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Beszámoló
a közterület-felügyelet 2019. évi munkájáról
Tisztelt Képviselő-testület !
Az Aszódi Polgármesteri Hivatal szervezeti egységén belül, 2019.01.01-től működik
Településkép-védelmi és Közterület-felügyeleti Osztály.
A tevékenység jellemzően, egymástól eltérő jogi szabályozással határolt területeket érint.
Ugyanakkor a feladat ellátás gyakorlati tapasztalatai alapján, a két terület szervesen együtt
gyakorolható és az érintett területekre jellemző információk és jogosultságok egymást
kiegészítve, növelik a különböző területeken végzendő tevékenységek hatékonyságát.
Jelen beszámoló az osztály közterület-felügyeleti működésére vonatkozik.
Aszód Város Képviselő-testülete, 20/2018. (XI.16.) önkormányzati rendeletével, figyelemmel
a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (2) és (6) bekezdéseire, a 4. § (2)
bekezdésére és a 22. § (1) bekezdésére, létrehozta az Aszódi Polgármesteri Hivatalon belül
foglalkoztatott közterület-felügyelőkkel történő feladat ellátást.
A közterület-felügyeleti tevékenység, Aszód város illetékességi területén, kizárólag
közterületet, közterületen folytatott tevékenységet, önkormányzati tulajdonú ingatlanokat,
illetve az Önkormányzat által üzemeltetett egyéb esetleges területeket, eszközöket érint.
A közterület-felügyelet jogszerű és szabályszerű működésének feltételei, az egyes rendészeti
feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló 2012. évi CXX. törvényben, illetve a
közterületi rend és tisztaság védelme, a tömegközlekedési eszközök használati rendjének
fenntartása a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben és a végrehajtást
elősegítő egyéb rendeletekben foglaltaknak megfelelően lettek kialakítva:
Az Aszódi Polgármesteri Hivatal együttműködési megállapodást kötött a Pest Megyei
Rendőr-főkapitánysággal (1139 Budapest, Teve u. 4-6).
A rendészeti feladatot ellátó személyek alkalmazási feltételeinek biztosításával, a
Felügyelet 4 fő közterület-felügyelői képzéssel és vizsgával rendelkező, a Rendőrség által
kiadott igazolvánnyal és jelvénnyel bíró köztisztviselőt – közülük ténylegesen ketten látnak el
közterület-felügyelői feladatot - , illetve egy segédfelügyelőt foglalkoztat.
A feladat ellátás egyik feltétele az országosan egységes egyenruha és rendszeresített
felszerelési eszközökkel való ellátás. A teljes állomány részére biztosított és a feladatteljesítés
idejére előírt az egyenruházat viselése, egyidejűleg a munkáltató megnevezését és a rendészeti
tevékenység megnevezését tartalmazó jelzés viselésével. A kiadott egyenruha a munkáltató
tulajdona a munkaviszony megszűnéséig, de a felügyelő birtokában van.
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A felügyelő intézkedésének fontos pillére, hogy jellemzően a település életviteli
sajátosságaira tekintettel, a helyszíni bírság alkalmazásánál legyen meg az önkormányzati
rendeletben szabályozott jogalap is. Aszód város képviselő testületének 13/2019 (VI.21.)
önkormányzati rendelete, meghatározza a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint
ezek elmulasztásából adódó jogkövetkezményeket.
Az Aszódi Polgármesteri Hivatal Szerkezeti és Működési Szabályzatának kiegészítése
a 7. számú mellékletében a Közterület-felügyelet ügyrendjét tartalmazza.
Az önkormányzati rendelet csak olyan feladatot állapít meg a felügyelet részére, amelyet
jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe.
I.
A Felügyelet fő feladatai:
a)
a közterület jogszerű használatának, a közterületen folytatott, illetve útkezelői – terület
kezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
b)
a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység
megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,
c)
a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más
hatóság (egyéb szerv) hatáskörébe tartozik,
d)
azon közúti közlekedési szabályok betartásának ellenőrzése, melyeket jogszabály a
közterület- felügyelő hatáskörébe is utal,
e)
közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
f)
közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság
és a közrend védelmében,
g)
Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,
h)
közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának
ellenőrzésében, különösen Aszód Város Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről,
a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és a szervezett
hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 24/2010. (XII.31) önkormányzati
rendelet végrehajtásának ellenőrzésében,
i)
közreműködés az állategészségügyi és ebrendészeti feladatokban,
j)
parkolóhelyekre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése,
k)
a közterületen történő szeszesital-fogyasztás ellenőrzése,
l)
a városképi és tömegközlekedési szempontból frekventált csomópontok folyamatos
vagy visszatérő ellenőrzése,
m)
önkormányzati szervezésű kulturális, sport és egyéb rendezvények forgalomtechnikai
és élőerős biztosítása.
