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Nagykovácsi Nagyközség Jegyzője, Papp István úr felkérésére összeállításra került a Budakörnyéki 
Közterület-felügyelet Nagykovácsi területén 2019. évben (a továbbiakban: tárgyidőszak) végzett 
tevékenységével kapcsolatos beszámoló.  
A Budakörnyéki Közterület-felügyelet (a továbbiakban: felügyelet) 2019. évi beszámolója Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzatának 2020. február 20-i ülésére kerül beterjesztésre. 
 
 

I. FELADATOK ÉS A FELADATELLÁTÁS FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA 
 
 
1.1 A Budakörnyéki Közterület-felügyeletet (a továbbiakban: Felügyelet) működési területének 

változása a tárgyidőszakban 
  

Szervezeti  
egység 

Elérhetőség (cím) 

 
székhely: 

 

 
2092 Budakeszi, Fő utca 179. (Polgármesteri Hivatal)  

 
 

a Felügyelet  
szolgálati helyek 

elérhetőségei: 

- 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A. (Polgármesteri Hivatal)   

- 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 58. (KMB Iroda)   

- 2074 Perbál, Fő utca 6. (Polgármesteri Hivatal)   

- 2073 Tök, Fő utca 1. (Polgármesteri Hivatal)   

- 2093 Budajenő, Fő utca 1-3. (Polgármesteri Hivatal)  

- 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13. (KMB iroda)   

- 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9. (Polgármesteri Hivatal)  

- 2071 Páty, Kossuth Lajos utca 99. (KMB iroda)* 

- 2080 Pilisjászfalu, Kápolna utca 2. (Pilisjászfalui Polgárőr Egyesület)** 

 
Megjegyzés: 
*Páty Község Önkormányzatának döntése alapján a Felügyelet 2019. március 31-ig folytatta 
tevékenységét a településen. 
** Pilisjászfalu Község 2019. évben olyan pénzügyi helyzetbe került, hogy sem az első, sem a második 
félévben nem tudta kifizetni a felügyelet működtetéséhez szükséges hozzájárulási költségeket, így a 
közterület-felügyeleti tevékenység a településen felfüggesztésre került. 
 
A Felügyeletet 2014-ben a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: BÖT) Társulási 
Tanácsának öt tagtelepülése (Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi Perbál és Tök) alapította meg.  
 
A következő évben (2015.) a Felügyelet működtetéséhez ismét két további (Biatorbágy és 
Herceghalom) BÖT tagtelepülés is csatlakozott. Ezt követően tovább bővült a 2016-ban is az intézmény 
működési területe, mert Páty és Tinnye BÖT tagtelepülések is csatlakoztak (önkormányzatuk döntése 
alapján) a Felügyelet működtetéséhez.  
 
Nagykovácsi önkormányzata 2016. év elején fél, majd a tárgyév (2019.) végén pedig felmerült már az 
az igény is, hogy a településen 2 fő - teljes státuszban foglalkoztatott - közterület-felügyelő költségét 
kívánják 2020-tól finanszírozni. 
 
Az Intézmény működtetését finanszírozó 10. település - Pilisjászfalu Község - csatlakozására 2018. év 
II. félévében került sor. Sajnos, a település az elmúlt évben történt fizetésképtelenné válása miatt - a 
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finanszírozás hiányában - 2019. szeptember hónaptól felfüggesztésre került a közterület-felügyeleti 
tevékenység ellátása Pilisjászfalun. 
 
A Felügyelet működési területének nagysága 2019-ben az alábbiak szerint alakult: 
 

Település neve 

Közigazgatási 
terület 

nagysága 
(km2) 

Települési 
népesség 

2019 
(fő) 

Települési 
népesség 

2018 
(fő) 

Lakosság-
szám 

változás 
2018/2019 

(%) 

Települési 
népsűrűség 

2019 
(fő/km2) 

Biatorbágy Város  44,12  13692 13481 1,56 310,3 

Budajenő Község  12,42  2103 2035 3,34 169,3 

Budakeszi Város  37,10  15022 14887 0,91 404,9 

Herceghalom Község 7,34 2615 2578 1,43 356,2 

Nagykovácsi Nagyközség  27,67 8407 8174 2,85 303,8 

Perbál Község  25,65 2104 2115 -0,52 82 

Tinnye Község 16,10  1409 1407 0,14 87,5 

Tök Község  24,73 1803 1758 2,56 72,9 

Páty Község 39,30  7925 7715 2,72 201,6 

Pilisjászfalu Község 6,97  1743 1734 0,52 250 

Összegzett adatok 241,40 56823 55884 1,68 235,3 (átlag) 

 
Megjegyzés: 
A táblázat „terület”, adatai a KSH „Magyarország Közigazgatási Helynévkönyve 2019.”, illetve a 
„népesség” adatok a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetésért Felelős Helyettes Államtitkárság 
„Magyarország Állandó Lakossága 2018, illetve 2019.” című kiadványaiból származnak. 
 
