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ELŐTERJESZTÉS 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2011. október 13-i ülésére,  

a beszámoló a közterület-felügyelő tevékenységéről  
napirend tárgyalásához. 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  

AA  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleett  aa  22001100..  nnoovveemmbbeerr  2255--eeii   üülléésséénn  mmeeggaallkkoottttaa  aa  kköözztteerrüülleett--ffeellüüggyyeelleett  
mműűkkööddéésséérrőőll   ééss  mműűkkööddéésséénneekk  eeggyyeess  kkéérrddéésseeii rrőőll   sszzóóllóó  20/2010.(XI.25.) önkormányzati 
rendeletet, mellyel létrehozta a közterület felügyeletet 1 fő köztisztviselő alkalmazásával.  
A közterület-felügyelet a Polgármesteri Hivatal hatósági irodájának szervezetében az aljegyző 
irányításával működik. A feladatellátást végző köztisztviselő be lett iskolázva a 2010. 
novembertől 2011 februárjáig tartó közterület-felügyelői tanfolyamra. Sikeres vizsga után 
2011. április 1-jétől lehetővé vált a hivatalos eljárás alkalmazása, illetve teljes jogkörrel 
láthatta el feladatait a rendeletben és a szolgálati szabályzatban meghatározottak szerint. A 
szabálysértőkkel szemben eljárhatott és indokolt esetben  helyszíni bírságot is kiszabhatott. 
 

A közterület-felügyelő elsődleges feladata a város utcáinak, tereinek, és egyéb 
közterületeinek folyamatos ellenőrzése, a helyi rendeletek betartatása, vezetői utasítások 
végrehajtása és a különböző problémák megoldása, amelyek ehhez a munkakörhöz tartoznak. 
Tevékenysége igen sokrétű, hiszen a közterület-felügyelői szolgálati szabályzatban rögzítettek 
mellett még számos egyéb feladatot kell ellátnia. 
Ezekről a feladatellátásokról szeretnénk tájékoztatást adni a teljesség igénye nélkül, törekedve 
arra, hogy a beszámolóból képet kapjon a testület és a lakosság arról, hogy milyen fő feladatai 
és intézkedési lehetőségei vannak a felügyelőnek. 
 

A közterület tisztántartása igen fontos szempont a városnak. Ennek érdekében a 
lakosság felé 78 felszólítás lett kiküldve az ingatlan és az ahhoz tartozó közterület 
gondozatlansága miatt. A kiküldött felszólítások közül mindössze hat esetben kellett hivatalos 
eljárást lefojtatni egy esetben helyszíni birság lett kiszabva és öt alkalommal szabálysértési 
eljárás lett elindítva. A többi esetben a lakosság a felszólításban meghatározott öt 
munkanapon belül elvégezte az ezzel kapcsolatos munkálatokat és megtisztította az ingatlant, 
illetve az ehhez tartozó közterületet is. 

 
Bejelentés alapján történő helyszíni ellenőrzések végrehajtása, az ezzel kapcsolatos 

jegyzőkönyv, fotók és egyéb bizonyítékok készítése  és ha szükséges, akkor a szabálysértési 
eljárás lefolytatása illetve a helyszíni bírság kiszabása is a munkafeladat része. Ezekhez az 
ellenőrzésekhez tartozik a város körül elhelyezkedő állattenyésztő illetve állattartó telepek 
szemléje,vagy akár a lakosság által bejelentett bármely olyan fajta észrevétel amely sértheti  
az önkormányzati rendelet valamelyikét. 

 
A város rendőrei nagy segítséget nyújtottak és nyújtanak a mai napig a Közterület-

felügyelet eredményesebb munkájához. A szoros együttműködés a rendőrséggel nagyban 
segíti az engedély nélküli árusok kiszorítását a városból, akik engedély, illetve regisztráció 
nélkül próbálnak különböző árucikkeket eladni, illetve venni, nem kevés esetben a lakosság 
kárára.  
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A feljelentések és a helyszíni birság kiszabása a munkakör egyik legfontosabb 

feladata. Ebben az esetben azok a személyek lettek bírságolva, akik a helyi rendeletek 
valamely pontját megsértették. Az eddig eltelt idő alatt 9 helyszíni birság lett kiszabva 
mintegy 69.000  Ft értékben, valamint 5 szabálysértési eljárás lett kezdeményezve ennek 
eredménye az előzőekben  említett engedély nélküli árusok lehető legnagyobb mértékben való 
kiszorítása valamint a tisztább rendezettebb közterület. 

