BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. június 24-i ülésére
a Közterület-felügyeleti Iroda létszámának bővítéséről
A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Gazdasági és Jogi Bizottság
Idegenforgalmi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

dr. Vörös Mária Éva
irodavezető

dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Iroda
jelenleg 15 fővel látja el feladatait, amely az alábbiak szerint oszlik meg: 1 fő irodavezető, 2 fő
ügyfélszolgálati ügyintéző, 10 fő közterület-felügyelő valamint 2 fő részmunkaidőben dolgozó
térfigyelő operátor. A közterület-felügyelők folyamatos munkarendben dolgoznak, napi 12 órás
szolgálatot látnak el.
A közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló 43/1999
(XI. 26.) BM rendelet 20. § (2) bekezdése kimondja, hogy „járőrszolgálatra a felügyelőt lehetőleg
járőrtárssal vagy segítővel kell vezényelni".
A közterület-felügyeleti feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátása a jelenlegi létszámmal figyelemmel a pihenő idő biztosítására, a szabadságok kiadására valamint az esetlegesen
előforduló betegségekre - csak oly módon lehetséges, hogy a vezénylés szerint a nappali
órákban 3 közterület-felügyelő lát el szolgálatot. Ahhoz, hogy a napi 2 járőrpár jelenléte
biztosított legyen a szadadidejüket töltő közterület-felügyelők túlmunkát látnak el.

A Közterület-felügyelők által egy hónapban összesen végzett túlmunka az elmúlt 3 hónap
átlagában 244 óra. Ez a túlmunka mennyiség másfélszerese 1 köztisztviselő 1 hónapban
ledolgozandó óraszámának Ennek alapján kijelenthető, hogy a Közterület-felügyeleti Iroda
biztonságos munkavégzése jelenleg csak a közterület-felügyelőkjelentős túlmunka vállalásával
biztosítható. Augusztus végére azonban az előzetes számítások szerint elfogy az egyes
közterület-felügyelők által egy évben elrendelhető túlmunka mennyisége (220 óra). Ezt
követően a jelenlegi szinten való működéshez szükséges napi létszám sem biztosított.
Minimum 2 járőrpár egyidejű jelenléte szükséges ahhoz, hogy a kerület teljes területét lefedve,
az Önkormányzat érdekeinek maximális figyelembe vétele mellett a közterületi rendet
biztosítsuk, és a KRESZ szabálysértések és szabályszegések észlelése esetén történő
intézkedések mellett a közterület-használati hozzájárulások szabályszerűségének, a
jogosulatlan közterület-használatnak valamint a engedély nélküli közterületi értékesítéseknek
az ellenőrzését és szankcionálását is biztosítani tudjuk.
Az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett a kerületben a KRESZ szabálysértések illetve
szabályszegések száma.
Ennek eredményeképpen a kerékbilincselésből származó
önkormányzati bevétel meghaladja a havi 1 millió forintot. Az Önkormányzat kerékbilincs
alszámláján a mai napon rendelkezésre álló összeg 12 540 000 Ft.
A kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására valamint a
felmerült költségekre vonatkozó 55/2009 (X. 16.) IRM rendelet 6. § (8) bekezdése szerint „a
befizetett költség a Kftv. 1. § (2) bekezdése alapján létrehozott közterület-felügyelet vagy - a
Kftv. 1. § (3) bekezdése esetén - a polgármesteri, főpolgármesteri hivatal bevételét képezi,
amelyet az e rendeletben foglalt feladatok finanszírozására kell fordítani".
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (6) bekezdése szerint a korlátozott
várakozási övezetben díjfizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott
várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve ha a közterületen
szabálytalanul elhelyezett gépjármű balesetveszélyt nem jelent és a forgalmat nem
akadályozza, rögzítésére - a jármű elszállításáig vagy további intézkedésig - a felügyelő
kerékbilincset alkalmazhat.
A Budavári kapu Kft.-től kapott információ szerint az elmúlt 3 hét átlaga alapján naponta 150
180 fő a parkolási díjat nem fizetők száma és 60-at meghaladó azoknak a száma, akik
rendszeresen nem tesznek eleget a parkolási díj fizetési kötelezettségüknek.
A probléma hatékony kezelésének egyik lehetősége az, hogy a parkolási díjat nem fizető
gépjárművezetőkkel szemben a közterület-felügyelet kerékbilincset alkalmaz, majd ezt
követően a KRESZ szabályok megsértése miatt intézkedik. Ez az alternatíva - mindamellett,
hogy jelentős önkormányzati bevételt generál - szükségessé teszi azt, hogy 2 közterület
felügyelő a díjfizetési időszakban kizárólag ilyen jellegű tevékenységet végezzen.
Felmerülő igény a kerületi lakosok részéről, hogy az idegenforgalom újbóli felélénkülésével a
növekvő turistaszám miatt július hónaptól a kerület turisztikailag jelentős részein folyamatos
0-24 órás közterületi jelenlétet biztosítsunk.

Ezeknek az igényeknek és feladatoknak a teljesítése csak abban az esetben lehetséges, ha a
napi szolgálatot további járőrpárokkal növeljük. Az összes feladat megfelelő szinten történő
ellátása esetén a szolgálatot teljesítő közterület-felügyelők napi létszáma minimálisan 8 fő.
Nappali időszakban 6 fő (2 gépkocsizó és 1 gyalogos járőrpár) éjszakai időszakban 2 fő. A

biztonságos feladatellátáshoz szakmai számítások szerint a közterület-felügyelet létszáma
minimálisan a napi létszám 2,5 szerese kell, hogy legyen. Ehhez a Közterület-felügyelet jelenlegi
létszámánakjelentős növelésére van szükség.
Ennek első lépéseként a közterület-felügyelet létszámának 2 fő közterület-felügyelővel történő
emelésénekjóváhagyását terjesztem a Tiszt Képviselő -testület elé.
Az elvégzett számítások szerint 1 fő középfokú végzettségű, gépjárművezetői engedéllyel
rendelkező közterület-felügyelő alkalmazásával felmerülő költség a 2021. július 1 - 2021.
december 31 közötti időszakban bruttó 2 979 000. Ez magában foglalja a bért, a bérhez
kapcsolódó járulékokat, a cafeteria időarányos részét valamint a foglalkoztatással felmerülő
egyéb költségeket (egyenruházat, jelvény és igazolvány beszerzése, informatikai és
telekommunikációs eszközök, BKV bérlet valamint a munkába járás támogatása) is. 2 fő
közterület-felügyelő 2021. július 1. napjával történő munkába állítása esetén ez a költség bruttó
5 958 000 Ft.
A közterület-felügyelet létszámának bővítése a 2021. évi költségvetésben nem került
tervezésre, ezért indítványozom, hogy a fenti összeg fedezetét az Önkormányzat kerékbilincs
alszámlán meglevő összeg terhére határozza meg a Tisztelt Képviselő-testület.
A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a
határozati javaslat elfogadására!
2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testűlete
.../2021. (VI. 24.) önkormányzati határozata
a Közterület-felügyeleti Iroda létszámának bővítéséről
1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Polgármesteri Hivatal létszámát 2 fő közterület-felügyelővel bővíti, ezzel a
Polgármesteri Hivatal állományi létszámát 104 főről 106 főre megemeli. A 2021. évre
szükséges 5 958 000 Ft többletkiadás fedezetét a Budavári Önkormányzat kerékbilincs
alszámlája terhére biztosítja.

2. A létszámemelésből adódó módosítás átvezetéséről a költségvetési rendlet soron
következő módosításakor gondoskodni kell.
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