A fenti táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a vizsgált időszakban (2019.) a lakosságszám a 
Felügyelet több mint 240 km2-es illetékességi területén több mint 1,5%-al (939 fő) emelkedett, így 
közel 57 ezer fő volt. 
 
Az látható a fenti táblázatból, hogy a tárgyidőszakban a Felügyelet működési terülten élő állandó 
lakosság szám 56823 fő volt. Ezt és a területnagyság számadatot összevetve azzal, hogy a felügyeletnél 
(beleértve az évközbeni fluktuációt is) átlagosan 6 fő közterület-felügyelő végezte a közterület-
felügyeleti feladatellátást megállapítható, hogy 1 fő közterület-felügyelőre átlagosan több mint 9470 
fő lakos, valamint több mint 40 km2 terület jutott.      
 
 
1.2 A feladatellátás személyi feltételeinek alakulása a tárgyidőszakban 
 
A BÖT Társulási Tanács döntése alapján a Felügyelet engedélyezett létszáma a vizsgált időszakban, 
összesen 8,5 fő (1 fő intézményvezető, 7 fő közterület-felügyelő, valamint 1 fő (fél státuszban 
foglalkoztatott adminisztrátor) volt.  
 
A tárgyidőszakban a közterület-felügyelők ún. területi elv alapján (egy felügyelő - egy település) 
végezték napi feladataikat. Az alapító települések alapításkori szándéka szerint, természetesen 
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helyettesítés esetén, vagy ha egy adott feladat jellege indokolta, egy településen egyszerre több 
közterület-felügyelő is végzett ellenőrzéseket a viszonosság elve alapján. 
 
A vizsgált időszakban egy fő közterület-felügyelő látta el a közterület-felügyeleti feladatokat Perbálon, 
Tökön és Budajenőn (a munkaidejét a települések 2014-ben meghatározott alapigénye szerint 
megosztva). A 2018. évi felügyelőváltást követően, az elmúlt év 2. negyedévétől a fenti három 
településre - mivel az itt dolgozó közterület-felügyelő az intézmény működtetéséből kilépő Páty 
Községben helyezkedett el hasonló beosztásban - az addig Pátyon dolgozó közterület-felügyelő került 
kolléga került átirányításra.    
 
A tárgyidőszakban Budakeszin, Pátyon 1-1 fő teljes státuszban foglalkoztatott, illetve Nagykovácsiban 
2019. áprilisáig 1 fő, majd májustól további 1 fő fél státuszban foglalkoztatott - közel 1 év tartós 
betegállományból visszatért - közterület-felügyelő végezte a közterület-felügyeleti feladatellátást.  
 
Ezzel összefüggésben, a 2018-óta tartós betegállományban Tinnyén/Nagykovácsiban fél-fél státuszban 
foglalkoztatott kolléga 2019. májusától került újra munkaképes állapotba. A kolléga tartós 
helyettesítése és a plusz feladatellátás jelentős többletterhelést rótt az elmúlt év (2019.) I. 
negyedévben az Intézmény többi közterület-felügyelőire.  
 
A tárgyidőszakban Herceghalmon 1 fő (fél státuszban foglalkoztatott) közterület-felügyelővel került 
elvégzésre a feladatellátás.    
 
Biatorbágyon szintén 1 fő (a 2018. III. negyedévéig Perbál/Budajenő/Tök településeken dolgozó) 
tapasztalt közterület-felügyelő kolléga végzete a feladatellátást a vizsgált időszakban.  
 
Páty Önkormányzatának döntése alapján az intézmény finanszírozását 2019. II. negyedévétől 
megszüntették, így a Felügyelet 2019. március 31-ig folytatta tevékenységét a településen. A 2019. I. 
negyedévében Perbál/Tök/Budajenő településeken dolgozó közterület-felügyelőnk 2019. II. 
negyedévétől - előnyösebb ajánlatra történő hivatkozással - kilépett, majd azt követően a szintén 
kilépő Páty településen helyezkedett el közterület-felügyelői beosztásban.     
 
