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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 13 
fő,1 fő veszi igénybe a gyermekgondozási segélyt,1 fő tartós betegállományban 
volt. 
 
Az aktívan dolgozó állomány tagjai 9-10 éve végzik a felügyelői tevékenységet, 
munkájukat igyekeznek  szakmailag magas színvonalon ellátni.  
 
2009-ben a közterület-felügyelők nagy hangsúlyt fektettek az illegális 
szemétlerakó helyek felszámolása, az illegális árusítás megakadályozása 
valamint az illegálisan elhelyezett falragaszok megszüntetése, a közterületi 
italozás visszaszorítása, a lakótelepek biztonságának növelése érdekében.  
Nagy erőfeszítéssel igyekeztek ebben az évben is 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,Karácsony Sándor Ált. 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 
több közös éjszakai akcióban vettek részt,a rendőrökkel együttműködve, több 
esetben sikerült a rendőrség által keresett bűnözőt elfogni. 
 
Az elkövetkezendő időszak feladata az eddig elért eredmények megtartása, 
fejlesztése,a  lakossággal való további jó együttműködés megőrzése. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolóban foglaltakat fogadja 
el. 
 
 
                                                                                       
Budapest, 2010. május 20.                                              Dr. Borsány György                            
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Határozati Javaslat: 
 
 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Fővárosi Közterület -Felügyelet XXI. Kerületi Alközpontja 2009. 
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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B E S Z Á M O L Ó 
 

A  Fővárosi Közterület-felügyelet XXI. kerületi Alközpontjának  
 2009. évben végzett munkájáról 

 
 
 

Az Alközpont 2009. évben meghatározott feladatait a Fővárosi Közterület-felügyelet 
igazgatójának szakmai irányítása mellett, Budapest XXI. kerület Csepel önkormányzat 
közigazgatási területén, a közterület-felügyeletre vonatkozó normák és az önkormányzat 
elvárásainak figyelembe vételével végezte.  
 
 
Az Alközpont fő feladata volt: 
 

- A kerület szempontjából kiemelt közterületek fokozott, átfogó ellenőrzése; 
- Az illegális szemétlerakó helyek felszámolása; 
- A hajléktalan személyek által lakott területek feltérképezésében, valamint az 

általuk hátrahagyott hulladék felszámolásában való közreműködés; 
- Az illegális árusítással fertőzött terek és közlekedési csomópontok rendszeres, 

visszatérő ellenőrzése; 
- A rendezvények biztosításában való közreműködés; 
- A felügyelet hatáskörébe tartozó KRESZ  szabálysértésekben való szakszerű, 

fokozott intézkedés; 
- A bűnmegelőzés és a közbiztonság védelme.  

 
 
I. A feladatellátás körülményei 
 
Személyi feltételek:  
Az Alközpont engedélyezett létszám 2009. évben 17 fő volt, melyből két státusz betöltetlen,  
egy fő Gyes-en, egy fő tartós betegállományban volt. A napi feladatok végzésére – 
minimális betegállomány, szabadságolások miatt -  általában 9-10 fő közterület-felügyelő 
állt rendelkezésre,  akik délelőtti (7-15 óráig) és  délutáni (12-20óráig) munkarendben  
dolgoztak.  A személyi állomány képzettségi szintje megfelelő, a felügyelők önképzés 
keretében sajátították el a vonatkozó jogszabályváltozásokat. A nyelvtudása fejlesztése 
érdekében 2 fő angol nyelvtanfolyamon vett részt.    Az Alközpontnál jó csapatszellem, a 
feladatok végrehajtása során együttműködés tapasztalható. Rendkívüli esemény nem történt.  
Egy fő ellen indult fegyelmi eljárás. 
 
Anyagi, technikai feltételek:  
Az Alközpont egy jó műszaki állapotban lévő személygépjárművel rendelkezik. Minden 
felügyelőnek van szolgálati mobiltelefonja, digitális fotók készítésére alkalmas 
fényképezőgépe.   
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II. A 2009. évre meghatározott főbb feladatok végrehajtásának 
tapasztalatai 

 
 
1. A közterület rendjének  és tisztaságának védelme érdekében tett intézkedések  

 
 

 
Közterületi ellenőrzések: 
 
A 25,7 km²-es területet magában foglaló  Csepelen  több, mint 80 ezer ember él. A 
kerület életének élhetőbbé tétele érdekében a közterület-felügyeletnek meghatározó 
szerepe van a köztisztaság, a közlekedés és a köz rendjének megteremtésében, a 
bűnmegelőzésben.  
A kerület az átláthatóbb ellenőrzés érdekében 17 körzetre lett osztva. Minden  
körzethez   egy közterület-felügyelő tartozik, aki a saját körzetének ellenőrzéséért 
maximális felelősséggel tartozik. A felügyelő kapcsolatban áll az adott 
választókörzet képviselőjével, így az adott területen felmerült esetleges szabálysértés, 
probléma megoldásában gyors segítséget nyújthat.    
 
A felügyelők a kerületi, és a Készenléti Rendőrség rendőreivel, a polgárőrökkel, a 
polgármesteri hivatal illetékes munkatársaival karöltve folyamatosan ellenőrizték a 
veszélyeztetett területek  közterületének rendjét,  közbiztonságát. A  frekventált 
helyeken – a Csete B., és a Karácsony S. utcában – e fokozott ellenőrzés mellett még 
posztos járőri jelenlétükkel is hozzájárultak a közterület rendjének megszilárdításához.  
 
A Készenléti Rendőrség rendőreivel június hónapban helyszínei ellenőrzést tartottak  
Csepel északi csúcson.   
Az ellenőrzés során kiemelt figyelmet fordítottak a közterületen folyó szeszesital 
fogyasztás megakadályozására (Ady lakótelep, Csete Balázs utca, Karácsony S. 
sétány), az életvitelszerűen a közterületen tartózkodó hajlék nélküli emberek 
szállásainak felderítésére, megszüntetésére (Szállítók útja, Északi csúcs, Duna part 
papírgyári oldalán az erdő szélén). A Csevak Zrt.-vel együttműködve - egész napos 
akció során - augusztusban a Vízmű lakótelepen és a Csillagtelepen, míg novemberben 
a  Csikó sétányon lévő általános iskola előtt számolták fel a hajléktalanok közterületen 
kialakított illegális szállásait. Ez azonban rövid távú megoldás a probléma kezelésére, 
tekintettel arra, hogy állampolgári jogon használhatják a közterületeket, ugyanúgy, 
mint bárki más.  
Törvényi szabályozás hiányában a felügyelő szabálysértés észlelése esetén 
intézkedhet. A felügyelők a hajléktalanok veszélyeztetettebb csoportjának 
kérdéskörét - az idősek, mozgáskorlátozottak, terhes anyák, gyerekek – megfelelő 
érzékenységgel kezelték, amennyiben tudtak, segítséget nyújtottak részükre.  
 
Szeszesital  fogyasztás tilalmának megszegése miatt  a  218/1999.  Korm. rend. 12. 
§-a alapján 2 db helyszíni bírság(továbbiakban:HB), a  25/2004. (V. 18.) XXI. 
önk.rend. alapján 32  esetben került sor HB kiszabására, összesen 215.000 Ft 
értékben.   
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Köztisztaság ellenőrzése: 
 
A kerület köztisztasági állapotának javítása érdekében feltérképezésre, 
dokumentálásra kerültek Csepel illegális szemétlerakó helyei. Az így feltárt 
szemetes területek  az év során folyamatosan visszaellenőrzésre kerültek. Az illegális 
szemetelők, sittet lerakók tettenérése céljából több alkalommal éjszakai akcióra 
került sor a rendőrséggel, és a polgárőrséggel karöltve. A fokozott ellenőrzéssel 
igyekszünk néhány nagyobb illegális személylerakóhely végleges felszámolását 
elősegíteni, mint például: a Gerinc út területe, a Fácánhegyi lerakó, II. Rákóczi F.u. – 
Budafoki út sarok.  
Csepel belvárosában lévő kukák, a kukák körüli közterület köztisztasági 
ellenőrzése az év során folyamatosan megvalósult. A  Csevak Zrt. minden esetben 
közreműködött a  szemét elszállíttatásában. Az önkormányzati feladatok közé tartozó 
lomtalanítás zavartalan lebonyolításának biztosításában a közterület-felügyelet 
munkatársai tevékenyen részt vettek  
 
Köztisztasági  szabálysértés  (218/1999. Korm. rend.  7. § (128 db), 48/1994. 
Főv.Kgy.  rend. 17. § (7 db) ) miatt 135 esetben került sor HB kiszabására, összesen 
1.227.000 Ft értékben, feljelentés öt esetben történt.  Szilárd hulladékkal 
kapcsolatos szabálysértés miatt (61/2002. Főv.Kgy.) két esetben, összesen  25.000 Ft 
értékben történt HB kiszabása. Elmondható, hogy a köztisztaság javítása érdekében 
2009. évben megtett intézkedések a 2008. évi intézkedésekhez  (72   db HB,  5  db 
feljelentés ) képest  duplájára nőttek.   
 
