
 
Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának  

J E G Y Z Ő J E 

1239 Budapest, Grassalkovich út 162. 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS  

  
  

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal rendészeti feladatainak ellátásáról 

(2020. I. félév) 

  

  

Előterjesztő:     dr. Szabó Tibor jegyző 

  

  

Az előterjesztést készítette:   Ungvári János osztályvezető  

       Rendészeti Osztály  

 

 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: -  

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta:  Városfejlesztési, Rendészeti  

és Környezetvédelmi Bizottság (2020. 09. 08-ai ülésén) 

 

 

Testületi ülés időpontja:   2020. október 13.  

 

 

Ellenjegyző:     Vittmanné Gerencsér Judit  

osztályvezető-helyettes  

Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály   

 

Jogi szempontból ellenőrizte:  - 

                

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadásáról szóló 468/2019. (XII.03.) 

határozatában foglaltak alapján mellékelten beterjesztem Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári 

Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Rendészeti Osztályának osztályvezetője által 

készített, a Hivatal által 2020. I. félévben ellátott rendészeti feladatok ellátásáról szóló beszámolót. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a beszámoló megtárgyalását és annak elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének …../2020. 

(X.13.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 

rendészeti feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal rendészeti feladatainak 

ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal rendészeti feladatainak 

ellátásáról szóló beszámolót nem fogadja el. 

 

 

Az előterjesztés a Képviselő-testület saját hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 03. 

 

 

   Ungvári János      dr. Szabó Tibor  

   osztályvezető            jegyző 

 az előterjesztés készítője      előterjesztő 

 

 



 

                 
Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksári Polgármesteri Hivatal 

          Rendészeti Osztály 

______________________________ 
  1238 Budapest, Grassalkovich út 150. 

 

 
A Rendészeti Osztály 2020. I. félévi beszámolója  

 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Rendészeti Osztálya a Képviselő-

testület 12/2014. (IV.25.) számú önkormányzati rendelete alapján 2014. szeptember 1-jével alakult 

meg. 

 

Az osztály létszáma 2020.06.30-án 32 fő: 1 fő osztályvezető, 1 fő osztályvezető-helyettes, 15 fő 

közterület-felügyelő, 4 fő segédfelügyelő, 1 fő mezőőr, 2 fő szabálysértési és közterület-használati 

ügyintéző, 1 fő titkársági ügyintéző és 7 fő portás. 20-as év első felében 8 fő közterület-felügyelő 

létesített, illetve 6 fő közterület-felügyelő megszüntette munkaviszonyát. Jelenleg 1 fő közterület-

felügyelő és 1 fő portás hiányunk van. A hiányzó létszám feltöltésére folyamatban.  

 

A közterület-felügyelő feladatai: 

- 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 állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában, 

- mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és 

birtoklásának az ellenőrzése, 

- közreműködés a kerület közterületei használatának és igénybevételének - szerződés útján 

történő – hasznosításában, 

- a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződések 

ellenőrzésének elősegítése, 

- hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezésének ellenőrzése, 

- intézkedés üzemképtelen, roncs, elhagyott járművek elszállításáról. 

 

A közterület-felügyelő által alkalmazható intézkedések: 

- helyszíni bírság kiszabása 

- a gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírság alkalmazása 

- szabálysértési eljárás kezdeményezése feljelentéssel 

- közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése 



- a közúti közlekedésben résztvevő, köztisztasági szabályokat, továbbá megállásra, 

várakozásra vagy táblával jelzett behajtási tilalomra vagy korlátozásra vonatkozó 

szabályokat megszegő járművet megállíthatja és feltartóztathatja 

- ruházat, csomag és jármű átvizsgálása, valamint jármű feltartóztatása, ha alaposan 

feltételezhető, hogy a jogellenesen megszerezett dolog így fellelhető 

- a támadásra vagy önveszély okozásra alkalmas tárgy, valamint a közigazgatási, 

szabálysértési vagy a büntetőeljárásról szóló törvény alapján lefoglalható, bizonyítékként 

felhasználható dolog átvételi elismervény ellenében történő ideiglenes elvétele az eljáró 

hatóságnak történő átadásig 

- épület, létesítmény és egyéb vagyontárgy őrzése, jogellenes cselekmény folytatásának 

megakadályozása 

- tetten ért személy visszatartása, bűncselekmény gyanúja esetén előállítása. 

 

A közterület-felügyelő intézkedése során az alábbi kényszerítő eszközöket alkalmazhatja: 

 

- az intézkedés kikényszerítése céljából az ellenszegülés megtörése érdekében testi kényszert 

és vegyi eszközt 

- önvédelmi célból szolgálati kutyát és rendőrbotot 

- az előállításnak ellenszegülő személy támadásának, valamint szökésének megakadályozása 

érdekében kézbilincset. 