Pilisjászfalun, a közterület-felügyeleti feladatellátás 2019. év augusztusáig folyamatos volt annak 
ellenére, hogy a település 2019-ben sem az I., sem a II. félévi működéshez szükséges rá eső támogatást 
nem fizette meg. A település az elmúlt évben fizetésképtelenné vált, emiatt - a finanszírozás hiányában 
- 2019. szeptember hónaptól felfüggesztésre került Pilisjászfalun a közterület-felügyeleti tevékenység 
ellátása. Az ott dolgozó kolléganő ezt követően nem kívánt más, az Intézmény illetékességi területén 
lévő településen dolgozni, és kilépett.  
 
A négyórás adminisztrátor munkabérét a tárgyidőszakban (önkormányzati hozzájárulás nélkül) a 
Felügyelet a 2019. évi saját bevétele terhére továbbra is finanszírozta. Sajnos a kolléganő 2019 
augusztusában kilépett. Az emiatt fellépett többlet adminisztratív feladatok jelentős többletterhelést 
róttak ezt követően az intézményvezetőre és helyettesére.  
 
 
1.3 A feladatellátás tárgyi feltételeinek alakulása  
 
A Felügyelet és munkavállalói a tárgyidőszakban rendelkeztek a feladatellátáshoz és a működéshez 
szükséges alap infrastruktúrával, valamint hír- és számítástechnikai eszközökkel, illetve 
gépjárművekkel.  
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A Felügyelet a vizsgált időszakban 4 db - a saját tulajdonát képező - Suzuki Ignis 1 típusú szolgálati 
gépkocsival rendelkezett. Ezek a szolgálati gépkocsik, nagyban hozzájárultak a közterület-felügyelők 
eredményes feladatellátásához. Sajnos az, hogy a gépkocsik kora már 15/16/16/17 év - ami tekintve 
az állandó napi rendszeres használatot, továbbá a településeken található gyakran igen rossz minőségű 
utakat - a közterület-felügyelő kollégák általi kímélő módon történő használat ellenére is - jelentős 
gépjármű javítási költséget eredményezett az elmúlt évben.     
 
A tárgyidőszakban megtörtént az Intézmény közterület-felügyelői részére a jogszabályban előírt éves 
szolgálati egyenruha ellátmány pótlása.  
 
A Felügyelet illetékességi területéhez tartozó településeken a vizsgált időszakban is biztosított volt a 
közterület-felügyelői feladatok ellátásához szükséges alap munkakörnyezet, valamint a technikai 
eszközpark.  
 
A felügyelet www.bkktf.hu domain nevű honlapja a tárgyidőszakban továbbfejlesztésre került. A 
honlap a közigazgatásban szokásos adattartalmon túl számos más hasznos információt tartalmaz az azt 
felkereső látogatók részére.   
 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. tv-
re való tekintettel, a vizsgált időszakban is folyamatosan biztosította a Felügyelet az ügyfelek részére 
az ügyek elektronikus intézésének lehetőségét a „Hivatali Kapu”, valamint az „e-Papír” 
szolgáltatásokon keresztül.  
 
 

II.  A FELÜGYELET TEVÉKENYSÉGE SZÁMOKBAN 
 
 
2.1 Az iktatott ügyiratok számának alakulása a tárgyidőszakban (a jelen táblázat csak a 

Nagykovácsival kapcsolatos konkrét ügyiratforgalmi adatokat tartalmazza) 
 

A Felügyeletnek - főszám szerint - 216 db Nagykovácsival kapcsolatos iktatott ügyirata volt, ebből:  

a) A szabálysértési ügyek száma 132 db volt. 

b) A Nagykovácsiban kiszabott szabálysértési helyszíni bírság összeg 1.365.000,- Ft, míg a 
megfizetett helyszíni bírság összeg 1.145.000,- Ft volt a Belügyminisztérium Egységes 
Szabálysértési Nyilvántartó és Eljárás-támogató Rendszer (NOVA-ESZNYR) nevű számítógépes 
nyilvántartási rendszer adatai szerint. 

c) Közlekedési szabálysértéssel kapcsolatos ügy 121 db volt, ebből: 

- az elkövető távollétében kiszabott helyszíni bírság meg nem fizetése miatt, rendőrségi 
szabálysértési feljelentés 17 esetben történt. 

d) Négy esetben a személyazonosság igazolásának megtagadása miatt, míg egy esetben a 
szabálysértési intézkedés vitatása miatt rendőrségi szabálysértési feljelentés történt.  

