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ELŐTERJESZTÉS
a Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottság, valamint 

a Képviselő-testület nyílt ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzati rendészeti szerv 2021. évre vonatkozó munkájáról

Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati rendészeti szerv félévente beszámol a munkájáról. 2021. év január 1. napján 3 fő 
közterület-felügyelő, valamint 1 fő település őr látta el szolgálatát az önkormányzati rendészeti szerv 
keretén belül. 2021. év március hónap folyamán a személyi állomány 1 főre csökkent így április 1-től 
szeptember 1-ig 1 fő látta el a szolgálati teendőket, ami az ügyfélfogadás miatt erősen befolyásolta a 
közterületen végzett munkát. A statisztikai adatokat - a beszámolóban szereplő adatoknak megfelelően 
- szintén befolyásolta ezen tény. Az önkormányzati rendészeti szerv álláshelyeinek száma összesen 5 
fő, ebből jelenleg 2 került betöltésre, a munkaerő toborzás folyamatos.

A beszámoló tartalmazza a létszámadatokat (valamint ezek változásait), a munkaidő beosztást, a kiemelt 
feladatokat és hatásköröket, az egyéb feladatokat, a munkakapcsolatokat, az elvégzett intézkedéseket, 
valamint az eljárásrendet.

Mindezek tekintetében az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Bizottság és a T. Képviselő-testület 
elé:

Határozati javaslat

.../2022. (11.24.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az önkormányzati rendészeti szerv 2021. évre vonatkozó beszámolóját.
(A beszámoló ezen határozat mellékletét képezi.)

Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Csaba polgármester

Tisztelettel:

Göd, 2022. 02. 15.

Tóth János jegyző nevében és megbízásából:
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Beszámoló a közterület-felügyelet 2021. év munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A közterület-felügyelők a város közbiztonságának, köztisztaságának és közrendjének 
biztosításában, valamint a köz- és magánvagyon védelmében fejtik ki tevekénységesüket.
A közterület-felügyeletről szóló 1999.LXIII.tv. értelmében a közterület-felügyelet működhet a 
Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységként, vagy önálló költségvetési szervként, 
közterület-felügyelet elnevezéssel.

A közterületi rend és tisztaság védelméről a városi önkormányzat közterület-felügyelet útján 
gondoskodik, amely a hivatal belső szervezeti egységeként működik.

A közterület-felügyelet létszáma:
• 2 fő közterület-felügyelő 2021. 03.3O-ig
• 1 fő Település őr 2021.03.30-ig
• 1 fő vezető (közterület-felügyelői státuszban + munkaköri leírás alapján).
• 2021.03.01-tői 2021. 08.31 -ig 1 fő látta el ateljes közterület-felügyelői és az ezzel járó 

irodai adminisztrációs feladatokat is.
• 2021.09.01-tői 1 fővel bővült a létszám, így a teljes létszám 2 fő lett, jelenleg is ez a 

létszám van a közterület-felügyeleten.
•

Munkaidő beosztása:
Hétfő-Kedd: 07:30-tól 16:00-ig.
Szerda: 07:30-tól 18:00-ig.
Csütörtök: 07:30-tól 16:00-ig.
Péntek: 07:30-tól 12:00-ig.
Ügyfélfogadás: Hétfő-szerda péntek hivatali munkaidőben.

A felügyelet kiemelt feladatai és hatáskörei:
a) A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve 

útkezelői hozzájárulásokhoz kötött tevékenységek szabály szerűségének ellenőrzése.
b) A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenységek 

megelőzése, megakadályozása, megszüntetése, illetve szankcionálása.
c) Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében.
d) Közreműködik a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság 

és a rend védelmében.
e) Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében.
f) Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának 

ellenőrzésében.
g) Közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.
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h) A járdatakarítás, síkosság mentesítés ellenőrzése, illetve a fák állapotának ellenőrzése, 
kilógó ágakra való figyelmeztetések.

i) Illegális plakátragasztók szankcionálása.
j) Parkok, zöldterületek, közterületi szobrok védelme.
k) Út és csatomabontás ellenőrzése, sárfelhordások ellenőrzése.
l) Közterületi szeszesital fogyasztásának ellenőrzése.
m) Közterületen elhelyezett szeméttárolók állagának-telitettségének ellenőrzése.
n) Hajléktalanok közterületi életvitelszerű tartózkodóhelyeinek felderítése, szükséges 

intézkedések megtétele.
o) Lakossági bejelentések kivizsgálása, lakossági bejelenésekre történő gyors reagálás.
p) Az építkezések és annak környezetének köztisztasági ellenőrzése.
q) Megállási, várakozási tilalmat megszegők szankcionálása.
r) Mozgáskorlátozott személyek részére fenntartott parkolóhelyek fokozott ellenőrzése, az 

igazolvánnyal történő visszaélések esetén a szükséges intézkedések megtétele.
s) Járdán való várakozás parkolás szabályainak ellenőrzése.
t) Közúti jelzőberendezések állagának ellenőrzése, intézkedés az esetleges rongálások, 

