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I. A Rendészet jogállása, feladata és hatásköre  

 

 

Ózd Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint a közterület-felügyeletről szóló 1999. 

évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján a közterületi rend és tisztaság védelméről, a 

közrend és közbiztonság helyzetének javításáról és a szabálysértések felszámolására teendő 

intézkedések megtételéről a közterület-felügyelet útján gondoskodik.  

Az Ózd Városi Rendészet (továbbiakban Rendészet), mint közhatalmi jogkörrel felruházott 

egyenruhás önkormányzati rendészeti szerv, önálló jogi személy, az előirányzatok felett teljes 

jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv.  

 

A Rendészet tevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok:  

- a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény;  

- az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. 

törvény;  

- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény;  

- a közúti közlekedés szabályairól szóló 1988. évi I. törvény;  

- a 2016.évi CL tv. az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) 

- a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 

CLIX. törvény;  

- a belügyminiszteri, igazságügyi és rendészeti miniszteri rendeletek, valamint Ózd Város 

Önkormányzatának rendeletei. 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény, (továbbiakban: Információs tv.)  

- Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i a természetes személyek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 20165/679 rendelete (GDPR) 

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének az önkormányzat 

területén kiépíteni kívánt térfigyelő rendszer tárgykörben kiadott NAIH 4125-2/2012/V. 

számú állásfoglalása. 

- Országosan új Szabálysértési Nyilvántartó Rendszer került bevezetésre (- NOVA SZNYR - 

továbbá a kiszabott helyszíni bírságok közvetlenül a Magyar Államkincstár számlájára 

folynak be.) 

 

 

1.) A Rendészet által ellátandó alapvető feladatokat a közterület-felügyeletről szóló 1999. 

évi LXIII. törvény 1. § (4) bekezdése sorolja fel és határozza meg, melyek a következők:  

„a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve 

útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;  

b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 

megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;  

c) közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;  

d) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és 

a közrend védelmében;  

e) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;  

f) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;  
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g) közreműködés az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;  

h) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és 

birtoklásának az ellenőrzése;  

i) a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt 

magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti járművel történő 

várakozási közszolgáltatás (továbbiakban parkolás) biztosítása, valamint a parkolásért járó 

ellenérték megfizetésének ellenőrzése és a fizetés elmaradása esetére előírt 

jogkövetkezmények alkalmazása.”  

Fenti törvény 3. §-a szerint:  

„A felügyelő feladatait törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az 

önkormányzat illetékességi területén lévő közterületen, az önkormányzat intézményeinek, 

gazdasági szervezeteinek területén, valamint az önkormányzat tömegközlekedési feladatának 

ellátása során üzemeltetett tömegközlekedési eszköz szerződésszerű használatának ellenőrzése 

során látja el.” 

 

2.) A Rendészet e törvényben meghatározottakon túl közlekedésrendészeti feladatokat is ellát, 

különösen:  

a) Az 1999. évi LXIII. törvény értelmében az üzembentartó és a rendőrhatóság értesítése 

mellett a közterületen szabálytalanul elhelyezett, közúti forgalombiztonságot vagy a 

közbiztonságot veszélyeztető, illetve a hatósági jelzéssel nem rendelkező, forgalomra 

alkalmatlan, üzemképtelen gépjárműveket elszállíthatja.  

Ezekkel kapcsolatban folyamatos ellenőrzéseket végzünk a területeken.  A felszólításainkat 

követően a jogsértések megszűnnek. Az adott határidőket az ügyfél kérésére rugalmasan 

kezeljük.  Elsődleges célunk nem az ily módon elhelyezett gépjárművek begyűjtése, hanem az 

üzembentartók együttműködésre, jogkövetésre bírása. 

 

b) A felügyelő fenti törvény alapján jogosult megállítani, illetve feltartóztatni a helyi közúton 

a köztisztasági szabályokat, továbbá a KRESZ 40-41. §-ában, valamint más megállásra, 

várakozásra vagy táblával jelzett behajtási tilalomra vagy korlátozásra vonatkozó szabályokat 

megszegő járműveket. 

