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járőrszolgálat szombathely város közigazgatási területén az alábbi, hatályos

jogszabályokban me8határozott feladatokat látta el:
a

az ebtartási szabályok betartásának ellenőrzését,

a

járd ataka rítás, síkosság mentesítés ellenőrzését;

a

út_ és csatornabontásokat követően

a
a
a

a
a
a
a

helyreállítási munkálatok utó ellenőrzését;
lomtalanítás elő- és utókipa kolásaina k ellenőrzését;
az illegális szemétlerakó helyek felderítését;
közterületi szeszesital fogyasztás ellenőrzéséU
hajléktalanok közterületi lakóhelyeinek felderítését,szükséges intézkedések
a

me8tételét;
lakossági bejelentések kivizsgá|ását;
az építkezésekkörnyékének köztisztasági ellenőrzéséU

mozgásában korlátozott személyek részérefenntartott parkolóhelyek fokozott
ellenőrzését, az igazolvánnyal történő visszaélésekesetén a szükséges intézkedések
megtételét;

a

közterületen elhelyezett üzemképtelen járművek felderítését,a szükséges

intézkedésekmegtételét;
közterület foglalási engedélyek, vendéglátó előkertek, reklámtáblák, me8állító táblák
szabályszerűségének ellenőrzését;
a lobogózási szabályok betartásának ellenőrzését;

A járőrszo18á|at fenti feladatok ellátása mellett közreműködött

o
o
.

az:

önkormányzati rendezvények biztosításában;
a közterü let-felügveletről szóló 1999. évi LXlll. törVény 3. §-a alapján felkérésre
vagyonvédetmi, bűnmegelőzési és közrendvédelmi feladatok ellátásában, valamint
a jogköVető m agatartásformák kialakításának elősegítésében, és a társadalmi
bűn megelőzésben.

közterületi járőrszolgálatba beosztott felügyelők a szolgálatot gyalogos, kerékpáros,
motoros és gépkocsizó járőrözés formájában hajtották vé8re. A motoros szolgálatot májustól

A

szeptember hónapig látták el a felügyelők.

A

gyalogos járőrök

kiemelt figyelmet fordítottak

a

belvárosban

a

köztisztasági

szabálysértéseket elkövető hajléktalan személyek rendszeres ellenőrzésére,

szeptemberben visszatérő feladatuk volt a rendőrség felkérésérea tanév kezdetén a reggeli
és délutáni órákban a ki,ielölt gyalogos-átkelőh elyeknél a posztos szolgálat ellátása, a
gyermekek biztonságos közlekedésének elősegítése.
n

A lakótelepek ellenőrzése során a megnövekedett gépjárműpark és a kevés parkolóhely
miatt leginkább a zöldterületen, gyepfelületen történő parkolások miatt kellett nagy
számban intézkedni. Az Óv során e szabályszegés miatt nagyon sok lakossági bejelentés
érkezett az ügyeleti szolgálatra.

közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elm ulasztásán ak, megsze8ésének
jogkövetkezményeiről szóló 24/2073.|v1.6,\ sz. önkormányzati rendelet 6.§-a minősíti a
zöldterületen történő megállást, várakozást szabályszegéssé:
qz arra o célra kijelölt úton gépjórművel közlekedni,
,,6.§ (1) közterületen zöldterületen nem
gyepfelületen, parkosított vagy zöldterületen megállni vagy várakozni tilos"
E § (2) bekezdése aIapján: ,,oz (1) bekezdésben meghatórozott szabályszegés esetén
amennyiben a helyszíni bírság kiszabásának t'eltételei nem állnak t'enn, a közigazgatási
_
hotósági eljárást a gépjármű _ az orszógos gépjórmű nyilvántortós szerinti üzembentartója

A

elle n kell megi ndíta ni."

közterület_használati szerződések ellenőrzése folyamatos feladatot jelentett a
járőrszolgálat számára. A városban folyó nagy számú ópítkezések miatt rendszeresen
ellenőrizni kellett az építőanya8 tárolásra, á|lványozásra és egyéb munkálatokra kiadott
közterület-használati szerződések meglétét,az abban foglaltak betartását, valamint az

A

építkezésekkörnyékén a közutak szennyezettsé8ét.

A

járőrszolgálat

h iá

nyosságot,

az év során a közterületen észlelt úthibákat, a megrongált

közúti
jelzőtáblákat, parkokban és tereken a megrongált padokat, hulladékgyűjtő edények állapotát
folyanlatosan figyelemmeI kísérte,mely hibákat és hiányosságokat minden hét első
munkanapján írásban jeleztük Jegyző Úrnak a további szükséges intézkedés megtétele
céljából, Az év során 1088 esetben észleltünk és jeleztünk megoldásra Váró kÖzterÜleti

A közterú let_felügyelők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően rendszeresen ellátták
különböző önkormányzati rendezvények rendezvényb iztosítási feladatait is, ahol

területzáráson kívül a közterületi rendet is biztosították,
Kiemelt rendezvények:

o
o
o
o
.
o
o
o
.
.
.

