23. sz. bizottsági elıterjesztés

Beszámoló a közterület-felügyelet 2013. évi tevékenységérıl
A közterület-felügyelık a város közbiztonságának, köztisztaságának és közrendjének
biztosításában, valamint a köz- és magánvagyon védelmében fejtik ki tevékenységüket. A
közterület-felügyeletrıl szóló 1999. LXIII. tv. értelmében a közterület-felügyelet mőködhet a
Polgármesteri Hivatal belsı szervezeti egységeként, vagy önálló költségvetési szervként,
közterület-felügyelet elnevezéssel.
A közterületi rend és tisztaság védelmérıl a települési önkormányzat közterület-felügyelet útján
gondoskodik, amely a hivatal belsı szervezeti egységeként mőködik.
A közterület-felügyelet feladatát az 1999. évi LXIII. Törvény (Kftv.), a vonatkozó
önkormányzati rendeletek, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
közterület-felügyelettel kapcsolatos feladatainak eljárási rendjét rögzítı szabályzata alapján
végzi.
I. Feladatok meghatározása:








a közterületek jogszerő használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve
útkezelıi hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerőségének ellenırzése;
a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység
megelızése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
közremőködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
közremőködés a társadalmi bőnmegelızési feladatok megvalósításában, a közbiztonság
és a közrend védelmében;
közremőködés az önkormányzati vagyon védelmében;
közremőködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenırzésében;
közremőködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.

II. Tárgyi és személyi feltételek
II.1. Személyi feltételek
A közterület-felügyelet létszáma: 8,5 fı
- 1 fı fıiskolai végzettséggel
- 8 fı középfokú végzettséggel rendelkezik
Fél állás: közbiztonsági referens
A feladatkörében eljáró felügyelı hivatalos személy, feladatát járırszolgálat vagy ırszolgálat
keretében országosan egységes egyenruhában - arra kitőzve egyedi azonosító számmal ellátott
felügyelıi jelvényt – látja el feladatát.
A felügyelı feladatainak ellátása érdekében rendszeres és folyamatos hatósági ellenırzést végez
illetékességi területén. A felügyelıi járırszolgálat a közterület ellenırzés általános formája,
melynek során egy vagy több felügyelı együttesen, elıre meghatározott útvonalon látja el
feladatát. A szolgálat befejezésekor köteles írásos jelentést készíteni a munkavégzés során
tapasztalt eseményekrıl.

2013. április hónaptól kezdıdıen a közterület-felügyelık munkaideje az alábbiak szerint
változott:
Hétfıtıl- péntekig : 7.30-tól 16.00-ig
13.30-tól 22.00-ig
Pénteken és szombaton: 22.00-tıl - 04.00-ig
Az ellenırzések során kiemelt figyelmet kaptak a város terei, játszóterei, az éjszakai
járırszolgálatok során a szórakozóhelyek, valamint a 0-24 óráig nyitva tartó üzletek környéke.
II.2. Tárgyi feltételek
A feladatok hatékonyabb ellátása érdekében a Közgyőlés 2009-ben pályázat útján biztosított 4
db robogót a felügyelet részére, emellett a felügyelık használják a Polgármesteri Hivatal egyik
gépkocsiját. A feladatellátás jelenleg ezekkel az eszközökkel történik.
Az elmúlt évben került kifejlesztésre egy új informatikai, nyilvántartó rendszer. Ennek keretében
4 db androidos készüléket és mobil hınyomtatókat kaptak a felügyelık. A fejlesztéssel jóval
hatékonyabban tudják ellátni a feladatukat. A programcsomag lehetıséget biztosít a helyszíni
bírság, a közigazgatási bírság kezelésére, kötegelt adatkikérésre, behajtási engedélyek
kezelésére, valamint egyéb, elsıdlegesen nem a közterület-felügyelet feladatkörébe tartozó, de a
felügyelı által észlelt problémák észlelésére és az illetékes részére történı továbbítására.
III. Feladatok végrehajtása
A közterület-felügyelet az alábbi intézkedéseket, bírságolásokat hajtotta végre az elmúlt
esztendıben:
1. Közlekedési szabálysértés miatt:
• 692 fı részesült figyelmeztetésben,
• 665 fı részesült helyszínbírságban /a kiszabott helyszíni bírság összege: 6.650.000 Ft/
• 59 esetben ellenıriztük a mozgáskorlátozott engedély jogos használatát. /1 fı
mozgáskorlátozott parkolóban mozgáskorlátozott engedély nélküli parkolás miatt
helyszín bírságolva/,
• közigazgatási bírság kiszabása 5 fıvel szemben történt /150.000 Ft értékben/.
2. Köztisztasági szabálysértés miatt:
• Ellenırzés végeztünk 175 esetben,
• 51 fıt felszólítottunk a szabálysértés megszüntetésére./hó- és síkosság mentesítés,
járda, árok, zöldterület rendezés, szemétgyőjtı konténerek környékének takarítása,
szemetelés stb./
• Szelektív hulladékgyőjtık környékének ellenırzése során 45 esetben jeleztük a
hiányosságokat / telítettség, környezete szemetes, megrongálva/
• Kézi szemetes kelyhek rongálásának, hiányának jelzése 26 esetben
• Utcabútorok rongálásának, elhasználódásának jelzése 16 esetben, ezek
rendeltetésszerő használatára felszólítva 36 fı.
• Csatornák, lefolyók, árkok, járdák, úttestek közlekedési jelzéseinek állapotának napi
ellenırzése, hiányosságok jelzése a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság
felé 142 esetben.