Lehetőség van kerékbilincs alkalmazására bizonyos esetekben, azonban az eddigi 

tapasztalatok alapján ennek bevezetését nem láttuk indokoltnak. 

 

3.) A közterület-felügyelők a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény rendelkezései 

alapján az alábbi szabálysértések elkövetőivel szemben járhatnak el, illetve szabhatnak ki 

helyszíni bírságot:  

- Tulajdon elleni szabálysértés (lopás, sikkasztás, jogtalan elsajátítás, orgazdaság 177.§) 

- Polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai tevékenységgel kapcsolatos 

szabálysértés (182. §)  

- Koldulás (185. §)  

- Tiltott szerencsejáték (191. §)  

- Közerkölcs megsértése (192. §)  

- Veszélyeztetés kutyával (193. §)  

- Csendháborítás (195. §)  

- Köztisztasági szabálysértés (196. §)  

- Veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobásával (197. §)  

- Szeszesital árusítás, kiszolgálás és fogyasztás tilalmának megszegése (200. §)  

- Jogosulatlan közterületi értékesítés (200/A. §)  

- Jégen tartózkodás szabályainak megszegése (202. §)  
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- Tiltott fürdés (202/A. §)  

- Személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelezettség megtagadása (207. §)  

- Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése (224. §)  

 

4.) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban Kkt.) a közterület-

felügyeletet felhatalmazza a közúti közlekedési szabályok közül:  

- a behajtási tilalomra,  

- a kötelező haladási irányra,  

- a korlátozott övezetre (zónára)  

 

vonatkozó előírások megszegőivel szemben közigazgatási bírság kiszabására, illetve 

közigazgatási hatósági eljárás megindítására. 

 

5.) A közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól szóló 

16/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet alapján a Rendészet a rendeletben meghatározott 

szabályszegések elkövetése esetén helyszíni bírságot szabhat ki, illetve közigazgatási hatósági 

eljárás megindítását kezdeményezheti. 

 

A Rendészet ellátja Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott, 

közterületen telepített térfigyelő kamerarendszer működésével kapcsolatos feladatokat, 

valamint lehetőségeihez mérten a 24 órában történő élőerős megfigyelését.  

 

 

II. Feltételek 

 

1. Személyi feltételek 

 

2018. január 01-i állapot szerint a Rendészet létszáma 14 fő 

 

1 fő rendészetvezető 

1 fő rendészetvezető helyettes 

1 fő titkárnő 

10 fő közterület-felügyelő 

1 fő segédfelügyelő 

 

A megelőző évben megállapított és jóváhagyott 16 fős státusz nem került feltöltésre 

költséghatékonysági szempontok alapján. A szolgálat átszervezésével ez a hiány nem érződik.  

Az Ózd és Térsége Polgárőrséggel kötött együttműködési megállapodás szerint 

hétköznapokon 09-14 óráig polgárőrök látják el a térfigyelő szolgálatot. 

 

 

A Rendészet hatáskörébe tartozó feladatokat 2018. évben az alábbiak szerint hajtottuk végre:  

 

- A közterületi járőrszolgálat (gyalogos, és gépkocsizó járőr szolgálat). Az 

intézkedésekkel összefüggő konfliktusok hatékonyabb kezelése érdekében indokolt 

egyes intézkedések kettő- vagy több fős járőrrel történő végrehajtása. 

- Térfigyelő szolgálat. A kamera rendszer pozitív hatása számokban nem mérhető, de 

nem is megkérdőjelezhető. 
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- 2017. októberétől beindult a kutyás járőrszolgálat.  A Rendészet RIO hívónevű 

szolgálati kutyáját a jogkövető lakosság örömmel fogadta. Alkalmazása elsősorban a 

városközpontra és környékére koncentrálódik. A szolgálat beindításával egy időben 

kidolgozásra került a Rendészetvezetői utasítás az Ózd Városi Rendészet járőrkutyás 

szolgálati feladatok szabályozására. 

