Beszámoló a Közterület - Felügyelet 2019. évi tevékenységéről

Az köztisztviselő neve:

Nagy Csaba
Nagy Sándor

Munkaköri egység :

Közterület- Felügyelet

Szervezeti egység neve:

Hatósági Iroda

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Pilis

Beszámoló a 2019. 01. 01.- 2019. 12. 31. közötti időszakról.
A 11/2009. (I. 29.) számú Önkormányzati rendeletnek megfelelően (mely szabályozza a
köztisztviselők követelmény rendszerét, Pilis Város Önkormányzatának Közterület –
Felügyelete is részesült az előre megfogalmazott teljesítmény feladatokból az általános
feladat és munkavégzésen túl.
Ezeket a feladatköröket a fenti rendelet több különböző témakörre és határidőre osztotta.
Természetesen ezen felül még plusz (prémium feladat) is tevődött a fentiekre.
Tételesen:
A település városképi szempontból kiemelt közterületein az ingatlanok és a parkolások
ellenőrzése.
Jogellenes magatartás tanúsítása esetén, a legtöbb esetben a szabálysértő távolléte miatt csak a
feljelentés intézmények alkalmazására van mód és lehetőség. Ezen tevékenység végzése
folyamatos.
Az Élelmiszerlánc törvényben meghatározott növényvédelmi igazgatási feladatok ellátása és a
hatósági eljárások előkészítésében való közreműködés.
Fakivágási és egyéb erdészeti tevékenységekhez, engedélyekhez kapcsolódó belterületi
helyszíni szemlék elkészítése és a hatósági eljárásban való közreműködés.

Plusz feladatként jelent meg munkakörünkben:
- Pilis Város Önkormányzata, Pilisi Rendőrössel meglévő együttműködési megállapodásnak
megfelelően, alkalmanként, általában havi 2 alkalommal közös átfogó közterületi, idegen
rendészeti és közbiztonsági ellenőrzés végrehajtása.
Pilis Város területén az elmúlt időszakban jelentősen növekedett az olyan személyek,
népcsoportok, más etnikumhoz tartozó személyek száma, akiket valamilyen okból kifolyólag
a település régebbi lakosai nem néztek és nem néznek jó szemmel. Ezeznek a személyeknek
és csoportoknak az ellenőrzése jelentős feladat volt a Pilisi Rendőr őrs, a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal, valamint a Pilis Város Polgármesteri hivatalának is. Természetesen
nem csak a fenti „idegenek” kerültek ellenőrzésre, hanem az ellenőrzési tervnek megfelelően
a település más részein élők is bekerültek ebbe a körbe. Ilyen alkalmakkor lehetőség volt más
társ szervek, közmű szolgáltatók bevonására is. Az ellenőrzések eredményeként sor került
hatósági intézkedésekre (bejelentkezési kötelezettség elmulasztása, szolgáltatói szerződések

megszüntetésére, valamint illegális közmű igénybevétel esetén szolgáltatás szüneteltetésre is,
ami még más eljárást is eredményezett a szolgáltatók részéről.
A feladatot meghatározó személy: Pilis Város Jegyzője, Pilisi Rendőrőrs Parancsnoka.
Ráfordított munkaidő: alkalmanként 8 óra

- Pilis Város közigazgatási területén történő közlekedési események, a Rendőrséggel,
együttműködve történő biztosítása.
Mivel a Monori Rk. illetékességi területe országosan a legnagyobbak közé tartozik, a
rendkívüli közlekedési események bekövetkezésekor nyilván valóan az elsődleges cél, az
esetleges sérültek felkutatása, a műszaki kárt szenvedett gjm.-vek átvizsgálása , valamint ha
lehetőség van, a közúti közlekedés biztosítása. Abban az esetben, ha nincs megfelelő rendőri
erő elérhető közelségben, hivatásos mentő erők (tűzoltók, mentők) elsődleges értesítése,
valamint a helyszín biztosítása a feladat, amit a Pilisi Rendőr Őrs parancsnoka vezényel és
koordinál.
Feladatot meghatározó személy: Pilis Rendőrőrs Parancsnoka
Ráfordított munkaidő: alkalmanként kb. 3 óra

- Pilis Város belterületén a közlekedési koncepciónak megfelelően a kihelyezett közúti
jelzőtáblák állapotának és meglétének folyamatos ellenőrzése, megrongálódás, eltünés esetén
az illetékes (közút kezelő, város üzemeltető) értesítése. Több esetben a településen meglévő
„írott és íratlan” közlekedési rend vizsgálata abból a szempontból, hogy azt milyen módon
lehet a település szerkezetének megfelelően, biztonságossá tenni. (parkolás a vasútállomás
környékén, forgalmi rend változtatás a Bartók B. utcában)
A feladatot meghatározó személy: Pilis Város Polgármestere, Jegyzője.
Ráfordított munkaidő: folyamatos.