e) Egy szabálysértésnek induló - személyazonosság igazolásának megtagadása miatti – ügyben, az 
eljáró közterület-felügyelőt hivatalos személy elleni erőszak érte, ami miatt az ügyben hivatalból 
indított büntetőeljárást az elkövetővel szemben a rendőrség. 

f) „Ebrendészettel” kapcsolatos szabálysértési ügy 6 db volt, ebből: 
- szabálysértési helyszíni bírság 5 db,  
- szabálysértési feljelentés 1 db volt. 

g) Közterületre illegálisan kihelyezett hulladék miatt egy esetben tettünk szabálysértési feljelentést 
a Budakeszi Járási Kormányhivatalánál. 
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h) Közlekedési (KRESZ) szabályszegéssel kapcsolatos ügy 10 db volt. A kiszabott, illetve befizetett 
közigazgatási helyszíni bírság összeg 300.000,- Ft volt. 

i) Egy esetben - égetés miatt - tettünk bejelentést a Budakeszi Járási Kormányhivatalánál. 

j) Ingatlanrenddel kapcsolatos ügyek száma (pl. gazos, gyomos, lomos rendezetlen ingatlan, 
rendezetlen ingatlan előtti közterület) 61 db volt.  
Az ingatlanrend szabályok megsértésével kapcsolatban közösségellenes magatartás elkövetése 
miatt közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárást 8 esetben kezdeményeztünk. 

k) A közterület-használati szabályok megszegésével kapcsolatban közösségellenes magatartás 
elkövetése miatt közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárást 69 esetben kezdeményeztünk.  

l) Két esetben kezdeményeztünk közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárást zöldterület 
gépjárművel való rongálása miatt. 

m) Közterületen elhagyott vagy üzemképtelen, továbbá rendszám nélküli, illetve forgalomból kivont 
járművekkel, kapcsolatos ügyek száma 8 db volt. 

 
Megjegyzés:  
A tárgyidőszakban iktatott ügyiratok száma a Felügyeletnél 2019-ben, mindösszesen 2041 db volt.  
 
 
2.2 A területi (települési) közterület-felügyelői tevékenység mutatószámai (a táblázat csak a 

Nagykovácsival kapcsolatos konkrét mennyiségi adatokat tartalmazza) 
 

Intézkedés megnevezése 

1. Közös intézkedés/ellenőrzés, szolgálatellátás:  

- rendőrséggel: 8 alkalommal 45 óra, 

- polgármesteri hivatallal: 5 alkalommal 5 óra keretében történt, 

- természetvédelmi szolgálattal 2 alkalommal 2 óra.  

2. Lakossági bejelentésre intézkedés: 

- ebtartással kapcsolatos 23 eset, 

- közlekedéssel kapcsolatos 12 eset (4 anyagi káros balesetnél segítségnyújtás), 

- gyepmesteri intézkedés kérése 7 esetben 7 db eb befogása történt. 

3. Figyelmeztetés:  
- KRESZ szabálysértés miatt 52 eset, 
- ebrendészet 23 eset, 
- zöldterület használati szabályok be nem tartása miatt 10 eset, 
- roncsautó miatt 11 eset, 
- útszennyezés miatt 4 eset, 
- égetés miatt 4 eset, 
- engedély nélküli közterület-használat 102 eset, 
- ingatlan előtti közterület növényzetének elhanyagolt, gondozatlan állapota miatt 120 eset, 
- zöldhulladék engedélyezett elszállítási idő előtti kihelyezése miatt 110 eset.  

 
 

2.3 A kiszabott/befizetett helyszíni bírságok számának, összegének tárgyidőszaki alakulása  
 

A Felügyelet Nagykovácsi működésével kapcsolatos bevételei a vizsgált időszakban jellemzően a 
közlekedési szabályszegések miatt kiszabott helyszíni bírságokból adódtak.   
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A tárgykörre vonatkozó törvényi szabályozás két évvel ezelőtti változása miatt, a KRESZ és egyéb 
szabálysértési bírságbevételek az önkormányzatok helyett közvetlenül az Országos Rendőr-
főkapitányság Magyar Államkincstárnál vezetett célszámlájára kerültek befizetésre.  
 
