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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2013. június 20-án tartandó ülésére. 

 

A közterület-felügyelő beszámolója a munkájáról. 
 

Az előterjesztést készítette: Szőke Szabolcs közterület-felügyelő 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

  A közel három éves munka alatt számos feladat illetve probléma került megoldásra, 

amely Füzesgyarmat Város Közigazgatási területén illetve az ehhez kapcsolódó munkakörben 

merült fel. 

Feladataimat a közterület-felügyelők Szolgálati Szabályzata és a munkaköri leírásom alapján 

látom el. 

A közterület-felügyelő elsődleges feladata a város utcáinak, tereinek folyamatos ellenőrzése 

annak tisztántartása, a helyi rendeletek betartatása, vezetői utasítások végrehajtása és a 

közterületen keletkező különböző problémák megoldása, amelyek ehhez a munkakörhöz 

tartoznak. 

 

Közterület használati engedély 

 2012. 01. 01-től mintegy 27-en váltották ki az ehhez szükséges engedélyt és ezzel 

eddig 141.433 Ft. bevétele származott az Önkormányzatnak. A többi esetben, az értesítésben 

feltüntetett lakos 5 munkanapon belül az értesített visszaállította a terület az eredeti állapotát. 

Ezekben, az esetekben nem kellet helyszíni bírságot, illetve szabálysértési eljárást alkalmazni.  

 

A közterület tisztántarása.  

 

 Egyik legfontosabb fontos szempont a városnak. A lakosság felé 170 értesítés lett 

kiküldve az ingatlan és az ahhoz tartozó közterület gondozatlansága miatt. Az itt kiküldött 

értesítések közül egyetlen egy esetben sem kellet hivatalos eljárást lefojtatni, vagy 

szabálysértési eljárás elindítani mivel a lakosok már tisztában voltak azzal a ténnyel, hogy az 

Önkormányzat vállal bérfűnyírást, így akinek nem állt módjában levágni a hozzá tartozó 

ingatlan, egyszerűen megrendelte a bérfűnyírást és a hivatal dolgozói elvégezték a feladatot. 

A többi esetben a lakosság, elvégezte az ezzel kapcsolatos munkálatokat és megtisztította a 

közterületet, illetve az ehhez tartozó ingatlant is, az értesítésben meghatározott öt 

munkanapon belül. 

 

Befogott kutyák. 

2011. áprilisától az Önkormányzat udvarán felállítottunk egy ideiglenes, 5 férőhelyből 

álló kutyakennelt a befogott ebek tárolására, majd 2012-ben a meg növekedett kóbor kutyák 

miatt ezt a kennelt bővítettük 10 férőhelyesre, de sajnos már ez a tíz férőhely is kevésnek 

bizonyult így újabb bővítésre lesz szükség. Nagy része az erre, célra készített fúvócsővel lett 

befogva, amelyet egy altatószerrel feltöltött repülődárdát kifújva lehet alkalmazni. Az 
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altatószert szigorú feltételekkel állatorvos jelenlétében a gyógyszer mennyiségét 

jegyzőkönyvbe foglalva, lehet csak alkalmazni. Számos kutyát tudtunk befogni az 

úgynevezett „koppantó” csapdával, amit szintén külön erre a célra készítettünk és az egyik 

leghumánusabb befogási módszerek, közé tartozik 

A módszerek hatékonyságát bizonyítja, hogy eddig 67 db kutyát sikerült befogni. 2012. 

augusztus 09-től szerződéses kapcsolatban állunk a Gyulai Állatmenhely Alapítvánnyal, így a 

befogott kutyákat már nem kell elaltatni, hanem a szerződésben foglaltak alapján az 

alapítvány előre megbeszélt időpontban elszállítja az ebeket és adoptálja őket, sok esetben 

külföldi gazdáknak. De az Önkormányzatnak is eddig, mintegy 30 kutyát sikerült örökbe 

adnia. Az örökbeadásból mintegy 3.600 Ft. bevétel származott a hivatalnak, de ami a 

legfontosabb, hogy a kutyák új gazdára és otthonra találtak. 

 

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 

tavalyi év eleje óta 13 bejelentés során 5 alkalommal tapasztaltam szabálytalanságot és 45. 

000,- értékben szabtam ki helyszíni bírságot. 

 

Feljelentések és a helyszíni birság  

A Közterület-felügyelő egyik legfontosabb feladata. Ebben az esetben azokat a 

személyek lettek büntetve, amelyek a helyi rendelet valamely pontját megsértették. A tavalyi 

év eleje óta 11 helyszíni birság lett kiszabva mintegy 90.000 Ft. értékben, ennek eredménye 

az előzőekben említett engedély nélküli árusok lehető legnagyobb mértékben valóm 

kiszorítása valamint tisztább rendezettebb közterület. 

 

A közvilágítások folyamatos ellenőrzése  

Jelzése a szolgáltató felé és az ezzel kapcsolatos lakossági bejelentések kezelése, is a 

Közterület-felügyelet munkájához tartozik. 