- Pilis Város területén található valamennyi útjainak folyamatos ellenőrzése.
A település úthálózatának több mint 95 százaléka el van látva szilárd útburkolattal. erre a
település vezetése jelentős összeget fordított a 2009-2010.- es évben. Viszont a településen
nagy számban van jelen olyan vállalkozói kör, akik mezőgazdasági, szállítási, építési
területeken vannak jelen. Ezeken a területeken jelentős számú, nagy tömegű (7,5 tonnát
meghaladó) gépjármű, illetve kamion számát eredményezi. Ezek a vállalkozok az esetek nagy
részében, megkérik a település közútjaira a behajtási engedélyt, viszont a nem helyben lakók

és a közúti szállítási szolgáltatást vagy építő ipari szolgáltatást végzők ezt nem minden
esetben teszik meg.
A feladatot meghatározó személy: Pilis Város Polgármestere.
Ráfordított munkaidő: folyamatos.

- Pilis város közigazgatási területén feltalálható elhullott, ill. elgázolt állati tetemek
gyűjtőhelyre történő beszállítására történő intézkedés.
Régebben a település önkormányzata a pilis szennyvíz kezelő telep területén üzemeltetett egy
állati hulladék gyűjtő helyet, ahova a pilisi lakosoknak is volt lehetősége leadni az esetlegesen
elhullott vagy elütött állatokat. Mivel ez a szolgáltatás már megszűnt, ezért a közterületen fel
lelt állati maradványok „házon belüli „kezelésére nincs mód és lehetőség. A település
Önkormányzata folyamatos szerződés tart fenn egy vállalkozóval (gyepmester), aki nem csak
erre a tevékenységre szerződött, hanem más állattartással is kapcsolatos hatósági ügyekre is.
Havi rendszerességgel tartunk gyepmesteri bejárást, melynek célja a kóbor állatok befogása
begyűjtése.
A feladatot meghatározó személy: Pilis Város Jegyzője.
Ráfordított munkaidő: folyamatos

- Állattartással kapcsolatos helyi rendeletben foglaltak ellenőrzése és az ezzel összefüggő
eljárásokban való közreműködés.
Az előző pontban említett gyepmesteri szolgálat a felügyelet munkatársaival rendszeres
ellenőrzéseket tart a település bel és külterületén egyaránt. Rendszeres közreműködés
állattartással kapcsolatos hatósági eljárásokban, illetve olyan ügyekben, ahol indokolt az állat
„kiemelése” a veszélyezettet környezetből. Ezekben az esetekben a hatósági iroda kirendelt
ügyintézője is jelen van. Sajnos az elmúlt esztendőben jelentősen megemelkedett az ilyen
eljárások száma. Ekkor nem csak a mentett állat kerül kiemelésre a környezetéből, hanem más
hatósági eljárás is elindul az állattartóval szemben, ha az a neki felróható okból történt.
A feladatot meghatározó személy: Pilis Város Jegyzője, Hatósági Iroda
Ráfordított munkaidő: folyamatos

-A Hatósági Irodával együttműködve a Pilis Város területén található vendéglátó ipari
egységek nyitvatartási és működési rendjének, valamint a Pilis Város területén található Piac
működésének és a hozzá vezető közút közlekedési rendjének folyamatos ellenőrzésében való
részvétel.

Jelentős igény merült fel a településen található és az Önkormányzat által üzemeltetett piac
parkolási igényeinek bővítésére. Ez a Kodály Z. utca parkolási rendjének megváltoztatása és a
piac nagy parkolójának megnyitásával rendeződött, mivel a vásárlók, valamint az árusok
járműveinek elhelyezésére is nagyobb, rendezettebb hely került kialakításra. Itt kell
megemlíteni a piacnál kialakított mozgáskorlátozottak számára kijelölt parkoló helyek
számbeli növelését. Mivel ezek a parkoló helyek a piac fő bejáratainál lettek kialakítva,
többen kényelmi szempontból, vagy csak figyelmetlenségből, jogtalanul, parkolási
jogosultság nélkül kívánják igénybe venni. Ez természetesen eljárást eredményez, helyszín
bírsággal, illetve feljelentéssel párosul.
A vendéglátó ipari egységek folyamatos ellenőrzése, működési és nyitvatartási rendjének
betartatása is folyamatos feladat a Hatósági Irodával közösen, mert adott esetben ez más
hatósági intézkedést is igényelhet.
A feladatot meghatározó személy: Pilis Város Jegyzője Hatósági Iroda
Ráfordított munkaidő: havi kb. 12 óra