a Doni áttörés évfordulója,
a március 4-i megemlékezés,

a tnárcius 15-i ünnepségek,
a húsvétivásár,
a Hősök napi megemlékezés,
a szentivánéji vigasságok,
a Savaria TörténeImi Karnevál,

az Aradi vértanúkmártírhalálának évfordulója,

az 1956-os forradalom évfordulója,
Ha lotta k Napja és
a ka rácsonyi vásár.
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a

A

belvárosban szolgálatot teljesítő gyalogos járőrszolgálat napi

dszerességgel és
visszatérően ellenőrizte a közterü let-haszná lat szabályairól szóló 2/2011.u,j1,)
önkormányzati rendelet 70/A.§-ában meghotórozott közterületen történő szeszesital
f ogy a szt á s ti a l m á n a k b eta rtá sát.
ren

l

A rendelet értelmében:

-

ideértve a kizárólogosan palackozott italokot
nyitó bejárotától szómított 50 méteren belül;
b) rendelők, szociális, köznevelési és egészségügyiintézmények,közhatalmi funkciót ellátó
szervezet (bírósóg, ügyészség,rendőrség, NAV, kormányhivatalok, önkormónyzotok, stb.)
elhelyezéséreszolgóló épületek, valamint egyhózi épületek telekhatórától szómított 200

,,o) kereskedelmi és vendéglátó üzletek
forgalmazó üz.letek -, áruházak közterületre

méteres távolsógon belül;
c.) közterületi jótszótereken, továbbá o játszóterek külső határvonolától számított 5 méteres
távolságon belül;
d.) közösségi közlekedési eszköz igénybevételénekcéljdból létesített, illetve erre kijelÖlt
megáltóban, várakozóhelyen, illetve helyiségben, valamint nyílt légterű mególló,
vórakozóhely esetén onnak külső határvonalától számítotts méteres távolságon belÜl, azzal
hogyha o szeszesitol fogyasztási korlátozás alő tartozóterület külső hatórvonala nem
megállót vogy
szeszesitol fogyasztása
óllapítható meg egyértelműen, akkor
vórakozóhelyet kijelölő tábtótót vogy más jetzéstől számított 5 méteres sugarú körnek

o

a

megfelelő körzetben tilos."

A rendelet a fentiek alapján tehát nem az egész város területén tiltja me8 a közterületi

szeszesital fogyasztást. A jelenség főként bizonyos szeszesitalt is árusító kereskedelmi
üzletek bejáratánál, illetve azok közvetlen környezetében volt visszatérő probléma.
A térfi8ye|ő kameráknak köszönhetően a Váci M. utcai és szűrcsapó utcai szolgá ltatóháznál a
szeszesitalfogyasztás miatt a helyszíni intézkedés, valamint a szabálysértésieljárások során a

erafelvételek egyértelmű bizonyítékkéntszolgáltak. A belvárosban - a Gyön8yösparti
sétányon - a közterületi italozás, koldulás és köztisztasági szabálysértések elkÖvetése terén
legtöbb gondot a Zanati úti Hajléktalan szálló lakóinak napközbeni viselkedése okozta. A
délelőtti és délutáni órákban a padokon ülve szeszesitalt fogyasztottak, kÖzterÜleten
vizeltek, amely cselekmények miatt naponta több intézkedéstis foganatosítottu n k velÜk
szemben.
sajnos a kihelyezett térfigyető kamera sem jelentett visszatartó erőt számukra, a velük
szemben alkalmazott helyszíni bírságok, illetve szabálysértési fe|jelentések ellenére sem
h agytak fel jogsértő magata rtásu kka l.
E személyek között többen cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
állnak, íey velük szemben a közterü let-felügyetet által me8tett intézkedések nem vezettek
eredményre, illetve azok nem értékel a kellő nevelő és visszatartó hatást. A gondnokság
alatt álló személyek büntetése a szabálysértésieljárásban korlátlanul enyhítésre vagy
megszüntetésre került. A korábbi évekhez hasonlóan e személyek távoltartása céljából 2019.
évben is a közterü let_felügyelők nem rendszeresen, de visszatérő jelleggel posztos
szolgálatot láttak el a fenti területen.
kam
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2019, évben a közterületi járőrszolgálat kiemelt figyelmet fordított a szelektív

hulladékgyűjtők környezetének ellenőrzésére, Amennyiben a felügyelők az illegálisan
lerakott hulladék között a kihelyező személy kilétéreutaló bizonyítékottaláltak, minden
esetben megtették a szabálysértésifeljelentést és intézkedtek a SZOVA Zrt. felé a hulladék
elszállításáról. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elm u lasztásá na k,
megszegésének jogkövetkezm ényeiről szóló z4l2o73,(v1.6.) számú önkormányzati rendelet
9.§ (1) bekezd ése értelmében:

,,Az ingotlan tulojdonosa, bérlője vagy hosználójo köteles gondoskodni
elhelye zett

h

a

közterületen

ulladékgy űjtő ed é ny környékének tisztá nto rtosá ról."

