
BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:  10/2010

K I V O N A T
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27-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Javaslat a közterület-felügyelet hatékonyságának növelésére

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:

166/2010. (IV.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
közterületek rendjének védelme, a teherforgalom visszaszorítása,
valamint a közrendért és köztisztaságért felelős szervek jobb
együttműködése, az érvényben lévő jogszabályok betartatása
érdekében úgy határoz, hogy

 Az Önkormányzat állományába tartozó közrend és
közterület-védelméért felelős munkavállalóknak, a
Közterület-felügyelőknek és településőröknek 2010-ben kiemelt
feladatként kell foglalkoznia a teherforgalom kiszűrésével, az
illegális parkolások visszaszorításával, a nyári időszakban a
tiltott fürdőzés kiszűrésével, a közterületek tisztaságának
megóvásával, a kocsmák, boltok fokozott ellenőrzésével. Ennek
során törekedni kell a többi közrendvédelmi szervvel való
folyamatos együttműködésre.
 A teherforgalom, vagyis a 12 tonnánál nehezebb járművek
kiszűrése tekintetében az alábbi eljárásrend követését javasolja a
Közterület-felügyeletnek: gyakori, folyamatos, visszatérő
ellenőrzésekkel, az eddigieknél magasabb összegű bírság
kiszabása mellett a teherforgalmat átengedése, az ismételten
visszatérő túlsúlyos össztömegű autók vezetőivel, üzemben
tartóival szemben alkalmazott maximális büntetési tétel
kiszabása, az e körben kiszabott bírságok gyakoriságának és
összegszerűségének növelése. 



 A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a teherforgalom, és
egyéb közlekedési, parkolási szabálysértés miatt kiszabott és
befolyt bírságösszegek nettó 10%-a kéthavonként történő
elszámolás mellett az azt kiszabó Közterület-felügyelőt illeti
meg. A Közterület-felügyelő által kiszabott bírságok nyomon
követésére a Közterület-felügyelő által kizárólagosan használt
bírság-csekktömb szolgál. A befolyó bírságok fennmaradó része
a hiányzó közlekedési jelzések, táblák beszerzésére, az utak
állapotának javítására, illetve egyéb közcélra fordítható.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
fentiek szerint kiszabott és befolyt bírságokat az Önkormányzat
költségvetési rendeletén az arra vonatkozó előírásoknak,
előirányzatoknak megfelelően folyamatosan átvezesse és a
közterület-felügyelet motivációjának növelésére felhasználja. A
Képviselő-testület rögzíti, hogy a helyi lakosok által elkövetett,
szankcionálandó egyéb szabálysértések tekintetében továbbra is
a fokozatosság elvének szem előtt tartása célszerű.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

k. m. f.

 Parlagi Endre s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
   polgármester                     jegyző

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné


