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Tisztelt  Képviselő - testület! 
 
 
  A Fővárosi Közterület-felügyelet Csepeli Alközpontja  engedélyezett létszáma 
17 fő, a betöltött álláshelyek száma 15 fő, ebből a létszámból aktívan dolgozó 14 
fő,1 fő veszi igénybe a gyermekgondozási segélyt. 
 
Az aktívan dolgozó állomány tagjai 9-10 éve végzik  a felügyelői tevékenységet, 
munkájukat igyekeznek  szakmailag magas színvonalon ellátni.  
 
2008-ban nagy hangsúlyt fektettek az illegálisan elhelyezett falragaszok 
megszüntetésére, a közterületi italozás visszaszorítására, a lakótelepek 
biztonságának növelésére. Nagy erőfeszítéssel igyekeztek az Ady – lakótelep 
környezetét élhetőbbé tenni, a Csillag- telep időseit jelenlétükkel megvédeni, a 
közlekedés szempontjából veszélyeztetett iskolák gyermekeinek biztonságát  
reggeli, és délutáni órákban megőrizni./Mátyás Király Ált. Iskola, Eötvös József  
Ének és –Zenetag. Ált. Iskola,GENIUS Tehetséggondozó Iskolánál stb./ 
 
Lakossági bejelentéseknél törekedtek gyorsan, hatékonyan reagálni, minden 
esetben az elsődleges szempont a közterületek biztonságának növelése  és a 
csepeli lakosok komfort érzetének növelése volt a cél. 
 
A rendőrséggel, polgárőrökkel az együttműködés jó volt, ennek köszönhetően  
Csillagtelepen megakadályoztak egy rablást, és elfogtak egy veszélyes bűnözőt. 
 
Az elkövetkezendő időszak feladata, a minél szélesebb társadalmi réteg 
meggyőzése arról, hogy észrevételeikkel, a közterület rendjének megőrzésével, 
segítsék a közterület rendjének megóvását. 
  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolóban foglaltakat fogadja 
el. 
 
 
                                                                                       
Budapest, 2009.május 14.                                              Dr. Borsány György                             
                                                                                                                                                     
 
 



 
 
 
 
Határozati Javaslat: 
 
 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Fővárosi Közterület -Felügyelet Csepel Alközpontja 2008. évi 
beszámolóját   elfogadja. 
 
 
Felelős: Tóth Mihály  
              polgármester 
 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
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Beszámoló 
 

Az alközpont főbb feladatai és területe 
 
A csepeli alközpont 2008.évre meghatározott főbb feladatai: 
 

• Bűnmegelőzés, a közrend, közbiztonság védelme, különös tekintettel a 
veszélyeztetett területekre (Csete B.u.,Karácsony S.u.) 

• Ebrendészeti ellenőrzés, különös tekintettel a nagytestű kutyákra (póráz, 
szájkosár) az elkészült kutyafuttatók használatának szorgalmazásával 

• Rendszeres ebrendészeti akciók szervezése, az Ebrendészeti Teleppel közösen. 
(kóbor ebek befogása)  

• A védett, behajtani tilos súlykorlátozási övezetek fokozott ellenőrzése (12 t, 6 t, 
3,5 t) 

• A rendszám nélküli gépjárművek felderítése 
• A rendszámmal rendelkező, lejárt műszaki vizsgával közterületen tárolt 

gépjármű tulajdonosokkal szemben szabálysértési eljárás kezdeményezése 
• Az 59/1995 FKGY rendelet 4§ e.) pontjában foglaltak ellenőrzése a 

közterületen  
• Az illegális szemétlerakók felderítése, felszámolása, fokozott ellenőrzés az 

érintett területeken 
• A kerület képviselőinek segítségnyújtás a közterülettel kapcsolatos 

hatáskörünkbe utalt problémák megoldásában. 
• Együttműködés a társszervekkel, közös akciók, közös járőrszolgálat 
• A kerület szempontjából kiemelt 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)  
• Önkormányzati vagyon védelme 
• A lakosság részéről történt lakossági bejelentések kivizsgálása, a problémák 

megszüntetése 
 
 
Személyi és technikai feltélek 



 
Az engedélyezett létszám:17 fő 
 
2008.január 1-én 15 fős létszámmal kezdtük az évet, majd 3 fő távozott a felügyelettől, 
július, augusztus hónapban, más felügyelettől áthelyezéssel 2 fő érkezett az 
alközpontba. 
 