 

 
2. A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, 

illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének 
ellenőrzése  

 
 
A kerület közlekedését nagymértékben leterheli, akadályozza a teherautó forgalom.   
Emiatt nemcsak forgalmi dugók alakultak ki, hanem az itt élők ki vannak téve a 
kipufogó gázok okozta  környezetszennyezésnek, a teherautók által okozott zajnak, 
közlekedési akadályoknak. Ezek miatt fokozott jelentőséggel bírt a kerületet súlyosan 
terhelő   teherautó forgalom, a közlekedés rendjének ellenőrzése, melyet a 
felügyelők mindennapi munkájukban fontos feladatként kezeltek.   
 
Ennek érdekében a felügyelők a  társhatóságokkal közösen folyamatosan  ellenőrizték 
a  közlekedési csomópontokat, határozottan felléptek a  KRESZ szabályt sértők 
ellen.  Ellenőrzésre kerültek a Behajtani Tilos! tábla tiltása ellenére behajtó, behajtási 
engedéllyel nem rendelkező tehergépjárművek, szankcióként több esetben 
feljelentés,  maximálisan  kiszabható  távollétében  helyszíni  bírság (továbbiakban: 
HB) büntetés került kiszabásra. A felügyelők figyelme minden esetben kiterjedt a 
közúti jelzőtáblák ellenőrzésére, szükség esetén intézkedtek azok pótlására.  A 12 
tonna feletti tehergépjárművek védett övezetekbe történő behajtásának folyamatos, 
fokozott ellenőrzése három olyan helyszínen - Kossuth Lajos u. – Corvin 
csomópont, az I. kapuinál, illetve a Kossuth Lajos utcán lévő Penny market előtt – 
zajlott, ahol a leállított tehergépjárművek nem akadályozták a forgalmat. Az ellenőrzés 
eredményeként kiszűrésre és visszafordításra kerültek a külföldi rendszámú 
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gépjárművek, illetve a figyelmeztetett, szankcionált teherautó vezetők - jogkövető 
magatartást tanúsítva - behajtási engedély, vagy kombinált behajtási engedély 
iránti kérelmet nyújtottak be az illetékes hatósághoz.  
 
A felügyelők a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértésének (218/1999. 
Korm.rend. 54. §) ellenőrzése során:  

- gyalogjárdán, útkereszteződésben, megállni, várakozni tilos táblánál, 
kapubejáróban, gyalogátkelőhelyen történő szabálytalan parkolás 
miatt 203 esetben 956.000 Ft HB-t, 2298 esetben 14.414.000 Ft  
távollétében helyszíni bírságot (továbbiakban: THB-t) szabtak ki, illetve 
469 esetben feljelentést tettek.   

 
- Súlykorlátozást tiltó táblák ellenére behajtó tehergépjárművekkel 

szemben  445 esetben 6.117.000 Ft HB-t, 148 esetben  1.1678.000 Ft 
THB-t szabtak ki, 119 esetben feljelentést eszközöltek.   

        
- A közterületen történő várakozás szabályainak (25/2004. (V. 18.) XXI. 

önk.rend.)  megsértése miatt 24 esetben 182.000 Ft HB-t, 360 esetben 
2.622.000 Ft THB-t szabtak ki.  

 
- A mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóban engedély 

nélküli várakozókat 364 esetben jelentették fel.  
 

A 2009. évi KRESZ-es HB-s, THB-s intézkedéseket a 2008. évi 
intézkedésekkel összehasonlítva megállapítható, hogy  a 2009-ben a HB-s 
intézkedések tekintetében jelentős javulás, a THB-s intézkedések és a 
feljelentések vonatkozásában kicsi visszaesés tapasztalható. (1. és 2. számú 
statisztikai kimutatás)  

 
- Útügyi szabálysértést (218/1999. Korm .rend. 60. §) 8 esetben észleltek, mely 

során  6  HB-t szabtak ki összesen 48.000 Ft értékben, két esetben feljelentés 
történt.  

