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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 

 

Tárgy: Javaslat az Újpesti Közterület-felügyelet elnevezésének módosítására 
 

Tisztelt Képviselő-testületet!  
 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény felhatalmazása alapján, 
az állampolgárok közbiztonság érzetének javítása, az önkormányzati tulajdon 

védelme, valamint a közterületek jog- és szakszerű használatának biztosítása 
érdekében, az Újpesti Közterület-felügyelet 2009. május 15-étől, a Polgármesteri 
Hivatal Városüzemeltetési Főosztályának részeként, önálló szervezeti egységként 

működik. Az elvárt feladatellátás az évek során főként az egyes 
jogszabályváltozásoknak köszönhetően, egyre inkább többrétűvé vált, illetve 

szervezeti egység hivatalos jellege, arculata is folyamatos fejlődésen esett át.  
 
Az elmúlt esztendők során, mind országos, mind önkormányzati szinten, több 

olyan lényegi, strukturális és jogszabályi változás is történt, amely a közterület-
felügyeleti jogosítványok szélesebb körű alkalmazását tette lehetővé és 

szükségessé Önkormányzatunk számára.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egyes rendészeti 

feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az 
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló, 2012. évi CXX. 

törvény - 2013. január 1-jei hatálybalépése óta -, az egyes önkormányzatok 
képviselő-testültei felhatalmazást kaptak, a már szaknyelven; rendészeti 
feladatokat ellátó hivatalos személyeket (közterület-felügyelők) foglalkoztató 

„Felügyeletek” névváltoztatásának lehetőségére.  
 

A más közfeladatot ellátó szervektől és személyektől való jobb 
megkülönböztetés, valamint az állampolgárok könnyebb tájékozódása érdekében 
indokolt lenne a szervezetnek egy a kibővült tevékenységéhez igazodó új 

elnevezést adni. 
 

A fentiekre is figyelemmel javaslom, hogy a szervezeti egység elnevezését a 
Tisztelt Képviselő-testület változtassa meg: Újpesti Közterület-felügyeletről, - 
Újpesti Önkormányzati Rendészet - elnevezésre.  

 
A névváltozás, a szervezeti egység hivatalba tagozódását nem változtatja, 

ugyanúgy a Városüzemeltetési Főosztályhoz fog tartozni.  
 
 

Budapest, 2017. február 17. 
 

        Wintermantel Zsolt 
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Határozati javaslat: 

 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési 
Főosztály keretében önálló szervezeti egységként működő Újpesti Közterület-

felügyelet elnevezése 2017. április első napjától kezdődően - Újpesti Önkormányzati 
Rendészetre változzon. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges rendeleti és egyéb 
módosításokat, a 2017. március havi rendes Képviselő-testületi ülésre terjessze elő. 
Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. március 31. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