Fenti jo8szabály alapján a hulladékgyűjtő edényekre szerződéssel rendelkező személyeket,
gazdasági társaságokat felszólítottuk az önkormányzati rendeletben megállapított
kötelezettségü kre. Rendszeres ellenőrzéseink és a lefolytatott eljárás eredményeképpen a
hulladókgyűjtő edények környezetében is javulást tapasztaltunk.
A szemetelő és hulladékot kihelyező személyek tettenérésenagyon nehéz, hiszen az
egyenruhás felügyelők jelent|étében senki nem helyez el szemetet. A térfigyelő kamera
látókörébe eső h ullad ékgyűjtőknél _ a Domus Áruháznál lévő szelektív h u lladékszigetnél
amennyiben gépjárművel hozták a szemetet, a rendszám alapján az üzembentartó

-

ismeretében minden esetben szabálysértési eljárást kezd em ényeztü n k.
A szervezett tavaszi lomtalanítási akciók előtti időszakban a járőrszolgálat folYamatosan
ellenőrizte, hogy ne kerüljön a lomtalanítás idejét megelőzó időszakban a közterületre
szabálysértések
lopás
hulladék, illetve fokozott figyelmet fordított a tulajdon elleni
megelőzésére,
A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a lomtalanítás során közterületre
kihelyezett hulladék a szállítást vé7ző szerv tulajdonát képezi, így annak elvitele lopásnak
minősül. Amennyiben a járőrszolgálat a lomtalanítást követően utólag kirakott hulladékot
észlelt, az ingatlanok tuIajdonosait, társasházak esetén pedig a közös képviselőt minden
esetben felszó|ították az ilyen jellegű hulladék közterületről történő eltávolítására.

-

-

közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának, me8sze8ósének
jogkövetkezm ényeiről szóló 24/2073.(v1.6,| sz. önkormányzati rendelet rendelkezése

A

a la

pjá n:

,,Ebet közterütetre _ o kutyofuttató területeket kivéve - kivinni, ott sétáltotni kizárólag
pórázon szabod,"

Az ebek póráz nélküli sétáltatása különösen a parkokban, lakótelepeken fordult elő. A napi
szolgálatellátás során ezeken a területeken rendszeresen végeztek ellenőrzéseket a
felügyelők, főként a reggeli és délutáni órákban.
Az ilyen szabályszegések száma a Fő téren és a Pelikán parkban a térfigyelő kameráknak és a
hangszórón keresztül történő figyelmeztetésnek köszönhetően csökkent. A hangszórón
történő figyelmeztetésre pedig kivétel nélkül felkerült az ebre a póráz,
Tapasztalataink alapján évről-évre többen használják a kutya szettet, í8y kevesebb
intézkedést kellett alkalmazni az ebek által okozott szennyeződés el nem távolítása miatt.
Anrennyiben a járőrszol8álat gazdátlan, kóbor ebet, valamint közterületen elhullott állati
tetemet észlelt, az ebrendészeti szolgálatot minden esetben értesítették,
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űvekkel, kamionokkal elkövetett szabálysértések esetén leggyakrabban a
várakozási szabályok, a behajtási tilalom megszegése miatt kellett intézkednünk.
A kamion_ és tehergépjármű vezetők főként a Zanati úti Tesco Áruház, a HoMA Center
tiltó
melletti területen, a pálya, sólyom, kötő és vámház utcákban nem vették figyelembe a
táblákat és ennek ellenére várakoztak szabálytalanul,
A legtöbb közlekedési szabálysértés elkövetése esetén a 63/2oL2.(lv.2,\ Korm. rendelet
köteLző mértékűbírságot határoz meg, így a közterü|et_felügyelőn ek az intézkedés során

A

teh ergépjá rm

nincs mérlegelésijoga, hanem a jogszabályban előírt összegű bírságot kell kiszabnia.
A leggyakrabban előforduló kisebb fokú közlekedési szabálysértések, mint a megállási és
bírság
uarut órari szabályok megsértése esetén 10.000,_Ft a kötelezően alkalmazható

össze8e, néhány esetben azonban ennél magasabb összeg került meghatározásra

a

jogszabályba n:

_ a

kie8észítő táblán
,,korlátozott várakozási övezet" jelzőtábIa alá kihelyezett

me8határozottól eltérő várakozás 20,000,- Ft;
-mozgáskorlátozottvárakozóhelyenvalójogosuIatlanvárakozás50.000,.Ft;
megállás útkereszteződésben, az úttestek metszéspontjaitól számított

-

5

méteren

belül 15.000,- Ft;

-megálláskijelöltgyalogátkelőhelyen,Valamintagyalogosátkelőhelyelőtt5méteren

-

belül 25.000,- Ft;
megállás hídon, aluljáróban 15,000,- FU
fényjelző készülékvagy jelzőtábla észlelésénekakadályozása 15,000,- Ft;
be nem látható helyen történő megállás 20,000,- Ft;

-

megállás kerékpársávon 20.000,- Ft;
megállás kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton 20,000,- Ft;
megállás,,különösen veszélyes hely" útburkolati jelen 15,000,- Ft;
megállás járdán, ha nem marad 1,5 méter távolság 15,000,- Ft,

-megállás1000kg-nálnagyobbtengelyterhelésűjárműveljárdán20.000,-Ft;

bírság 30 napon
A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében, amennyiben a kiszabott
az eljáró
belül nem kerül befizetésre, a feljelentést köVetően a szabálysórtési eljárás során
bírság
rendőrhatóság a kormányrendelet értelmében a kiszabott, de meg nem fizetett
lehetősége,
kétszeresét köteles kiszabni. Az eljárás során a rendőrségnek sincs mérlegelésre

AjárőrszotgálatelláttaaVárosterületénaforgalomraalkalmatlan,üzemképtelen

A
gépjárművek közterületen történő, 10 napot meghaladó tárolásának ellenőrzését is,
hogy főként a
ielügyelők észlelése mellett sok esetben érkezett lakossági bejelentés,
gépjárművek
lakóielepeken a nagyobb parkolókban táro|t, rendszám nélküli, illetve sérült
járművek eltávolítására.
íoglalják el a pa rkoláhelyeket, és kértékintézkedésünket a
ismert, így postai
A iendszám nélküli gépjárművek esetén a tulajdonos, üzembentartó nem
úton történő értesítésükrenem Volt lehetőség,
járművek szélvédőjén
Mind a rendszám nélkúli, mind az egyéb okból forgalomra alkalmatlan
a közterü let_felügyelők a jogszabályi előírásnak megfele|ően elhelyezték az értesítést,
gépjármű esetleges
fényképfelvételtkészítettek és rogzítenéka tényállást, valamint a
já
Ű-nYilvánta rtásból
sérüléseit. rendszámmal rendelkező gépjárművek országos rm
gépjármű
minden esetben írásban felszólítottuk

A

a

megállapított üzembentartóját
közterületről

történő elszállítására.
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járőrszolgálat ellátta a város területén a forgaIomra alkalmatlan, územképtelen
gépjárművek közterületen történő, 10 napot meghaladó tárolásának ellenőrzését is. A
felügye|ők észlelése mellett sok esetben érkezett lakossá8i bejelentés, hogy főként a
lakótelepeken a nagyobb parkolókban tárolt, rendszám nélküli, illetve sérült gépjárművek
foglalják el a pa rkolóhelyeket, és kórték intézkedésünketa járművek eltávolítására.
A rendszám nélküli gépjárművek esetén a tulajdonos, üzembentartó nem ismert, így postai
úton történő értesítésükrenem volt lehetőség.
Mind a rendszám nélküli, mind az egyéb okból forgalomra alkalmatlan járművek szélvédőjén
a közterü |et-felügyelők a jogszabályi előírásnak megfelelően elhelyezték az értesítést,
fényképfe Ivételt kószítettek és rögzítették a tényállást, valamint a gépjármű esetleges
sérüléseit. A rendszámmal rendelkező gépjármúvekországos já rm ű-nyilvánta rtásból
megállapított üzembentartóját minden esetben írásban felszólítottuk a gépjármű
közterü |etről történő elszállításá ra.
A közterület-használat szabályairól szóló 2/2011-.|.3L) számú önkormányzati rendelet a
törvényi rendelkezéssel összhangban is úgy rendelkezik, hogy a szóban forgó járművek
legfeljebb 10 napig tárolhatók közterületen.
A felszó|ítás eredménytelen elteltét és a visszaellenőrzést követően, illetve amennyiben az
űzembentartó vagy tulajdonos nem vált ismertté, a gépjármű elszállításáról a Felügyelet

A

gondoskodott.

2019. évben összesen 251 esetben kellett intézkedést kezdeményezni forgalomra

alkalmatlan gépkocsi közterületen történő tárolása miatt. Az értesítéselhelyezését követően
az üzembentartók legtöbb esetben a szabá|ytalan tárolást megszüntették és gondoskodtak a
gépjárművek elszállításáról.
A tavalyi évben 44 db gépjármű elszállítására került sor, melyből 12 db gépjárművet az
követően kiváltottak.
üzembentartók a jogszabályban előírt költségek me8térítését
alapján 1997, évtől a GUBA
megbízási
szerződés
A szállítás és tárolás végrehajtását

Autócenter Kft. végezte térítésmentesen.
A hatályos jogszabá|yi rendeIkezésnek megfelelően a gépjárművek elszállíttatása, valamint a
szá|lítást követő napon a rendszám nélküli gépjármű felnyitása csak közterü let-felügyelői
bizto5ítás mellett végezhető.
Azok a gépjárművek, melyeknek üzembentartója az eljárás során nem Vált ismertté, Vagy az
üzembentartó, tulajdonos nem tartott rá igényt, a GUBA Autócenter Kft. telephelyén került
megőrzésre. A tuIajdonos által át nem vett és az igazságügyi szakértő által bontásra ítélt
gépjárművek forgalomból történő végleges kivonását kezdeményeztük a közlekedési
igazgatási hatóságnál. 2019, évben összesen 4 db gépjármű forgalomból történő végleges
kivonásá ra került sor.