II.
Szervezeti felépítés és személyzeti összetétel.
A személyzeti összetétel és szervezeti felépítés, jelen pillanatban a következő:
Osztályvezető (közterület-felügyelői szakképesítés OKJ képzés) ig. sz.: RSZ115993)
2 főállású közterület-felügyelő (OKJ képzés ig. sz.: RSZ115470; RSZ116211)
1 főállású segédfelügyelő (rendészeti szolgálat (RSZ115516)
1 fő főállású közterület-felügyelői státusz betöltetlen
Településmérnök (közterület-felügyelői szakképesítés OKJ képzés ig. sz.:RSZ116210 )
Az osztály a jelenlegi személyzeti összetételével heti 40 órás munkarendben, kizárólag nappali
vezérléssel biztosítja a rendészeti feladatellátást. Szakszerű és szabályszerű intézkedést
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biztosítva, szükség esetén illetve a főállású állománynak szükséges szabadidő biztosítására, a
jelenlegi hiányzó státuszt osztályvezetői, településmérnöki helyettesítéssel pótoljuk.
A két főállású közterület–felügyelő köztisztviselő. Közigazgatási álláshirdetési felhívásra
jelentkeztek. Jogviszonyuk létesítésének időpontjai: 2019.01.05. illetve 2019.10.01. A
feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy. A felügyelő a közterület-felügyeletről szóló
1999. évi LXIII. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva, jogosult és köteles a
közterületen ellenőrizni a jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását. Jogszabálysértés
esetén eljárást kezdeményez vagy az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységéről szóló 2012. évi CXX. törvényben meghatározott intézkedéseket hajt végre. Az
intézkedésre való jogosultságát a rendőrség által kiadott szolgálati igazolvány dokumentálja.
A segédfelügyelő a munka törvénykönyvéről szóló törvény hatálya alá tartozó munkavállalás
keretében végzi a tevékenységét. Önálló intézkedésre nem jogosult. A segédfelügyelőnek a
68/2012. (XII.14.) BM rendelet 12. §-a alapján ötévente kell részt venni és vizsgát tenni
kiegészítő képzésen.
A segédfelügyelő feladatai ellátása keretében közreműködik:
az önkormányzati rendészeti szerv, illetve a rendészeti feladatokat ellátó személy
feladatkörét érintően az állampolgárok tájékoztatásában,
a rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedéseivel, jelentéstételi kötelezettségével
kapcsolatos jegyzőkönyvek és más iratok előkészítésében,
a védett vagyon őrzésével összefüggésben épület vagy építmény lezárásában,
dolog ideiglenes elvétele esetén az elvett dolog őrzésében és szállításában,
rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedése folytán megsérült személynek történő
segítségnyújtásban,
rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedéseivel kapcsolatos értesítési
kötelezettség teljesítésében, a helyszín biztosításában.
Feladatellátása során formaruhát visel. Feladatellátása idején magánál tartja a rendőrség által
kiadott szolgálati igazolványát.
A rendészeti feladatokat ellátó személyek esetében, a változó jogszabályi és szakmai gyakorlat
szükségszerűvé teszi a már megszerzett tudás szinten tartását. A rendészeti feladatokat ellátó
személy, a jogszabályban meghatározott (15/2012. (VII.6) Korm. rendelet)
vizsgakövetelményeken túl köteles:
a vonatkozó törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott,
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló törvényben meghatározott,
a Btk.-ban meghatározott,
a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott rendelkezések ismeretéből –
bizottság előtt – vizsgát tenni.
A rendészeti feladatokat ellátó személyek a 68/2012. (XII.14.) BM rendelet 12. §-a alapján
ötévente kell részt venni és vizsgát tenni a kiegészítő képzésben.