Az Adó csoport kijelölt munkatársaival a település volt zártkerti ingatlanjainak alkalmankénti
ellenőrzése.
A feladatot meghatározó személy: Pilis Város Jegyzője.
Ráfordított munkaidő: alkalmanként kb. 3 óra

- Közterületen előforduló villamos hálózatot érintő rongálások és eltulajdonítások
helyszínének biztosítása, az elektromos közvilágítási hálózat az igények szerinti felmérése és
ellenőrzése.
Az időjárási és a közlekedési okokra visszavezethető hálózati hibák (vezeték szakadások élet
és baleset védelmi szempontból) is igényelnek helyszíni intézkedéseket, út és terület
lezárásokat. Ezeket addig fent kell tartani amig a hiba és veszélyelhárítás meg nem történik.
A lakossági közvilágítási igények jogosságának vizsgálata abból szempontból, hogy a vizsgált
közterület, útszakasz be világítottsága megfelel -e a minimálisan elvártaknak, valamint a
korlátozott látási viszonyok, illetve napszaknak megfelelő láthatóságnak megfelelnek-e.
A feladatot meghatározó személy: Pilis Város Polgármestere, Jegyzője.
Ráfordított munkaidő: kb. Alkalmanként 2 óra.

- A Pilis Város Közigazgatási területén működő erdészeti szakszemélyzettel történő
folyamatos erdészeti ellenőrzések végrehajtása, Pilis város közigazgatási területén a veszélyes
fák és fasorok ellenőrzése folyamatos állapot felmérése.

Az egyre gyakrabban elő forduló szélsóséges, viharos időjárás, a településen található jelentős
„zöld, fás „fedettség, magas, fás szárú növény állomány ezen esetekben veszélyt jelenthetnek
mind az élet mind a vagyon biztonságra. Ennek elkerülése érdekében történik a közterületen
lévő fák, fasorok ellenőrzése, adott esetekben a veszélyelhárítás elrendelése.
A feladatot meghatározó személy: Pilis Város Polgármestere, Jegyzője, Városüzemeltetés
Ráfordított munkaidő: kb. Alkalmanként 3 óra.

-A Pilisi Városüzemeltetési Kft. kijelölt munkatársával az illegális hulladék - lerakó helyek
ellenőrzése.
Sarkalatos, minden jó érzésű lakos szemét szúró kérdés.
A település szerkezete, lakossági összetétele azt eredményezi, hogy a település teljes
közigazgatási területén, jelentősen megnövekedett a, mind lakossági mind építési törmelék
illegális elhelyezése. Az a szokás, hogy a település 4.-es számú főút, valamint a 405.-os
számú főút mentén állandó jelleggel megjelenik az úgynevezett átutazó szemét, (más
településről származó, pilisen csak átutazó jelleggel megjelenő személy, a településen
áthaladva helyezi el a szemetet), de a „szürkületi zóna” (Nagy Sándor u., József u., Sándor
u.,) környékén is jelentős számban található illegális hulladék lerakás.
Sajnálatos jelenség, hogy a belterületi építkezésekből származó bontási, építési törmelék is a
település külterületi, illetve volt zártkerti részére kerül. Az, hogy ebben az évben több
hatósági eljárás is indult ilyen ügyekben, annak köszönhető, hogy az elhelyező személyére
egyre többen tesznek és mernek tenni bejelentést. Ilyen esetekben, ha indokolt, társ szerv és
társ hivatal is bevonásra kerül, illetve kerülhet. Természetesen minden esetben igyekszünk a
szemét átvizsgálásakor, valamilyen adatot, illetve információt keresni arra vonatkozóan, hogy
ki lehet a hulladék gazdája vagy elhelyezője, de ez sok esetben nem vezet eredményre. Pilis
Város Jegyzője rendszeresen felméreti az illegálisan elhelyezett hulladék nagyságát, területi
eloszlását, összetételét. Véleményem szerint jelenleg az illegálisan elhelyezett hulladék
nagysága, súlyos 100 köbméterekben mérhető. Ebből a jelenségből viszont következik a
másik nagy gond, ha ezeket még meg is gyújtják.
Tavalyi évben számos, jelentős nagyságú erdőtűz keletkezett, mivel ezt szemetet csak igy
kívánták eltűntetni. Ezeket a szándékosan okozott tüzeket minden esetben a Katasztrófa
Védelem Monori Kirendeltsége kezelte és vizsgálta, és néhány esetben még díjazta is.
A feladatot meghatározó személy: Pilis Város Polgármestere, Jegyzője, Városüzemeltetés
Ráfordított munkaidő: havi 1 Alkalmanként 4 óra.