3. Közterület -használata miatt:
• 92 fıt ellenıriztünk
• 19 fıt felszólítottunk az engedély nélküli közterület használat megszüntetésére
/építési-, bontási anyag- mezıgazdasági gépek tárolása/
4. Üzemképtelen, ill. üzemen kívül helyezett gépkocsik engedély nélküli tárolása miatt:
• 5 fı üzemképtelen, ill. üzemen kívül helyezett gépkocsi engedély nélküli tárolásának
megszüntetésére felszólítva. / A felszólításnak eleget tettek./
5. Állattartás szabályainak megsértése miatt:
• 51 fıt ellenıriztünk / kutyasétáltatás, oltási bizonyítvány ellenırzése/
• 23 fıt felszólítottunk a szabálysértés megszüntetésére / póráz, szájkosár nélküli vagy
játszótéren való kutyasétáltatás/
• Elhullott- és elkóborolt állatokról 36 esetben éltünk jelezéssel a gyepmester felé.
6. Szeszesital közterületen való fogyasztása miatt:
• 34 fıt felszólítottunk a szabálysértés megszüntetésére.
7. Közvilágítás ellenırzése
• Közvilágítás hiányosságainak (kapcsoló- biztosítékszekrény ajtó hiánya, oszlop
megdılés, rongálás stb.) napi ellenırzése, hiányosságok jelzése a Városüzemeltetési és
Városfejlesztési igazgatóság felé.
• Éjszakai járırszolgálat keretében 4 alkalommal /a hiányosságok a szolgáltató felé
jelezve/.
8. Rendırséggel közös járırszolgálat
• Szerdai piacnapokon láttunk el közös járırszolgálatot a rendırség járıreivel.
9. Katasztrófavédelemmel való együttmőködés
• 1 fı közterület-felügyelı közbiztonsági referensként napi szinten végzi a
Polgármesteri Hivatal katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatait.
10. Civil szervezetekkel való együttmőködés
A Közterület-felügyelet 2013. évben éjszakai munkavégzéséhez – péntekenként és
szombatonként – 8 alkalommal csatlakoztak a RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat
alacsonyküszöbő szolgáltatást végzı kollegái.
A közterület-felügyelık és a Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat munkatársai közös
munkájuk során felkeresték a város azon pontjait, amelyek a szerhasználók által nagy
valószínőséggel látogatottak (játszóterek, Kilátó, Mészáros L. u., volt laktanya terület).
A közterület-felügyelık az együtt végzett munka során megismerhették azokat a
jeleket (drogszemét), melyek utalnak arra, hogy az adott helyen valamilyen szer
használata folyik. A feltalált drogszemét veszélyességérıl is új ismeretekkel
gazdagodtak (pl.: fecskendık- fertızésveszély).
A Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat munkatársainak bemutatásra kerültek a város
azon területei, ahol még elıfordulhatnak alkalmanként szerhasználók (Halasi u.
garázssor, Tartsay ltp. garázssor).

11. Közremőködés az utcanévváltozásokkal kapcsolatos feladatokban
A közterület-felügyelık aktív közremőködésével zajlottak a névváltoztatással érintett
utcákban a lakók kiértesítése az utcák névváltozásával kapcsolatos teendıkrıl,
valamint az új névtáblák kiadása a változással érintett utcákban.

12. Útellenıri feladatok ellátásában való közremőködés, jelzés
Útellenıri feladatok: Közúti jelzések, úttartozékok láthatóságának, épségének és
mőködésének ellenırzése, pótlása, a közút mellett végzett - a közút forgalmát érintı tevékenységek ellenırzése, az útburkolat állapota - pl. burkolatfelület érdessége,
szennyezettsége, kátyúi, a kiemelt és a süllyesztett szegély állapota, az útpadka
állapota, a vízelvezetés létesítményeinek (útárok, folyóka, csapadékvíz csatorna
víznyelıi) állapota és azok tisztasága; a közmővek felszíni létesítményeinek (aknák és
fedlapok) állapota forgalombiztonsági szempontból, a járdák, lépcsık és lejtık,
várakozóhelyek állapota; a közúti jelzıtáblák, útburkolati jelek láthatósága és állapota,
a forgalomirányító jelzılámpák láthatósága, a jelzésrendszer mőködése, a közúti
passzív biztonsági berendezések (vezetıkorlát, terelı-védıfal) állapota, a komphoz
vezetı utak, lejárók állapota, az út területén lévı, illetve az út menti növényzet
állapota, a földútcsatlakozások sárrázó burkolatának állapota, a földutak és
vízelvezetésük állapota, az útterületen folyó munkák figyelemmel kísérése
(jogszerőség, szakszerőség és határidık megtartása szempontjából); ideiglenes
forgalomkorlátozás, forgalomelterelés megléte, a közút igénybevételének jogszerősége
és az engedélyezett feltételek megtartása; az egyéb mőtárgyak esetében az átereszek
állapota, a mellvédfalak, támfalak állapota. Elemi károk, téli-tavaszi felfagyási és
olvadási burkolat-károk, út-híd rongálások, útlezárást eredményezı balesetek,
biztonságot befolyásoló útszennyezıdések (pl. olajkiömlés, nagymértékő elsárosodás)
esetén soron kívüli útellenırzést kell végezni.
13. Egyéb feladatok:
• Közremőködés a lakossági fórumok által érintett körzetek lakosainak kiértesítésében.
• Közremőködés az állami ünnepeken tartott megemlékezéseken.
• Közremőködés a Mindenszentek ünnepe alatt a temetık és környékének
közbiztonságának javításában.
• A Közigazgatási Igazgatóság Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osztályának hatósági
ellenırzéseiben való közremőködés.
• A közszolgáltató által végzett lomtalanítás idıszakában a város közterületeinek
fokozott ellenırzése.
Kérem a T. Bizottságot a beszámoló jóváhagyására.
Szekszárd, 2014. február 7.
Märcz László
igazgatóságvezetı