A jelenlegi állomány tekintetében, a kiegészítő képzésben való részvétel az alábbiak szerint:
2 felügyelő 5 év múlva esedékes
1 felügyelő 4 év múlva esedékes
1 felügyelő 2 év múlva esedékes.
Az állományi összetételből 2 fő közigazgatási szakvizsgával és 2 fő közigazgatási alapvizsgával
rendelkezik. A köztisztviselőknek 2014. évtől kötelező képzéseken kell részt venniük, melynek
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során meghatározott számú kreditpontot kell összegyűjteniük. Az állomány tekintetében, a
kötelező képzést a továbbképzési intézet „Probono” felületén keresztül teljesítettük.
Közterület-felügyelet működése szolgálatellátás formái, belső szabályzatok:
A közterület felügyelők szolgálati tevékenységüket, felügyelői járőrszolgálat keretein belül
teljesítik. Cél, a közterületi rend és tisztaság szempontjából indokolt, rendszeresen visszatérő
vagy folyamatos hatósági ellenőrzés biztosítása, a jogsértő cselekmények megelőzése,
megszakítása, megszüntetése és a szükséges intézkedések kezdeményezése. A járőrszolgálat
során egy vagy több felügyelő együttesen, előre meghatározott útvonalon látja el a feladatát.
Jellemzően a rendészeti feladatot ellátó személyek járőrtárssal vagy segítővel vannak
vezényelve. A település 5 arányos részre van osztva. A felosztott település részeken, a
felügyelők heti rendszerességgel, lehetőleg változó időpontokban végzik a járőrszolgálati
tevékenységet. A jelen beszámoló melléklete a jóváhagyott körzetleírás. A munkavégzés során
a járőrszolgálat napi jelentést készít. A jelentés tartalmazza a napi szintű releváns információkat
illetve helyzetrögzítéseket a közterület állapotára, vagy a közterületen tapasztalt viszonyokra
tekintettel, illetve a végrehajtott intézkedéseket, ide értve a szóban illetve formanyomtatványon
kiadott értesítéseket, figyelmeztetéseket vagy tájékoztatásokat illetve feljelentéseket.
A járőrszolgálat döntően gépkocsival teljesítendő, de a jellemző eddigi aktivitás a kombinált
módon teljesített szolgálat (gépkocsival és gyalogosan).
A gépkocsival történő járőrszolgálat menetlevél kitöltése mellett, a szolgálati gépjárművek
igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzatnak megfelelően történik.
Az illetékességi területen a rendészeti feladatellátás irányultságát, a prioritások megállapítását
és a közösségi együttélésre jellemző sajátosságok megismerését tartottuk az elsődleges
feladatunknak. Ennek érdekében, kialakított formanyomtatványok használatával, állapotfelmérést készítettünk elsődlegesen a területre bejegyzett gazdasági társaságok, üzleti,
szolgáltatási tevékenységet folytatók vonatkozásban. Külön nyomtatvány segíti a felügyelők
adatgyűjtését, a közterületi állapotok rögzítésére. Különösen a burkolati hibák, utak, árkok,
járdák, rézsűk, lépcsők és tartozékainak tekintetében, közvilágítással, közúti
forgalomszabályozással, parkolással, zöldterület használatával kapcsolatos észrevételek
kerülnek rögzítésre. Az időszakosan, átfogó ellenőrzéssel gyűjtött adatok, a városüzemeltetési
osztállyal egyeztetve, kiértékelést követően, alapot szolgáltatnak az esetleges és szükséges
intézkedéseknek az irányultságára.
A begyűjtött információk, kiemelt igények és prioritásokra tekintettel a 2019-es évben az alábbi
feladatokat hajtottuk végre:
Iskola – szolgálat
A rendelkezésre álló állománnyal (jelenleg 3 fő), a közlekedés szempontjából kritikusabb
helyszíneken lévő óvoda és iskolák környezetében, napi szinten a reggeli időpontokban,
demonstratív, baleset-megelőzési, forgalomsegítési tevékenységet folytatunk. Öt helyszínen,
gyalogátkelőknél rotációs formában, minden helyszínen 1 fővel tanítási napokon (07.00; 07.3008.10 terjedő időszakban segítettük a biztonságos közlekedést. Az érintett intézmények
környezetében javult a gyermekek és az őket kísérő felnőttek biztonságérzete és a közlekedés
tényleges biztonsága.
