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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2016. november 8-i ülésén hozott 530/2016. (XI.08.) határozatában
felkérte a Hivatalt, vizsgálja meg az illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolása érdekében
létrehozandó „szemétkommandó” létrehozásával, működtetésével kapcsolatos lehetőségeket és
feltételeket, továbbá vizsgáltassa meg annak lehetőségét, hogy a közterület-felügyelet
szükséges létszámát milyen anyagi fedezettel tudja az önkormányzat biztosítani.
Az országban több helyen (pld.: Győrben, Kecskeméten, Dunaújvárosban, Mezőkövesden,)
működik különböző formákban úgynevezett „szemétkommandó”. Ezen csoportok vizsgálata
során megállapítást nyert, hogy a számunkra kedvező modellt a győri közterület-felügyelet
hozta létre. Győrben több éve sikeresen működik az illegális hulladéklerakás megelőzésére
alakult közterület-felügyeleti csoport. A közterület-felügyelet ezen feladatokat végző
munkatársai kizárólagosan az illegális hulladéklerakás felderítésével, megakadályozásával és
szankcionálásával kapcsolatos feladatokat látnak el. A csoport működése óta a hatékony
intézkedések alapján jelentősen csökkent az illegális hulladék lerakás. A győri tapasztalatok
alapján megállapítható, hogy a „szemétkommandó” létrehozásához és zavartalan működéséhez
nélkülözhetetlen technikai felszerelésekre és a személyi állomány bővítésére van szükség.
A speciális ún. „Szemétkommandó” felállításának technikai feltételeihez a következő
eszközök beszerzése szükséges:
-

2 db lehetőleg sötét színű 4 kerék meghajtásos civil terepjáró autó;
4 db áthelyezhető mobil térfigyelő kamera;
személyenként közép kategóriájú okos mobiltelefon, amely éles éjszakai képeket
képes készíteni;
5 db éjjellátó készülék;
5 db távcső;
6 db adó-vevő megfelelő hatótávolsággal (kb. 10 km).

A felsorolt technikai eszközök ára kb. 18 500 000,- Ft, amelyek tájékoztató jellegűek:
1. számú táblázat

Technikai felszerelés
Járőr autó 2 db
Mobil kamera 4 db
Telefon létszám szerint
Éjjellátó készülék 5 db
Távcső 5 db
Adó-vevő 6 db
Kis értékű beszerzések
Összesen

Összeg
10 000 000,- Ft
4 500 000,- Ft
2 000 000,- Ft
500 000,- Ft
500 000,- Ft
600 000,- Ft
400 000,- Ft
18 500 000,- Ft

Az ún. „szemétkommandó” Soroksáron történő létrehozásának személyi feltétele, a
Rendészeti Osztály állományába tartozó járőrszolgálatot végző közterület-felügyelők
létszámának 6 fővel történő megemelése. A létszám emelése a fenti dologi, technikai
költségeken túl bér és egyéb költségeket is jelent Önkormányzatunk részére.

A Rendészeti Osztály 2014. szeptember 1-jén alakult meg 22 fős létszámmal. A térfigyelő
rendszer technikai felszereltsége 9 db térfigyelő kamera volt. Az igényeknek megfelelően,
2016. december 31-ig jelentős technikai fejlesztés történt a Rendészeti Osztályon, a térfigyelő
kamerák száma 54 db-ra növekedett. Terveink szerint 2017-ben további kamerák telepítésére
kerül sor.
Az 50/1999. (XI.3.) EÜM. rendelet szerint, a térfigyelő kamerák figyelése személyenként a
napi hat órát nem haladhatja meg és óránként nem összevonható 10 perces szünetekkel
lehetséges.
A jelentős kamera szám növekedésnek köszönhetően a térfigyelő központban a térfigyeléssel
kapcsolatos feladatok, továbbá az ügyeleti telefonszám a lakosság körében történő nagymértékű
ismertsége miatti megnövekedett telefonhívások következtében történő intézkedések száma
megsokszorozódott. Az ügyeleten észlelt és bejelentett különböző feladatok helyszínen történő
intézkedést igényelnek, ezeket a feladatokat a járőrtevékenységet folytató felügyelők végzik.
2016. októberétől, az Osztály hatáskörébe tartozik a tehergépjármű behajtási engedélyek
lekérésével kapcsolatos feladatok elvégzése. Az adatok lekérése számítógépes rendszeren
keresztül történik, melyet az ügyeleti munkatársak végeznek el.
Az ügyeleten történt észlelések, a járőrökkel való kapcsolattartás, lakossági bejelentések és az
egyéb riasztások megfelelő kezelésének felelősségteljes, maradéktalan végrehajtása, a
megnövekedett feladatok jogszerű ellátása, a szolgálati beosztás optimális kialakítása, továbbá
a „szemétkommandó” létrehozása magával vonná továbbá a térfigyelő csoport létszámának
további 6 fő közterület-felügyelővel történő növelését, mely a fenti feladatok ellátásához
szükséges.
A további 6 fő közterület-felügyelő alkalmazásával kapcsolatosan az alábbi költségek
tervezhetőek előzetesen:

A térfigyelő csoport 6 főre vonatkozó bér és egyéb jellegű költségek kalkulációja (adatok
Ft-ban)
2. számú táblázat

1 havi

Ssz.

1.
2.
4.
5.
6.

Megnevezés
Átlagos illetmény (középfokú
végzettségű dolgozó esetén)
Közterület-felügyelői pótlék
Bruttó illetmény havi
összesen
Változóbér (174 Ft/óra)
Rendkívüli munkavégzés
(szabadidő megváltás)

1 főre
vonatkozó
összeg

6 főre
vonatkozó
összeg

Szociális adó
hozzájárulás

Mindösszesen
éves összeg

177850
18400

1067100
110400

234762
24288

15622344
1616256

196250
10440

1177500
62640

259050
27562

17238600
1082424

13000

78000

17160

1141920

200000
150000
50000
1000

1200000
900000
300000
6000

250000

1500000

1500000

200000

1200000

1200000

6100
1076790

36600
6460740

Béren kívüli és egyéb juttatások
Cafetéria éves kerete
Ruházati költségtérítés
Kultúra vagy sport utalvány
Bankszámla hozzájárulás
Egyenruha kényszerítő eszköz
11.
beszerzése
Beiskolázási díj (amennyiben
12. nem sikerül képzett felügyelők
felvétele)
Közterület-felügyelői igazolvány
13.
és jelvény
Mindösszesen:
7.
8.
9.
10.

540000
3600

847372

14400000
1440000
300000
115200

36600
38454744

Mindezek alapján kimutatható, hogy a „szemétkommandó” létrehozása és a térfigyeléssel
kapcsolatos feladatok megsokszorozódása következtében a közterület felügyelői létszám
összesen 12 fővel történő emelése válik szükségessé.
Ahhoz, hogy az új tevékenységi rendszer törvényesen és hatékonyan működjön, célszerű lenne
a tevékenységet végző kollégák részére, úgynevezett Ösztönző rendszer bevezetése.
A „Szemétkommandó” tevékenységének hatékonyságát, és ezáltal Soroksár általános
köztisztaságát nagymértékben fokozná a sikeres elfogás vagy felderítés esetén (amely helyszíni
bírságot vagy feljelentést von maga után), az intézkedést végrehajtó felügyelők részére
esetenként bruttó 30 000,- Ft-ig adható érdekeltségi jutalom kitűzése. Az említett jutalmak
negyedéves összesítésben kerülnének előterjesztésre, majd azt követően kifizetésre. A 2017.
évi költségvetési rendelet tervezetbe külön soron kerül betervezésre 5 000 000,- Ft + járulékai
keretösszegig Továbbá betervezésre kerül még, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi
LXIII., valamint a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott 200
óra/fő/év túlóra keret fedezetének biztosítása 5 000 000,-Ft + járulékai keretösszeg, a teljes
állományi létszámra vonatkozóan.

A 12 főre vonatkozó bér és egyéb jellegű költségek kalkulációja, az alábbi táblázatban
került kimutatásra
(adatok Ft-ban)
3. számú táblázat

1 havi

Ssz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Megnevezés
Átlagos illetmény (középfokú
végzettségű dolgozó esetén)
Közterület-felügyelői pótlék
Gépkocsi vezetői pótlék
Bruttó illetmény havi
összesen
Változóbér (174 Ft/óra)
Rendkívüli munkavégzés
(szabadság megváltás)

1 főre
vonatkozó
összeg

12 főre
Mindösszesen
Szociális adó éves összeg
vonatkozó
hozzájárulás
összeg

177850
18400
5590

2134200
220800
67080

469524
48576
14758

31244688
3232512
982056

201840
10440

2422080
125280

532858
27562

35459256
1834104

13000

156000

34320

2283840

200000
150000
50000
1000

2400000
1800000
600000
12000

250000

3000000

3000000

200000

2400000

2400000

6100

73200
5000000
17988560

73200
6100000
83660800

Béren kívüli és egyéb juttatások
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cafetéria éves kerete
Ruházati költségtérítés
Kultúra vagy sport utalvány
Bankszámla hozzájárulás
Egyenruha kényszerítő eszköz
beszerzése
Beiskolázási díj (amennyiben
nem sikerül képzett felügyelők
felvétele)
Közterület-felügyelői igazolvány
és jelvény
Érdekeltségi jutalom
Mindösszesen:

1082380

1080000
7200

1100000
2781940

28800000
2880000
600000
230400

Összegezve az 1., 2. és 3. számú táblázatban szereplő kalkulált költségeket, előre láthatóan az
új tevékenység létrehozása - 6 fő - és a térfigyelő csoport létszám bővítése - 6 fő - összesen
12 fő foglalkoztatása 2017. évben 102 160 800,- Ft kiadást igényelne.
Javasoljuk mérlegelni, hogy ilyen jelentős mértékű költség mellett milyen hatékonyság várható
a köztisztaságban. A 6 fő felügyelő ugyanis 1-1 pár nappali és éjszakai járőrt jelentene az egész
kerület vonatkozásában. A járőrözés minden bizonnyal elősegítené a kerület köztisztaságának
fenntartását, ugyanakkor a szabálysértések teljes, vagy jelentősebb megszüntetése ettől a
szervezeti fejlesztéstől reálisan nem várható.

Megfontolandónak tartjuk a szemétkommandó helyett a közterületen lévő szemét
elszállításának költségét a korábbiakhoz képest tárgyévben magasabb összegben meghatározni,
illetve a jelenlegi járőrözést úgy szervezni, hogy a felügyelői jelenlét a kiemelten szemetes
helyeken gyakoribb legyen.
Amennyiben a t. Képviselő-testület ennek ellenére mégis fel kívánja állíttatni a
szemétkommandót, úgy javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a
„szemétkommandó” elnevezés helyett „Zöld-kommandó” elnevezést használjunk, amely
tágabban foglalja magába Soroksár köztisztaságának, környezetvédelmének és természeti
kincseinek védelmét.
Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy, a lehetséges új nevén „Zöld-kommandó”
létrehozásával, és a térfigyelő csoport esetleges bővítésével kapcsolatban dönteni szíveskedjék.
Határozati javaslat:

1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2017. (I.17.) határozata a Polgármesteri Hivatal létszámemeléséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
I.

A Rendészeti Osztály létszámát – a „Zöld-kommandó” létrehozása érdekében 6
fővel és a térfigyeléssel kapcsolatos feladatok megsokszorozódása következtében,
további 6 fővel, így a közterület-felügyelői létszámot összesen 12 fővel megemeli,
ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal állományi létszámát is 12 fővel megemeli.

II.

Felkéri a Polgármestert, hogy a létszámemeléssel járó költségeket állítsa be a
2017. évi költségvetési rendelettervezetbe.

III.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a létszámemeléssel kapcsolatos feladatok tekintetében
tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2017. (I.17.) határozata a Polgármesteri Hivatal létszámemeléséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
I.
II.

nem kíván szemétkommandót (Zöld-kommandót) létrehozni, ezért az 530/2016.
(XI.08.) határozatot hatályon kívül helyezi.
A Rendészeti Osztály létszámát a térfigyeléssel kapcsolatos feladatok
megsokszorozódása következtében a közterület-felügyelői létszámot összesen 6
fővel megemeli, ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal állományi létszámát is 6
fővel megemeli.

III.

Felkéri a Polgármestert, hogy a létszámemeléssel járó költségeket állítsa be a
2017. évi költségvetési rendelettervezetbe.

IV.

Felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetési rendelettervezetbe a
közterületen lévő szemét elszállíttatásának költségét a korábbi évhez képest
…………. Ft összeggel emelje meg.

V.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a létszámemeléssel kapcsolatos feladatok tekintetében
tegye meg a szükséges intézkedéseket, egyben a közterület-felügyeleti járőrözést a
hulladékkal szennyezett területre preferálja.

Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
dr. Laza Margit jegyző

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési jogkörben tárgyalja. A határozati javaslat
elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2016. december 16.

Sedlák Tibor
osztályvezető
az előterjesztés készítője

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő

Egyeztető lap

A javaslat „Szemétkommandó” létrehozásának, működésének lehetőségeiről és
feltételeiről Képviselő-testületi előterjesztéshez

1. Az előterjesztés egyeztetve: Kállainé Szabó Anikó – személyzeti vezető; Jogi és
Koordinációs Osztály
Észrevétel/javaslat:

Budapest, 2016. ……………

……………………………
aláírás

2. Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné – osztályvezető, Pénzügyi Osztály
Észrevétel/javaslat:

Budapest, 2016. ……………

……………………………
aláírás