A jelenlegi létszám 15 fő, ebből 1 fő veszi igénybe a gyermekgondozási segélyt. 
 
Betegállomány,szabadság miatt elmondható,hogy átlagosan 9-10 fő végzett napi 
feladatokat. 
 
Szolgálat kétműszakban került ellátásra, délelőttös műszak: 0700 - 1500 óráig, a 
délutános műszak 1300 - 2100 óráig dolgozott. 
 
Szombati napokra rendkívüli szolgálatot szerveztünk az eddig elért eredmények 
megtartása érdekében, valamint a veszélyhelyzetek kiküszöbölésére (pl.piac, Duna-
part) 
 
Az alközpont 2 db személygépjárművel rendelkezett, 2008. áprilisától 1 db Renault 
személygépjármű áll rendelkezésre, melynek 4 éves műszaki állapota kielégítő,de a 
kétműszakban való használat miatt, félő, a gépjármű üzemeltetési költsége nő. 
 
Minden felügyelő szolgálati mobiltelefonnal rendelkezik, a mobiltelefonok használata 
gyors, biztonságos, az egymás közötti kommunikáció érthető, zavarmentes.  
 
A Fővárosi Közterület-felügyelet digitalizálta a fotók készítését, használatát, 
arhiválását, így modern, könnyen kezelhető digitális fényképezőgéppel rendelkezik 
minden felügyelő. 
 
Rendelkezünk még 2db PDA készülékkel, amely a kerületben kiadott várakozási 
engedélyek ellenőrzésénél nyújt segítséget. 
 
Az állomány és a fegyelmi helyzet 
 
Az alközpont személyi állománya szakmai szempontból jó, egymáshoz való viszonyuk 
kielégítő. 
A szolgálati felszerelések, az egyenruha viselése, valamint higiénikus megjelenésük 
előírásszerű. 
Az állomány családi helyzete nagyobb részben kiegyensúlyozott, rendezett. 
Az alközpont dolgozói 2 alkalommal jutalomban részesültek. 
A rendkívüli munkavégzésre önként jelentkeznek. 
Az alközpontban 1 fő kapott alközpontvezetői figyelmeztetést. 
Az alközpont egészségi állapota kielégítő, betegállomány minimális. 
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Továbbképzés 
 
Az alközpont állománya 2-2 napos továbbképzésen vett részt, a továbbképzés témái az 
„Ügyfélorientált viselkedés”, valamint ’Konfliktus-és stresszkezelés”. A 
továbbképzésen elsajátított elméleti és gyakorlati oktatás nagymértékben javítja a 
közterületen végzett munka minőségét, és a kulturált viselkedést az ügyfelekkel 
szemben. 
 
Végrahajtott feladatok 
 

• Február – március hóban minden felügyelő felvette a kapcsolatot a saját 
körzetének képviselőjével telefonon, és felajánlotta a körzetükben előforduló 
hatáskörünkbe utalt szabálysértések, problémák esetén a közreműködést. 

• A fokozott ellenőrzések hatására a Kis-Duna-parton csökkent az illegálisan 
elhelyezett szemétlerakóhelyek száma, és a zöldfelületen való gépjármű 
behajtás, parkolás. 

• Hajléktalan szállások felderítése- megszüntetése, pl. Papírgyár háta mögötti 
terület,Vénusz utca buszfordulónál, Mars u.- Jupiter utcánál , 

• 2008. április 9 - június 30 közötti időben „köztisztasági akció során” Csepel 
közigazgatási területén az alábbi intézkedések történtek: 
     - 20 esetben 171.000.-Ft összegben szabtunk ki helyszíni bírságot, 
     -2 esetben került sor feljelentésre 

• A hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező gépjárművek felderítése 
• Több alkalommal közös bejárás rendőrséggel, ÁNTSZ, halőrökkel 
• Északi terület, a Francia-öbölnél hajléktalan szállás, szennyeződés felderítése, 

közreműködés a Duna-part köztisztaságának javításában.  
• Csete B. u. és környékének napi rendszerességgel történő ellenőrzése, 

közterületen való italozás megszüntetésére való törekvés,együttműködés a 
rendőrséggel a drogterjesztés és fogyasztás megakadályozására 

• Csepel frekventált területeinek, a Karácsony S. u.sétányon, ill. piac és 
környékén a jövedéki termékek közterületen való árusításának ellenőrzése, a 
VPOP-val. 