- A járőrszolgálat 24 órás közterületi jelenlétet jelent. A 12/24, 12/48-as folyamatos 

munkaidő, a szerteágazó szolgálat, az éves szabadságolások és betegszabadságok 

figyelembevételével minimum 20 fős létszám lenne az indokolt, ezt azonban a 

költségvetés nem teszi lehetővé.  

- A folyamatos munkaidő túlórát generál, melynek kifizetésére nincs lehetőség. Ennek 

kompenzálására a 2011.évi CXCIX. tv. (Kttv.) 98.§ (4) bek. alapján szabadidő átalány 

került bevezetésre.  

 

Rendészet mobil ügyfélszolgálati telefonja nonstop hívható. 

A Rendészet személyi állományának alakulását összegezve elmondható, hogy 2018. január 

01-től megszűnt a fluktuáció. A meglévő állomány jól képzett, tettre kész, hivatástudata 

kiforrott.  A mindennapi munkájukhoz szükséges elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatokat 

elsajátították, melyet az intézkedések száma tükröz. Részben köszönhető a közös 

szolgálatoknak a Rendőrséggel. Az intézkedések szakszerűségével, jogszerűségével 

összefüggésben az érintettek panasszal nem éltek. A Rendészet munkavállalójával szemben a 

munkakörével összefüggésben fegyelmi- illetve szabálysértési-, vagy büntetőeljárás nem 

indult. 

 

2. Tárgyi feltételek 

 

2.1. Technikai eszközök 

 

A feladatellátás jelenleg az alábbi eszközökkel történik: 

• 3 db szolgálati gépjármű (2 db Dacia Duster, 1 db Suzuki Swift) 

• szolgálati mobiltelefonok (minden dolgozó részére) 

• 2 db digitális kamera 

• digitális fényképezőgépek (minden rendész részére) 

• 2 db távcső 

• 2 db fénymásoló 

• 4 db nyomtató 

• 5 db asztali számítógép 

• 2 db notebook 

• 2 db akkumulátoros kereső lámpa 

• akkumulátoros zseblámpák (minden rendész részére) 

• 2 db transzponder leolvasó 

• 2 db irodahelyiség klímával történő ellátása megtörtént 

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi 

CXX. tv. 21. § alapján a rendészek vegyi eszközzel (könnygázszóró palack), rendőrbottal 

(tonfa) valamint bilinccsel vannak ellátva. 

A Dacia Duster szolgálati gépkocsikba beszerelt GPS-nyomkövető rendszer nagymértékben 

segíti a rendészetvezető járőrszolgálatra irányuló ellenőrző tevékenységét.  
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A térfigyelő kamerarendszer 1 db kamerával bővült, mely területi képviselő 

kezdeményezésére képviselői keretből lett finanszírozva. Jelenleg a kihelyezett térfigyelő 

kamerák száma 24 db. A 2008 óta üzemelő 18 db analóg kamera kis felbontása miatt nem 

felel meg a kor követelményeinek. Jelátvitelük rádiós, célszerű lenne korszerű, optikai 

átvitelre váltani. Búrájuk elszíneződött, az alkatrész utánpótlásuk nem gazdaságos vagy nem 

minden esetben megoldható. Az anyagelhasználódás (időjárási körülmények, rendszer 

élettartama, stb.) miatt számítanunk kell arra is, hogy a passzív eszközök (kötődoboz, 

tartószerkezetek, vezetékek) idővel cserére szorulhatnak. Gyakori a hibajelenség a 

rögzítésekkel, annak ellenére, hogy a Rendőrségen elhelyezett rögzítő egység cseréje 

megtörtént.   A 2017-től felszerelt 6 db IP kamera kiváló képet ad le, mely a jogsértések 

észlelését nagyban megkönnyíti.  A Rendészeten kialakított térfigyelő-központban 2 db 

nagyméretű, 106 cm-es monitor, 3 db kisebb monitor, 1 db beltéri egység az új kamerák 

vezérlésére, 1 db szünetmentes táp, valamint 1 db számítógép üzemel, 11,6 m2-es 

helyiségben.  