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Piac- szolgálat
A Kondoros téri városi piac átadását és az átadást követő piacozási és parkolási rend kialakítását
a közterület teljes személyzeti állománya segítette. Az eseti jelleggel nyújtott feladatellátás 4
egymást követő hétvégén történt. A szolgálatellátásnak ez a formája is jellemzően a
megelőzésről szólt. Reggel 05.00 órától helyszíni jelenléttel segítettük az új parkoltatási rend
kialakítását. Amennyiben igény jelentkezik konkrét feladat ellátásra, illetve szúrópróbaszerű
ellenőrzésre, a rendelkezésre álló állomány munkarendi vezérlésével megakadályozzuk az
engedély nélküli árusítást, valamint a szabálytalan parkolások miatti közlekedési torlódások
kialakulását.
Illegális szemétlerakók ellenőrzése
Nagy problémát jelent a lakossági kommunális és építési hulladék illegális lerakása. A napi
járőrszolgálat teljesítésekor, előre nem kiszámítható időpontban, az eddig ismert lerakóhelyeket
ellenőrizzük és az intézkedés következményeként rendelkezésre álló információk alapján
közreműködünk az illegális lerakás feltételezett elkövetőinek kiderítésében. (rendszám alapján
történő beazonosítás, a lerakatban talált információk, továbbadása a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező szervekhez.) Dacára a rendszeres járőrszolgálatnak és alkalmanként
figyelő szolgálatnak, tettenérés 2019-ben nem történt. Az egyik potenciális illegális lerakatnál,
a temető környezetében, a ravatalozó mögött 4 kamerás térfigyelő rendszer lett kiépítve. A
rendszer működtetésének jogszerű hátteréről a fentiekben már beszámoltunk. Javasoljuk a
továbbiakban a többi helyszín mobilkamerás megfigyelését. A kamerával megfigyelt területek
növelésével, ezek előre jelzésével illetve pénzügyi feltételek hiányában folyamatos
változtatásával jelentősen csökkenthető az ilyen jellegű cselekmény. A Közterület-felügyelet
biztosításával, a lakosság önkéntes részvételével, a 2019 évben 300 m3 illegálisan lerakott
szemét gyűjtésében és elszállításában közreműködtünk. Írásban történt felszólításra, a Kómár
Gyula és Pauler Tivadar utcákban történő építkezések kivitelezői megszüntették az
tevékenységükből adódó sitt és egyéb törmelék felhalmozást.
Szezonális zöldség-gyümölcs,
kereskedelmének ellenőrzése

virág

és

egyéb

ajándéktárgyak

és

eszközök

A szezonális, ideiglenes esetlegesen rendezvényhez kötött kereskedelmi tevékenységek
ellenőrzésekor, nem tapasztaltunk jogszerűtlen tevékenységet. Az eddig ellenőrzött
helyszíneken Közterület-használati engedéllyel történt a szolgáltatás, árusítás. Megállapítható,
hogy az engedélyben meghatározott kereteket nem lépték túl.
Rendezvények kapcsolatos szolgálat ellátás.
A 2019. évben szervezett Városi rendezvényeken (Generációk napja, Augusztust 20-hoz kötött
Aszód fesztivál, szeptemberben Családok napi rendezvény, egyéb) közbiztonsági
együttműködőkkel összehangolt ellenőrzés, jogsértések megakadályozása, közterületek és
rendezvények rendjének biztosítása érdekében. A rendezvényi területeken napi 24 órás
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jelenléttel közreműködtünk a kitelepített eszközök őrzésében, az ideiglenes forgalmi rendek és
gépkocsi parkolás betartatásában. Kiemelt eredményként értékelhető, hogy a rendőrséggel,
polgárőrséggel, katasztrófavédelemmel közreműködve, a 2019 évi rendezvények,
zökkenőmentesen különösebb rendbontási illetve egyéb események nélkül lezajlottak. Az
érintett területek köztisztasága illetve állagmegóvása megfelelő szintű maradt.