 
- Hirdetményekkel kapcsolatos szabálysértés (218/1999. Korm. rend. 8. §) miatt 

hat esetben  összesen  58.000 Ft HB-t szabtak ki, feljelentés 172 esetben történt.  
- Jogellenes fakivágás miatt (218/1999. Korm.rend.  19. §) 5 esetben feljelentés 

történt.  
- Közterület-használati szabálysértések miatt (59/1995. Főv. Kgy. rend.) 69 

esetben került sor HB kiszabására 616.000 Ft értékben, feljelentés 20 esetben 
történt. 2009. évben majdnem duplájára nőtt ezen intézkedések száma a 2008. 
évihez képest.  (2008-ban 37 db HB került kiszabásra és 5 feljelentés  történt.). 

 
Az illegális árusítás megakadályozására visszatérő ellenőrzéseket tartottak. Ennek 
érdekében  Csepel frekventált helyein – Karácsony S. sétányon, Csepeli temetőnél, 
Deák téren, Csillag telepen - a rendőrséggel, polgárőrséggel, a VPOP-val 
együttműködve, nagyszabású akciók keretében ellenőrizték az  engedély nélkül 
árusítókat, különös tekintettel a karácsonyi és a húsvéti ünnepek előtti, Csepel 
belvárosában történő árusításokra. Az illegális árusok visszatérésének 
megakadályozására posztos szolgálat felállítására került sor az év során több 
alkalommal a Deák téren, ahol két felügyelő, napi 8 órában az engedély nélküli árusok 
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visszatérését akadályozta meg.  A közterület-felügyelők a szabálysértést több esetben 
HB-val szankcionálták, az illegális árusítás termékei dologvisszatartás útján az 
illetékes szabálysértési hatósághoz kerültek. 
 

3. A közterület, az épített és a természeti környezet, az önkormányzati vagyon 
védelme  

 
A felügyelők napi járőri szolgálatuk során figyelemmel kísérték a közterületen lévő 
műtárgyak, díszburkolatok állapotát, a parkok, játszóterek, zöldterületek, 
sétányok rendeltetés szerű használatát. Nagy figyelmet fordítottak a hajléktalanok 
által előszeretettel szálláshelyként használt  közterületi   padokra, utcabútorokra. 
Szigorúan megbüntették a zöldterületeket parkolónak használó autósokat.  

 
4. Állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátása területén:  

 
A polgárok életének élhetőbbé tétele, komfortérzetének, biztonságának  növelése 
érdekében folyamatos ebrendészeti ellenőrzések, akciók kerültek végrehajtásra a 
kerület különböző közterületein - a lakók által leglátogatottabb helyeken, 
sétányokon, játszótereken.  
Az ellenőrzések során szankcionálásra kerültek az  ebrendészeti szabályokat be nem 
tartó polgárok, különös tekintettel a nagytestű kutyákat tartókra. A kutyatulajdonosok 
figyelmét többször felhívták a póráz, szájkosár, a kutyafuttatók használatára, a 
kutyapiszok eltávolítására. 
 A felügyelők nagy gondot fordítottak a kóbor ebek begyűjtetésére, mely feladat 
végrehajtásához a Fővárosi Állategészségügyi Telep segítségét kérték. Az ellenőrzés 
eredményeként a Hollandi úton 7,  a Duna parton   9, a Szállítók útján 3, a Szállítók 
útján 3, a Rákóczi Ferenc úton 9, a Karácsony S. sétányon 1, Mária kir.-né úton l, a 
Csepel átfogón 2, a Tihanyi úton 2, a Vízmű telepen 7 kóbor eb került befogásra. Erre 
a komoly ellenőrzésre azért volt szükség, mert a kerület lakóinak testi épségét 
veszélyeztették a kóbor ebek Ily módon 44 kutya  került befogásra, melynek 
eredményképpen minimálisra csökkent a veszélye az állatok emberek ellen történő 
esetleges támadásainak. Több esetben a fertőzésveszély miatt - a Csevak 
közreműködésével – intézkedés történt az állati ürülékek eltávolíttatására, a 
közterület fertőtlenítésére.  
 
A felügyelők  kutyával történő veszélyeztetés miatt (218/1999. Korm.rend. 3. §) 23 
esetben 139.000 Ft értékben szabtak ki HB-t. 
 