Az e|mú|t évben is több önkormányzati képviselő fordult kéréssel a Közterü let-felügyelethez
a vá lasztókörzetében előforduló közterületet érintő problémákkal. Az ilyen felkérésekre
minden esetben rendszeres és visszatérő ellenőrzésekre került sor az érintett területeken.

A Bolyai János Gyakorló Általános lskola és Gimnázium környékén a reggeli és délutáni
órákban láttunk el posztos szolgálatot a közlekedési szabálysértések megelőzése és a
biztonságos közlekedés elősegítése végett.
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A Fő téren a szemetelés megelőzése, a Váci Mihá|y és Bem József utcai fe|újított
játszótereken a jogsértő cselekmények megakad ályozása, a Hunyadi úti LlDL áruház
környékén tartózkodó hajléktalan személyek jogsértő magatartásának felderítéseés

sza

n

kcionálása végett végeztünk ellenőrzéseket.

2019. évben a közterü let-felügyelők 387 esetben szabtak ki helyszíni és távolléti helyszíni
bírságot szabálysértés, illetve szabályszegés elkövetése miatt. Feljelentés megtételére az év
során 24L esetben került sor. A jogerősen kiszabott helyszíni bírság meg nem fizetése miatt
24 esetben került sor végrehajtási eljárás kezdeményezésére Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatalánál. A kisebb súlyúszabálysértések, szabályszegések elkövetése
esetén a közterület-felügyelők az intézkedéssorán 422 esetben figyelmeztetést alkalmaztak.

Térfigyelő ügyeleti és reagáló szolgálat
SZMJV Közterü let-felügyelet 2o!4. január 1 napjától üzemelteti a térfigyelő kamerarendszert
a nap 24 órájában, élőerős megfigyeléssel. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése még

Kgy. számú határozatában döntött arról, hogy e feladat el|átását a
Felügyeletre ruházza. A kamerarendszer hathatós működtetése céljából került létrehozásra a
térfigyelő ügyeleti ós reagáló szolgálat, melyet 2 íő operátor és a hozzá kapcsolódó un.
reagáló egység alkot. Az operátori és a reagáló egységben ]"-1 fő közterü let-felügyelő és 1-1
íő rendőr látja el a szolgálati feladatokat a nap 24 órájában az év 365 napján.
A tórfigyelő ügyelet operátori hétvégimunkáját 2015, óta a Körmendi Rendészeti

a

8I/2OI3.(|1.28.

)

Szakgimnázium kijeIölt hallgatói is segítik.
A térfigyelő kamerák 24 órás élőerős megfigyelése évről-évrebizonyítja, hogy az észlelt
jogsértő cselekményekre történő azonnali reagálás rendkívül eredményes. A reagáló egység
a kamerán észlelt események helyszíneire nappaI egy, éjszaka kettő percen belül vonul ki a
szü kséges intézkedés megtétele céljából.
2019. január 1. napján összesen 71 db térfigyelő kamerát üzemeltetett a Felügyelet, amelyek
nagyban segítettéka szabálysértések, szabályszegések és bűncselekmények felderítését,
azok megelőzését, az elkövetők tettenérésétés felelősségre vonását. A Parkerdőnél
elhelyezett új kamerával több esetben tudtunk eljárást kezdeményezni a rendszám alapján a
gépjárműből történő illegális hulladéklerakás miatt. A térfigyelő ügyeIeti és reagáló
szolgálathoz az év során összesen 1312 esetben érkezett lakossági bejelentés, amelyből 166
az Állategészségügyi és Ebrendészeti Szolgálat tevékenységétérintette. A kamerán észlelt
eseményeket, illetve telefonon történt bejelentéseket követően a reagáló egység minden
esetben azonnal helyszínre vonult és 173 esetben élt helyszíni, illetve távolléti helyszíni
bírság kiszabásával és 245 esetben feljelentés megtételérekerült sor.

A

kamerán észlelt jogellenes cselekmények miatt hangszórón keresztúl, valamint a
helyszínen 845 esetben történt figyelmeztetés. Rendőri intézkedésre - a közterületfelügyeIet hatáskörébe nem tartozó szabálysértések, bűncselekmények miatt - 21

alkalommal kerűlt sor. A Szombathelyi Ren dőrka pitányság 75 esetben foglalta le a térfigyelő
kamera á|tal rögzített felvételeket a szabálysértési és bü ntetőeljá rások során felhasznált
bizonyítékként.A Vas Megyei Rendőr-főka pitányság Tevékenység lrányítási Központjának
megkeresésóre 145 alkalommal nyújtottunk segítséget a rendőrség részére,főként balesetek
helyszínének biztosításához, vagy más rendőri intézked ésekhez.

