
Budapest XXI. Kerület  

 

Csepel Önkormányzata 

Tanácsnok 
 
 
 
 
 

B ES Z Á M O L Ó 
 

A Fővárosi Közterület -Felügyelet Alközpont Csepel 2007. évi munkájáról 
 

 
 
 
 
 
 
 
Készítette: Górocz Lászlóné 
                  alközpontvezető 
                   

Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete 

2008. évi 91. sz. előterjesztés 

Testületi ülés dátuma: 2008. 04. 17. 

 
 
Előterjesztő: Dr. Borsány György 
                     Koordinációs Tanácsnok 
 
 
 
Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
                     
                    Ügyrendi, Jogi, Kisebbségi és Rendészeti Bizottság 
 
 
 
Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
                        
 
 
                        Dr. Szeles Gábor 
                                 Jegyző 
 

A leadás időpontja:2008. 03. 28-n.                                                 A testületi ülés időpontja: 
                                                                                                              2008.április 17. 
 
 
 



 
                    
 

 
 

Tisztelt  Képviselő- testület! 
 
 
Mellékelten megküldöm a  Fővárosi Közterület - Felügyelet Alközpont Csepel 
alközpontvezetője által készített beszámolót  az Alközpont 2007.évben végzett 
munkájáról . 
Az  alközpont  engedélyezett létszáma 20 fő, a betöltött álláshelyek száma 
jelenleg 13 fő, ebből a létszámból aktívan dolgozó 11 fő/2 fő GYED-en /.A 
beszámoló időszakában még 18 fő felügyelő dolgozott, időközben vagy jobb 
álláslehetőség vagy a korrupció gyanúja miatt távozott vagy kellett távoznia a 
felügyelettől. A meglévő 13 fő  9-10 éve végzi  a felügyelői tevékenységet 
magas szakmai színvonalon, és igyekeznek munkájukkal  pótolni a hiányzó 
létszámot. A cél az engedélyezett létszám „ feltöltése,” de nem minden áron. 
 
2007-ben a lakossági bejelentésekre igyekeztek gyorsan, hatékonyan reagálni, az 
elsődleges szempont a közterületek biztonságának növelése volt és a csepeli 
lakosság jobb közérzetéhez való hozzájárulás. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolóban foglaltakat fogadja 
el. 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2008.március    -n.                             
 
 
                                                                              Dr. Borsány György 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati Javaslat: 
 
 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Fővárosi Közterület -Felügyelet Alközpont Csepel 2007.évi 
beszámolóját     elfogadja. 
 
 
Felelős: Tóth Mihály  
              polgármester 
 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató szavazata szükséges. 
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FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET 
XXI.k. ALKÖZPONT CSEPEL 

2007.évi beszámolója 
 
 
 
 
.  
 
Az alközpont főbb feladatai : 
 
A közterület-felügyelői munka szempontjából kiemelten fontos a  közterületek 
fokozott, átfogó ellenőrzése. 
        

• Az árusítással fertőzött terek, közlekedési csomópontok rendszeres visszatérő 
ellenőrzése az árusítás megszüntetése. 

• Rendezvények biztosítása 
• A felügyelet hatáskörébe tartozó egyéb ( KRESZ stb.) szabálysértésekben való 

intézkedés.  
 

• Posztos szolgálat a kerület frekventált  közterületein ( Csete Balázs u., Piac és 
környéke)   

• Bűnmegelőzés a közrend közbiztonság védelme (szabálysértések 
kialakulásának megelőzése, Biztonságos Iskola mozgalomban való részvétel).   