A technikai eszközök terén a Rendészet jól felszerelt, a mindennapi munkavégzéshez 

szükséges eszközök biztosítottak, azonban az idő múlásával folyamatos selejtezésük és 

korszerűsítésük indokolt.  

 

2.2 Ruházat 

A 70/2012. (XII.14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a 

fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról alapján. 

Mind az alapfelszereltségre, mind a pótlásra biztosított az anyagi fedezet. 

 

III. Együttműködés 

 

- Területi képviselőkkel: bejelentéseikre, jelzéseikre azonnal reagálunk, fogadóóráikon 

részt veszünk. A területükön lévő fontosabb ügyekről tájékoztatást adunk. A terület 

negyedéves statisztikájának elkészítése kötelezően előírt. Úgyszintén előírt a heti 

rendszerességű kapcsolattartás. 

- Rendőrséggel: Minden éjszakás szolgálat közös. A közös akciók folyamatosak mind 

közrendvédelmi, mind közlekedési téren. A szűk költségvetésre való tekintettel 

minden páros nap a Rendészet autójával történik a járőrözés, páratlan nap a Rendőrség 

autójával. Az év során a Rendőrség és a Rendészet 5.292 óra közös szolgálatot 

teljesített. 

- Kölcsönös a segítségnyújtás a szabálysértések és bűncselekmények megelőzése, 

felderítése érdekében. A rendőri jelenlét növeli a közterület-felügyelői intézkedések 

hatékonyságát, emeli az intézkedések színvonalát. A Rendőrségen tartott heti 

közterületi összehangoló fórumokon és a rendészeti egyeztetéseken részt veszünk.   

- ÓVI-val: közúti jelzések, útburkolati jelek láthatóságát, épségét ellenőrizzük, pótlásra, 

javításra teszünk javaslatokat, az út területén lévő, illetve az út menti növényzet 

állapotát ellenőrizzük, jelezzük, illegális szemétlerakók felszámolásánál 

együttműködünk, üzemi területüket ellenőrizzük a falopások visszaszorítása kapcsán, 

jelzéseikre azonnal reagálunk. 

- ÓTSZEGYII-vel: kiskorú veszélyeztetése miatt több esetben történt jelzés feléjük, 

összevont hatósági ellenőrzések alkalmával jelen vannak. 

- Ózd és Térsége Polgárőrséggel: részt vesznek a térfigyelő szolgálat ellátásában. 

- Gyepmesterrel: napi kapcsolat a kóbor ebek és elhullott állattetemek tekintetében.  

- Polgármesteri Hivatal különböző osztályaival – helyszíni szemlék, közös hatósági 

ellenőrzések, területbejárások lefolytatásánál. 
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- Az Ózd Városi Televízió folyamatosan szolgáltatott híreket a Rendészet fontosabb 

munkáiról.  

 

- ÓZDINVESZT Kft-vel: önkormányzati lakások ellenőrzésének, felnyitásának 

biztosítása. 

 

IV. Rendészeti intézkedésekkel/eljárásokkal érintett kiemelt területek 

 

Kiemelt figyelmet fordítottunk a város területén elszaporodott jogsértések hatékony 

visszaszorítására. A rendészeti jelenlét és az ezzel párhuzamosan alkalmazott térfigyelő 

rendszer érezhetően pozitív hatással van a közterületek rendjére. 

