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Hidasi Gábor  

külsős bizottsági tag 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata  

 

helyben 

Ikt. sz.:  

Tárgy: a VVKB. 2015.09.09-én Hidasi Gábor 

külsős bizottsági tag tájékoztatás kérése  

 

Tisztelt Hidasi Gábor úr! 

 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. szeptember 9-én tartott 

ülésén Tisztelt Hidasi Gábor úr arra kért, hogy a 11/2015. (IV. 28.) helyi rendeltben foglalt jogsértések 

ellenőrzésével kapcsolatos közterület-felügyelői intézkedések típusával és számával összefüggő 

adatokat szolgáltasson a Ferencvárosi Közterület-felügyelet. E tekintetben az alábbiakról tájékoztatom.  

 

A rendelet hatályba lépését követően – figyelemmel a rendelet elfogadása során az előterjesztés 

szövegében is kiemelt, fokozatosság elvének a szem előtt tartására – meghatározott ideig közterület-

felügyelőink figyelmeztetésben részesítették a helyi rendeletben foglaltak megsértőit.  

 

Az elmúlt időszakban mindösszesen 8 esetben került sor figyelmeztetésre. Ezen cselekmények 

mindegyike a zöldterületen történő járművel parkolás volt.  Ezek a jogsértések kiemelten a József 

Attila lakótelepen jellemzőek.  

 

Az alábbi, táblázatba foglalt esetekben közterület-felügyelőink jegyzőkönyvezték a jogsértés tényét és 

azt a készített fényképfelvételekkel, további intézkedés megtétele érdekében megküldték a 

Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának, illetve Városüzemeltetési és Felújítási Irodájának.  

 

jogsértés típusa  jegyzőkönyvezett esetszám (db)  

póráz nélkül történő kutyasétáltatás 61 ellenőrzés és ebből 2 jogsértés  

állattartás 3 jogsértés  

infografika hiánya 1 jogsértés  

gyommentesítés 1 jogsértés  

zajjal- és nyitva tartással kapcsolatos jogsértés 43 ellenőrzésből 5 jogsértés  

galamb etetés 1 jogsértés 

közterület-használattal kapcsolatos jogsértés 67 

közterület-használattal kapcsolatos jogsértés – 

üzemképtelen járművek 

13 tájékoztatás (30 napos jogszabályi határidő) és 

2 szállítás 

 

A rendelet megsértőivel szemben a Polgármesteri Hivatal is jogosult bírság kiszabására. A közterület-

felügyelői intézkedésekről ugyanis fontos tudni azt, hogy jelenleg kizárólag helyszíni bírság 

kiszabására jogosultak, aminek feltétele az, hogy az elkövető jelen legyen a helyszínen, az intézkedést 

aláírásával tudomásul vegye, azaz elismerje az elkövetést. Amennyiben ez nem így történik, helyszíni 

bírság kiszabására nincsen lehetőség. Ilyen esetben azonban a Polgármesteri Hivatal jogosult a további 

eljárás lefolytatására, amelyet a közterület-felügyelő által készített jegyzőkönyv és képfelvételek 

megküldésével kezdeményezünk.  

 

Budapest, 2015. szeptember 28.   

 

Tisztelettel    

Rimovszki Tamás s.k. 

igazgató  

 