 
A közterület-használati engedélyek kiadásával és nyilvántartásával kapcsolatos 

feladatokat a közterület-felügyelő átvette a műszaki csoporttól. Az elmúlt 11 hónapban 52 
Közterület használati felhívás lett kiküldve, amelyből mintegy 27-en váltották ki az ehhez 
szükséges engedélyt és ezzel eddig 64.175  Ft bevétele lett az Önkormányzatnak. A többi 
esetben, a felhívásban feltüntetett 5 munkanapon belül az érintett visszaállította a terület az 
eredeti állapotát. Ezekben az esetekben nem kellett helyszíni bírságot, illetve szabálysértési 
lejárást alkalmazni. Ha ezt elmulasztotta, akkor kezdődhetett el a hivatalos eljárás ellene, de 
erre eddig nem került sor, mert minden lakos élt a két lehetőség valamelyikével. 

 
2011. áprilisától a Polgármesteri Hivatal udvarán felállítottunk egy ideiglenes, öt 

férőhelyből álló kutyakennelt a befogott ebek tárolására. Az ebek többsége az erre a célra 
készített fúvócsővel lett befogva, amelyet egy altatószerrel feltöltött repülődárdát betöltve és 
azt kifújva lehet alkalmazni. Az altatószert szigorú feltételekkel állatorvos jelenlétében a 
gyógyszer mennyiségét jegyzőkönyvbe foglalva, lehet csak alkalmazni. 
A módszer hatékonyságát bizonyítja, hogy eddig 12 kutyát sikerült befogni, ebből mintegy 5 
talált új otthonra és gazdára. Sajnos 7 állat a tartási idő lejárta és a gazdakeresés 
sikertelensége miatt injekcióval fájdalommentesen elaltatásra került. Az örökbeadásból 
adódóan mintegy 3000  Ft bevétele származott a hivatalnak, de ami a legfontosabb, hogy öt 
eb talált új gazdára és otthonra. Az elhullott állatok közterületekről eltávolítása is a közterület-
felügyelet munkájához tartozik. 

 
Fontos feladat a közvilágítás folyamatos ellenőrzése és a hibák jelzése az E-on felé és 

az ezzel kapcsolatos lakossági bejelentések kezelése.  
 
A közterület-felügyelet legfontosabb együttműködő partnerei közé tartozik a 

rendőrség és a polgárőrség. A közterület-felügyelő napi kapcsolatban áll a helyi kmb. 
tagjaival, és tagja a helyi polgárőrségnek. Ezekkel a szervekkel közös járőrözésekben vesz 
rész, amivel hozzájárul a város közrendjének és közbiztonságának erősítéséhez. A közterület-
felügyelő a rendőrséggel és a polgárőrséggel együttműködve közreműködik az önkormányzati 
és egyéb városi szintű rendezvények, valamint a sportesemények biztosításában és 
közreműködik azok zavartalan lebonyolításában, ha szükséges az adott problémák 
kezelésében. 

 
A munkakörbe tartozik még a piac rendszeres ellenőrzése az engedély nélküli árusok 

kiszorítása a piac területéről, valamint az ott felmerülő problémák megoldása és minden olyan 
cselekmény esetében hivatalos eljárás lefolytatása, amely az önkormányzat piacokról szóló 
rendeletében foglalt előírások valamelyikét megsérti. 

 
A különböző szabálysértési eljárások során közérdekű munkára rendelt személyek 

adminisztrációs ügyeinek intézése a hatóság által kiszabott határozatban foglalt napok 
tényleges ledolgoztatása, valamint az elvégzett munkafolyamat ellenőrzése, annak 
számontatása és minősítése, a hatóság illetve a pártfogó értesítése a munkanapok leteltével 
vagy bármely probléma felmerülésénél. 