Fokozott, visszatérő ellenőrzéseket végeztünk a frekventált területeken, így különösen az 

illegális szemétlerakók, bevásárlóközpontok, illegális áramvételezések, hétvégi házas 

övezetek, garázssorok, Ifjúsági park területén. Idényjelleggel a Strand mindennapos 

ellenőrzése megtörtént. Iskolai tanév kezdésekor szeptember hónapban 07.15-08.00 órakor és 

12.30-13.00 órakor a Vasvár úti és a Petőfi úti általános iskolák gyalogátkelőhelyét 

biztosítottuk. 

 

A lakosságot leginkább zavaró jogsértések (A lakossággal való folyamatos kapcsolattartás 

alapján): 

Hulladékgazdálkodási szabályok megsértése és állati eredetű hulladék: észlelésekor a rendész 

a hulladék átvizsgálásával minden illegális kihelyezés esetén megkísérlik az elkövető, vagy a 

hulladék tulajdonosának megállapítását. Amennyiben a hulladék a környezetet károsíthatja 

vagy az elkövető kilétének megállapítására bizonyítékot találunk, büntető feljelentést teszünk.  

Az állati eredetű hulladékok, szennyeződések tulajdonosai a rendelkezésünkre álló 

eszközökkel nem deríthetők fel, de megkíséreljük a szemtanúk felkutatását. 

 

Közterületi szemetelés: megelőzése érdekében a városközpontban fenntartjuk a megnövelt 

óraszámú közterület-felügyelői jelenlétet és a kamerás megfigyelést. A jelenlét és a kamera 

rendszer pozitív, preventív hatása számokban nem mérhető, de nem is vitatható. 

Nyilvántartásunkban, több mint 30 db illegális szemétlerakó szerepel, ezeket folyamatosan 

ellenőrizzük, felszámolásukra jelzéseket teszünk.  

 

Kóbor ebek jelenléte: A közterületre kiszökő eb ismertté vált tartójával szemben 

szabálysértési/közigazgatási eljárást kezdeményezünk. Több éve folyamatosan nő a kóbor 

(gazdátlan) ebek száma, melyek a közutakon közlekedőkön túl a vad- és a háziállat 

állományra is veszélyt jelentenek. Ebtartó hiányában ez a probléma csak az ebek befogásával 

oldható meg.  2018-ban látens módon kb. 600 kóbor ebről beszélhetünk. Befogásra került 338 

db élő kóbor eb, 5 db közterületen kóborló róka, 1 db sikló, továbbá 23 db kutyatetem került 

elszállításra. A gyepmesteri telep hivatalosan 36 férőhelyes, a kutyák gazdásítása folyamatos, 

de időigényes. A kóbor ebek kezeléséhez évente legalább 600-800 ebet kellene befogni és a 

telepen elhelyezni, hogy csökkenjen a probléma. A jelenlegi helyzet (a rendelkezésre álló 

rendészeti és hatósági eszközökkel, módszerekkel) továbbra sem kezelhető. További 

problémát vet fel, hogy transponderrel ellátott kóbor eb gazdáját több esetben sem tudtuk 

felkutatni, mert nem volt felvéve az ebregiszter nyilvántartásba. 

 

Alkoholfogyasztás közterületen: rendkívüli fontosságú ezen szabálysértés azonnali 

megszüntetése, hiszen tapasztalataink szerint számos más jogsértés megelőzhető a 

visszaszorításával.  (az alkohol hatására szemetelés, közerkölcs megsértése, garázdaság, stb.) 
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Tilos helyen várakozás, parkolás: Gyakoriak a bejelentések a Béke útról, a Kórház 

környékéről, a Brassói garázssorról, Újváros-tér orvosi rendelő előtti parkolóból stb. Ezeknél 

az eseteknél a rendész lojálisan igyekezett eljárni az intézkedés alatt, hiszen nem a büntetés 

volt a cél, hanem a város sajátosságait figyelembe véve a közlekedési szabályok betartása-

betartatása az elsődleges szempont.  A mozgáskorlátozott parkolók illetéktelen használatát 

sikerült teljesen visszaszorítani, sem  lakossági bejelentés, sem  rendész általi észlelés nem 

történt erre vonatkozóan.  

