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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előszó 

Ózd városában a Közterület-felügyelet 1993. január 1. napjától működik, mely a 

256/KH/1992.(X.15.) számú képviselő-testületi határozatban elfogadott alapító okirat alapján 

jött létre. Az eltelt idő alatt több változáson ment át, egyik leglényegesebb az 1999. évi LXIII. 

törvény hatályba lépése, amely 2000. január 1-től rendezte a közterület-felügyeletek jogállását, 

feladatait. 2003. szeptember 30-tól működik, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény (Mötv) 17.§.(1) 

bekezdése kimondja, hogy a települési és a fővárosi önkormányzat a helyi közbiztonságról, 

vagyonának, más értékének védelméről kényszerítő eszköz alkalmazására törvény alapján 

jogosult szervezet létrehozásával is gondoskodni. A törvényben külön alcímben kerültek 

szabályozásra a helyi közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok. Ennek alapján 

2015. június 09-én az Ózd Városi Önkormányzat Közterület-felügyelete átalakult Ózd Városi 

Rendészetté. 

 

 

 

 



1. Feladatok meghatározása:  

• a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve 

útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése; 

• a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 

megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; 

• közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében; 

• közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság 

és a közrend védelmében; közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;  

• közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának 

ellenőrzésében; 

• közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. 

2011. évtől folyamatos feladat volt a rendezett lakókörnyezet vizsgálata az aktív korúak 

ellátásához - ez a munkaidő túlnyomó részét lefedte -  mely 2014.12.18-val fejeződött be ( A 

2012.évi XCIII Tv a járások kialakításáról valamint egyes ezzel összefüggő törvények 

módosításáról alapján ezen feladatok a Járáshoz kerültek). A munkafolyamat kapcsán a 

Közterület-felügyelet dolgozói jelentős hely- és személyismeretre tettek szert, melyet a mai 

napig hasznosítanak a munkájuk során. Az 1999.évi LXIII Törvény a közterület-felügyeletről 

rendelkezései szerint 2015-ben fokozatos volt az átállás a tényleges közterület-felügyelői 

feladatokra. Ennek hatására szélesebb körben megnövekedett az  intézkedések száma. 

2. Tárgyi feltételek 

2.1 Új egyenruha 

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

fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról alapján 

2015.07.23-án új egyenruha került bevezetésre, mely tekintélyes és egységes külsőt kölcsönzött 

az állománynak.  

2.2 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) 

• 1 db digitális kamera 

• digitális fényképezőgépek (minden rendész részére) 

• 2 db távcső 

• 2 db fénymásoló 

• 4 db nyomtató 

• 5 db asztali számítógép 

• 1 db notebook 

• 2 db akkumulátoros kereső lámpa 

• akkumulátoros zseblámpák (minden rendész részére) 



• 2 db transzponder leolvasó 

A technikai eszközök terén elmondható, hogy a Rendészet jól felszerelt, a mindennapi 

munkavégzéshez szükséges eszközök biztosítottak.  

3. Személyi feltételek 

Az állomány létszáma: 

2015. január 1-én 12 fő 

2015. december.31-én 16 fő  

2016. január 1-én 16  fő 

2016. december 31.-én 16 fő. 

2015.08.01-ig a munkaidő hetente változott, 06-14, 08-16 és 13-21 óráig tartott a műszak. A 

létszám növelés egyik oka az általánostól eltérő munkaidő bevezetése volt, mely gyakorlatilag 

24 órás közterületi jelenlétet jelentett. A 12/24, 12/48-as munkaidő, a szerteágazó szolgálat, az 

éves szabadságolások és betegszabadságok figyelembevételével 20 fős létszám lenne az 

indokolt, ezt azonban a költségvetés nem teszi lehetővé.  

Az új munkaidő bevezetésével egyidejűleg aktiválva lett a Rendészet mobil ügyfélszolgálati 

telefonja, mely non-stop hívható. 

A Rendészet személyi állományának alakulását összegezve a 2016. évben a munkatársak 

(közterület-felügyelő, segédfelügyelő,) létszámában számottevő változás nem történt, viszont 

az állomány 30%-a kicserélődött. A létszámot folyamatosan pótoltuk. Az újonnan felszereltek 

segédfelügyelőként, majd a képzést követően (közterület-felügyelői vizsga) közterület-

felügyelőként teljesítenek szolgálatot. Szakmai tapasztalatuk folyamatosan bővül.   

2016-ra vonatkozó stratégiai célkitűzéseink az alábbiak voltak:  

• Illegális szemétlerakók felszámolására tett intézkedések 

• Illegális áramvételezések visszaszorítása, felszámolása 

• Falopások visszaszorítása (erdészeti akciók) 

• Az elszaporodott szabálysértések (koldulás, alkoholfogyasztás közterületen, 

köztisztasági…) elkövetőivel szembeni törvényes, eredményes, hatékony fellépés 

• A 16/2015 (X.30.) Önk.r. alapján tiltott magatartások visszaszorítása 

• A lakosság bejelentéseire való azonnali reagálás a szubjektív biztonságérzetük növelése 

érdekében. 

