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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Székelyhidi Lívia s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   
Határozat  normatív 

  hatósági 
 X egyéb 

 
 
 
A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 
 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

 
  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 2012. február 29. napjáig volt 
hatályban, melynek értelmében a képviselő-testületnek a teljesítménykövetelmények alapját 
képező célokat tárgyévre előre kellett meghatároznia, s ez alapján a jegyző állapította meg az 
egyéni teljesítménykövetelményeket. 
Ugyan a teljesítménykövetelményre vonatkozó hatályos jogi szabályozás, azaz a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény nem tartalmaz olyan kitételt, mely szerint a 
teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a Képviselő-testületnek kell döntenie, de 
tekintettel arra, hogy a Közterület-felügyelet -2013. évi- teljesítménykövetelményeinek 
alapját képező célok önkormányzati feladatokat is tartalmaznak, fontosnak tartom, hogy azt a 
Képviselő-testület jóváhagyja. 
 
A Ferencvárosi Közterület-felügyelet (Továbbiakban: Felügyelet) életében a 2012-es év a 
fejlesztésekről szólt. A Felügyelet 2012. február 15-től új székhelyre költözött (Ferenc krt. 8.), 
amit megelőzött az épület rekonstrukciója. A székhely lehetővé tette a térfelügyeleti központ 
áthelyezését a Rendőrség épületéből, így költséghatékonyabban lehet üzemeltetni a rendszert. 
Kialakításra került az elszállított gépjárművek telephelye a Kiskalmár utca 1. szám alatt, ezzel 
egyidejűleg a gépjármű-elszállítást saját kezébe vette a Felügyelet. A jogszabályváltozások 
miatt a teljes bírságolási rendszert át kellett szerveznünk (új nyomtatványok elkészítése, 
legyártatása, áttérés a jogszabályokban meghatározott panaszkezelésre, a számítástechnikai 
programok átírása, stb.) Több év után újra indítottuk a Ferencvárosi Önkormányzattal 
közösen a „ferencvárosi zöldszámot”. Továbbra is gondot okoz a fluktuáció, ezzel egyidejűleg 
a legmegfelelőbb emberek kiválasztása. 
A 2013-as évben sem mondhatunk le a fejlesztésekről, de az alaptevékenységek, valamint a 
2012-es fejlesztések fenntartása, működtetése prioritást élvez. 
 
A Felügyelet a 2013-as évre vonatkozólag vállalja: 

 
• A közterületi jelenlét megerősítését különös figyelemmel a jogsértő magatartások 

megelőzésére, megakadályozására, a szankciók jogszerű alkalmazására 
• A társszervekkel való együttműködés erősítését 
• A térfelügyeleti rendszer működtetését 
• A gépjármű elszállítás működtetését, beleértve a telephely fenntartását is. 
• Részvételt a kerékbilincselésben 

 
A Felügyelet a 2013-as évre vonatkozólag fejleszteni tervezi: 

 
- A térfigyelő rendszert, különösen az éjszakai reagáló egység működtetéséhez 

szükséges feltételek megteremtését 
 
- A kerületi polgárőrség nagyobb arányú bevonását a közterületi feladatok elvégzésébe. 

FERENCVÁROSI  KÖZTERÜLET-FELÜGYELET 
 



 
- A Polgármesteri Hivatal és a Felügyelet együttműködési lehetőségeinek jobb 

kihasználását (azonnali elektronikus értesítés a kiadott közterület-használati 
engedélyekről, ipari, kereskedelmi egységek közös ellenőrzése különös tekintettel a 
kitelepülési időszakra, a felügyelet által kezdeményezett intézkedések eredményének 
közös elemzése) 

 
- Az önkormányzati rendeletekben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartások 

megelőzése, megakadályozása, szankcionálása, különös tekintettel a játszóterekre, 
közparkokra, a fiatalkorúak szeszesital fogyasztására és a káros, bódulatkeltő anyagok 
felhasználására, 

 
- A felügyelet járművein a szervezet elnevezésének feltüntetése a „látszani” elv alapján, 

a József Attila-, valamint az Aszódi lakótelepen robogós járőrszolgálat bevezetését. 
 

- a hatékonyabb működéshez és az ellenőrzéshez szükséges technikai eszközök 
beszerzését 

 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Felügyelet 2013-as évre vonatkozó 
teljesítménykövetelmény céljait megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 
 
 
 
 
Budapest, 2012. október 29. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 Rimovszki Tamás s.k. 

Igazgató 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2013. évre vonatkozó teljesítménykövetelmény 
céljait  a …/2012. sz. előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 
 
Határid ő: 2012. november 8. 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 
               Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgató 
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