 

Az elhullott állatok eltávolítása a közterületekről  

Füzesgyarmat Közigazgatási területén elpusztult állatok elszállíttatása is a Közterület-

felügyelő feladata a gyepmesteri feladatot ellátó munkatársunk közreműködésével. 

 

 Piac rendszeres ellenőrzése  

 Engedély nélküli árusok kiszorítása a piac területéről valamint az ott felmerülő 

problémák megoldása és minden olyan hivatalos eljárás lefolytatása, amely ez Önkorányzat 

piacokról szóló rendeletében foglaltak valamelyikét megsérti. 

 

Az Önkormányzat és más civil szervezetek álltál megrendezésre kerülő különböző 

rendezvények biztosítása 

  Rendszere feladat a városi rendezvényeken, sporteseményeken való közreműködés, 

azok zavartalan lebonyolítása érdekében, és ha szükséges az adott problémák kezelése. 

 

Belvízvédekezés 

        A esőzés okozta belvízhelyzetben való közreműködés, a problémát elhárító csoportok 

irányítása, a meglévő, illetve az esetlegesen felmerülő gondok kezelése, megoldása. 

Együttműködés más katasztrófa elhárító szervekkel, munkájuk segítése, folyamatos 

kapcsolattartás. 
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Együttműködés a rendőrséggel  

A rendőrséggel történő szoros együttműködés, napi kapcsolattartás, nagyban segíti az 

engedély nélküli árusok kiszorítását a városból, akik mindenféle engedélyek illetve 

regisztráció nélkül próbálnak különböző árucikkeket eladni, illetve venni, nem kevés esetben 

a lakosság kárára. Sajnos a számtalan bejelentés során mindössze csak kevés esetben tudtam a 

házalókat megtalálni, de abban az esetben a bejelentési kötelezettség hiánya miatt minden 

esetben helyszíni bírság lett ki szabva. A város rendőrei a különböző feladatok sikeres 

elvégzésében is nagy segítséget nyújtottak és nyújtanak a mai napig a Közterület-felügyelet 

eredményesebb munkájához. 

 

Alkoholszondás ellenőrzés  

 Az önkormányzat dolgozói között polgármesteri megbízás alapján szúrópróba szerűen 

alkoholszondás ellenőrzéseket végzek a nap bármely szakaszában. 2012. 01. 01-től elvégzett 

185 szondás ellenőrzés során 18 zárult pozitív eredménnyel. Az ehhez tartozó intézkedések 

hatása miatt az alkoholfogyasztás csak nagyon ritkán fordul elő és így a munkafolyamat 

elvégzése biztonságosabbá vált. 

 

Közérdekű munkával kapcsolatos ügyek  

Az elmúlt években a szabálysértési hatóságok által közérdekű munkára hozzánk 

irányított, mintegy 54 személy adminisztrációs ügyeinek intézése a hatóság által kiszabott 

határozatban foglalt napok tényleges ledolgoztatása, valamint az elvégzett munkafolyamat 

ellenőrzése, annak számontartása és minősítése, a hatóság illetve a pártfogó értesítése a 

büntetés leteltével vagy bármely probléma felmerülésénél. 

 

A közmunkásokat irányító munkatársak esetleges helyettesítése 

 Rajtuk kívülálló okok miatt nem tudnak a munkaterületen tartózkodni, 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 egyéb munkafolyamatok végrehajtása. 

 

Bérfűnyírás 

2013. 01. 01-ig a közterület felügyelet munkakörébe tartozott a bérkaszáltatás is majd 

ez a feladatkör átkerült a Füzesgyarmat Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési kft-

hez. 

 

Munkatársak időnkénti 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. 

 

Adományfa kiosztás 

        Az Önkormányzat által kiosztásra kerülő adományfa teljes felügyelete, a mennyiség 

kimérése, az osztás irányítsa valamit az adminisztrációs feladatok ellátása. 

 

EU élelmiszersegély kiosztása 

        A segély ideszállíttatása, a kiosztása zavartalan lebonyolításában való segédkezés, 

valamint a rászorulók segélyének házhoz szállítása. 

 

 

Önkormányzati méhészet vezetése 

      Kistérségi Start munkaprogram mezőgazdasági program elemben elnyert pályázati 

pénzből felállított méhészeti egység vezetése, az állománnyal kapcsolatos, minden irányú 
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feladat ellátása, felügyelete. A méhek által megtermelt méz értékesítésében való segédkezés.  

A méhészeti feladatellátásról a májusi testületi ülésen a Start közmunka-programról készült 

beszámolóban és szóban adtunk tájékoztatást.  

 

Valamint Közterület-felügyelet munkájához tarozik még minden olyan feladatok elvégzése, 

amelyek vezetői utasítás által lettek kiosztva, 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 Képviselő-testület! 

 

Kérem, a közterület-felügyelő beszámolóját szíveskedjenek elfogadni. 

 

Füzesgyarmat, 2013. június 7. 

 

 

 

 

dr. Makai Sándor 

                 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