• A lakossággal való kapcsolattartás  



A célkitűzések alapvetően megvalósultak, mint azt a mellékelt statisztika is mutatja. A 

rendészek intézkedési készsége jó. A 2016-os év eredményesen zárult. A lakossági 

megbecsülés egyre növekvő mértéke érződik, 2014-hez képest több mint 2-szeresére nőtt a 

lakossági bejelentések száma. 

4. Együttműködés 

• Területi képviselőkkel: bejelentéseikre, jelzéseikre azonnal reagálunk, fogadóóráikon 

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

negyedéves statisztikájának elkészítése kötelezően előírt. 

• Rendőrséggel: kiválónak mondható, minden éjszakás szolgálat közös. A közös akciók 

folyamatosak. A szűk költségvetésre való tekintettel minden páros nap a rendészet 

autójával történik a járőrözés, páratlan nap a rendőrség autójával. Részt veszünk 

intézkedéstaktikai képzésükön. Kölcsönös a segítségnyújtás a szabálysértések és 

bűncselekmények megelőzése, felderítése érdekében. A rendőrségen tartott heti 

közterületi összehangoló fórumok és a rendészeti egyeztetések állandó meghívottja a 

városi rendészet vezetője.   

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

javításra tetszünk 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. 

• START Programirodával: illegális szemétlerakók felszámolása kapcsán 

• ÓTSZEGYII-vel: kiskorú veszélyeztetése miatt 52 esetben történt jelzés feléjük, 

összevont hatósági ellenőrzések alkalmával jelen vannak. 

• Ózdinvest Kft-vel: hatósági lakásfelnyitás kapcsán, önkormányzati. tulajdonban lévő 

ingatlanok ellenőrzése kapcsán. 

• Ózd és Térsége Polgárőrséggel: az együttműködés rendezvénybiztosítások kapcsán 

valósult meg.  

• Gyepmesterrel: napi kapcsolat főként kóbor ebek tekintetében (mellékelt statisztika 

alapján) 

• Polgármesteri Hivatal különböző osztályaival – helyszíni szemlék, közös hatósági 

ellenőrzések, területbejárások lefolytatásánál. 

5. Célkitűzés, feladat meghatározás a 2017-es évre 

Kiemelt figyelmet fordítunk a város területén elszaporodott jogsértések hatékony 

visszaszorítására. Fokozott, visszatérő ellenőrzések a frekventált területeken, így különösen az 

illegális szemétlerakók, bevásárlóközpontok, illegális áramvételezések, hétvégi házas övezetek, 

garázssorok, Ifjúsági park területén. Idényjelleggel a strand mindennapos ellenőrzése. 



A 16/2015.(X.30.) önkormányzati rendeletben tiltott magatartások visszaszorítása.  

A Rendészet szabályzatainak, vezetői utasításainak átdolgozása a hatályos jogszabályok 

szerint. 

Elektronikus ügyintézésre való áttérés (Hivatali kapu létrehozása) 

Ózd és Térsége Polgárőrséggel együttműködési megállapodás megkötése a térfigyelő szolgálat 

folyamatos ellátása érdekében.  

 

STATISZTIKA 

Ózd Városi Rendészet intézkedései 

2016.01.01 – 2016.12.31. 

 

(2014. és 2015. évekhez viszonyítva, a viszonyítás alapja minden esetben az előző év) 
 

 

Szabálysértési helyszíni bírság kiszabása 
 

Tényállás 
Esetek száma / bírság 

összege 
Változás 

% 

Esetek száma 

/ bírság 

összege Változás % 

2014. 2015. 2016. 

Szeszesital-árusítás, -

kiszolgálás és -fogyasztás 

tilalmának megszegése 

55 

935.000 Ft 
232 

7.120.000 Ft 
321,8 

204 

3.585.000 Ft 
-12,1 

 

Veszélyeztetés kutyával 

 

19 

170.000 Ft 

 

14 

225.000 Ft 

 

-26,3 

 

30 

375.000 Ft 

 

114,3 

 

Közúti közlekedési szabályok 

kisebb fokú megsértése 

 

7 

220.000 Ft 
60 

310.000 Ft 757,1 
122 

1.555.000 Ft 103,3 

 

Köztisztasági szabálysértés 

 

54 
690.000 Ft 

99 
3.180.000 Ft 83,3 

92 

1.925.000 Ft -7,1 

 

Koldulás 

 

3 
105.000 Ft 

31 

1.240.000 Ft 933,0 
25 

1.155.000 Ft -19,4 

 

Tulajdon elleni szabálysértés 

 
- - - 

11 

310.000 Ft - 

 

2012. évi II. tv. 192. § (1) bek. 

