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Tisztelt Képviselő-testület!
Balatonboglár
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
részéről
tájékoztatást kértek a Balatonboglár Közös Önkormányzati Hivatal
közterület-felügyelői tevékenység ellátásával kapcsolatban valamint
javaslatot kértek a 2017 évre vonatkozólag munkájuk átszervezésére.
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET FELADATAI
1. közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott,
engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység
szabályszerűségének ellenőrzése,
2. a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által
tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása,
megszüntetése, illetve szankcionálása,
3. közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet
védelmében,
4. közreműködés
a
társadalmi
bűnmegelőzési
feladatok
megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,
5. közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,
6. közreműködés
a
köztisztaságra
vonatkozó
jogszabályok
végrehajtásának ellenőrzésében,
7. közreműködés
állat-egészségügyi
és
ebrendészeti
feladatok
ellátásában,
8. a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű
használatának és birtoklásának az ellenőrzése,
9. a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a
szükséges eljárás más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (pl.
közterületen
jogosulatlanul,
jogszabály-ellenesen
elhelyezett
építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése),
10.
az önkormányzat rendeletben meghatározott súlykorlátozás
alá eső övezeteiben közlekedő, illetve várakozó járművek behajtási
és várakozási engedélyeinek ellenőrzése,
11.
közúton hatósági engedéllyel (rendszámmal) nem rendelkező
vagy lejárt műszaki vizsgával és közterület használati engedély
nélkül tárolt jármű elszállítással történő eltávolítása, amennyiben
annak tulajdonosa az eltávolításra történő felszólítást követő 10.
napig ennek nem tesz eleget (roncsautó),
12.
a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések
ellenőrzése,
13.
üzemelteti a közterületi térfigyelő kamerarendszert.

14.
közreműködik az önkormányzati vagyon védelmében, és kutya
tartásra vonatkozó jogszabályok végrehajtásában,
15.
közreműködik a zöldterületek és ahhoz tartozó közterületek
védelmében, tisztán tartásában,
16.
közreműködik a közterületi rendezvények előkészítésében és
lebonyolításában,
17.
közreműködik az ár- és belvíz elleni védekezésben,

A KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ ÁLTAL ALKALMAZHATÓ INTÉZKEDÉSEK
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felvilágosítást kérhet
feljelentés megtétele vagy egyéb intézkedés céljából az érintettet
személyazonosságának megállapítása érdekében igazoltathatja,
az igazoltatás során a személyazonosság megállapításához
szükséges
ideig,
rendőrség
megérkezéséig
az
érintettet
feltartóztathatja
a köztisztasági szabályokat megszegő, a táblával jelzett behajtási
tilalmat vagy korlátozást megszegő járművet jogosult feltartóztatni,
köteles felhívni a szabálysértés elkövetőjét a cselekmény, állapot
azonnali vagy határidőre történő megszüntetésére,
a szabálysértés elkövetőjét az összes körülmény figyelembe
vételével a felügyelő figyelmeztetheti vagy helyszíni bírságot
szabhat ki vagy feljelentheti,
a gépjárművel elkövetett megállási, várakozási szabálysértések
esetében az elkövető távollétében a közterület-felügyelő helyszíni
bírságot szabhat ki vagy feljelentheti,
az elkobzás alá eső dolgot átvételi elismervény ellenében
visszatarthatja és az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési
hatóságnak átadja,
a szabálysértésen tetten ért személyt az elkövetés helye szerint
illetékes szabálysértési hatósághoz az eljárás azonnali lefolytatása
érdekében előállíthatja,
elszállítással eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul elhelyezett
járművet, ha a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot
veszélyezteti,
a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt
üzemképtelen
járművet
elszállítással
eltávolíthatja.
Amennyiben a figyelmeztetés, vagy a felszólítás nem jár

•

eredménnyel, a felügyelő a jogszabályban meghatározott további
intézkedést
köteles
megtenni.
Amennyiben
a
távollevő
gépjármű
vezetőjével
szemben
kezdeményezett helyszíni bírságolási eljárás közben az adott jármű
vezetője a járműhöz visszaérkezik, akkor helyszíni bírságolási
eljárásként
folytatható
az
intézkedés.
A felügyelő köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha
a feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tényt, tevékenységet,
mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást
hoznak tudomására, amely a feladatkörébe tartozó ügyben
beavatkozást
tesz
szükségessé.
A szolgálati öltözék (egyenruha), továbbá a szolgálati igazolvány, és
a kötelezően viselendő, egyedi azonosító sorszámmal ellátott
felügyelői jelvény igazolja a Közterület-felügyelethez tartozást.
Amennyiben a szolgálat ellátása során a hatósági ellenőrzés vagy
intézkedés alá vont személy kéri, fel kell mutatni a felügyelői
igazolványt, azonban azt nem adhatja át.
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének12/2016.
(V.27.)önkormányzati rendelete alapján helyszíni bírság kiszabása

A KÖZTERÜLET-FELÜGYELET TEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ
JOGI HÁTTÉR
A Közterület-felügyelet tevékenységét az alábbi törvények és rendeletek
szabályozzák:
1999. évi LXIII. törvénya közterület-felügyeletről
2012. évi II. törvénya szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről
2012. évi CXX. törvényaz egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni
fellépést biztosító módosításáról
1988. évi I. törvénya közúti közlekedésről
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól
(más néven: KRESZ)
21/2012. (IV. 13.) BM rendeleta szabálysértési nyilvántartási rendszer
egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és
rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés
rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt
adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási
rendjéről