Ebtartással egyéb illetékességi területre tévedt állatokkal, vadakkal kapcsolatos
intézkedések
A felügyelet tevékenységi körébe tartozik többek között az ebrendészeti és állategészségügyi
feladatok ellátásában való közreműködés. A járőrszolgálati tevékenység alatt észlelt eseteken
túl (helyszínen visszatartott eb a rendész érkezéséig 3 esetben, az eb gazdájának értesítése és a
helyszín biztosítása a befogás idejére 2 esetben), feladatkörbe tartozik a lakossági bejelentésre
közterületen állattartáshoz kapcsolódó ügyintézések lefolytatása is. Ebben a körben ebtartással
kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás indult 1 esetben. Állategészségügyi hatósággal
együtt, a szakhatóság felkérésére helyszíni kiértesítések, adatszolgáltatás, kíséret és intézkedés
biztosításában is részt vettünk. A felügyelők a szabályok betartatására elsődlegesen az
érintetteket tájékoztatják a szabályokról. Súlyosabb érdeksérelem esetén, illetve állat tetemek,
településen belül vad észlelése, az ebrendész bevonásával és az illetékes vadásztársaság
értesítésével járulunk hozzá a felmerült helyzetek kezeléséhez.
Kihelyezett konténerek, építési, tüzelő és egyéb anyagokkal kapcsolatos intézkedések
A felügyelői tevékenység jelentős hányada, a közterület-használati engedélyhez, közterületkezelői engedélyhez kötött tevékenységek ellenőrzése. A 2019. évben az ellenőrzés során
elsőrendű szempont a figyelemfelhívás és tájékoztatás volt. Az engedély nélküli tevékenységek
megszüntetése felszólításra megtörténtek. Jelentősen megnőtt a közterület - használati
engedélyek iránti kérelmek száma. Az kiadott engedélyek feltétel rendszerének ellenőrzésekor,
nem tapasztaltunk eltéréseket. Jogszerűtlen közterület-használatért nem indult eljárás.
Térfigyelő szolgálat
A településen jelen állás szerint két helyszínen van kiépítve térfigyelő rendszer. A Szabadság
téren két kamerával, valamint a temető északi bejáratánál a ravatalozó környezetében négy
kamerával működik a közterületi aktivitás megfigyelése. A felvételek rögzítve és 30 napig
tárolva vannak. Nem történik élőkép on-line ellenőrzés. Észlelt esemény illetve jogszabályban
meghatározott igények esetén, a felvételt kizárólag a közterület-felügyelet képviselője
tekintheti meg. A feladat teljesítés része a napi szintű működőképesség ellenőrzése. A
számítógépes központnál felhasználási és üzemeltetési napló van vezetve. Dokumentáltan kell
végezni a visszaellenőrzéseket és adatszolgáltatásokat. A rendszer jogszerű üzemeltetésének a
feltételei a 2019. év végére teljesültek. Az üzemeltetésből adódó intézkedések illetve
tapasztalatok még nem relevánsak. Annyi elmondható hogy a kihelyezést követően nem
képződik újra a szeméthalmaz.
Közterületen tárolt üzemképtelen járművekkel kapcsolatos intézkedések
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Az illetékességi területen a közterület-felügyeleti feladatellátás kezdetén hozzávetőlegesen 10
helyszínen rögzítettünk üzemképtelen, közterületen tárolt gépjárművet. Ezek önkormányzati
kezelésű utak környezetében jellemzően a közúti illetve gyalogos forgalmat csak részben
akadályozva voltak elhelyezve. Volt olyan eset ahol már évek óta a közterületen tárolták a
roncsot. A jogi szabályozás lehetővé teszi az üzeméktelen járművek elszállítását, ugyanakkor
néhány olyan feltételhez kötött a tevékenység, amivel jelenleg az Önkormányzat nem
rendelkezik. (Az elszállítást végző megfelelő jogosultságokkal rendelkező szállító, illetve
tárolási és őrzési feltételek megléte).
Az említett üzemképtelen járművek elszállítást úgy értük el, hogy a tulajdonos illetve
üzembetartó ismeretében, felszólítás történt a közterület jogszerű használatára. Az
üzemképtelen járművek, engedély alapján tárolhatóak ideiglenesen a közterületen. A
tájékoztató, felszólító illetve ideiglenes engedélyező tevékenység eredményeként, 2019. évben
12 helyszínről távolították el az érintettek a közterületekről a „roncsokat”.