•  Közérdekű lakossági bejelentések kivizsgálása, a probléma megszüntetése 
PMH, zöld számon, alközponti telefonon érkező, ill. körzeti képviselők által 
jelzett, Csepel lakosságát irritáló szabálytalanságok miatt.pl.szabálytalan 
parkolás,illegális szemételhelyezés stb. 

• Az Ebrendészeti telep munkatársainak segítségével 59 db kóbor eb befogása 
• A parlagfűvel szennyezett területek felderítése, és intézkedés kezdeményezése 

annak tulajdonosával szemben, ill. magánterület esetén e-mailen keresztül 
pontos címmel, fotóval továbbítottuk a Csevak Zrt. felé intézkedés céljából. 
(kényszerkaszálás) 

• Szeméttároló konténerek környezetének ellenőrzése 
• A szeméttároló edények, szelektív hulladékgyűjtők mellé lerakott illegális 

szemét „tulajdonosának”  felkutatása, és feljelentése 
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• Fokozott ellenőrzésre került, a kerületben található mozgássérültek részére 
fenntartott parkolók ellenőrzése 

•  Az Önkormányzat igényeinek megfelelően szombati napokon is végeztünk 
hatósági ellenőrzést főleg (Duna-part, piac és környékén, és ebrendészeti 
szabálysértés miatt) 

• A súlykorlátozás alá eső területek ellenőrzése (3.5 t, 6 t, 12 t) 
Csepel közigazgatási területén nagy a teherforgalom, a behajtási engedély nélkül 
behajtókkal szemben feljelentést, ill. a maximálisan kiszabható 20.000.-Ft 
helyszíni bírság került alkalmazásra  

 
 
Kiemelt célellenőrzések 
 

• 2008.02. 06.-án közös bejárás az Önkormányzattal, cél: a kerületben lévő 
illegális szemétlerakó helyek felderítése 

• 2008.03.04.-én közös bejárás a 16.sz.öevk.megválasztott képviselőjével, cél: a 
körzetben lévő problémák felderítése. 

• 2008.03.13.-14-én az Áruház téren 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 
158. évfordulója tiszteletére rendezett koszorúzási ünnepség biztosítása 

• 2008.04.09.-én  társszervekkel közösen, a „Tavaszi köztisztasági ellenőrzés” 
végrehajtásának intézkedési tervével kapcsolatos megbeszélésen vettünk részt. 

• 2008.04.15.-én az MTV 1 stábjával és az Ebrendészeti Telep munkatársaival 
akció szervezése 

• 2008.04.29.-én Duna-part -papírgyár oldalánál- az erdőben hajléktalan szállás 
felszámolása a Csevak, és az Ebtelep munkatársaival közösen, a felügyelet 
részéről a helyszín biztosítása. 

• 2008.04.29.-én lakossági fórumon vettünk részt, ahol a felügyelethez intézett 
kérdéseket válaszoltuk meg. 

• 2008.05. 17.-én közös bejárás a 10.sz.öevk.megválasztott képviselőjével, a 
bejárás célja, a körzetben előforduló köztisztasági szabálysértésekkel 
kapcsolatos feladatok, ellenőrzések.  

• 2008.05.20.-án a Horgász Egyesület két tagjával és a PMH munkatársával 
bejárás, cél a Duna-parton előforduló köztisztasági ill. a behajtási engedéllyel 
kapcsolatos problémák megvitatása  

• 2008.05.29-én Kerületi Diák Olimpia döntőjének biztosítása  
• 2008.06.17.-én halőrökkel közös járőrszolgálat a Francia- öbölnél az ott lakó, 

hajléktalan szállások felderítése. 
• 2008.06. 25.-én a Francia-öbölben a hivatal dolgozóival,a rendőrséggel, 

ÁNTSZ-szel, Csevak munkatársaival közös bejárás, a teendőket feltérképezése 
céljából 

• 2008.07.07.-én helyszín biztosítás a Simon Bolivár szobránál  
• 2008.08. 13-22 közötti időben az Ady E. és az Árpád u. közötti területen 

járőrszolgálat keretében a hangoskodó ill. alkoholfogyasztó hajléktalanok 
ellenőrzése 
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• 2008.08.15.-29 közötti időben reggel és az esti órákban folyamatos ellenőrzés a 
Cirmos sétányon, az ebrendészeti szabálysértést elkövetőkkel szemben 