Közerkölcs megsértése 

 

- - - 
3 

50.000 Ft - 

 

Személyazonosság igazolásával 

kapcsolatos kötelességek 

megszegése 

 

- - - 
3 

35.000 Ft - 



 

Jogosulatlan közterületi 

értékesítés 

 

- 
1 

5.000 Ft 
- 

9 

60.000 Ft 
800,0 

 

Csendháborítás 

 
- - - 

15 

185.000 Ft - 

Összesen 
138 db 

2.120.000 Ft 
436 db 

12.080.000 Ft 
215,9 

514 db 

9.235.000 Ft 
17,9 

A kiszabott bírságokból befolyt 

összeg* 
325.000 Ft 995.000 Ft  1.470.000 Ft  

 

*2016. évben a 2012. évi II. tv. alapján kiszabott helyszíni bírságból befolyt összeg nem az önkormányzat 

bevételét képezi. 

 

 

Közigazgatási helyszíni bírság kiszabása (16/2015.(X.30.) Önkormányzati rendelet alapján: 
 

Tényállás Esetek száma Bírság összege 

Ingatlanok és közterületek tisztántartásának 

elmulasztása (szemetes, gazos, elhanyagolt 

ingatlanok és a hozzájuk tartozó területsáv) 
216 5.023.000 Ft 

 

Közterület jogtalan használata, igénybevétele 

 
6 205.000 Ft 

 

Házszám hiánya 

 
12 103.000 Ft 

 

Tiltott magatartás 

 
72 677.000 Ft 

 

Levegőminőség védelmének megszegése 

 
1 25.000 Ft 

 

Összesen 

 
307 6.033.000 Ft 

A kiszabott bírságokból befolyt összeg 616.500 Ft 

 

 

Eljárás kezdeményezése (feljelentések)  
 

Tényállás 
Esetek száma 

Változás 

% 

Esetek 

száma 

2016. 

Változás 

% 2014. 2015. 

Tulajdon elleni szabálysértés  1 1 0 58 5700,0 
Köztisztasági szabálysértés  11 28 154,5 35 25,0 
Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú 

megsértése  
6 8 33,3 36 350,0 

Személyazonosság igazolásával kapcsolatos 

kötelességek megszegése  
5 7 40,0 11 57,1 

Szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -

fogyasztás tilalmának megszegése  
9 53 488,9 57 7,5 



Koldulás  1 5 400,0 2 -60,0 
Közerkölcs megsértése  1 - -100,0 1 - 
Állatkínzás  1 - -100,0 1 - 
Veszélyeztetés kutyával  3 2 -33,3 2 0 
Veszettség elleni védőoltás elmulasztása 10 46 360,0 34 -26,1 
Transzponderrel való megjelölés 

elmulasztása 
10 45 350,0 34 -24,4 

A dohánytermékek fogyasztásának alapvető 

szabályai 
2 - -100,0 11 - 

Jogosulatlan közterületi értékesítés  - - - 4 - 
Csendháborítás  - 1 - 2 100,0 
Rongálás  - - - 1 - 
Környezetkárosítás  - - - 1 - 
Garázdaság  - - - 5 - 
Önkényes beköltözés  - - - 1 - 
Becsületsértés  - - - 1 - 
Kiskorú veszélyeztetése  - 1 - - -100,0 
Hivatalos személy elleni erőszak  - - - 3 - 
Hulladék nyílt téri vagy nem megfelelő 

berendezésben történő égetése  
- 5 - - -100,0 

Közokirat hamisítás  - 1 - - -100,0 
Vízszennyezés  - 2 - - -100,0 
Kommunális hulladék gyűjtése 

magánterületen  
- 6 - - -100,0 

Önkormányzati rendelet szerint      
• Tisztántartási kötelezettség 

elmulasztása 
- - - 59 - 

• Házszámtábla hiánya - - - 2 - 
• Tiltott magatartás - - - 18 - 
• Közterület-használati engedély 

hiánya  
- - - 2 - 

Összesen 60 211 251,7 381 80,6 
 

 

Figyelmeztetések 
 

Tényállás 
Esetek száma Változás 

% 
Esetek száma 

2016. 
Változás 

% 2014. 2015. 