 
 
III. Együttműködés, közös akciók végrehajtása: 
 
A felügyelők igen fontos feladata volt  a rendezvények biztosításában való közreműködés. 
A polgárőrséggel, és rendőrséggel karöltve biztosították az Áruház téren az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 159. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepséget, a Szent Imre 
téren zajló koszorúzást (szeptember), később az ott zajló október 23-i ünnepséget. A CSŐSZ 
3 napos önkormányzati rendezvényének, és több iskolai sportrendezvénynek a biztosításában 
is részt vettek.   
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Együttműködő partnerek:  
 

• Csepel Önkormányzatával:  41 akció.  
•  a kerületi kapitánysággal: járőrözés, biztosítás akció 21 alkalommal, 

fogadóórán történő részvétel 132 alkalommal 
•  a polgárőrséggel: 14 akció, 
•  a VPOP-val: 8 akció 
•  a Készenléti Rendőrséggel: egy alakommal, 
•  a CSEVAK Zrt.-vel: 12 alkalommal hajléktalan szállások, ebek, 
•  ÁNTSZ-szel: 6 akció, 
•   a Fővárosi Állategészségügyi Teleppel: 13akció 
•  a csepeli iskolákkal, az önkormányzat illetékes  szervezeti egységeivel  
•  helyi tűzoldóság 

 
 
Az együttműködő partnerekkel folytatott ellenőrzések fő célja volt Csepel közterületei 
rendjének, köztisztaságának megteremtése, fenntartása, a jogsértések feltárása, 
megszüntetése,  a polgárok biztonságérzetének megőrzése volt.  Ennek megteremtése 
érdekében szervezett akciók végrehajtása során fő hangsúly az illegális szemétlerakók 
felszámolásán, a hajléktalanok közterületi szálláshelyeinek megszüntetésén, az illegális 
árusítás felszámolásán, a közlekedési csomópontok visszatérő ellenőrzésén,  
a bűnmegelőzésen volt.  
 
 
IV. Lakossági kapcsolatok, kommunikáció: 
 
A közterület-felügyelők napi kapcsolatban álltak a kerület lakosságával, a házak közös 
képviselőivel, amennyiben szükséges volt a képviselőkkel, a rendvédelmi szervek 
munkatársaival. Kultúrált, határozott megjelenésükkel preventív hatást gyakoroltak a 
szabálysértést elkövetőkre. A lakossági bejelentéseket, panaszokat minden esetben 
kivizsgálták, arra jogszerű választ adtak. Sürgős esetben azonnal intézkedtek. A BRFK XXI. 
ker.-i rendőrkapitányság  fogadóóráin havi rendszerességgel részt vettek.   
 
 
V. Bűnmegelőzési tevékenység:  
 
Az Alközpont fontos feladatának tekintette a bűnmegelőzési tevékenységet. A felügyelők 
intézkedéseik során adott esetben felszólították a szabálysértést elkövetőt a jogkövető 
magatartás betartására, a környezet megóvására, a felelős állattartásra, a közlekedési 
szabályok betartására. Ellenőrzésük során e tekintetben nagy hangsúlyt helyeztek a 
meghibásodott közvilágításra, a hiányzó közlekedési jelzőlámpára vagy útburkolati jelre, 
az elhagyott járműre, a hajlék nélküli emberek közterületi szálláshelyeinek 
feltérképezésére, a veszélyhelyzet megszüntetésére.  Az intézkedések erősítése érdekében 
szoros kapcsolatot alakítottak ki a kerületi rendőrkapitánysággal.  
Együttműködésük során segítséget nyújtottak  - helyenként posztos szolgálat felállításával -  a  
tanulók biztonságos közlekedésében a Szent István  úti, a II. Rákóczi F. úti iskolánál, 
biztosították a kerületben megrendezésre került „Diák kerékpár és futóversenyt” és a „Duatlon 
versenyt”. A lakosság szélesebb személyi körének elérése érdekében tájékoztatás  
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hangzott el a Csepp Tv műsorában a Fővárosi Közterület-felügyelet bűnmegelőzési 
tevékenységéről, az iskolai programjáról.  
 