• 2008. 09. 01 -.30 közötti időben a XXI. ker Rendőrkapitánysággal 8 
alkalommal vettünk részt előre tervezett, célirányos akcióban. (12 t feletti 
behajtási engedély ellenőrzése) 

• 2008. 09.13 Diák kerékpár verseny biztosítása. 
• 2008. 09. 15 PMH munkatársával lakóközösségi megbeszélés a Csete B. u. 

rendszeres alkoholfogyasztás miatt 
• 2008. 09.18.-án, 23.-án, és 29.-én közös akció a rendőrség, PMH, Parking Kft., 

BRFK a 12 t feletti gk. engedélyének ellenőrzése. 
• 2008. 09.18. „Fut a Csepel” helyszínbiztosítás polgárőrökkel, rendőrséggel 

közösen. 
• 2008. 09.20. Kerékpárverseny biztosítása polgárőrökkel, rendőrséggel közösen. 
• 2008. 09.26-28 közötti időben „CSŐSZ” 3 napos Ön. rendezvény biztosítása 

polgárőrökkel, rendőrséggel közösen. 
• 2008. 10. 01 - 31 közötti időben a XXI. ker Rendőrkapitánysággal 7 

alkalommal vettünk részt előre tervezett, célirányos akcióban. /12 t feletti 
behajtási engedély ellenőrzése 

• 2008. 10. 01. Völgy u.- Kossuth L.úti parkolóban a hajléktalanszállás 
felszámolásánál helyszín biztosítása. 

• 2008. 10. 14. Munkaügyi Felügyelet, rendőrséggel a Szabadkikötő úti építési 
terület lezárása, ellenőrzése.  

• 2008. 10. 21 A Csevak Zrt-vel közösen hajléktalan szállás megszüntetése. 
• 2008. 10 .22. Szent Imre téren tartandó október 23.-ai ünnepségen való 

részvétel, annak biztosítása.  
• 2008. 10.30 - 11.02.-ig A Csepeli Temető és környékének ellenőrzése, főleg a 

folyamatos közlekedés biztosítása. 
• 2008. 11. 01 - 30 közötti időben a XXI. ker Rendőrkapitánysággal 6 

alkalommal vettünk részt előre tervezett, célirányos akcióban. (12 t feletti 
behajtási engedély ellenőrzése) 

• 2008. 11. hóban a XXI. ker. Rendőrkapitányság körzeti megbízottak által tartott 
fogadóóráin a közterület-felügyelők is rész vettek, ahol a felügyelet hatáskörébe 
utalt szabálysértésekkel kapcsolatos panaszokat, bejelentéseket fogadtuk a 
lakosság részéről. 

• 2008. 11.28-tól 2 héten keresztül a Szent István úti Általános Iskola előtti 
zebrán a diákok biztonságos közlekedését segítettük a reggeli, ill. a délutáni 
órákban. 

• 12. hóban a XXI. ker. Rendőrkapitányság körzeti megbízottak által tartott 
fogadóórákon a közterület-felügyelők is rész vettek, ahol a felügyelet 
hatáskörébe utalt szabálysértésekkel kapcsolatos panaszokat, bejelentéseket 
fogadtuk a lakosság részéről. 

• 12.12.-én a Fácán-hegyi dűlő melletti ivókutak környékének ellenőrzése során a 
XXI. ker. Rendőrséggel közösen nagy mennyiségű betontörmeléket, ill. 
kommunális szemetet észleltünk, ezért a rendőrség feljelentést tett az ügyben, a 
közterület-felügyelet hatósági tanúként vett részt (magán terület) 
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Társszervekkel való kapcsolattartás, együttműködés 
 
Az alközpont állománya a társszervekkel napi kapcsolatot tart fenn, 
A XXI. ker. Rendőrkapitányság rendőreivel  közös járőrszolgálatot látunk el. 
Alkalomszerű munkakapcsolat volt jellemző aVPOP –val,BRFK-val.Különböző 
célirányos akciók részeseként vettünk részt a közös munkában. 
 Az Önkormányzat, Polgárőrség, ÁNTSZ, CSEVAK, munkatársaival igen 
eredményesen tudunk együtt dolgozni a kerület közterületeit érintő napi problémáinak 
sikeres megoldása érdekében. 
 
