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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
Tárgy:   Közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele.  

Újpesti közterület-felügyeletről szóló rendelet megalkotása  
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 373/2008. (XII.18.) számú határozatában kifejezte azon 
szándékát, hogy önálló újpesti közterület-felügyeletet kíván létrehozni és 
felhatalmazta a polgármestert a főpolgármesterrel történő egyeztetések 
lefolytatására. 
 
A 28/2000. (V.3.) fővárosi rendelet lehetővé teszi, hogy az Újpesti Önkormányzat az 
Önkormányzati törvény keretei között megállapodjon a Fővárossal a 
közterület-felügyeleti feladatok átvételéről.  
 
A szakmai egyeztetések megtörténtek, a Főpolgármesteri Hivatal Védelmi-és 
Gazdasági Ügyosztályával és elkészült a megállapodás-tervezet, amelyet a Fővárosi 
Közgyűlésnek és az Újpesti Képviselő-testületnek el kell fogadnia. 
 
Lényeges eleme a megállapodásnak, hogy az átvett feladatokat a kerület 
közigazgatási területén belül, függetlenül a közterület tulajdonosától az Újpesti 
Felügyelet látja el. Ez egységes szemléletet eredményez minden közterületen. Az 
intézkedés joga mellett a bírság bevétele is az Újpesti Önkormányzatot illeti meg.  
 
Három  feladat maradt a Fővárosi Közterület-felügyeletnél, a kerület teljes 
közigazgatási területén, melyek a következők: 

 taxi drosztok ellenőrzése, 
 a kóbor állatok befogása, őrzése, értékesítése, vagy ártalmatlanná tétele, 
 kerékbilincs alkalmazása. 

 
A megállapodás mindkét fél által történő elfogadása után lehet a szervezeti egységet 
felállítani, és május 1-jétől megkezdheti munkáját az önálló Újpesti Közterület-
felügyelet. Az átvétellel egy időben szükséges rendeletileg szabályozni a 
tevékenységüket. Ennek megfelelően terjesztjük a T. Képviselő-testület elé az Újpesti 
Közterület-felügyeletről szóló rendelet-tervezetet. Ebben rögzítésre kerül a 
Közterület-felügyelet jogállása, feladata, az intézkedés és együttműködés szabályai. 
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Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a 
megállapodást, valamint alkossa meg a Közterület-felügyeletről szóló rendeletet.  
 
 

 
 

1. számú Határozati javaslat: 
Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Közterület-
felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló Fővárosi Önkormányzattal kötendő 
megállapodást és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 

2. számú Határozati javaslat: 
Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 
hatáskörrel rendelkező alpolgármesteren keresztül a Közterület-felügyelet 
felállításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 
 Rendeleti javaslat: 
Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete az Újpesti Közterület-felügyeletről 
szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta és a ……/2009. (……) számú rendeletét 
megalkotja. 
 
 
Budapest, 2009. március 9. 
 
 

 
dr. Trippon Norbert 

 
 
 
Az előterjesztést készítette: Lőrincz Mihály osztályvezető 


