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Tisztelt Képviselő-testület!
A közterület-felügyelő feladatait jogszabályi keretek között kialakított (közterület-felügyeletről szóló 1999.
évi LXIII. törvény) munkaköri leírása határozza meg, valamint az ez alapján hatáskörébe tartozó helyi
rendeletek – közterületek használatának rendjéről szóló, közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló
rendeletek – figyelembevételével végzi munkáját, kivéve az azonnali beavatkozást igénylő eseteket. A
közterület-felügyelő munkáját 6 fő településőr segítette hosszú távú közfoglalkoztatásban.
A 6 főből 1 fő a Polgármesteri Hivatalban lát el folyamatos portaszolgálatot, 1 fő folyamatos játszótér és
fittnespark felügyeletet, 4 fő pedig a város meghatározott területrészén kijelölt közterületen látott el
feladatokat a közterület-felügyelőtől kapott napi utasítás szerint. Feladat a településen tevékenykedő
hivatalos és közfeladatot ellátó személyek munkavégzésének támogatása, közvagyon helyben található
tárgyainak (pl. parkok, játszóterek, középületek, utcabútorok) védelmében való közreműködés, az
önkormányzati rendeletek betartásának, a bűnmegelőzési, tűzvédelmi, köztisztasági, városrendészeti
célkitűzések megvalósításának hatékony támogatása. Munkánkat elsősorban a megelőzés a
figyelemfelhívás jellemzi.
A városi rendezvények alkalmával a közterületfelügyelő közreműködik annak lebonyolításában, többek
között már a hatodik évben megrendezésre kerülő Hurka-Pite Fesztiválon. Feladat többek között a
fesztiválon résztvevő árusok közterület-használati kérelmének befogadása, a nem megfelelő problémás
kereskedők elutasítása és az engedélyező határozatok kiadása, amely 2019-ben 61 db volt. Tervet készít az
árusítóhelyek kiosztására, a fesztivál napján hajnalban a helyfoglalást koordinálja, illetve a rendezvény
végén gondoskodik arról, hogy időben és megfelelő módon hagyják-e el a területet. Ugyanezen feladatok
jelentkeznek az augusztus 20. alkalmával rendezett ünnepségen is.
A közterület-felügyelő munkáját nagyban elősegíti a 32 db térfigyelő kamera, amelyek a városközpont
különböző pontjain vannak felszerelve, melyeknek mozgóképeit az irodájában felszerelt nagyképernyős
monitoron követi figyelemmel. Szükség esetén a felvételek bizonyítékként szolgálnak az eljáró hatóság
számára. A rendőrség szinte hetente kér felvételeket, pl. a parkolóban hagyott járműben okozott kár,
kerékpárlopás, garázdaság, és egyéb bűncselekmények elkövetői kerültek felderítésre.
Minden évszaknak megvan az a sajátossága, amely a közterületen problémaként merül fel: télen a síkos,
csúszós járdaszakaszok, ahol a tulajdonosok nem takarítják el a havat, tavasztól őszig az elhanyagolt,
gyomos ingatlanok, az avarégetések. A panaszbejelentéseket, valamint a járőrözéskor tapasztaltakat
figyelembe véve a legtöbb alkalommal (2019. évben 83 esetben) a lakóingatlanok és azok környékének
tisztántartására kellett fölhívni a tulajdonosok figyelmét. A felszólítottak többnyire határidőre
végrehajtották a felszólításban foglaltakat. Akik ennek a felhívásra, majd a kötelezésnek nem tettek eleget,
részükre közigazgatási bírság került kiszabásra, 2019-ben 13 alkalommal, mindösszesen 200.000,- Ft
összegben. A kiszabott bírság nagy része nem került önkéntesen befizetésre, azokat végrehajtás kérésével
a Nemzeti Adó és Vámhivatal közreműködésével tudtuk behajtani.
Egyre több gondot jelentenek a pénzintézetek által lefoglalt és árverésre kerülő, valamint az örökölt
ingatlanok állapota, mivel ezek elhanyagoltak, és a tulajdonosok nem végzik el a szükséges állagmegóvási

munkákat sem. 2019-ban 4 esetben éltünk jelzéssel a Hajdúböszörményi Építésügyi Hatóság felé
jókarbantartási kötelezettség elmulasztása miatt.
Új jelenség, hogy egyre több bejelentés érkezik a patkányok elszaporodásával kapcsolatban, ezen
bejelentéseket áttesszük a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Osztályához.
2019. évben a kérelmek alapján 3 esetben került sor birtokvédelmi eljárás lefolytatására. Egy esetben egy
éven túli volt a birtoksértés. A másik két esetben a megismert bizonyítékok alapján a jegyző nem találta
megalapozottnak a kérelmet.
Évszakoktól függetlenül mindennaposak a szomszédok közötti viták, melynek ügymenet szerinti tipizálása
szinte lehetetlen. Az ebrendészeti feladatok ellátására 2019. évben is nagy figyelmet fordítottunk. Az erre
elkülönített 860.000 Ft-ból 702.000 Ft-ot használtunk fel, 110 db kóbor eb került elszállításra az egyeki
gyepmesteri telepre. Több kóbor eb befogására is lett volna lehetőség, de a gyepmesteri telep
befogadóképessége ezt nem tette lehetővé. Kóbor ebek döntő többségében nincs mikrochip, így a
tulajdonosaik nem beazonosíthatóak. A befogás során kockázati tényező a párzási időszak, amely kb. 1014 napig tart, évi két alkalommal. A közterület-felügyelet feladata továbbá a közterületen elhullott állatok
összegyűjtése és elszállítása.
A közterület-felügyelő negyedévente közbiztonsági fórumon és helyi védelmi bizottsági ülésen vesz részt,
ahol a résztvevőkkel elemzésre kerülnek az elmúlt időszak eseményei. Továbbá ellátta a Polgármesteri
Hivatal közbiztonsági referensi feladatait is. Ebbe a feladatkörbe tartozik Polgár település veszélyelhárítási
tervének és adattárának, valamint az ezzel kapcsolatos összes dokumentum naprakészen tartása. A
Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérésére havi szinten adatszolgáltatás, adategyeztetés kerül
megküldésre a településre vonatkozóan.
Havonta egy alkalommal részt vesz a Hajdúnánáson a Katasztrófavédelem által megtartott értekezleten. A
közterület-felügyelő napi kapcsolatban áll a rendőrséggel és a polgárőrséggel. Hetente beszámolót készít a
végrehajtott feladatokról, illetve a városi eseményekről vezetői tájékoztatásra. A fentieken túl különböző
hatósági feladatok ellátására is sor kerül, pl. hatósági bizonyítványok, különböző igazolások kiadása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és javaslataival kiegészíteni
szíveskedjenek.
Polgár, 2020. július 20.
Tóth József
polgármester
Határozati javaslat
…../2020. (……) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a közterület-felügyelet
2019. évi tevékenységéről” elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a 2019. évi közterület-felügyeletről szóló beszámolót elfogadja.
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