22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz
kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról
63/2012. (IV. 13.) Korm. rendeletaz egyes közlekedési szabálysértések
miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság
kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendeleta közúti árufuvarozáshoz,
személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről,
valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról
42/2011. (VIII. 11.) NFM rendeletaz egyes közúti közlekedési szabályokra
vonatkozó
rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással
összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes
szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről
86/2012. (XII. 28.) BM rendeleta rendészeti feladatokat ellátó személyek
és a segédfelügyelők által alkalmazható
kényszerítő
eszközök
igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés
módjáról, a kényszerítő eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra,
valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes
szabályokról
18/2008. (IV. 30.) GKM rendeleta gépjárműről és annak hatósági
jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről
Balatonboglár
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2016.(V.27.)önkormányzati rendeletea közösségi együttélés alapvető
szabályairól

Az előbbiekben leírtak figyelembe vételével Balatonboglár Közös
Önkormányzati
Hivatal
közterület-felügyelői
az
alábbi
jogszerű
intézkedéseket tették meg 2016. január és 2017. március 31 napja közötti
időtartamban:
Az 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletrőlés a 2012. évi II. törvény a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló törvények figyelembe vételével:

1. közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott,
engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység
szabályszerűségének ellenőrzését 72 alkalommal végezték el ebből
18 esetben jegyzőkönyv felvétele volt szükséges.

2. a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által
tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása,
megszüntetése 217 esetben történt meg ebből 47 felszólító levél
került kiküldésre.
3. közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet
védelmében,közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében:
2016 ében 32 napot 2017 év folyamán, 34 napon töltöttek
portaszolgálat ellátásával a Közös Önkormányzati Hivatal épületében
ahol egyúttal a telefonközpontos és információs feladatokat is
ellátták;
4. közreműködés
állat-egészségügyi
és
ebrendészeti
feladatok
ellátásában, 40 alkalommal tettek intézkedést kiemelten 2016
nyarán a Kutyastrand kialakítása során
5. a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a
szükséges eljárás más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (pl.
közterületen
jogosulatlanul,
jogszabály-ellenesen
elhelyezett
építmények,
tárgyak
eltávolításának
kezdeményezése)
43
alakommal történt meg.
6. az önkormányzat rendeletben meghatározott súlykorlátozás alá eső
övezeteiben közlekedő, illetve várakozó járművek behajtási és
várakozási engedélyeinek ellenőrzése,
7. közúton hatósági engedéllyel (rendszámmal) nem rendelkező vagy
lejárt műszaki vizsgával és közterület használati engedély nélkül
tárolt jármű elszállítással történő eltávolítása, amennyiben annak
tulajdonosa az eltávolításra történő felszólítást követő 10. napig
ennek nem tesz eleget (roncsautó) mindösszesen 1 alakalommal
volt szükségintézkedésre.
8. a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések
ellenőrzése
Balatonboglár
közintézményei
és
buszmegállói
körzetében, azaz 11 épület és 14 buszmegálló környezetének
ellenőrzése folyamatos szóbeli figyelmeztetés keretében 147
intézkedésre került sor.
9. üzemelteti a közterületi térfigyelő kamerarendszert.
10.
közreműködik a közterületi rendezvények előkészítésében és
lebonyolításában minden évben a BB Szüreti Fesztiválon látnak el
járőrszolgálatot

A
Balatonboglár
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2016.(V.27.)önkormányzati rendeletea közösségi együttélés alapvető
szabályairól alapján az alábbi intézkedéseket látták el:
Utca- és házszámlatábla elhelyezésével kapcsolatos intézkedések száma 178 db.

Köztisztasággal kapcsolatos ellenőrzések száma 178 db.
Közterület fogyasztott alkohollal kapcsolatos intézkedések száma 72 db.
Hó és síkosság mentesítéssel kapcsolatban 60 db intézkedés volt.
Hulladékgyűjtő-edényzettel kapcsolatos magatartások ellenőrzése a
hulladékszállítást megelőző napon 150 alkalommal történt.
Helyi hirdetménnyel kapcsolatos magatartások ellenőrzése 51 alakommal
történt meg.
A fentieken túl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltak alapján
közigazgatási ügyekben hatósági tanúként 23 alaklommal vettek részt.
A tájékoztató anyagból is látszik, hogy a közterület-felügyelőknek éves
viszonylatban mennyi ügyet kell elintézniükfigyelembe véve a Hivatalban a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXICX. törvényben előírt
kötelezettség, azaz a Szabadságolási Terv betartásával valamint esetleges
megbetegedések miatti átcsoportosításuk miatt úgy gondolom, hogy a
fenti
ügyeket
összességében
megfelelő
színvonalon,
megfelelő
jogértelmezéssel, korrektül végezték el.
2017. évben a turisztikai időszakra a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXICX. törvény 97-99§-ban foglaltak alapján munkaidő keret
kerül megállapításra és ügyeleti valamint készenléti idő lesz elrendelve.
A közterület felügyelők munkáját segítendő újból meg lesznek pályáztatva
a segédfelügyelői álláshelyek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatást elfogadni
szíveskedjen.
Balatonboglár, 2017. április 14.
-

Dr. Markó Péter
jegyző
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