• Önkormányzati vagyon védelme 
• A lakosság részéről történt lakossági bejelentések, gyors, hatékony szakszerű 

kivizsgálása 
• Együttműködés a társszervekkel 

 
Működési területe: 
 
A XXI. kerület kezelésében és tulajdonában lévő közterületek egészére terjed ki.  
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Személyi és technikai eszközök 
 
 Az alközpont engedélyezett létszáma 17 fő, jelenleg 15 fő közterület felügyelő az      
alközpont létszáma, a tervezethez képest 2 fő hiányzik. 
Januárban 18 fővel indultunk, majd július, augusztus, szeptember hónapban 5 fő 
távozott az állományból, októberben kaptunk 3 fő kollégát. Átlagban 12-13 fő 
közterület-felügyelő végzett napi feladatokat, ami  2006 évhez képest 3 fővel kevesebb 
volt, ebből a létszámból 1 fő egész évben, 1 fő szeptembertől GYES-en volt. 
Szolgálatunkat kétműszakban láttuk el. Az alközpontunk 2 db személygépjárművel 
rendelkezik..  A Nissan gépjármű 10 éves korához és az igénybevételéhez mérten a  
fenntartása, ill. műszaki állapota ( havonta szervizbe) hagy kívánni valót maga után. 
Renault  3 éves műszaki állapota kielégítő. 
Októbertől az épületen belül új felújított helyiségeket kaptunk külön bejárattal, ami 
megfelel a jelenlegi létszámunknak.  
Minden felügyelő szolgálati mobil telefonnal rendelkezik. A mobil telefonok 
használata gyors biztonságos, az egymásközötti  kommunikáció érthető, zavarmentes.  
A fővárosi Közterület-felügyelet  digitizálta a fotók készítését, használatát, arhiválását 
így modern, könnyen kezelhető digitális fényképezőgéppel rendelkezik minden 
felügyelő. 
 
 
Személyi és fegyelmi helyzet 
 
Az alközpont személyi állományának összetétele jó, egymáshoz való viszonyuk 
probléma mentes. 
A szolgálati felszerelések, az egyenruha viselése, valamint higiénikus megjelenésük 
előírásszerű. 
Az állomány családi állapota nagyobb részben kiegyensúlyozott rendezett. 
 
 
      
 
Az alközpont állománya szakmai továbbképzésen vett részt. A továbbképzésen 
elsajátított elméleti és gyakorlati oktatás nagy mértékben elősegíti a közterületen 
végzett  munka minőségét.                                                                     
Az alközpont dolgozói 2 alkalommal jutalomban részesültek. 
Felügyelő ellen fegyelmi eljárás nem indult, 1 fő ellen eljárás folyik korrupció miatt 
A rendkívüli munkavégzésre önként jelentkeznek. 
Szemán János alközpontvezetői ill. Rónai István alközpontveztő-helyettesi megbízását 
szeptember 1 hatállyal visszavonták. Október 1-től Gorócz Lászlónét bízták meg az 
alközpont vezetésével ill. december 1-től Dezsericzky Gézát az alközpontvezető-
helyettesi feladatok ellátásával. 
Az alközpontban 2 fő kapott szóbeli alközpontvezetői figyelmeztetést. 
Az alközpont egészségi állapota kielégítő, betegállomány minimális. 
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Végrahajtott feladatok:     
 
Az alközpont tevékenysége az említett időszakban sikeres volt. Járőrszolgálatunk 
hatására  a Csepeli piac környékéről kiszorítottuk az engedély nélküli árusokat. A 
CSEVAK Kft-vel közösen felszámoltuk az ideiglenesen kialakított hajléktalan 
szállásokat Csete B. utcai, Karácsony S. utcai, Béke tér, Szent Imre tér , Áruház tér, 
Ady E.u.-Kossuth L u. sarkánál, a 159-es buszvégállomásnál lévőket.  
Napi rendszerességgel ellenőriztük a /drosztok/  rendeltetésszerű használatát,   
melynek   hatására   elvétve tapasztalunk szabálysértést, úgy a taxisok, mind a magán 
gépjárművezetők részéről.     
A kerületben elhagyott rendszám nélküli ill. roncs állapotú üzemképtelen gépjárművek 
elszállítása augusztus hónapig , melynek során  30 db  gépjármű került elszállításra a  
Loacker Kft –vel kötött szerződés alapján. Szeptember hónaptól a szállítás szünetel, 
jelenleg 31 db kiértesítőzött, ellenőrzött gépjármű vár elszállításra.  
A kerületben ezen időszakban az Ebrendészeti telep munkatársaival közösen 15 db 
kóbor ebet fogtunk be. 
 