A jelen beszámoló 2.1 b) pontjában szereplő adatok szerint, 2019-ben a közlekedési (KRESZ) 
szabálysértéssel kapcsolatban kiszabott szabálysértési helyszíni bírság összeg Nagykovácsi területén 
1.365.000,- Ft, míg a megfizetett helyszíni bírság összeg 1.145.000,- Ft volt. Ezen adatok alapján, a 
helyszíni bírságok megfizetési aránya 83,88%-os volt a vizsgált időszakban.  
 
A szabálysértési törvény változása miatt 2018. január 1-óta a BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős 
Helyettes Államtitkárság által üzemeltetett NOVA-ESZNYR számítógépes rendszerben kell kötelezően 
felrögzíteni az összes helyszíni bírságolással kapcsolatos ügyet. Ezzel a nyilvántartó rendszerrel 
párhuzamosan a szabálysértési helyszíni bírságösszegek pénzügyi könyvelését, továbbá pénzügyi 
felügyeletét - országosan - az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdasági Főosztály Befizetés 
Nyilvántartási Osztálya végzi el.  
 
A szabálysértési bírságok befizetésére a fentiek miatt a Felügyeletnek ráhatása nincs. A 
bírságbefizetések alakulását a NOVA-ESZNYR számítógépes rendszer tételsorainak változásán kell 
naponta folyamatosan nyomon követni. Szintén megállapítható, hogy a Felügyeletnek sem a meg nem 
fizetett szabálysértési bírság behajtásával kapcsolatos hatósági tevékenységre, sem a meg nem fizetést 
követően kezdeményezett szabálysértési hatósági eljárásra sincs rálátása. A szabálysértés elkövetése 
miatt kiszabott és meg nem fizetett helyszíni bírság esetén a Felügyelet a vonatkozó jogszabályok 
előírásai szerint minden esetben kötelezően megtette a szabálysértési feljelentést a rendőrségen, vagy 
behajtást kezdeményez az illetékes járási kormányhivatalnál.  
 
A közlekedési szabályszegés vagy a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt 
kiszabott helyszíni - közigazgatási - bírság határidőre való meg nem fizetése esetén - az 
adójogszabályok 2018. évi teljeskörű átalakítása miatt - a Felügyelet kezdeményezi a Nemzeti Adó és 
Vámhivatalnál a kiszabott bírságösszegek adók módjára történő behajtását.  
 
Ezen, már a NAV által végzett bírságbehajtásokkal kapcsolatban a vizsgált időszakban kedvező változás 
történt. A korábbi évek gyakorlatától eltérően, (amikor a hatályos jogszabályok szerint - a behajtást 
végző közigazgatási szervnek a behajtott összeg 60%-át kellett a kezdeményező közigazgatási szerv 
részére átutalnia, míg az összeg 40%-a, a behajtást végző közigazgatási szerv (önkormányzat) bevétele 
maradt) jelenleg, a behajtott összeg 100%-át utalja át a NAV, a behajtást kérő szervezetnek. Itt 
példaként jegyzendő meg, hogy egy be nem fizetett és ezért önkormányzati behajtásra már 4 évvel 
ezelőtt átadott KRESZ szabályszegési ügyben, a NAV által 2019-ben lefolytatott eredményes behajtást 
követően érkezett meg a kiszabott bírságösszeg a Felügyelethez.    
 
A szabálysértési helyszíni bírságbevétel összeg állam által való elvonása mellett, továbbra is az 
önkormányzatok bevételét képezték a közterület-felügyelő által a településen kiszabott 
közigazgatási helyszíni bírság összegek. Ezek az összegek az ún. KRESZ vagy közlekedési 
szabályszegések.   
 

 KRESZ szabályszegések miatti bírságbevétel a tárgyidőszaki alakulása (Nagykovácsi): 

Közlekedési szabályszegés miatt befizetett helyszíni bírság: 300.000,- Ft 

 
 
 



 

7 

 

2.4 A Felügyelet működéséhez kapcsolódó tevékenységek egyéb tárgyidőszaki eredményei 
 
A Felügyelet Nagykovácsiban dolgozó közterület-felügyelői 2019-ben túlmunka végzés keretében több 
alkalommal tartottak hétvégi, vagy munkaidőn túli ellenőrzéseket a rendőrséggel.  
 
A településen egy alkalommal vettek rész kollégáink olyan - több hatóság által tartott - 
idegenrendészeti/munkaügyi ellenőrzésen, melynek célja a településen folyó kiterjedt magánház 
építkezéseken történő jogszerű munkavégzés ellenőrzése volt.  
 
Két alkalommal került ellenőrzésre a Nagykovácsiban megtartott veszélyes hulladékgyűjtés. Szintén 
két alkalommal ellenőrzésre került a hétvégi termelői piac.   
 