 
Közös akciók 
 
XXI. ker. Rendőrkapitányság - közös járőrözés 
VPOP 13 alkalommal közös akció 
Polgárőrséggel 17 alkalommal közös akció 
Fővárosi Közterület-felügyelet Ebtelep 24 alkalommal közös ellenőrzés  
Önkormányzat munkatársaival közös akcióban 21 alkalommal vettünk részt 
CSEVAK munkatársaival 24 alkalommal tartottunk közös ellenőrzést 
ÁNTSZ munkatársaival 7 alkalommal tartottunk közös ellenőrzést 
A kerületben működő Horgász Egyesülettel, és az ott dolgozó Halőrökkel 4 
alkalommal  voltunk közös bejáráson az RSD mentén. 
A kerületben működő több civil szervezettel is felvettük, ill. tarjuk a kapcsolatot, az 
általuk szervezett fórumon rész veszünk, a tőlünk elvárt segítséget minden esetben 
megadjuk. 
 
Az Alközpont munkatársainak intézkedései  
     2008    2007 
 
Helyszíni bírság kiszabására :      749 /   5.839.000Ft  698 /   4.404.000 
Távolléti helyszíni bírság:         2.842 / 25.327.000Ft          3021 / 22.027.000 
Feljelentést  alkalmaztunk:          657 esetben   319 esetben 
Feljelentés, áruvisszatartás         7 esetben       0 esetben 
Előőállítás                      1 esetben       0 esetben  
Közérdekű bejelentések kivizsgálása      622 esetben 
 
Összesen  megtett intézkedések:   4.256 esetben                      4.038 esetben   
                                                                   
 
 
2008.01.01. - 12.31.-ig az alközpont által megtett helyszíni bírságok (HB) távollétében 
kiszabott helyszíni bírság /THB / és feljelentések szabálysértési nemekre bontva. 
    
Veszélyeztetés kutyával szabálysértés (póráz és szájkosár nélkül kutyáját nem a 
kijelölt helyen engedte szabadon, ill. ebét kóborolni hagyta) 
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HB: 17 esetben   97.000Ft  
 
Köztisztasági szabálysértés miatt, mert közterületen szemetelt (csikket, elhasznált 
papírzsepkendőt, bezacskózott szemetet dobott el, ill. a szelektívgyűjtők mellé 
hulladékot helyezett el, komunális hulladékot nem a kijelölt helyre rakott le. A 
tulajdonos elmulasztotta az ingatlan előtti járda takarítását ill. síkosságmentesítését, az 
építkezések során szilárdburkolatú útra felhordott sarat nem takarította le. 
HB: 78 esetben  570.000Ft, feljelentés:7 
 
Hirdetményekkel kapcsolatos szabálysértés miatt, (mert föleg a belvárosban lévő 
villanyoszlopokra, falra, szemeteskukákra hirdetmény ragasztot) 
HB: 10 esetben  90.000Ft, feljelentés:19 esetben 
 
Szeszesital fogyasztás tilalmának megszegése, mert közterületen (főleg kisboltok 
előtt) szeszesitalt fogyasztottak 
HB: 80 esetben  485.000Ft   
 
Tilos fakivágás 
 Feljelentés: 1  
  
Útügyi szabálysértés, mert az ingatlana előtti járdát felbontotta, ezzel balesetveszélyt 
idézett elő, ill közterületre utat épített.  
HB: 9 esetben  130.000.-Ft 
 
Közterületek használatáról és rendjéről szóló rendeletet megszegte, közterületet 
engedély nélkül használta, vagy nagyobb mértékben (reklámtábla kihelyezés, 
konténer, építőanyag tárorás), ill engedély nélküli árusításra vette igénybe. 
HB: 38 esetben 357.000.-Ft, feljelentés 2 esetben  
Áruvisszatartás, feljeletés, előállítás 8 esetben árusítás miatt  
 
Zöldfelület engedély nélküli használata, rongálása, parkolásra zöldterület 
ideiglenes igénybevétele engedély nélkül 
HB 60 estben 451.000Ft, távolléti helyszíni bírság 211 esetben 1.956.000.-Ft 
Feljelentés :6 esetben 
 
218/1999.(XII.28.) kormányrendelet 54§ szabálytalan parkolás, a KRESZ kisebbfokú 
megsértése miatt. 
 