Kiemelt  célellenőrzések: 
 
03.14.-én az Áruház téren 1848-49-es forradalom és szabadságharc 158. évfordulója 
tiszteletére rendezett koszorúzási ünnepséget biztosítottuk a  kerületi Kapitányság 
munkatársaival. 
04.17-20.közötti időben Biztonságos Iskola Mozgalom címen a Katona J. utcai 
Általános Iskolában tartottunk tájékoztatást. 
04.18.-án a Polgárvédelmi Napon  vettünk részt, ahol drogteszt, ill. ifjúsági versenyek 
stb. rendezvényt tartottak. 
04.19-én Kerületi Diák Olimpia döntő megrendezésére került sor, feladat rendezvény  
biztosítását a rendőrséggel és a polgárőrséggel közösen. 

 
 
05.09-11 közötti időben  a Biztonságos Iskola Mozgalom címen a József A. úti ill. a II. 
Rákóczi F. úti  Általános Iskolában tartottunk tájékoztatást. 
05.25-27  közötti időben a Csepeli Napok rendezvény sorozat biztosítása, ellenőrzése. 
06. 18-22 közötti időben közös akció a rendőrséggel 06:00-22:00 az Ady E. és az 
Árpád u. közötti területen járőrszolgálat keretében ellenőriztük a szabálytalanul 
parkoló gépjárműveket és hangoskodó ill. alkoholfogyasztó hajléktalanokat.  
06.28.án  közös bejárás Kereskedelmi Csoport munkatársaival a Puli sétányon 
üzemelő boltok nyitva tartása, ill. szeszesital árusítása, fogyasztása miatt. 
08.08.-án Munkaügyi Felügyelettel egész napos helyszínbiztosítását végeztük a 
Karácsony S. u.- Petőfi úti építkezésen. 
Szeptember hóban folyamatosan reggeli és az esti órákban közterületen való italozás 
ellenőrzése, megszűntetése a Csete Balázs utcában és környékén. 
Szeptember hónapban folyamatosan 14:00-17:00 óra közötti időben helyszínbiztosítást 
végeztünk a Szent Imre téren lévő Általános Iskola biztonságos közlekedés elősegítése 
végett 

 3



09. 08.-án és 09.-én a Mária Napi Búcsú biztosítását végeztük a kerületi Kapitányság 
munkatársaival és Polgárőrséggel közösen a sport telepen.. 
09.18.-án a Hollandi úton Duatlon futóverseny biztosítása a kerületi Kapitányság 
munkatársaival és Polgárőrséggel közösen. 
09. 22.-én „ Miénk a Nap” egészségnapos rendezvény biztosítása  a kerületi 
Kapitányság munkatársaival és Polgárőrséggel közösen. 
10. 29-én, és 31.-én a Csevak Zrt. munkatársaival pavilonok bontásánál biztosítottuk a 
zavartalan munkálatokat. 
10. 12-13-14.-én „BORÜNNEP” a 3 napos rendezvény biztosítása a kerületi 
Kapitányság munkatársaival és Polgárőrséggel közösen. 
10. 26 – 11. 04.-ig  a  „Mindenszentek” halottak napi megemlékezés a Csepeli temető 
és környékének folyamatos ellenőrzése, főleg az engedély nélküli virágárusítás és 
szabálytalan parkolás megakadályozása, a forgalom biztosítása a kerületi Kapitányság 
a  Polgárőrséggel közösen. 
12.17.-tól 21.-ig  folyamatos rendőr-felügyelő járőrszolgálat, VPOP, rendőrséggel 
közösen karácsonyi vásár, piacok  ellenőrzése. 
 