 

Illegális áramvételezés visszaszorításában jelentős eredményeket értünk el, az előző évekhez 

képest csökkent a számuk. Alapos felmérést követően szerveztünk az ÉMÁSZ 

szakembereinek bevonásával több napon keresztül tartó akciót, mely eredményesen zárult. 

 

 

V. Gazdálkodás 

 

- Ózd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló Ózd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint. 

- Ózd Közbiztonságáért Alapítvány által nyújtott támogatás (NGB 564 frsz. szolgálati 

gépjármű javítási költségének összege: br. 211.882 Ft) 
 

VI. Statisztika 

 

ÓZD VÁROSI RENDÉSZET 

- 2018. év intézkedései - 

 

A 2012. évi II. tv. alapján kiszabott szabálysértési helyszíni bírságok: 

 

Megnevezés Esetszám Összeg (Ft) 

Tulajdon elleni 177.§ 1 10.000 

Koldulás 185.§ 6 270.000 

Veszélyeztetés kutyával 193.§ 20 180.000 

Köztisztasági 196.§ 14 270.000 

Szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás 

tilalmának megszegése 200.§ 
65 1.230.000 

Közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése 224.§ 15 165.000 

Szabálysértési helyszíni bírság összesen 121 2.125.000 

 

 

Közigazgatási helyszíni bírságok:  

 

Megnevezés Esetszám Összeg (Ft) 

16/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet 

− Tiltott magatartás 3.§ (1) bek. i) pontja 2 6.000 
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− Ingatlanok és közterületek tisztántartása  

22.§ - 23.§ 
140 1.574.000 

− A levegő minőségének védelméről szóló 

szabályok megsértése 47.§ 
1 5.000 

Összesen 143 1.585.000 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 1 30.000 

Közigazgatási helyszíni bírság összesen 144 1.615.000 

 

Meg nem fizetett helyszíni bírság végrehajtására kezdeményezett eljárás: 

− közigazgatási helyszíni bírság (NAV): 132 esetben 

− szabálysértési helyszíni bírság (BAZ. Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatala): 

98 esetben 

 

 

Eljárás kezdeményezése (feljelentés): 
 

Megnevezése Esetszám 

2012. évi II. törvényben foglalt szabálysértések 

− Tulajdon elleni 177.§ 1 

− Koldulás 185.§ 179 

− Közerkölcs megsértése 192.§ 3 

− Veszélyeztetés kutyával 193.§ 14 

− Csendháborítás 195.§ 5 

− Köztisztasági 196.§ 275 

− Szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás 

tilalmának megszegése 200.§ 
281 

− Személyazonosság igazolásával kapcsolatos 

kötelességek megszegése 207.§ 
4 

− Közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése 224.§ 140 

Összesen 902 

 

16/2015.(X.30.) önkormányzati rendeletben foglaltak megsértése miatt 

− Tiltott magatartás 3.§ 8 

− Ingatlanok és közterületek tisztántartása  

22.§ - 23.§ 
70 

− A levegő minőségének védelméről szóló szabályok 

megsértése 47.§ 
3 

1998. évi XXVIII. tv. 5.§ (1) az állatok védelméről és 

kíméletéről 
2 
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Figyelmeztetések: 
 