Súlykorlátozást tiltó táblák ellenére behajtó tehergépjárművekkel szemben 
3.5 t, 6 t, 12 t súlykorlátozást tiltó táblákat figyelmen kívűl hagyta, a védett övezetekbe 
behajtott. 
HB 236 esetben  1.950.000.-Ft, THB 978 esetben 11.736.000.-Ft 
95 esetben feljelentés 
 
 
Rokkantak részére fenntartott parkolóban engedély nélkül várakozott. 
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Jogosultság nélkül elfoglalta a rokkantak részére kijelölt parkolóhelyet 
Feljelentés: 439 esetben  
 
218/1999.(XII.28.) Kormányrendelet 54§ KRESZ szabályok kisebbfokú 
megsértése (gyalogjárda, útkereszteződés, megállni, várakozni tilos, kapubejáróban, 
gyalogátkelőhelyen való szabálytalan parkolás miatt. 
HB 217 esetben 1.679.000.- Ft, THB 1.744 esetben 11.545.000.-Ft  
 Feljelentés: 86 esetben  
 
Ezen idő alatt megtett intézkedések számszaki mutatói alapján megállapítható, hogy az 
alközpont kiegyensúlyozottan végzi feladatát. A kerület lakossága elfogadta a 
felügyelői munkavégzés során tapasztalt szakszerűséget és határozottságot a 
közterület-felügyelők részéről. Ennek köszönhetően emelkedett a kiszabott helyszíni 
bírság összege, amely fontos számszaki mutatója az elvégzett feladatok minőségi és 
szakszerűségi megoldásának. A távolléti helyszíni bírság minimális csökkenésének 
oka, hogy a BM nyomda az új formanyomtatványokat nem tudta időre elkészíteni, így  
március hóban formanyomtatvány nem állt rendelkezésünkre, illetve jogszabályi 
változás. 
 
Kiemelt feladatokg 

• A közrend és közbiztonság védelme 
• Csepel köztisztaságának védelmét, az illegális szemétlerakó helyek 

felszámolása 
• A súlykorlátozás alá eső, védett övezetbe történő behajtás fokozott ellenőrzése 

(3,5 t; 6 t;12 t;) 
• A hajléktalanok szabályellenes magatartásának fékentartása 
• Önkormányzati vagyon védelme, (közutak és tartozékai, zöldterületek, 

játszóterek, parkok) 
• Az Üzemképtelen gépjárművek feltérképezése, intézkedés megtétele 
• Kulturált, szakszerű, hatékony intézkedések megtétele a szabálysértések 

észlelése esetén. 
• Eggyütműködés a társszervekkel, és a civil szervezetekkel. 

  
 
Budapest, 2009 április 12. 
 
                                                                                                        Gorócz Lászlóné 
                                                                                                         alközpontvezető 
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Fővárosi  Közterület- felügyelet

XXI. KERÜLETI ALKÖZPONT

             2008és 2007 évben megtett intézkedések összehasonlítása

Szabálysértés megosztása év figy. THB 
eset THB összeg HB 

eset HB összeg feljelen
tés

Főv. tul.közter.haszn.és rendje
2008 38 357000 10
2007 90 681000

Fakivágás
2008 1
2007 1 8000

Köztisztasági szabálysértés
2008 78 570000 7
2007 83 490000 7

25/2004. (V.18.)Ön Kt.rendelet 2008 211 1956000 60 451000 6
zöldfelületen eng. nélk. gk. tárolás 2007 472 3776000 31 183000

Útügyi Szabálysértés 2008 9 130000
2007 12 55000

25/2004. (V.18.)Ön Kt.rendelet 2008 3 20000
közter.haszn.és rendje megszegé 2007 4 25000

Veszélyeztetés kutyával 2008 17 97000
2007 24 98000 2

Szeszesital árusítás,fogy. Közter. 
2008 4 20000
2007 2 10000 2

közúti közl.szab. kissebbfokú 2008 2623 23281000 453 3629000 620
megsértése 2007 2549 18261000 368 2355000 312
25/2004. (V.18.)Ön Kt.rendelet 2008 8 90000 1 10000 2
TGk-val történő várakozás, tárolás 2007 2 20000
25/2004. (V.18.)Ön Kt.rendelet kö 2008 76 465000
alkoholfogyasztás tilalmának meg 2007 57 333000

Egyéb: / hirdetmények tiltott elh. 2008 10 90000 19
csendháborítás, vesz.tárgyak elh. 2007 24 146000

Összesen 2008 2842 25.327.000 749 5.839.000 665
2007 3021 22.027.000 698 4.404.000 319

Mindösszesen 2008  eset / forint     3.591     31.166.000

Mindösszesen 2007 eset / forint      3.719      26.431.000
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