Társszervekkel való kapcsolattartás, együttműködés: 
 
Az alközpont állománya a társszervekkel jó, szinte napi kapcsolatban van, és továbbra 
is felszeretné tartani az együttműködést , a jó munka kapcsolatot. 
A XXI. ker. Rendőrkapitányság rendőreivel napi  kapcsolatban vagyunk közös 
járőrszolgálat, a rendezvények közös biztosítása. A Fővárosi Közterület-felügyelet, a 
VPOP ,, BRFK munkatársaival   kapcsolatunk alkalomszerű, közös célirányos, 
eredményes akciókat szervezünk. 
A kerületben működő Önkormányzat, Polgárőrség, ÁNTSZ , CSEVAK, 
munkatársaival igen eredményesen tudunk együtt dolgozni a kerület közterületeit 
érintő napi problémáinak sikeres megoldása érdekébe 
 
A fent említett időszakban az alközpont állománya : 
 
XXI. ker. Rendőrkapitánysággal közös járőrözés,  szinte mindennap 
VPOP –vel közös akcióban 24 alkalommal vettünk részt / 859 karton cigarettát, 1 
Audi gk./elkobzására került sor 
ÁNTSZ munkatársaival  9 alkalommal tartottunk közös bejárást / főleg hajléktalan 
szállások ellenőrzése céljából / 
Polgárőrséggel közös akcióban 20 alkalommal 
Fővárosi Közterület-felügyelet ebtelep 12 alkalommal közös ellenőrzés / 15db eb 
befogása / 
Munkaügyi Felügyelettel közös akcióban 2 alkalommal vettünk részt 
Önkormányzat munkatársaival közös akcióban 20 alkalommal vettünk részt 
CSEVAK munkatársaival  18 alkalommal tartottunk közös ellenőrzést 
 
 
Alközpontunk a fent említett időszakban, összehasonlítva a 2006-os év ezen 
időszaka alatt megtett intézkedési számmutatókkal az alábbi intézkedéseket tette: 
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                                                       2006 évben         2007 évben   
 
 
Helyszíni bírság kiszabására :    685 eset  4.050.000Ft    698 eset  4.404.000FT 
Távolléti helyszíni bírság:       2.512 eset 18.034.000Ft  3021 eset  
22.027.000Ft 
Feljelentést  alkalmaztunk:          225 esetben     319  esetben  
Talált tárgy                9 esetben         2  esetben 
Értesítő                     313  esetben      294 esetben    
Figyelmeztetést            872 esetben      159 esetben 
 
 
Összesen            2006    3.197 esetben             22.084.000Ft                                             
       2007    3.719 esetben          26.431.000Ft helyszíni bírságot 
szabtunk ki.   
 
 
 A 2007 évben 279 esetben tettünk feljelentéseket, a kerületben található 
mozgássérültek részére fenntartott parkolók ellenőrzése során, a jogosultság nélkül 
várakozó gépjárművekkel szemben.                                                            
A fenti adatokból kiderül, hogy a figyelmeztetések száma jelentősen csökkent, mivel 
nem volt elég visszatartó ereje / szóbeli ráhatás /.  
A felügyelet részéről is szigorodott az adminisztrációs okiratok kitöltése, kezelése.  
 
 

 
Az intézkedés szabálysértési nemekre bontva, az elmúlt év adataival 
összehasonlítva. 
 
 