Megnevezés Esetszám 

2012. évi II. törvényben foglalt szabálysértések 

− Koldulás 185.§ 9 

− Veszélyeztetés kutyával 193.§ 19 

− Csendháborítás 195.§ 29 

− Köztisztasági 196.§ 66 

− Szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és –fogyasztás 

tilalmának megszegése 200.§ 
44 

− Jogosulatlan közterületi értékesítés 200/A.§ 1 

− Közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése 224.§ 362 

164/2008.(XII.20.) FVM. rendelet 4. § (1) bek. a) pontja - 

Veszettség elleni védőoltás elmulasztása 
16 

41/2010.(II.26.) Kormányrendelet –  

Transzponderrel való megjelölés elmulasztása 
11 

16/2015.(X.30.) önkormányzati rendeletben foglaltak megsértése miatt 

− Épített zöldfelületen, parkban, díszburkolaton gép-

járművel közlekedni, várakozni, parkolni 3.§ (1) g)  
44 

− Közterület-használati engedély 9.§ 4 

− Ingatlanok és közterületek tisztántartása 22.§ (1) – 23.§ 

(1) bek. 
467 

− Közterületek téli síkosság-mentesítése 26.§ 8 

− Zajkibocsátással kapcsolatos szabályok 40.§  1 

164/2008.(XII.20.) FVM. rendelet 4. § (1) bek. a) pontja - 

Veszettség elleni védőoltás elmulasztása 
116 

41/2010.(II.26.) Kormányrendelet – Transzponderrel való 

megjelölés elmulasztása 
118 

Összesen 
317 

 

 

2012. évi C. törvényben foglaltak megsértése miatt 
 

− Környezetkárosítás 241.§ (1) bek. a)  1 

− Hulladék gazdálkodás rendjének megsértése 248.§ 4 

− Rongálás 371. § 1 

Összesen 6 

 

Eljárás kezdeményezése összesen: 1225 
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− Levegő minőségének védelméről szóló szabályok 47.§ 6 

Összesen 1087 

 

Közös ellenőrzés az ÉMÁSZ munkatársaival az illegális áramvételezés megelőzése, 

megszüntetése érdekében: 

− 2018. október – november hónapban összesen 79 helyszín ellenőrzése Ózd város 

közigazgatási területén 

− 31 esetben készült jegyzőkönyv illegális áramvételezésről 

− 12 esetben, összesen 285.000 Ft értékben közigazgatási helyszíni bírság került 

kiszabásra a 16/2015.(X.30.)  önkormányzati rendeletben foglaltak megsértése miatt 

− 4 esetben, összesen 25.000 Ft értékben szabálysértési helyszíni bírság került 

kiszabásra 

− 10 esetben a Rendészet közigazgatási eljárást kezdeményezett  

 

Közvilágítással kapcsolatos probléma jelentése az ÉMÁSZ illetékesének: 70 db 

Gazos, szemetes, elhanyagolt üresen álló ingatlanok: 

- 162 ingatlan esetében 290 db felszólítás,  

- 70 ingatlan esetében indult közigazgatási eljárás, mivel nem tettek eleget az 

ingatlan tulajdonosai a felszólításban foglaltaknak. 

 

Illegális hulladék megszüntetése érdekében 39 esetben történt intézkedés. 

Ózd város közigazgatási területén 2018. január hónapban 117 üresen álló, romos ingatlan 

került összeírásra. Életveszélyes állapota miatt 9 ingatlan esetében történt eljárás 

kezdeményezése a szakhatóság felé. 

 

Közérdekű lakossági bejelentések száma: 768 esetben 

Személyes kapcsolattartás a lakossággal: 1258 fő 

A lakosság heti rendszerességgel történő tájékoztatása közösségi oldalon. 

 

 

A közterületen tárolt, üzemképtelen, lejárt hatósági jelzéssel rendelkező gépjárművek 

ellenőrzése heti rendszerességgel, a tulajdonosok/üzembentartók folyamatos felszólítása. 

2 db gépjárműroncs beszállítása megtörtént a Zrínyi Miklós út 5. sz. alatti telephelyre. 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Szeretném megköszönni Polgármester Úrnak, Alpolgármester Uraknak és valamennyi 

önkormányzati Képviselőnek, hogy 2018. évben is segítették és támogatták a Rendészet 

munkáját.  

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. 
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Határozati javaslat 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

………/2019.(IV.25.) határozata 

az Ózd Városi Rendészet 2018. évben végzett tevékenységéről  

szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület az Ózd Városi Rendészet 2018. évben végzett tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