-A Monor és Térsége Integrált Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Pilis Területi
Szakmai Egység kijelölt ügyintézőjével környezettanulmányok elkészítésében való
közreműködés.
A „CSSK” dolgozójával és a Hivatal gépjárművével, az előre egyeztetett látogatási tervnek
megfelelő, és a rendkívüli élethelyzetet jelentő gondozott családok bejelentésék kivizsgálása.
A gondozást, illetve ellátást igénylő családok helyzetének törvényszerinti vizsgálata. Ezeket
az esetek nem a hivatal vizsgálja csak a szállítást és a nehezen elérhető külterületi címekre
való eljuttatást végezzük valamint az esetlegesen felmerülő verbális ( anyázás) és non verbális
( kapa, kasza, vasvilla) inzultusok megakadályozása miatt merült fel az igény a
részvételünkre. A részvételünk óta nem került sor ilyen jellegű inzultusra.
A feladatot meghatározó személy: Pilis Város Polgármestere, Jegyzője,
Ráfordított munkaidő: kb. hetente 1alkalommal 3-4 óra.

-Pilis Város Önkormányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal által rendezett Városi
rendezvények biztosítása
A feladatot meghatározó személy: Pilis Város Polgármestere, Jegyzője,

Mivel, a Pilis Polgármesteri Hivatal ezen időszakban, nem tudott Hatósági műszaki
ügyintézőt alkalmazni, az általa betöltött munkakör és az általa elvégzendő feladatkör
átruházható része is a Felügyelet munkatársaira hárult: Közút kezelői és tulajdonosi hozzá
járulások, Behajtási engedélyek, Fakivágási engedélyek ügyirati előkészítése.
A feladatot meghatározó személy: Pilis Város Polgármestere, Jegyzője,
Ráfordított munkaidő: hetente 4-6 óra
Alkalmanként felmerülő hivatali iratok kézbesítése különböző címekre (képviselők és
külterületi munkacsoport részére)
A feladatot meghatározó személy: Pilis Város Polgármestere, Jegyzője,
Ráfordított munkaidő: kb. Alkalmanként 2 óra.

Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő testület!
Mint az Önök elé tárt beszámoló is mutatja, a 2019.-es év sem telt események nélkül. A Pilis
Város Önkormányzata által fenntartott és működtetett Közterület – Felügyelet, mint egyéb,
jogszabályok szerint működő, rendészeti feladatokat ellátó szervezeti egység nem csak a

rendészeti tevékenységet látja el, hanem más, önkormányzati feladatköröknek is igyekszik
eleget tenni.
Ebben a tevékenységben mind, Pilis Város lakossága mind pedig a Hivatal más dolgozói is,
valamint a régi és új Képviselők a Felügyelet munkatársai segítségére voltak.
Ez úton kívánunk köszönetet mondani mindenkinek, akik bejelentéseikkel, információjukkal
vagy egyéb módon segítették a munkánkat és ezzel hozzájárulhattunk a település életének
szabályzásához.
Természetesen nem minden hiba és hiányosság nélküli a tevékenységünk, valószínűleg nem
tudtunk minden igénynek és jelzésnek maradéktalanul eleget tenni, de ha a segítség, és
információ áramlás a jövőben is megmarad, tevekénységünket megfelelően tudjuk tovább
folytatni.

Kérem beszámolóm elfogadását!
Pilis, 2020.04.15.

Köszönettel és tisztelettel

Nagy Csaba
Közterület- felügyelő

Nagy Sándor
Közterület-felügyelő

Pilis Város Önkormányzata
2019. év,…01……hónap….01……- …12….31……..közötti időszak
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