A 71 db térfigyelő kamera közúl 23 db kamera rendelkezik hangszóróval,

A hangszóróval ellátott tórfigyelő kamerák esetében az intézkedéssokkal

hatékonyabb,
mivel az azokon keresztül történő figyelmeztetést követően a kisebb súlyúszabálysértések
helyszínre vonulás nélkúlis megszüntetésre kerültek.
Főként a Fő téren, a Pelikán és Gayer parkban póráz nélküli ebsétáltatás miatt, a Szent
Márton templom előtti téren és a Szűrcsapó u, 2-4. szám előtti területen pedig szeszesital
fogyasztás miatt került sor a lrangszórón keresztültörténő figyelmeztetés alkalmazására.
Ugyancsak jelentős számban került sor hangszórón keresztül történő figyelmeztetésre a
Mc'Donalds étterem környékén a szemetelés miatt.
A térfigyelő kamerarendszer 24 órás, élőerős folyamatos megfigyelése és a reagáló szolgálat

működtetése bebizonyította a térfigyelő kamerák hatékonyságát, egyrészt a megelőzés,
másrészt a tettenérésés szankcionálás, harmadrészt a közterületen elkövetett
szabálysórtések, és bűncselekmény esetén bizonyítékkéntvaló felhasználás tekintetében is.

A mezőőri szolgálat
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2OI2. au8usztus 1-. napjával hozta létre
városunkban a mezei őrszolgálatot. A mezőőri szolgálat megalakulásától kezdve 4 íő mezőőr
alkalmazásával látja el feiadatait a Felügyelet szervezeti keretein belül, akik Szombathely
külterületein, négy körzetben látják el feladataikat.
A fegyveres biztonsági őrségről, a term észetvédelm i és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi
CLIX. törvény 19.§ (1) bekezdés a) pontja és a he|yi ön korm á nyzatok ról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján került megalkotásra a mezei
őrszolgálatról szóló 2O/2OL2.(V.10.) sz. önkormányzati rendelet, melynek értelmében az
önkormányzat a város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek - ide nem értve az
erdőt, halastavat - őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésévelgondoskodik.
A mez.őőr a törvény alapján a működési területén jogosult és köteles;

az őrzött vogyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért

személy személyazonosságánok igazolósáro, a jogellenes cselekmény abbahagyósára
és a terület elhogyásóra felszólítani;
azt a jórművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy o működési területről
származó jogellenesen szerzett szállítmány van, t'eltartóztotni, o jármű vezetőjét és a
járművön illetve abban tartózkodókat igozoltotni;
azt o személyt, aki a nála vagy a t'eltortóztdtott jórműVön lévő szállítmóny
m egszerzésének jogsze rűségétne m v alószí nűsíti, a rendő rség re be kísérn i ;
a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett
terméi,tyt, terméket, tárgyat, állotot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és
ozokat o rendőrségnek ótadni;

-o-

-

o jogtdlonul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül tolólt óllatot a tulajdonosának
átadni;
köteles feladatónak ellátása során a tudomására jutott bűncselekményről, volomint tudomására jutott
ha sajót intézkedésénekfeltételei nem óllnok fenn
szabálysértésről a rendőrséget vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező más szervet
hatáskörrel rendelkező szerv eljárását
holodéktolanul értesíteni, illetve
kezdeményezni.

- o

a

A szabálysértésekről, a szabálysórtési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 7012, évi ll. törvény 39.§-a alapján a mezőőrök 5,000-50.000,, Ft-ig terjedő összegben
szabhatnak ki helyszíni bírságot a törvényben meghatározott esetekben az alábbi
szabálysértések elkövetése esetén a szabálysértés elkövetését elismerő személlyel szemben:
tulajdon elleni szabálysértések közúI az ötvenezer forintot me8 nem haladó értékre
elkövetett lopás, sikkasztás, jogtalan elsajátítás, orgazdaság elkövetése esetén /177.§

o
o

o
o

0l

a/;

vadászati, halászati, legeltetési tilalom megszegése /21S.§ (r)/;
mezei szabálysértés /241".§ (Ll/;
vízszennyezés /245,§ (1\/,

A törvényben meghatározott feladatokon túl a mezőőri szolgálat:

-

felderíti az illegális hulladéklerakó helyeket;
feltérképezia par|agfűveI fertőzött, gazos területeket;
felderíti az engedély nélkiili fa kitermeléseket;
a rendőrséggel közösen közreműködik az orwadászok felderítésében;
a téli időszakban felderíti a hajléktalan személyek külterületi lakhelyeit.

A mezőőrök által ellenőrzött területeken, valamennyi körzetben leginkább és leggyakrabban
előforduló prob|éma az iIlegális szemétlerakás. Amennyiben az illegális hulladók átvizsgálása
során a kihelyező személyóre utaló bizonyítékot talá|tak, úgy felszólították őket a hulladék
elszállítására, Amennyiben a kihelyező személyre utaló bizonyítékot nem találtak, abban
esetben a hulIadékról szóló 2012, évi CLXXXV. törvény alapján az ingatlan tulajdonosát
szó|ították fel va8y azt, akinek jogszabályi kötelezettsége az elhagyott hulladék elszállítása.
A tavalyi évben 37 esetben került sor az ingatlan tulajdonosok felszólítására,
Amennyiben a visszaellenőrzést követően az ingatlanról a szemét nem került elszállításra, a
hulladékról szóló 20!2, évi CLXXXV. törvény alapján a környezetvéd elm i hatósági feladatokat
ellátó jegyző felé szigna lizációva l éltünk a szükséges intézkedésmegtétele céljából.
A mezőőrök a rendőrséggel történő közös szolgálatellátás során közreműködtek a rendőrségi
hatáskörbe tartoZó, külterületeken elkövetett szabálysértések, illetve bűncselekmények
elkövetőivel szembeni intézked ésekben. Állati tetem észlelése során a mezőőrök minden
esetben értesítettékaz ebrendészeti szolgálatot, elhullott vadállat esetén pedig az illetékes
vadásztársaságot.