2011. 04. 05-től az Önkormányzat vállal bér fűnyírást Füzesgyarmat ingatlanaihoz 
tartozó közterületeken. Idős illetve mozgáskorlátozott személyek esetében, ha nem képesek a 
fűnyírás elvégzésére vagy elvégeztetésére, az Önkormányzat alkalmazásában álló fűkaszások 
levágják az ingatlan egész területét is. A munka kezdete előtt a közterület-felügyelő dolga 
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ennek az ingatlannak a felmérése a terület nagyságának (m2) megállapítása, illetve a 6 
Ft/m2  ár kiszabása, majd egy erre a célra készített csekk kiállítása, amelynek befizetését 
követő 5 munkanapon belül az önkormányzati fűkaszások elvégzik a kaszálást. Valamint ide 
tartozik még ennek a munkafolyamatnak az ellenőrzése és minősítése.  

 
Sűrűn előforduló faladata még a munkatársak kísérete, szállítása, különböző 

helyszínekre. Ez abban az esetben fordulhat elő, ha a munkát elvégző személyeknek olyan 
helyre kell kimenniük ahol esetlegesen a testi épségük nincs biztonságban, vagy olyan fajta 
munkát végeznek, amihez az őrzésük szükséges. 
 

A munkakörhöz tartozik a rendszeres alkoholszondás ellenőrzés is, amely az 
önkormányzat dolgozói között lett elvégezve szúrópróba-szerűen a nap bármely szakaszában. 
Az eddig elvégzett 210 szondás ellenőrzés során 23 zárult pozitív eredménnyel. Az ehhez 
tartozó intézkedések hatására az alkoholfogyasztás teljes visszaszorult és a munkafolyamat 
elvégzése biztonságosabb lett. 

 
Fontos feladat a településgondnok helyettesítése távolléte esetén. Az ezzel kapcsolatos 

munkák elvégzése, az elvégezendő munka kiosztása a munkaerő irányítása, a munka 
elvégeztetése azok ellenőrzése és minősítése, ha szükséges a megfelelő anyagok, alkatrészek 
beszerzése és szállítása, és egyéb munkafolyamatok végrehajtása. Természetesen a közterület-
felügyelő tevékenyen részt vett, és részt vesz a belvízvédelmi feladatok elvégzésében is. 

 
A közterület-felügyelő munkájához tarozik továbbá a számára kiadott vezetői 

utasítások szerinti feladatok elvégzése, és amelyeknek az elvégzésében a közterület-felügyelő 
hatékonyabban tud eljárni, mint más személyek. Ide tartoznak azok a feladatok, amellyel a 
munkatársak munkáját lehet esetlegesen megkönnyíteni. 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
A közterület felügyelet megalakulását követően komoly - sokszor túlzott - elvárások és 
igények merültek fel a felügyelő munkájával kapcsolatban. A szolgálati szabályzatban 
meghatározott feladatokon túl, számos olyan kapcsolt feladatot kell ellátnia, ami nem tartozik 
szorosan a közterület-felügyelet jogszabályi feladataihoz, de fontos a hivatal működésében. 
A közterület-felügyelői tevékenység fokmérőjének véleményünk szerint nem a kiszabott 
bírságok számát és összegét kell tekinteni, hanem azt, hogy amióta Füzesgyarmaton 
közterület-felügyelet működik, jelentősen kevesebb a gazos, elhanyagolt közterület, kevesebb 
a gazos, elhanyagolt telekingatlan, Kevesebb a közterületen rendezetlenül ottfelejtett 
építőanyag és építési törmelék, régen nem működő munkagép, vagy gépjármű. Tisztább és 
szebb lett Füzesgyarmat. 
Törekszünk arra, hogy ez a tevékenység hozzájáruljon ahhoz, hogy szebb és nyugodtabb 
körülmények között élhessenek Füzesgyarmat lakói, jobban érezzék magukat az idelátogató 
üdülővendégek. 
 
Kérjük a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen elfogadni. 
 
 
Füzesgyarmat, 2011. október 5. 

 
 
 
Fehér László    Szőke Szabolcs   
   aljegyző              közterület-felügyelő  