    
VI.  K ö v e t k e z t e t é s :   
 
Az Alközpont a rendelkezésére álló személyi, anyagi, tárgyi  feltételek maximális 
kihasználásával, a  társszervekkel együttműködve sikeresen oldotta meg kiemelt 
feladatait. A közterületek visszatérő ellenőrzése során feltérképezte az illegális 
szemétlerakókat, folyamatos jelenlétével megakadályozta az életvitelszerűen a 
közterületen tartózkodó hajlék nélküli emberek szálláshelyeinek kialakítását, közbenjárt 
azok  megszüntetésében.  A lakosokra veszélyes kóbor ebeket befogta, az engedély nélküli 
árusokkal szemben rendszeresen intézkedett.  
 
2009-ben 237-tel több HB, 29-cel több THB, 145-tel több feljelentés, összesen 411-gyel több 
intézkedés született, mint 2008. évben. 2009-ben összesen 4576 db intézkedés történt.  
 
A felügyelők 2009. évben végzett munkájukkal nagymértékben hozzájárultak a kerület 
polgárai életének, lakókörnyezetének élhetőbbé tételéhez, a szebb, biztonságosabb, tisztább, 
kultúráltabb Csepel  megteremtéséhez.   
(A felügyelők által megtett 2009. évi intézkedéseket az 1. számú, a 2008. évben megtett 
intézkedéseket a 2. számú  statisztikai kimutatás tartalmazza.) 
 
 2010. év kiemelt céljai, feladatai:  
 

1. A köztisztaság megteremtésében való tevékeny közreműködés. A közterületen feltárt 
illegális szemétlerakatok felszámolása. 

2. Határozott fellépés a „vadplakát” ragasztókkal és graffitizőkkel szemben.  
3. A közrend, közbiztonság megszilárdításában való folyamatos közreműködés.  
4. Tehergépjárművek behajtásának folyamatos ellenőrzése. 
5. Hajléktalanok lakta közterületi szálláshelyek folyamatos felkutatása, visszatérő 

ellenőrzése,  
6. Illegális árusok elleni fokozott fellépés. 
7.  Az önkormányzati vagyon védelme. 
8. Üzemképtelen gépjárművek folyamatos felderítése. 
9. Rendezvények biztosításában való közreműködés.  

 
Az Alközpont közterület-felügyelői a jövőben is mindent megtesznek Csepel 
köztisztaságának, polgárai közbiztonságának, a közterületek és a közlekedés rendjének 
megszilárdítása, az önkormányzati vagyon védelme érdekében. E célok megvalósítása Csepel 
óriási közigazgatási területén csak széles körű társadalmi összefogással, állami, helyi 
önkormányzati és civil szervezetekkel együttműködve lehetséges. Az Alközpont köszönetét 
fejezi ki az együttműködő partnerek által nyújtott eddigi segítségért, s jövőre vonatkozóan e 
kapcsolatok fenntartására, erősítésére, további partnerségek kialakítására törekszik.       
                                                                               
B u d a p e s t, 2010. május 20. 
                                                                                    
       Gorócz Lászlóné 
                             Alközpontvezető 
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Feljelentés Intézkedések

eset összeg (Ft) eset összeg (Ft) eset összesen

1 3.§ veszélyeztetés kutyával 18 102 000 18

2 7.§ köztisztasági szabálysértés 72 557 000 5 77

3 8.§ hirdetményekkel kapcsolatos 
szabálysértés 11 80 000 20 31

4 12.§ szeszesital fogyasztás tilalmának 
megszegése 2 8 000 2

5 19.§ Fát jogellenesen kivágott 1 1

6 54.§ közúti közlekedési szabályok kisebb 
fokú megsértése 449 3 519 000 2 524 22 595 000 618 3 591

7 60.§ útügyi szabálysértés 10 140 000 10

8 59/1995. FKgy. rend. 15/B.§ közterület-használati szabálysértések 37 328 000 5 42

9 61/2002. Fkgy.rend. 43.§ telep.szilárd hulladékkal kapcsolatos 
szabálysértés 1 1

10 10/2005. FKgy. rend. 7.§ zöldfelületekkel kapcsolatos 
szabálysértés 1 1

11 61 394 000 2 63

12 41 320 000 253 2 353 000 1 295

13 28 163 000 6 34

729 5 611 000 2 777 24 948 000 660 4 166

egyéb 

összesen:

218/1999.  Korm.rend.