,l0

Az önkormányzat a mezőőri szolgálat fenntartásával és működtetésével kapcsolatban
felmerülő költségek - személyi és dologi kiadások - 50 %-ának, de legfeljebb 90,000,Ft/hó /tő megtérítését
utólag negyedóves időszakokra kérelmezheti.
megala kításához, fenntartásához és működéséhez

A mezei őrszolgálat

nyújtandó állami
hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltóteleiről szóló 64/2OO9,(V.22.) FVM-PM
együttes rendelet alapján így minden évben állami támogatásként megtérül a működési
költségek egyrésze, amely 2019. évben összesen 4.320.000,-Ft támogatást jelentett.

Az Állategészségügyi és Ebrendészeti Szolgálat

Az á|latok védelmérőlés kíméletérőlszóló 1998. évi XXVlll. törvény 48/A.§ (3) bekezdése
alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a te|epülés belterületén a kóbor állatok
befogása.

Az Állategészségügyi Szabályzat kiádásáról szóló 47/1997.(V.28.) FM rendelet 5. számú
függelékének 3.6. pontja úgy rendelkezik, hogy: ,,az állathulláknak a gyepmesteri telepre
szállításával, őrzésével és órtolmatlanná tételéveljóró feladatok elvégzéséreminden

pmeste rt ke! l o lkalma zni."
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének dóntése alapján feladatok ellátását és a
gyepmesteri telep működtetósét 2015. március 1. napjától a Közterü let-felügyelet látja el
Állategészségügyi és Ebrendészeti Szolgálat elnevezéssel.
A gyepmesteri telepként funkcionáIó Szombathely, Hajnóczy u. ].. szám alatti ingatlan a
Felügyelet vagyon kezelésébe került. Az Állategészségügyi és Ebrendészeti Szolgálat
feladatait 2 fő gyepmester látja el.
Az elmú|t négy évben a költségvetés által biztosított pénzügyi források erejéig, valamint az
ingyenes felajánlások és társadalmi munka formájában több felújításiés korszerűsítési
munkát elvégeztünk, a telep mára egy teljesen korszerű és a jogszabályi előírásoknak
mindenben megfelelő színvona lúvá vált.
A Szolgálat telephelyén a Vas megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és
Talajvédelmi Főosztálya által kiadott működési engedély alapján egy időben 20 kutya és 10
macska elh elyezésére van lehetőség.
vá rosbo n gye

A szolRálat által ellátott feladatok:

a város közigazgatási területén (belterületen) belül a kóbor állatfajok befogása,
őrzése, új gazdához juttatása, ártalmatlanítással kapcsolatos feladatok,
a közúton talált állattetemek beszállítása a Szolgálat telephelyére,
az embert mart, valamint veszettség gyanús állatok elkülónített hatósági
megfigyelése az állatorvos rendelkezése alapján,
á|lattetem átvétele, me8semmisítésre átadása,

a

befogott, átvett áltat gazdához segítése,ennek érdekében együttműködés

kialakítása és fenntartása az állatvédő egyesületekkel,
az új gazdához juttatott ebek mikrochippel és veszettség elleni védőoltással történő
ellátása.
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A SzolgáIathoz bekerült és ott elhelyezett állatok rendszeres orvosi ellenőrzés alatt állnak,
orvosi ellátásukat megbízási szerződés alapján jogszabályi előírás szerint 2015. márciusától a
Szombathelyi Állatklinika Bt. állatorvosai végzik, Heti két alkalommal a helyszínen
megvizsgálták az állatokat, és ellátták őket a szükséges oltással és mikrochippel.
2019. évben összesen 28 kóbor ebet kellett beszállítani a Szolgálat telephelyére. 44 olyan
eset fordult elő, amikor bejelentés alapján a gyepmesterek kiszálltak a helyszínre, de a

a

mikrochippel rendelkező ebek a tulajdonos részéremár vagy
helyszínen, vagy másnap a telephelyen átadásra kerültek,
befogást követően

a

A

Felügyelet a működtetés átvételét követően egyik legfontosabb feIadatának az ebek
mielőbbi új gazdához juttatását tartotta. 2019. évben összesen 20 kutya került új gazdához.