 

2020. I. félévében az általános járőrszolgálatok során kiemelt figyelmet fordítottunk a köztisztasági, 

közúti közlekedési szabálysértések visszaszorítására, továbbá azon ingatlanok feltérképezésére, ahol 

az ingatlan használója, tulajdonosa nem tett eleget az ingatlan és az úttest közötti terület 

tisztántartásának és gyommentesítésének. Az ingatlanok használói személyesen, illetve írásban – a 

postaládába elhelyezve – figyelmeztetéseket kaptak kollégáinktól, közterület-felügyelőink határidő 

kitűzésével felszólították őket a jogellenes állapot megszüntetésére. Az ellenőrzés eredményes volt, 

az ingatlan-használók nagy többsége eleget tett jogszabályi kötelezettségének.  

 

A közterület-felügyelők által kiszabott bírságok 2020. június 30-ig 

 

  Helyszíni bírság 

 

Távollétében kiszabott Helyszíni 

bírság 

(2012.évi II tv.224§ KRESZ 

kisebb fokú megsértése) 

ügy 34 db 24 db 

összesen/Ft    760.000,- Ft 635.000, - Ft 

befizetett/Ft     225.000,- Ft 245.000, - Ft 

Közter. szennyezés                       145.000,- Ft - 

KRESZ kisebb fokú 

megsértése 

     15.000,- Ft - 

közösségi együttélés 

szab. megsértése 

      40.000,-Ft  

Köztisztasági szabs.     365.000,-Ft - 

koldulás        10.000, -Ft - 

szeszes ital fogy.      185.000,- Ft - 

 



A kiszabott szabálysértési bírságokat a 2018.évben bevezetésre került NOVA SZNYR rendszerben 

kell rögzíteni, ami az ügyintézőink feladata. 

 

Feljelentéssel 27 esetben éltünk az alábbiak szerint: 

  

KRESZ kisebb fokú megsértése miatt 5 eset, 

Hulladék gazdálkodás megsértése miatt 5 eset,  

Köztisztasági szabálysértés miatt 13 eset, 

Szeszes ital fogyasztás 2 eset,  

személyaz. igazoltatás megtagadása 1 eset 

Önk Rend. megsértése   1 eset 

 

További adatok az osztály tevékenységéről: 

 

Előállítás: - db 

Értesítő: 8 db 

Ellenőrzés: 5600 esetben 

Közterületen eltöltött óraszám: 9152 óra 

Rendőrséggel közös szolgálat: 1 alkalom 

 

 

Térfigyelő kamerarendszer: 

 

2020. I. félévében Soroksáron 60 db térfigyelő kamera segíti a munkánkat. 

A térfigyelő kamerarendszert összesen 6 fő figyeli 0-24 órában, az év minden napján.  

Munkatársaink feladata a térfigyelő kamerarendszer kezelése, bejelentések fogadása, szükség esetén 

az illetékes hatóságok értesítése, az ezzel kapcsolatos adminisztráció elvégzése. 

 

Az ügyeleten 1067 eset lett rögzítve az alábbiak szerint: 

 

Felügyelői jelzés: 111 db 

Lakossági bejelentés: 750 db 

Kamerát figyelő munkatárs észlelése: 206 db 

 

Ebből intézkedésre kiadott, tovább jelzett és egyéb társszerveknek átadott 1067 esetben volt.  

 

Az 1067 db intézkedésre kiadott észlelés az alábbiak szerint oszlik meg: 

 

Közlekedési lámpa hiba: 63 

KRESZ szabálysértés : 61 

Kresztábla sérülés: 11 

Alkoholfogyasztás: 26 

Köztisztasági szabálysértés: 154 

Ebtelep értesítés: 3 

Tetem elszállítás: 28 

Bűncselekmény: 34 

Rendzavarás, csendháborítás : 51 

Mentő értesítés: 15 

Baleset : 25 

Tűz észlelés: 23 

Közszolgáltatók értesítve (ELMŰ, Vízmű, FKF): 16 

Kóbor kutya, chip olvasás: 19 



Helyszínbiztosítás: 0 

Közút: 5 

Bűnmegelőzés : 38 

segítségnyújtás: 473 

környezetkárosítás: 5 

Tobi: 5 

Rendőri segítséget kértünk (augusztustól):0 

Gk. elszállítás : 12 

 

A Rendészeti Osztály mezőőri szolgálata:    

 

A mezőőrök feladatköre: 

A termőföldek őrzése, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, 

felszerelések, eszközök haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek 

vagyonvédelme a vonatkozó jogszabályok szerint. 

