezelője által
történő elszállításában;
a Magyar Köztársaság és a város zászlaja (lobogója) kitűzésére (felvonására) irányadó
rendelkezések betartásának ellenőrzése;

Munkaidő:

hétfő-csütörtök: 7.30.-16.00.
péntek: 7.30-13.30.

szombatonként 7.00-11.00 óráig 1 fő az Omega üzletsor melletti közterületi árusítást ellenőrzi
havi váltásban

A feladatok végrehajtása:

Köztisztasági intézkedések:
-

-

-

lakosság felé 112 db felszólítás történt az ingatlan előtti közterületek rendbe tételére
(fűkaszálás, parlagfű mentesítés, síkosság mentesítés). 34 esetben további hatósági
intézkedést kezdeményeztek a jogi referensnél. Az érintett ingatlanokat több alkalommal
is visszaellenőrizték.
kilógó ágak karbantartása miatt 5 db figyelmeztetés történt. A munkálatokat határidőn
belül elvégezték.
városterületén található lakatlan ingatlanok előtti közterületek rendbetételére
jelzésünkre az Önkormányzat illetékes osztálya írásban küldött felszólítás a
tulajdonosoknak.

-

Önkormányzati területeken észlelt hiányosságok (kaszálás, síkosság mentesítés) jelzése
Városüzemeltetési referens, Közüzemi Kht felé történt.

Közvilágitás ellenőrzése:

éjszakai járőrszolgálat keretében havi rendszerességgel közvilágítás ellenőrzése,
meghibásodások jelzése Városüzemeltetési referens felé

Közterület foglalási engedélyek ellenőrzése

19 árusítási vagy ismeretterjesztési célú közterület-használót ellenőriztek rendszeresen,
mind rendelkeztek engedéllyel. Közülük 1 engedélyes 1 napra, kettő engedélyes 2 napra
igényelt közterület-használatot, a többi árus legalább 10 napra.

5 főt felszólítottak az engedély nélküli közterület használat megszüntetésére (építésibontási anyag, faág tárolása) Két esetben nem szüntették meg az engedély nélküli
közterület-használatot a közterület-felügyelői figyelmeztetés alapján, ezért a jogi
referensnél további hatósági eljárást kezdeményeztek.

9 főt figyelmeztettek a közterületen való tűzifa tárolás szabályainak betartására (5 napig
lehet engedély nélkül tárolni), a figyelmeztetések zömmel eredményesek voltak, két esetben
további hatósági eljárást kezdeményeztek a jogi referensnél

Szeszesital közterületen való fogyasztása miatt:

3 főt felszólítottak a szabálysértés megszüntetésre.

Állattartás szabályainak betartásának ellenőrzése:

1 főt figyelmeztettek a szabálysértés megszüntetésére (póráz nélküli kutyasétáltatás)

Bejelentés alapján történő helyszíni ellenőrzés

Ezzel kapcsolatos jegyzőkönyv felvétele, fotók készítése és leadása az önkormányzat
illetékes osztályán.

12 esetben segítették a közterület-felügyelők a közterület illetve egyéb ingatlanok
vonatkozásában benyújtott fakivágási kérelmek elbírálását a helyszín szemlézésével illetve
fotók készítésével.

Közösségellenes magatartások ellenőrzése

30 esetben került sor figyelmeztetésre a zöldterületen parkolás miatt, ebből 6 esetben
helyszíni bírságot róttak ki a közterület-felügyelők
a jogi referens munkáját segítették fotókkal, szemlézéssel köztisztasági ügyben indult
közösségellenes magatartások ügyében

KRESZ szabályainak megsértése ügyben intézkedés

2 helyszíni bírságot szabtak ki megállni tilos táblánál megállás esetén, további 9 esetben
került sor figyelmeztetésre

Üzemképtelen gépjárművek engedély nélküli tárolása:

6 db felszólítás üzemképtelen gépjármű engedély nélküli tárolásának megszüntetésére.
4 ügyben volt szükség a közterület-felügyelői figyelmeztetésen túl hatósági eljárás
kezdeményezésére.

2 esetben elszállították az engedély nélkül tárolt gépjárműveket, 2 esetben került sor a
közterületen engedély nélkül tárolt üzemképtelen, hatósági jelzés nélküli roncsautók
elszállítására. A roncsautó elszállítását a 2020.03.11. napján megkötött megállapodás
alapján Bodnár Zsolt pécsi vállalkozó végezte. Az elszállítás a közterület-felügyelők
jelenlétében, jegyzőkönyvezve történt.

Illegális szemétlerakás:

Ismeretlen elkövető ellen 3 alkalommal tettek jelentés.
Rendőrséggel közös járőrszolgálat.

az év elején a hidegidő miatt a rászorulók tűzifa mennyiségének megtekintés a balesetek
megelőzése miatt.
6 alkalommal közös járőrszolgálat.

Vagyonvédelmi feladatok ellátása

önkormányzati tulajdonú épületek rendszeres ellenőrzése

Tarcsapusztai közösségi ház rendszeres ellenőrzése (épület sértetlenségének ellenőrzése,
ablakok ellenőrzése, egyszer a villanyóra szekrényt betörve találták)

Városüzemeltetési feladatokban való közreműködés:

Önkormányzat által kihelyezett közúti jelzőtáblák állapotának felmérése.
Járdák, lépcsők, útburkolati hibák jelzése.

Játszótereken a balesetveszélyek játékok ellenőrzése, jelzése.
Dohányzást tiltó táblák pótlása (játszóterek, buszmegállók)

Közterületeken található tárgyak (padok, hirdetőtáblák, szemetesedények,)
megrongálásának jelzése.

Egyéb feladatok

Önkormányzat épületének kinyitása.(helyettesítés)

Hirdetmények kihelyezése hirdetőtáblákra a város területén.
Levél kézbesítés.

Önkormányzati gépjárművezető helyettesítése (Kovács Attila)
Önkormányzat épületében portaszolgálat.

Bérlakások ügyében az aljegyző munkájának segítése (pl. bérlakások ellenőrzése, kiürített
bérlakások állapotának felmérése)