25/2004.(V.18.) XXI. Ker 
Önkormányzat rendelete

szeszesital fogyasztás tilalmának megszegése

A XXI. KERÜLETI ALKÖZPONT 2008 ÉVI INTÉZKEDÉSEi SZABÁLYSÉRTÉSI NEMENKÉNT 

jogszabály § szabálysértés
Helyszíni bírság Távollétében       helyszíni 

bírság

közterületen történő várakozás szabályainak 
megsértése

31

77

4210

63

1
2

34

1

1

18

295

3 591

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

729

2 777

660

HB

 THB

 Feljelentés



Feljelentés Intézkedések

eset összeg (Ft) eset összeg (Ft) eset összesen

1 218/1999.  Korm.rend. 7.§ köztisztasági szabálysértés 1 20000 1

2 218/1999.  Korm.rend. 8.§ hirdetményekkel kapcsolatos 
szabálysrtés 2 2

3 218/1999.  Korm.rend. 54.§ közúti közlekedési szabályok kisebb 
fokú megsértése 5 38 000 14 117 000 19

4 59/1995. FKgy. rend. 15/B.§ közterület-használati szabálysértések 1 10 000 1

7 68 000 14 117 000 2 23összesen:

A FELÜGYELET EGYÉB SZOLGÁLATAINAK 2008 ÉVI INTÉZKEDÉSEi SZABÁLYSÉRTÉSI NEMENKÉNT 

jogszabály § szabálysértés
Helyszíni bírság Távollétében       helyszíni 

bírság

1
2

19

1

1

2

3

4

7

14

2

HB

 THB

 Feljelentés



Feljelentés Intézkedések

eset összeg (Ft) eset összeg (Ft) eset összesen

1 3.§ veszélyeztetés kutyával 23 139 000 23

2 7.§ köztisztasági szabálysértés 128 1 167 000 5 133

3 8.§ hirdetményekkel kapcsolatos 
szabálysértés 6 58 000 172 178

4 12.§ szeszesital fogyasztás tilalmának 
megszegése 2 8 000 2

5 19.§ Fát jogellenesen kivágott 5 5

6 54.§ közúti közlekedési szabályok kisebb 
fokú megsértése 648 7 073 000 2 446 15 581 000 588 3 682

7 60.§ útügyi szabálysértés 6 48 000 2 8

8 48/1994. FKgy. rend. 17.§ fővárosi köztisztasági szabálysértés 7 60 000 7

9 59/1995. FKgy. rend. 15/B.§ közterület-használati szabálysértések 69 616 000 20 89

10 61/2002. Fkgy.rend. 43.§ telep.szilárd hulladékkal kapcsolatos 
szabálysértés 2 25 000 1 3

11 10/2005. FKgy. rend. 7.§ zöldfelületekkel kapcsolatos 
szabálysértés 1 1

12 32 207 000 32

13 24 182 000 360 2 622 000 2 386

14 18 119 000 9 27

965 9 702 000 2 806 18 203 000 805 4 576

k

25/2004.(V.18.) XXI. Ker 
Önkormányzat rendelete

szeszesital fogyasztás tilalmának megszegése

közterületen történő várakozás szabályainak 
megsértése

egyéb 

218/1999.  Korm.rend.

összesen:

A XXI. KERÜLETI ALKÖZPONT 2009 ÉVI INTÉZKEDÉSEi SZABÁLYSÉRTÉSI NEMENKÉNT 

jogszabály § szabálysértés
Helyszíni bírság Távollétében       helyszíni 

bírság

Intézkedési nemek

965

2 806

805

HB

 THB

 Feljelentés

3 682

3
1

32

8

7

89

386
27231331782

5

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14



Feljelentés Intézkedések

eset összeg (Ft) eset összeg (Ft) eset összesen

1 218/1999.  Korm.rend. 54.§ közúti közlekedési szabályok kisebb 
fokú megsértése 15 201 000 10 80 000 17 42

2 218/1999.  Korm.rend. 60.§ útügyi szabálysértés 2 30 000 2

3 59/1995. FKgy. rend. 15/B.§ közterület-használati szabálysértések 4 25 000 2 6

21 256 000 10 80 000 19 50összesen:

A FELÜGYELET EGYÉB SZOLGÁLATAINAK 2009 ÉVI INTÉZKEDÉSEi SZABÁLYSÉRTÉSI NEMENKÉNT 

jogszabály § szabálysértés
Helyszíni bírság Távollétében       helyszíni 

bírság

42

2

6

1
2
3

21

10

19

HB

 THB

 Feljelentés
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