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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. május 26-i ülésére 

7. napirend: 
 
 
Tárgy:  Közterület felügyelő beszámolója 
 
Előterjesztő:    Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
 
 
Előkészítő:   Petrányi Pál közterület felügyelő  
     
 
Szavazás módja:   egyszerű többség 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A képviselő-testület éves munkaterve alapján 2015. évben az alábbi beszámolót terjesztem a 
T. Képviselő-testület elé: 
 
A közterület felügyelő feladatinak ellátását a 1999. évi LXIII. törvény szabályozza.  
 
Törvény szerinti feladatok: 
 

- közterületen folytatott engedélyhez kötött tevékenység ellenőrzése 
- közterület rendjének és tisztaságának megelőzése, 

megakadályozása, megszüntetése 
- közreműködés az épített és a természeti környezet védelmében 
- közreműködés a közrend, közbiztonság védelmében 
- közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében 
- közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok 

végrehajtásának ellenőrzésében 
- közreműködés az állat-egészségügyi és eb rendészeti feladatok 

ellátásában 
   
 Közcélú munkásokkal kapcsolatos feladatok: 
                                    - közcélú munkások irányítása, feladatok kiosztása és felügyelete 
                                    - munkavédelmi előírások betartatása 
 
A 2015. évben az alábbiakkal egészültek ki a feladataim: 
 

- tüdőszűrés lebonyolítása 
- hivatali ügyek intézése az ország egész területén 
- Városi rendezvények lebonyolításában való segédkezés 
- naponta ebéd kihordás 
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- hivatali autók karbantartása(gumicsere, olajcsere, műszaki 
vizsgáztatás) 

- iskolai rendezvények lebonyolításában való segédkezés 
- Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálataival való 

együttműködés 
- lomtalanítás lebonyolításában való közreműködés (fuvarok 

leigazolása a dabasi szeméttelepen.) 
 

2015. évben átlagban 3 fő közfoglalkoztatott munkáját szerveztem, akik a Vízmű Kft-nél 
vannak alkalmazásban, és az Önkormányzatnál 3 fő közmunkást foglalkoztatunk. 
Kettő új park létesült a Városban, amelynek rendben tartásával, karbantartásával 
megnövekedett a feladat a Grassalkovits téren, valamint a Malom utca és az Arany János utca 
kereszteződésében. 
A decemberi hónapban 500 q  fa összekuglizása volt plusz feladatként és kiszállítása a 
Szociális bizottság által megszavazott rászorulóknak. 
 
2016-ban átadásra kerület a Kamerarendszer, amivel nagymértékben nőtt a város 
közbiztonsága. Sikerült a település területén az illegális házaló árusokat teljes mértékben 
kiszűrni. 
Nagymértékben javult a kóbor ebek utcáról történő befogása. 
A településőrökkel egyöntetűen szolgálati egyenruhát fogunk kapni a közeljövőben. 
Ez évtől a létszám bővült, az Önkormányzat szakfeladatához tartozik az őrző-védő szolgálat 
is. A szolgálatot végzők közül 3-an tették le a közterület felügyelői vizsgát, és megkapták az 
Önkormányzat kék új autóját használatra. Régi autó használatát az Önkormányzatnak el kell 
döntenie, javaslat az eladás lenne. 
 
 
Határozati javaslat: 
 

/2016.(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
   Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a közterület felügyelő 2015. évi beszámolóját az előterjesztés  

szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 