Jogszerűtlen területfoglalás és életvitelszerű közterület és ingatlan használat
Lakossági bejelentésre két helyszínen, Berek erdőhöz tartozó bozótos, illetve a Baross utcai
Szakrendelő Intézet bejáratánál lévő elhagyott gépészeti épület (fülke) ellenőrzésekor,
életvitelszerű berendezkedést tapasztaltunk. Mindkét helyszínen sikerült igazoltatni a területet
jogszerűtlenül használókat. Rendőrségi feljelentéssel és közreműködéssel sikerült a területekről
a jogszerűtlen használókat eltávolítani.
Önkormányzati tulajdon védelmében végzett tevékenység
Járőrszolgálati tevékenység alatt sor került a játszótéri eszközök, piachoz tartozó tartozékok
állagrongálásának megszüntetésére. Felszólításra, a rendeltetéstől eltérő használat azonnal
megszüntetésre került. Egyéb intézkedésre nem volt szükség. Számos esetben került sor
azonnali intézkedésre a sárfelhordás megszüntetésére. Szóbeli és írásbeli felszólításra, utak
környezetében a közterületre szabálytalanul kihelyezett kövek, és egyéb fizikai akadályok
hozzávetőlegesen 8 helyszínen eltávolításra kerültek. A Kondoros téri piac parkolójában történt
károkozás elkövetőjével szemben, lakossági bejelentés és helyszínen rögzített adatok alapján
feljelentés és rendőrségi eljárás indult.
Közlekedéssel és parkolással kapcsolatos intézkedések
Sajátos közlekedéshez és időszakos tároláshoz kapcsolódó feltételrendszert, a teljesség igénye
nélkül, az eddigi tevékenységünk tapasztalatai alapján az alábbiak szerint fogalmazzuk meg:
A település központjához kötött, a település létszámához és helyi érdekeltségekhez
viszonyítva a gépkocsi forgalom túlhaladja az indokolt igénybevételt.
Településünk „iskolaváros” jellegéből adódóan nagy a gyalogos és gépkocsis
diákforgalom.
Az összes üzleti tevékenységet folytató szolgáltató, koncentráltan a várost átszelő 3-as
számú országos főút Kossuth Lajos u. és Szabadság tér környezetében tevékenykedik.
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Az M3 autópálya közelsége és az ott előforduló balesetek esetén, alternatív közlekedési
útvonal jellegéből adódóan, halmozottan terhelődik az Aszód központját érintő forgalom.
Az említett környezetben a jogszerű parkolási lehetőségek, ezt az intenzív gépkocsi
forgalmat, a napi szinten tapasztalt állapotok mellett kezelik.
A közterület felügyelők személyes jelenléte, intézkedése, az érintett távollétében kiadott
írásbeli felszólítása, részben segíti a közlekedésben résztvevők magatartás formáját. A
rendőrséggel közreműködve, az alternatív parkolási feltételek bővítésével, valamint egy átfogó
közlekedési koncepció és parkolási rend kialakításával, fókuszált ellenőrzésekkel és a
szükséges kényszerítő intézkedésekkel lehet segíteni a jelenlegi állapotokon.
A felügyelet eddigi szolgálatából adódóan, rendelkezünk információval, igénnyel, és alternatív
javaslatokkal, a település egészét érintő közlekedési és parkolási rendre tekintettel. A Hatvani
kórház által üzemeltetett Rendelőintézet gépkocsi forgalmát, a parkolásra kijelölt területre
irányítottuk. Napi tevékenység része, a Baross utcában eddig megszokott szabálytalan parkolás
megszüntetése.
Üzletek, vendéglátó egységek tevékenységének ellenőrzése
A felügyelet hatáskörébe, kizárólag az üzleti és szolgáltató tevékenységből adódó, a
közterületet és az együttélés alapvető szabályait érintő események tartoznak. Ennek
megfelelően 2019. évben 5 esetben történt szóbeli és írásbeli felszólítás a szolgáltatásból adódó
indokolatlan göngyöleg és egyéb hulladéktárolás, szemetelés és jogszerűtlen közterület
használat megszüntetésére.
Tapasztalatok összegzése
A közterületen végzett rendészeti munka írásban dokumentált részét az alábbi csoportosított
intézkedési számban összegezzük:
Közlekedéshez (KRESZ) kapcsolódó írásbeli felszólítások 178 db.