Csendháborítás - 10 - 37 270,0 

Köztisztasági szabálysértés  218 91 -58,3 68 -25,3 

Veszélyeztetés kutyával 61 33 -45,9 13 -60,6 

Transzponder és eboltás hiánya - 30 - 35 16,7 

Közúti közlekedési szabályok kisebb 

fokú megsért. 
187 109 -41,7 189 73,4 

Jogosulatlan értékesítés 45 25 -44,4 13 -48,0 

Koldulás 48 41 -14,6 21 -48,8 

Guberálás közterületen - - - 6 - 

Szeszesital fogyasztása közterületen 67 93 38,8 127 36,6 

Közerkölcs megsértése 8 13 62,5 5 -61,5 

Személyazonosság igazolásával 

kapcsolatos szabálysértés. 
- - - 2 - 



Dohánytermékek fogyaszt. alapvető 

szab. megsértése 
2 8 300,0 6 -25,0 

Magánlaksértés - - - 1 - 

Gyermekvédelmi törvény megsértése - - - 17 - 

Garázdaság 4 2 -50,0 - -100,0 

Hulladék nyílt téri vagy nem megfelelő 

berendezésben történő égetése 
6 11 83,3 25 127,3 

Önkormányzati rendelet megsértése  230 272 18,3 536 97,1 

Összesen: 876 738 -15,8 1.101 49,2 

 

 

Lakossági bejelentések:  
 

2014. 2015. Változás % 2016. Változás % 
332 305 -8,1 874 186,6 

 

 

Illegális hulladék elhelyezésével kapcsolatos intézkedés:  

 
2014. 2015. Változás % 2016. Változás % 

19 21 10,5 23 9,5 
 

 

Elhanyagolt, gazos ingatlanok ügyében intézkedés:  
 

2014. 2015. Változás % 2016. Változás % 
109 124 13,8 143 15,3 

 

 

Romos, életveszélyes ingatlanok ügyében intézkedés:  

2015. május hónapban választókörzetenként a romos, életveszélyes ingatlanok felmérése 

megtörtént. 
 

2014.  2015.  Változás % 2016.  Változás % 
24 16 -33,3 25 56,3 

 

 

Kiskorú veszélyeztetése miatt értesítés a Család- és Gyermekjóléti Központ felé: 52 esetben 

 

 

Közterületen tárolt, lejárt hatósági jelzéssel rendelkező gépjárművek tulajdonosainak 

felszólítása: 7 esetben 

 
 

Rendészek által észlelt egyéb problémák, hiányosságok miatt történt intézkedések:  

• Falopás gyanúja: 15 esetben 

• Áramlopás gyanúja: 42 esetben (ÉMÁSZ akción kívül) 

• Gyepmester értesítve (kóbor állat, állattetem elszállítása végett): 63 esetben 

• ÉRV (vízelfolyás): 2 esetben 

• NAV (házbérleti díj beszedése): 3 esetben 

• ÓVI-nak értesítés: 52 esetben 

• Zöld-Völgy értesítése: 2 esetben 



• Szökésben lévő fiatalkorú elfogása: 1 esetben 
 

 

Közös hatósági ellenőrzés társszervekkel: 

• Rozsnyói úti ingatlan  

• Rózsadomb u. ingatlan (helyszíni bírság: köztisztasági szabálysértés elkövetése miatt, 

feljelentés: állatkínzás, környezetkárosítás, eboltás és transzponder hiánya miatt) 

• Cipó városrész 

 

 

Jogcím nélküli beköltözés ellenőrzése: 7 esetben 

 

 

Intézkedés, segítségnyújtás kérése: 

• Mentők:  16 esetben 

• Rendőrség:   39 esetben 

• Katasztrófavédelem:  6 esetben 

(viharkár, tarlótűz miatt) 

 

 

Lovas szolgálat ellátása: augusztus, szeptember, október hónapokban 1-1 fő 

 

Alkalmazott kényszerítő eszközök száma: 

• testi kényszer 2 esetben 

• bilincs  1 esetben  
 

 

Rendőrséggel közös járőrözés: napi rendszerességgel 18.00 – 06.00 óra között 1 fő 

(közúti ellenőrzés – alkoholszondás, általános igazoltatás, házi őrizetesek ellenőrzése, 

előállítások, helyszínbiztosítás, közös gyalogosszolgálat, bejelentések kivizsgálása, idézések 

kézbesítése) 

 

Iskolás gyermekek úttesten való áthaladásának biztosítása: Bolyki Tamás úton és a Petőfi úti 

Általános Iskola – szeptember 1-30-ig napi 2 alkalommal (tanórák megkezdése előtt és 

befejezésekor) 

 

 

ÉMÁSZ szakembereivel közös ellenőrzés: 2016. július hónapban   

• ellenőrzött ingatlanok száma:   222 db (247 alkalommal) 

• feljelentés illegális áramvételezés miatt:  44 esetben 

• helyszíni bírság illegális áramvételezés miatt: 2 esetben 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. 



Határozati javaslat 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

………/2017.(IV.20.) határozata 

az Ózd Városi Rendészet 2016. évben végzett munkájáról  

szóló beszámoló elfogadásáról 

 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta: 

A Képviselő-testület az Ózd Városi Rendészet 2016. évben végzett munkájáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 