A működési területéhez tartozó termőföldek hasznosításának, illetve a használó (tulajdonos) részére 

előírt növényvédelmi kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 

Az illegális szemétlerakás megakadályozása, veszett állatok elpusztítása. 

A mezőőrök 4 esetben szabtak ki helyszíni bírságot melyet tovább küldtünk intézkedés céljából az 

illetékes Rendőrkapitányság részére. 

  

 

A rendészeti osztály által a pandémiás veszélyhelyzet során ellátott feladatok, foganatosított 

intézkedések: 
 

1, A veszélyhelyzet és a korlátozó intézkedések kihirdetését követően két egészségügyi 

szakrendelő biztosítása a korlátozások miatt esetlegesen kialakuló rendbontás 

megelőzésére. 

 

2. A Soroksári Operatív Törzs megalakulását követően a szervezethez tartozó, a szépkorú 

lakosság alapvető szükségleteinek ellátásának segítése érdekében létrehozott 

mobiltelefonra és e-mail címre érkező igények fogadása, kezelése, dokumentálása és 

továbbítása. A Törzshöz érkező maszkigények rögzítése és továbbítása. A lakosság 

megnyugtatása, informálása a rendkívüli intézkedésekkel kapcsolatban. 

 

3. A személyes ügyfélfogadás felfüggesztése, az elektronikus ügyintézés bevezetése. 

 

4. A lakosság felszólítása az otthonmaradásra, tájékoztatás az önkormányzat általi 

segítségnyújtásra (gyógyszerkiváltás, alapvető élelmiszerek beszerzése) 

hangosbeszélővel felszerelt szolgálati gépjárművel. 

 

5. A 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott – a kijárást korlátozó – 

intézkedések betartásának ellenőrzése, megsértőinek felszólítása a tiltott 

tevékenységtől való tartózkodásra. 

 

6. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének az új 

koronavírus elterjedésének megelőzése érdekében hozott intézkedéseinek 

ellenőrzése, érvényre juttatása. 

 

7. A lakosság védőmaszkkal való ellátása a közterületen. (buszmegállók, 

közintézmények, játszóterek) 

 



8. A veszélyhelyzet során bevezetett korlátozó intézkedések fokozatos csökkentésével 

egyidejűleg folyamatos gyalogos járőrtevékenység bevezetése a Hősök terén. 

 

 

A közterület-használati ügyintéző feladatköre: 

 

A közterületek használatával kapcsolatos ügyek teljes körű ügyintézése. Eljár az engedély nélküli 

közterület-használati ügyekben és a közigazgatási hatósági ügyekben, továbbá a közterület 

használati engedélyek kiadásában. Az Osztály feladatkörébe utalt beadványok (közérdekű 

bejelentések, panaszok) és a hatóságok, illetve egyéb szervek megkereséseinek kivizsgálása. 

A közterület-felügyelők által kezdeményezett ügyek ügyintézése. 

2020.01.01. – 2020.06. 30. közötti időszakban a közterület-használati ügyintéző feladatkörébe 

tartozó 231 db új közterület-használattal kapcsolatos ügy keletkezett, amelyek az alábbiak szerint 

alakultak: 

 

Távolléti helyszíni bírság: 24 db 

 

Kiadott közterület használati engedélyek száma: 

   

Pavilon-előtető:4 db                                       

Konténer, építő anyag: 67 db                            

Mozgóbolt: 3 db          

Zöldség-gyümölcs árusítás: 8 db        

Virág árusítás:2 db            

Árubemutató: 5 db           

Egyéb: 42 db  

Vendéglátó terasz: 3db 

Összesen: 134 db 

 

Az osztályon 69 db üzemképtelen gépjárművel kapcsolatos ügy keletkezett. 

 

A veszélyhelyzet fennállása miatt mindössze 5 esetben történt meg az üzemképtelen gépjármű 

elszállítása a közterületről a szerződött partner telephelyére. A veszélyhelyzet megszűnését 

követően számos esetben megállapítást nyert, hogy a problémás járművet a közterületről 

eltávolították. A fennmaradó gépjárműveket folyamatosan távolítjuk el a közterületről. 