Közterületen üzemképtelen, illetve szabálytalanul parkoló vagy tárolt gépkocsik 94 db
írásos felszólítás
Szabálytalanul végzett hulladék égetés 4 db írásos intézkedés
Ebrendészet és egyéb állategészségügyi feladatok 10 db írásos intézkedés 1 db
feljelentés, közigazgatási eljárás indítása
Egyéb köztisztasággal, rongálással, útügyi, területfoglalással kapcsolatos írásos
intézkedés 57 db, valamint 2 db rendőrségi feljelentés.
A felsorolt intézkedéseken kívül, a napi jelentések alapján megállapítható, hogy a szóbeli
tájékoztatás személyes kontaktusból adódó információ csere és felszólítás a fenti
intézkedéseknek a többszöröse.
A közterületen végzett ellenőrzési, figyelmeztetési tájékoztatási, és szankcionálási munkára, a
személyes tapasztalatok alapján és a lakossági reakciókból következtetve is szükség van.
Az érintettek döntő hányada közreműködő. Segítő szándékú az olyan észrevétel,
információközlés, amit a kötött idejű munkavégzésből adódóan, a felügyeletnek nem áll
módjában észlelni. A társrendészeti szervekkel, Rendőrséggel, Katasztrófavédelemmel,
Polgárőrséggel a közreműködés adott. Az eddig igényelt, szakhatóságokkal közösen
végrehajtott helyszíni szemlék, intézkedések gördülékenyen lefolytak.
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Nő az igénye a lakosság motiválásának, hogy legyenek tekintettel a saját környezetükben a
közterület állapotára, karbantartására, rendeltetés szerinti használatára, és tevőlegesen
vegyenek részt ezek állagmegóvásában.
Szükség van az illegális tevékenységek kiszűrésére és azok megakadályozására. A
megvalósítás fontos feltétele a meghatározott területek kamerával történő megfigyelése.
A jelenlegi állományi létszám, heti 40 órás munkarendben nem teszi lehetővé a hétvégi piaci
napokon a rendszeres jelenlétet, illetve a délutáni és éjszaka végzett rendészeti munkát is csak
alkalmi vezérléssel, szabadidő kompenzálása mellett lehet elvégezni.
A rendőrséggel történt közös együtt működés tapasztalatait, a települési rendészeti
feladatellátás sajátosságai és a szolgálat első éves, valamint új munkatársak munkába
állításának személyi, tárgyi és jogi feltételrendszerének a kialakítása is befolyásolta. 2019.
évben, az alábbi területeken volt közös feladatellátás:
Önkormányzati ingatlan, illetve közterület szabálytalan foglalása, életvitelszerű
tartózkodás. Feljelentés és közösen végrehajtott akció, a terület kiürítésére, elhagyására.
Önkormányzati tulajdonú terület állapotrongálásához kapcsolódó feljelentés és
rendőrségi nyomozati tevékenység folytatása.
Önkormányzati szervezésben történt rendezvények biztosítása. Több alkalommal több
napos rendezvények, ahol a rendezvény biztosításhoz az éjjel történő őrzés és felügyelet is
társult.
A közös feladatellátást elősegítendő, havi rendszerességgel a rendőrös irányításhoz
megküldésre kerül az állomány havi munkarend beosztása.
Tájékoztató jelleggel rendelkezésre áll a járőrszolgálati körzet leírás. Ennek alapján heti
bontásban ismert a feladat ellátó személyek területi megosztása és jelenléte.
A 2019 évet összegezve nem tapasztaltunk akadályt, illetve nehézséget az egyes
rendészeti feladatellátás és a rendőrségi közreműködés viszonylatában.
A tapasztalatok alapján a Felügyelet személyi állománya, valamint a kialakított tárgyi és jogi
feltételek alkalmasak a hatáskörbe tartozó feladatok megvalósítására.
Határozati javaslat
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020. (VII. 08.) határozata
a közterület-felügyelet 2019. évi munkájáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszódi közterület-felügyelet 2019. évi
feladatellátásának értékelésére vonatkozó beszámolót megismerte, és elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: Aszód város jegyzője

Aszód, 2020. június 17.

Dr. Ballagó Katalin
jegyző
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