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Tárgy: Beszámoló 2011. évi közterület felügyelıi munkáról. 
 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr, Képviselı testület! 
 
 
2011-ben mint közterület felügyelı az alábbi intézkedéseket tettem illetve hajtottam végre. 
 
A közrend, a közbiztonság érdekében tett intézkedések. 
 

- Alsónémedi területén a szolgálat ellátása során folyamatos járırszolgálat biztosítása.       
Kapcsolattartás a lakossággal, a helyi, dabasi és a környezı települések rendıreivel. 
Polgárırséggel és mezıırökkel való együttmőködés, szakmai tanácsadás.  A lakosság 
szubjektív biztonsági érzetének növelése. Szükséges intézkedések megtétele 
szabálysértés illetve bőncselekmények észlelése esetén.   

 
 
2011-ben az alábbi intézkedéseket hajtottam végre:  
 
- Bőncselekmény elkövetésén tetten ért illetve körözött személy elfogása, átadva 
rendırséghez: 9 fı   
 
- Bőncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy rendırség elé állítása: 8 fı 
 
- Szabálysértési feljelentés : 78 fıvel szemben  / prostitució miatt – eljáró hatóság 
rendırség/ 
 
- Helyszíni bírság: 68 fıvel szemben 960 000 forint (elsısorban prostituáltak, külföldiek) 
 
- Igazoltatás, Figyelmeztetés: 276 fıvel szemben 
 
- Fokozott ellenırzés rendırséggel együtt: 112 esetben 
 
- Szálláshely ellenırzés : 41 esetben 
 
- Külföldi személyek igazoltatása elszámoltatása rendırséggel való közös szolgálatban : 
316 esetben. 
 
(Érdekességképpen szeretném megjegyezni, hogy az elfogásom között szerepelt olyan 
személy is aki ellen elfogató parancs volt érvényben 62 rendbeli fegyveres rablás miatt, de 
volt közöttük gépkocsifeltörı, lakásbetörı, csaló, pénzhamísító is)  
 
 



 
További feladataim ismertetése:  
 
A településen én látom el a nappali polgárır szolgálatot is . A lakosságtól naponta 
átlagosan 2 - 3 bejelentés érkezik  melyeket ellenırizni kell. 2011-ben közel 800 esetben 
kért intézkedést tılem a lakosság, melyre minden esetben reagáltam. A bejelentések zöme 
leggyakrabban idegen, gyanús személyek, valamint házalókról érkezik, melyek 
ellenırzése, elszámoltatása szükségszerő. Elmondhatom, hogy ennek köszönhetıen 
mindennapi jó kapcsolatban vagyok az itt élıkkel. A telefonom 24 órán keresztül elérhetı. 
Gyakran megesik, hogy az éjszakai, hajnali órákban hétvégén is keresnek.  
 
Feladataim közé tartozik a településen mőködı térfelügyeleti rendszer felügyelete. 
Munkám során kb. 4  illetve 6 órát töltök a monitor elıtt. Az általam észlelt eseményekre 
azonnal reagálok. A rendszernek köszönhetıen több bőnözıi kör is fel lett derítve, be lett 
azonosítva.  
 
2012. április 15-tıl a szabálysértési eljárás hatáskör elkerült az önkormányzatoktól a 
kormányhivatalokhoz. Ez a változás a közterület-felügyelık munkáját is nagyban 
befolyásolja. A közterület-felügyelık helyszíni bírságolási lehetısége megnövekedett, 
több esetben lehet majd feljelenteni szabálysértést elkövetıket az új törvény alapján.  
A közvetlen munkakapcsolat helyett a közterület-felügyelık azonban csak hivatalos 
iratban tudják megkeresni majd a szabálysértési elıadót. Az elsıdleges információk 
szerint telefonon kell idıpontot egyeztetni a kormányhivatallal, amennyiben 
tanúmeghallgatásra lesz szükség. A feljelentésekhez tanúkutatásokat, jegyzıkönyveket 
kell készítenünk. Az országos szabálysértési nyilvántartási rendszerhez is lesz hozzáférési 
jogosultsága az önkormányzatnak, mely szintén a feljelentések elıkészítéséhez szükséges. 
Eddigi munkánk során nem volt ekkora adminisztrációs feladatunk, amennyiben 
számítógép használatára volt szükségünk, kollégákat kértünk meg, had használjuk az ı 
gépüket, vagy írják meg helyettünk a feljelentéseket. Amennyiben erre lehetıség lenne, 
szeretném jelezni, hogy a jövıbeni munkám ellátásához egy számítógépre lenne 
szükségem a szükséges tartozékokkal, mely a hivatali rendszerre lenne csatlakozva, 
internet elérhetıséggel az országos nyilvántartás elérése céljából.  
 
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy munkám elvégzéséhez segítséget kérjek az 
önkormányzattól. Két éve látom el a közterület-felügyeleti tevékenységet. Jelenleg havi 
1000 km gépkocsi használatra van engedélyem. Az eltelt idıszak alatt bebizonyosodott, 
hogy ebbıl a keretbıl nem tudom a havi hivatalos gépjármő használatot kigazdálkodni. A 
közbiztonság fokozása, a lakosság biztonságérzetének javítása érdekében sokat kell a 
területen tartózkodnom hétköznap és hétvégén, nappal és éjszaka egyaránt. Az üzemanyag 
költségek azonban az elmúlt két évben rohamosan megemelkedtek. Minden hónapban 
saját erıbıl kell kiegészítenem a benzinvásárlások számláját. Szeretném kérni, hogy a 
gépkocsi használatom keretét emeljék fel az ugyanezen munkakörben foglalkoztatott 
kollégám keretének mértékére, azaz 1500 km/ hóra.   
 
Kérem beszámolómban foglaltak szíves elfogadását. 
 

 
Alsónémedi, 2012. május 15. 
          Dernóczi Zoltán 
       közterület-felügyelı 