 

Kösztisztasággal kapcsolatos közigazgatási eljárás 4 db keletkezett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A rendészeti osztály által a közelmúltban foganatosított jelentősebb intézkedések: 

 

1. Május hónapban az állomány átalakulása után megalakult a szemétkommandó melynek 

célja, hogy az illegális hulladékelhelyezést megelőzze, megszakítsa, szankcionálja. Az 

egység munkatársai és mezőőrünk is több olyan sikeres összehangolt akciót tudhat 

magáénak, melynek során az elkövetőt sikerült tetten érni, vele szemben helyszíni bírságot 

foganatosítani, valamint az elkövetőt a jogszerűtlenül elhelyezett hulladék összegyűjtésére 

kötelezni. Számos esetben fordult elő, hogy rendészeink az elhelyezett hulladékkupac 

átvizsgálása során a feltételezett elkövetőre utaló nyomokat találtak, majd a beazonosítását 

követően felhívták figyelmét a lehetséges jogkövetkezményekre, mely után az elkövető 

összeszedte az általa elhelyezett hulladékot. 

 

2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben nevesített 

helyi közügyek közül a helyi környezet- és természetvédelem valamint a környezet-

egészségügy közfeladatok ellátási színvonalának emelése valamint az illegális 

hulladéklerakás megakadályozása érdekében, figyelemmel az önkormányzatok által az 

illegális hulladéklerakás felszámolásához kapcsolódó emelkedő kiadásokra, 

szándéknyilatkozat aláírására került sor Bese Ferenc Polgármester és Dr. Tüske Zoltán 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere között, melyben a felek 

megállapodtak abban, hogy az általuk képviselt önkormányzatok a hulladéklerakás 

megakadályozásával kapcsolatos tevékenységeiket összehangolják, koordinálják, valamint 

az illegális hulladéklerakás elleni tevékenységeiket összehangolják. A sikeres 

együttműködés jegyében – a Rendészeti Osztály osztályvezetőjeként - szakmai egyeztetésen 

vettem részt Alsónémedi Polgármesteri Hivatalát képviselő szakmai vezetővel.  

3. Június hónapban a szemétkommandó munkatársai az önkormányzathoz érkezett lakossági 

bejelentés alapján, a rendőrséggel közösen folytattak le helyszíni ellenőrzést az Ócsai út 

melletti Bodzavirág utcában. A területen tapasztalt körülmények alapján megalapozottá vált 

a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény elkövetésének gyanúja. 

4. Az utóbbi időben kiemelt figyelmet fordítottunk a térfigyelő kamerával megfigyelt szelektív 

hulladékgyűjtő szigetek körüli tevékenységekre. Ennek köszönhető, hogy számos esetben 

ügyeletesünk jelzésére felügyelő járőreink néhány percen belül a helyszínen voltak, így a 

tettenérés során helyszíni bírság kiszabására került sor.  

 



5. A pandémiás veszélyhelyzet ideje alatt a Soroksári Önkormányzatra hivatkozva ismeretlen 

személyek adományokat gyűjtöttek az Auchan parkolójában. Közterület-felügyelőink a 

Soroksári Rendőrőrs munkatársaival felkutatták nevezett személyeket, majd foganatosították 

a szükséges intézkedéseket. 

 

6. Május hónapban a XXIII. kerületi Soroksári Rendőrőrs kérte felügyelőink segítségét egy 

idős személy sérelmére elkövetett rablás miatt. A megadott személyleírás alapján közterület-

felügyelőink az elkövetőt beazonosították, majd a járőrök kiérkezéséig a helyszínen 

tartották. 

 

7. Június hónap elején térfigyelőszolgálatot ellátó felügyelőnk jelezte járőreink felé, hogy a 

kamera felvétel alapján a Molnár szigeten található kerékpár tárolónál két fiatal feltehetően 

marihuánás cigarettát sodor. A helyszíni ellenőrzés során a bűncselekmény elkövetése 

bizonyítást nyert.  A rendőrjárőr kiérkezéséig felügyelőink a két személyt visszatartották és 

a helyszínt biztosították. 

 

8. Júniusban felügyelőink a Fővárosi Önkormányzati Rendészet közterület-felügyelőivel 

közösen ellenőrizték a behajtási engedélyeket a kerület főbb útvonalain. Számos esetben 

bírság kiszabására került sor a szükséges hatósági engedélyek hiánya miatt. 

 

9. Június hónapban egy állampolgár kért segítséget felügyelőinktől a Horgászparton, mert 

csónakját eltulajdonították. Felügyelőink rövid időn belül felkutatták az elkövetőt, majd a 

rendőrjárőr kiérkezéséig visszatartották, végül a sértett csónakját a rendőrök 

visszaszolgáltatták. 

 

 

 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 03.   

 

 

     Tisztelettel: 

 

           

 

Ungvári János 

          osztályvezető 