Jogszabályban meghatározott

és kötelezően ellátandó feladata a gyepmestereknek

a

közterületen elhutlott állatok tetemeinek összegyűjtése és beszállítása, valamint az
ártalmatlanítás iránti intézkedésmegtétele. Nemcsak kutya, macska, hanem egyéb állati

tetemeket - különféle madarak, nyest és sün - is be kellett gyűjteni.
2019. évben 167 állati tetem került begyűjtésre és beszállításra. Az állati tetemek megbizási
szerződés alapján a Megoldás Kft. Szombathely, Körmendi u.90. szám alatti telephelyére
kerü ltek ártalmatlanítás cóljából leadásra.
A telepen az üzemeltetés átvétele óta egyetlen ál|at elaltatására sem került sor,

Humánpolitikai, létszámhelyzet
Szombathely Megyei Jogú Város Közterü let-felügyelet engedélyezett létszáma 30 fő volt.
A közterü let-felügyelői létszámból 5 fő látja el 12 órás váltásban 24 órában a térfígyelő
ügyeleti szolgálatot.
A gyors reagálású egység 24 órás folyamatos működtetése ugyancsak 5 főt igényel,
figyelemmel a
rendelkezésre álló közterü let-felügyelői teljes létszámból így
járőrpáros
eltérő
teljesített
szolgálatot
szabadságokra, táppénzes állományra átlagosan 3
munkarendben napi 8 órában az óv folyamán hétfőtől-péntekig terjedő időtaftamban, heti
40 órában, Az év során az éves kötelező továbbképzési tervben meghatározottak szerint a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében valamennyi köztisztviselő elvégezte az elearninges továbbképzéseket és a vizsgákat mindenki sikeresen letette.

A

-

A

hatályos jogszabályi rendelkezések alapján január és július hónapokban valamennyi
sziikséges követelmények meghatározásra kerültek,
köztisztviselő teljesítm ényértékeléséhez

az értékelésekhatá ridőbe n megtörténtek.

A

a

kötelezően előírt időszakos orvosi, pszichológiai alkalmassági
vizsgálaton megjeIentek, illetve az adminisztratív dolgozók a fogla lkozás-egészségügyi
közterü let-felügyelők

szakorvos által elVé8zett alkalnrassági vizsgálatokon Vettek részt,
Dolgozóink részére a korábbi évekhez hasonlóan igény szerint biztosítottuk a kullancs és az
influenza ellen i védőo|tás lehetőségét.
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A rendészeti és társadalmi szervekkel való együttműködés

A Vas

Megyei Rendőr_t'őkapitánysággol 2073, évben megkötött együttműködési
megállapodás az elmúlt évekhez hasonlóan folyamatosan működött. A szombathelyi

k kiválóra értékelh ető, 2O!4, évben kerÜlt a|áírásra
a Vas Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatósóg9ol kötött e8yüttműködési megá llapod ásun k,
melynek keretein belül kölcsönösen se8ítettük egymást a jogszabályokban meghatározott
feladatok végrehajtásában 2019. évben is.
Az ÉNYKK Zrt, és SZMJV KöZterü let_felü8yelet 2016. március ]". napján írta alá a közterületRendőrka pitányságga l együttm űködésü

n

felügyeletről szóló 1999. évi LXlll. törVény 3.§-ában meghatározottak szerint azt az
együttműködési megállapodást, melynek keretében a közterü let_felügyelet munkatársai
minden hónapban egy alkalommal közös ellenőrzésen vettek részt az ÉNyKK Zrt.
szolgá|tatásfelügyeletei munkavállalóival a hetyijáratos autóbuszokon. A közös ellenőrzések
során az utasok magatartása fegyelmezett volt, negatív hangvételű megjegyzések nem
hangzottak el, kevesebb pótdíj kiszabására került sor.

összrezÉs
járőrszolgálata, a térfigyelő kamera felvételei alapján a
helyszínre küldött gyors reagálású egység, valamint a mezőőri szolgálat munkatársai kirívó
szabálysértés, közigazgatási bírság hatálya alá tartozó szabályszegés, valamint az
önkormányzati rendeletek megsértése miatt 2019. évben összesen 560 esetben
6.495.oo0,_ Ft összegű bírságot szabtak ki, 486 feljelentóst tettek és 1267 esetben
alkalmaztak figyelmeztetést. A közterü let-felügyelői és mezőőri állomány, valamint a
térfigyelő úgyeleti és reagáló szolgálat az intézkedéseket az év folyamán minden esetben
jogszerűen és szakszerűen hajtotta végre.

A

közterü let_felügyelet közterületi

szombathely Megyei Jogú város közgyűlése november hónapban arról hozott határozatot,
hogy az 1996. évtől önálló intézménykéntműködő közterület-felügyeletet jogutódlással
beolvasztja a Polgármesteri Hivatalba. E döntés értelmébena Közterü let-felügyelet 2020.
irodaként látja el feladatait,
,ianuár 1. napjától a Hatósági osztáty alárendeltségében működő
A döntést követően Jegyző úr által- a zökkenőmentes beolvasztás érdekében- a Közterületfelügyelet részéremeghatározott valamennyi adminisztratív feladatot elvégeztük és azokat
hatá ridőre teljesítettü k.

Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján tisztelettel kérem szombathely Megyei Jogú város közgyűlését, ho8y
szombathety Megyei Jogú város közterü let-felügyeletn ek, mint önálló intézménynek az
utolsó,2019. évi szakmai tevékenységérőlszóló beszámolót megtárgyalni és azt elfogadni

szíveskedjen.
Szombathely, 2020. április 15.
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