vagy hiányosságok pótlására.
u) Göd város frekventált területein (piac, boltok) stb. a szabálytalan parkolások 

ellenőrzése.
A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy, feladatát járőrszolgálat vagy 
őrszolgálat keretében országosan egységes formaruhában, arra kitűzve egyedi azonosító 
számmal ellátott felügyelői jelvényt—látja el a napi feladatait.
A felügyelők feladataiknak ellátása érdekében rendszeres és folyamatos hatósági 
ellenőrzést végez illetékességi területén belül. A felügyelői járőrszolgálat a közterület 
ellenőrzése általános formája, melynek során egy vagy több felügyelő együttesen látja 
el. A szolgálat befejezésekor köteles írásos jelentést készíteni a munkavégzés során 
minden eseményről intézkedésről.
Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet kapnak a város terei, játszóterei, a 
közintézmények előtti közterületek szakszerű parkolások ellenőrzése.
Útellenőri feladatokellátásában való közreműködés:
Útellenőri feladatok: Közúti jelzések, úttartozékok láthatóságának, épségénekés 
működésének ellenőrzése, jelzés ha pótlásra van szükség, útburkolatok veszélyes 
állapotának jelzése a Beruházási osztály vezetőjének. Az útpadkák állapotának 
ellenőrzése, vízelvezetéslétes árkok, csapadékvíz csatorna, állapotának ellenőrzése. 
Közúti jelzőtáblák ellenőrzése, komphoz vezető utak lejárók állapotának ellenőrzése.

Egyéb feladatok:
Közreműködés a lakossági fórumok által érintett közterek lakosainak kiértesítésében.
Közreműködés az állami ünnepeken tartott megemlékezéseken.
Közreműködik a többi osztállyal, munkájukat elő segítjük.

Kapcsolattartás a helyi rendőrség járőreivel, körzeti megbízottjával:
J A 29/ 2015.(XI.26) Önkormányzati rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
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rendelkezések betartásának ellenőrzése, jogszabály sértés esetén intézkedés, esetlegesen 
helyszíni bírság kiszabása. ( Ez a rendelet tudomásom szerint most van változás alatt, 
de a jelenlegi még nem lett hatályon kívül helyezve.)

S A közterület-felügyelők továbbá közreműködnek a jogkövető magatartásformák 
kialakításának elősegítésében, a bűnmegelőzésben.

A kapcsolattartás más önkéntes egyesülettel:
Dunakanyar polgárőrséggel a 2021-es évben nem volt közös szolgálata a közterület
felügyeletnek, továbbá nem volt közös szolgálata a Dunakeszi Rendőrkapitányság rendőreivel 
sem.

A közterület-felügyelet munkáját nagyobb hatékonysággal lehetne ellátni, ha a létszámot 
lehetne bővíteni. A bővítést akár 6 fő közterület-felügyelőre is lehetne növelni, mert a lakosság 
száma és a napi szolgálat is ezt támasztja alá.

Rövid beszámoló a 2021-es évi teendőkről:
Én Illés Béláné ebben az első félévben sajnálatosan nem áll módomban nagy statisztikai 
adatokról számot adni, hiszen a közterület-felügyelet létszáma 2021.04.01-től egy főre 
csökkent, ettől az időponttól egyedül láttam el a város közterület-felügyelői munkakört melyet 
gyalogosan tettem, és még a saját munkaköri leírásomnak megfelelően a sajátomat is, 2021. 
09-01-ig bezárólag elláttam.
A 2021-es évben a létszámot sikerült 1 fővel bővíteni,2021.09.01-től. így már 2 fő közterület
felügyelő látja el a napi szolgálatot.

A 2021-es Évben összesen:
A tanév kezdetével a szeptemberi hónapban a közterület-felügyelet is részt vett a Német László 
iskola előtti közterületen a parkolással kapcsolatos és a behajtási engedélyek ellenőrzésében 
reggelente 07:40-töl 08:15-ig.
Kihelyezett értesítések alapján a tulajdonos elszállította gépjárművét a közterületről: 26 
alkalommal történt intézkedés. Ezek üzemképtelen és műszaki nélkül tárolt gépkocsik voltak.

Közlekedési szabálysértés miatt:
Ellenőrzést végeztünk: 65 fő részesült figyelmeztetésbe Kresz szabálysértése miatt.
Helyszíni bírság kiszabására nem került sor.
Mozgáskorlátozott engedélyek ellenőrzése 14 alkalommal történt.

Időkorlátos felszólítás: 12 alkalommal történt.

Köztisztasági szabálysértés miatt: 107 alkalommal
Ide tartoznak a következő intézkedések: figyelmeztetések, zöldhulladék kihelyezése, építési 
törmelékek, közterület rendbetétele, faágak balestmentesítése járda felett- mellett, járdák 
tisztántartása. Csatornák kivezetése közterületre, veszélyes tereptárgyak a közterületen.
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Közterület használat miatt engedélyek ellenőrzése: 19 alkalommal történt ellenőrzés
Ide tartoznak a konténerek- kihelyezése, építőanyag, vagy a fenyőfa-árusítási engedélyek 
ellenőrzése.