Nagykovácsiban dolgozó közterület-felügyelő kollégák részt vettek a „CrossKovácsi”, „Varázskastély”, 
„Búcsú”, rendezvények biztosításban, valamint több alkalommal segítették az általános iskola környéki 
közlekedés akadálymentes lebonyolítását. Szintén aktívan résztvettek Nagykovácsiban dolgozó 
közterület-felügyelőink a BÖT. által megrendezett II. Budakörnyéki Sörfesztivál biztosításában. 
 
A rendőrség kérésére egyik közterület-felügyelő kollégánk két alkalommal teljes (12 órás) rendőrjárőr 
szolgálatban vett részt a Budaörsi Rendőrkapitányság területén. 
 
A fent leírt munkaidőn kívül végzett tevékenységeket a vizsgált időszakban Nagykovácsiban dolgozó 
közterület-felügyelő kollégáink összesen 194 óra túlóra keretében végezték.  
 
A napi munkavégzés során a Felügyelet Nagykovácsi területén dolgozó közterület-felügyelői  
ellenőrizték vagy intézkedtek a közúti közlekedési szabályok betartatásán, valamint a 
településüzemeltetéssel kapcsolatos problémák jelzésén túl az alábbi ügyekben:  
 
- behajtási (útvonal) engedélyek ellenőrzése,  
- közterület állapota, és használata, közterület használati engedélyek jogszerű megléte,  
- ingatlanrend, 
- ebrendészettel kapcsolatos jelzések. 
 
A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal nyilvántartási adatai alapján a tárgyidőszakban:  
 
 a közterület-használati ügyekben folytatott engedélyezési eljárások nyomán 2.358.510,- Ft 

(közterület-használat miatt 182 db engedély került kiadásra, ingyenes engedély 128 db volt), 
 a közösségellenes magatartások jelzése miatt megindított és közigazgatási bírsággal zárult igazgatási 

ügyekben 1.195.000,- Ft,  
 a védett övezetekbe gépjárművel történő behajtás engedélyezése ügyében folytatott útvonal 

engedélyezési eljárások nyomán 15.982.468,- Ft, azaz összesen 19.535.978,- Ft bevétele volt 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának.  

 
A fenti, a tárgyidőszakban könyvelt - összesítve, közel 20 millió forint összegű - különféle bírság, illetve 
díjbevétel elérésében megítélésünk szerint, a napi közterület és ingatlanrend ellenőrzési munka során 
végzett tájékoztató, figyelemfelhívó, figyelmeztető, ügyfeltáró-és jelző tevékenységével, az intézmény  
Nagykovácsiban dolgozó közterület-felügyelőinek is jelentős szerepe volt.        
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III. ÖSSZEGZÉS 
 

A Felügyelet tárgyidőszaki működését áttekintve megállapítható, hogy az intézmény gazdálkodása az 
éves költségvetésében előzetesen meghatározott keretösszegen belül maradt. 
 
A Nagykovácsiban dolgozó közterület-felügyelő kollégák közvetlen munkakapcsolatban álltak az 
Intézmény működési területén lévő polgármesteri hivatalokkal, továbbá közvetlen elérhetőségük 
biztosított volt a települések lakossága részére is. 
 
A 2020-as évre továbbra is kiemelt fontosságú feladat, hogy a közterület-felügyelő kollégák a Budaörsi 
Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrsének Nagykovácsi körzeti megbízottjával és rendőr-járőreivel, 
továbbá a településen működő helyi készenléti szolgálattal együttműködve, minél több közös 
ellenőrzésben vegyenek részt, hozzájárulva a bűnmegelőzés eredményesebbé tételéhez, illetve a 
település közbiztonságának javításához. Másik kiemelt feladat 2020-ban a hétvégi, illetve a munkaidőn 
kívüli közterület-felügyelői ellenőrzések számának növelése is.   
 
Végezetül, a beszámoló végén meg kívánom köszönni Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának, 
Polgármesterének, illetve Jegyzőjének a Felügyelet 2014-óta tartó, több mint 5 éves működése során 
nyújtott hasznos javaslatait, észrevételeit, valamint a működéshez nyújtott segítségét. 
 
 
Budakeszi, 2020. február 12.  

 
 
 

                                                                                                       
 

 
                   

                                                                                                                             

Uzsoki Gábor 
                                                                                             Budakörnyéki Közterület-felügyelet 

                                                                                                             Intézményvezető 
 