2006      2007  
 
 
R 3 § Veszélyeztetés kutyával 
HB: 34 esetben   167.000Ft , felj:3  HB: 24 esetben 98.000Ft,  felj.:1 
R 7 § Köztisztasági szabálysértés 
HB: 111 esetben  618.000Ft  felj:13  HB: 83 esetben 490.000Ft   felj.:4 
R 8 § Hirdetményekkel kapcsolatos szabálysértés 
HB: 43 esetben  228.000Ft     HB: 24 esetben   146.000Ft   
R 12 § Szeszesital árusítás, kiszolgálás és fogyasztása tilalmának megszegése 
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HB: 16 esetben  74.000Ft  felj.:1     HB:2 esetben  10.000Ft  felj:2 
R 19 §   Tilos fakivágás     
HB 1 esetben 5000Ft felj. :1   HB 1 esetben 8000Ft  
R 54 § Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése 
HB: 307 esetben 2.011.000Ft    HB: 368 esetben  2.355.000Ft   
 feljelentés:167      feljelentés: 312 
THB  2007 esetben 14.057.000Ft                       THB  2549 esetben..18.261.000Ft 
R 60 § Útügyi szabálysértés 
HB: 45 esetben  241.000Ft    feljelentés:3   HB: 12 esetben   55.000Ft   
FKGY rend 19/2005 Üzemképtelen járművek engedély nélküli tárolása 
HB: 5 esetben  35.000Ft                HB: 4 esetben  25.000Ft     
FKGY rend 59/1995 közterületek használatáról és rendjéről 
HB: 29 esetben 159.000Ft  HB: 90 esetben   681.000Ft   
FKGY 61/2002 Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági szab. 
HB: 1 esetben  5.000Ft feljelentés : 3 
Ktr: 25/2004 5§ 1/j zöldterületek ideiglenes igénybevétele / eng. hiánya 
HB:18 esetben  109.000Ft    felj. 16            HB: 31 esetben   183.000Ft   
THB: 502 esetben 3.975.000FT  THB:472 esetben 3.766.000Ft 
Ktr: 25/2004  3§ /1/c Teherautóval 4 órán túli várakozás 
HB:1 esetben  10.000Ft        HB:2 esetben 20.000Ft 
Ktr: 25/2004 5§ /2/ szeszesital fogyasztás közterületen  
HB: 75 esetben  393.000Ft         HB: 57 esetben  333.000Ft   
      

 
 
A 2006-os év ill. a 2007-es évben megtett intézkedések számszaki mutatói alapján 
megállapítható, hogy alközpontunk kiegyensúlyozottan végzi feladatát. A kerület 
lakossága elfogadta a felügyelői munkavégzés során tapasztalt szakszerűséget és 
határozottságot a közterület-felügyelők részéről. Ennek köszönhetően emelkedett a 
kiszabott helyszínbírság összege, amely fontos számszaki mutatója az elvégzett 
feladatok minőségi és szakszerűségi megoldásának. 
 
A 2007 évre igényelt technikai és helységgel kapcsolatos igénylésünket ( DVD író, 
íróasztalok cseréje, digitális fényképezőgépek, új íroda helység )  az Önkormányzat 
biztosította részünkre, amit ez úton szeretnénk megköszönni. 
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                                                                                                         Gorócz Lászlóné 
                                                                                                         alközpontvezető 
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Fővárosi  Közterület- felügyelet

Csepeli Alközpont

             2007és 2006 évben megtett intézkedések összehasonlítása

Szabálysértés megosztása év figy. THB 
eset THB összeg HB 

eset HB összeg feljelen
tés

Főv. tul.közter.haszn.és rendje
2007 90 681000
2006 29 159000

Fakivágás
2007 1 8000
2006 1 5000 1

Köztisztasági szabálysértés
2007 83 490000 7
2006 112 623000 13

Parkrongálás 2007 472 3776000 31 183000 0
2006 502 3975000 18 109000 16

Útügyi Szabálysértés 2007 12 55000
2006 45 241000 3

Üzemképtelen gépjármű tárolása 2007 4 25000
2006 5 35000

Veszélyeztetés kutyával 2007 24 98000 1
2006 34 167000 3

Szeszesital árusítás,fogy. Közter. 
2007 2 10000 2
2006 16 74000 1

közúti közl.szab. kissebbfokú 2007 2549 18261000 368 2355000 312
megsértése 2006 2007 14057000 307 2011000 185
TGk-val történő 2007 2 20000
4 órán túli várakozás 2006 1 10000

Szeszes ital fogy. Közterületen
2007 57 333000
2006 75 393000

Egyéb: / hirdetmények tiltott elh. 2007 24 146000
csendháborítás, vesz.tárgyak elh. 2006 43 223000

Összesen
2007 3021 22.027.000 698 4.404.000 319

2006 2509 18.034.000 685 4.050.000 185

Mindösszesen 2006                eset / forint     3.197     22.084.000

Mindösszesen 2007                eset / forint    3.719      26.431.000
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