Állattartás szabályainak megsértése miatt: 7 alkalommal került sor figyelmeztetésre.

Konténer ellenőrzések a közterületen: 14 alkalommal történt

Illegális árusítással kapcsolatosan: 4 alkalommal került sor

Alkohol fogyasztás közterületen: 9 alkalommal került sor

Összes intézkedések száma: 277 db és ha ebből leszámoljuk az első félévi adatokat akkor az új 
kollégával 2021.09.01-től 158 db intézkedést hajtottunk végre.

Közterületfoglalási engedélyek kiadása: 38 alkalommal 762.700 Ft összegben, 
ami 2021.09.01-ig történt a közterület-felügyelet részéről. A további fennmaradó időre 
vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézője adta ki az engedélyeket. 
(Fenti összesített adat tartalmazza)
Űtellenőri feladatok: Közúti jelzések, úttartozékok épségének ellenőrzése, útmenti árkor 
tisztántartásának ellenőrzése, a komphoz vezető utak, lejárók, lépcsők állapotának ellenőrzése.

Kérem a tisztelt bizottságot vegye figyelembe, hogy a felügyeleten a kollégák 2021.03. 15-től 
felmondtak, 2021.04.01-től egyedül láttam el szolgálatot, úgy, hogy csak keddi és csütörtöki 
napokon tudtam helyszínre kimenni, mert az ügyfélfogadási napokon bent voltam az irodába, 
ezen időpont 2021.08.31 -ig tartott.

Statisztikai adatok:
A rendszeren belül beérkező lakossági észrevételek a legrövidebb időn belül lezárásra került.
A 2021-es év sajnálatosan azt mutatja, hogy egy ember nem tudja ellátni a napi feladatokat, 
ezért mihamarabbi bővítésre van szükség.

A lakossággal véleményem szerint továbbra is jó kapcsolatot tartunk, minden lakossági 
bejelentést a legrövidebb időn belül kivizsgálunk, ha lehetséges email vagy telefonszám alapján 
a visszajelzést megtesszük.
A tavasz és a nyár közeledtével igyekeztem aj árőrszolgálatom alatt a közterületek tisztaságát, 
folyamatosan ellenőrizni a forgalmasabb csomópontokat, iskolákat, óvodákat és a 
problémásabb közterületeket visszatérően ellenőriztem. Ezt azért írom saját nevemben mert 
ezen időszak alatt még egyedül láttam el a szolgálatot.
A járványra való tekintettel fontosnak tartottam a gyalogos szolgálatot, a lakosságot szükség 
szerint tájékoztatni, esetleges észrevételeket, továbbá segítség nyújtást hol kaphatnak.
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Aj óbb idő eljövetelével egyre több állampolgár veszi igénybe a játszótereket, parkokat, a Duna- 
parti részeket így ezek ellenőrzésére számomra kiemelt feladatnak tekintettem ,amit az 
újonnan belépő kollégának feladatkén tovább adtam, persze az összes többi feladattal együtt. 
Átadásra kerültek az új kolléga részére a szolgálati telefon, a fényképezőgép+ töltő is.

Az eljárásrend ismertetése:
Eljárásunk első lépcsőfoka a szóbeli, illetve a szórólapos figyelmeztetés. Ekkor, felszólítjuk és 
egyben tájékoztatjuk az állampolgárokat, hogy ezekre az intézkedésekre miért került sor és 
hogyan tudják az a legrövidebb időn belül megszüntetni.
A második szint az írásos tértivevényes felszólítás kiküldése, a hatósági osztály részéről, ha 
szükséges, melyen már megadott időpontot aduk névre szóló dokumentummal, külön 
ügyiratszámmal és nyomon követhetőséggel.
A következő fokozat a kötelező érvényű határozat meghozatala, mely már magába foglalja a 
szankcionálás lehetőségét. Ezt általában már szakügyintéző (pl. környezetvédelmi-építési és a 
hatósági osztály) végzi.
A legvégső fázis a határozat végrehajtása, szankcionálás mely során pénzbírságot szab ki a 
szakügyintéző, vagy - közterület-felügyelő.
Minden egyes esetben az ügyintéző is és a közterület-felügyelő is betartja a fokozatosság elvét, 
és annak függvényében jár el, (intézkedik.).

Beszámolómat a fentiek alapján megteszem.

Göd, 2022. 02. 15.

Illés Béláné
közterület-felügyelő

Kérem a Tisztelt Bizottságot és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat a fentiek 
alapján elfogadni szíveskedjen.

2131 Göd, Pesti út 81.- 2131 Göd, Pf. 28. - 27/530-064, Fax: 27/345-279 - E-mail: varoshaza@god.hu


