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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
…/2009. (…...) számú 

R E N D E L E T E 
 

az Újpesti Közterület-felügyeletről 
 

(T E R V E Z E T) 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) Képviselő-testülete a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi 
LXIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény) kapott felhatalmazás alapján – 
figyelemmel a Budapest Főváros Önkormányzatával a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63. §-ának (3) bekezdése 
alapján kötött megállapodásra - az Újpesti Közterület-felügyeletről a következő 
önkormányzati rendeletet alkotja: 
 

A Közterület-felügyelet jogállása, szervezete 
 

1. § 
 
Az Önkormányzat a közigazgatási területén lévő közterületek rendjének és 
tisztaságának védelme érdekében közterület-felügyeletet működtet Újpesti 
Közterület-felügyelet  elnevezéssel. 
 

2. § 
 
 (1) Az Újpesti  Közterület-felügyelet (a továbbiakban: Közterület-
felügyelet) a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként működik. 
 (2) A Közterület-felügyelet szervezetére, irányítására, felügyeletére és 
egyes feladataira vonatkozó részletes szabályokat a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 
 

3. § 
 
A Közterület-felügyelet a tevékenységéről évente – a tárgyévet követően 
február 28. napjáig – írásos beszámolót készít a Képviselő-testület hatáskörrel 
rendelkező bizottsága részére. 
 

A Közterület-felügyelet feladatai 
 

4. § 
 
A Közterület-felügyelet a feladatait az Önkormányzat közigazgatási területén 
lévő  közterületeken, illetőleg az Önkormányzat tulajdonában vagy 
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használatában lévő, a közforgalom számára nyitva álló épületekben (a 
továbbiakban együtt: közterület) látja el. 
 

5. § 
 
A Közterület-felügyelet ellátja a Törvényben, illetve a vonatkozó egyéb 
jogszabályokban meghatározott és a Budapest Főváros Önkormányzatával 
kötött megállapodásban az Önkormányzat részére átadott alábbi feladatokat: 
   a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott 

engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység 
szabályszerűségének ellenőrzése; 

   b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott 
tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, 
megszüntetése, illetve szankcionálása; 

   c) közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet 
védelmében; 

   d) közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében; 
   e) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében; 
   f) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok 

végrehajtásának ellenőrzésében; 
   g) közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában 

(a kóbor ebek befogásával, őrzésével, értékesítésével vagy 
ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok kivételével); 

   h) a közterületen jogosulatlanul, jogszabályellenesen elhelyezett 
építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése az illetékes 
hatóságnál; 

   i) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a 
szükséges eljárás lefolytatása más szerv hatáskörébe tartozik; 

   j) közreműködés a közterületi szeszesital fogyasztást, illetve a játszótéri 
dohányzást  tiltó szabályok betartatásában;    

   k) a rendőrség értesítése mellett – a közúti közlekedés szabályaira 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel – 
a közút kezelőjének megbízása alapján a járművek közterületről való 
eltávolítása iránti intézkedés; 

   l) a közút kezelőjének megbízása alapján a közterületen tárolt 
üzemképtelen járművek eltávolítása iránti intézkedés; 

   m) a vonatkozó jogszabályokban, illetőleg az Önkormányzat más 
rendeleteiben meghatározott egyéb feladatok. 

 
6. § 

 
Az Önkormányzat közigazgatási területén a Fővárosi Közterület-felügyelet látja 
el az alábbi feladatokat: 
   a) a kóbor ebek befogása, őrzése, értékesítése vagy ártalmatlanná tétele; 
   b) kerékbilincs alkalmazása a közterületen szabálytalanul elhelyezett 

járműveken; 
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   c) a közterületen létesített taxiállomások használatának ellenőrzése. 
A közterület-felügyelő jogállása 

 
7. § 

 
(1) A feladatkörében eljáró közterület-felügyelő hivatalos személy. 

 (2) A közterület-felügyelő köztisztviselő, közszolgálati jogviszonyára – ha 
a Törvény eltérően nem rendelkezik – a köztisztviselők jogállásáról szóló 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

8. § 
 

(1) A közterület-felügyelő a feladatát egyenruhában végzi. 
 (2) A közterület-felügyelő az egyenruhájára kitűzve – annak mellrészén, 
bal oldalt - viseli az országosan egységes, egyedi azonosító számmal ellátott 
felügyelői jelvényt.  
 (3) Az egyenruha karjelzésén Újpest címere és az „Újpesti Közterület-
felügyelet” felirat látható. 
 

9. § 
 
A közterület-felügyelőt szolgálati igazolvánnyal kell ellátni. 
 

A felügyelői intézkedések egyes szabályai 
 

10. § 
 
A közterület-felügyelő intézkedés előtt köteles felügyelői minőségét szóban 
közölni, magát szolgálati igazolvánnyal és az egyedi azonosító számmal 
ellátott felügyelői jelvénnyel igazolni. 
 

11. § 
 
A közterület-felügyelő feljelentés megtétele vagy egyéb jogszerű intézkedés 
céljából az érintettet személyazonosságának megállapítása érdekében 
igazoltathatja. 
 

12. § 
 

(1) A közterület-felügyelő a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
feltételekkel és módon: 
   a) a jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében 

testi erőt, könnygázszóró palackot; 
   b) az önmaga vagy más személy elleni támadás megakadályozására, 

illetőleg vagyonvédelemre szájkosárral ellátott - pórázon lévő vagy póráz 
nélküli - szolgálati kutyát  
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alkalmazhat. 
 (2) A testi erő, a könnygázszóró palack, a szolgálati kutya alkalmazására 
– a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az arányosság és 
a szakszerűség betartásával kerülhet sor. 
 (3) A testi erő, a könnygázszóró palack, a szolgálati kutya 
alkalmazásának szabályait, valamint az ezzel kapcsolatos panaszeljárás 
szabályait a Szolgálati Szabályzatban kell meghatározni. 
 

13. § 
 

A közterület-felügyelő a vagyonvédelmi feladatainak ellátása során az 
Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő területet (épületet, építményt 
stb.) lezárhatja, megakadályozhatja, hogy oda illetéktelen személy belépjen és 
az illetéktelenül ott tartózkodókat eltávolíthatja. 
 

14. § 
 
A közterület-felügyelő eljárására - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az 
ügy jellegétől függően a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló törvény, illetőleg a szabálysértésekről szóló 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

Együttműködési szabályok 
 

15. § 
 
A Közterület-felügyelet a feladatai ellátása során együttműködik: 
   a) a rendőrség, a katasztrófavédelem, a vám- és pénzügyőrség és a 

tűzoltóság illetékes szerveivel; 
   b) az egyéb állami ellenőrző szervekkel, így különösen az ÁNTSZ, az 

APEH, az állategészségügyi-, a fogyasztóvédelmi- és a 
környezetvédelmi hatóságok illetékes szerveivel; 

   c) az újpesti és a fővárosi  polgárőr szervezetekkel; 
   d) a Polgármesteri Hivatal más szervezeti egységeivel, így különösen a 

szabálysértési és az építésügyi hatósággal; 
   e) más polgármesteri hivatalokkal és közterület-felügyeletekkel; 
   f) a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervekkel, társadalmi 

szervezetekkel. 
 

Záró rendelkezések 
 

16. § 
 

(1) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közterület-
felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény és az egyéb vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
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 (2) A Közterület-felügyelet munkavégzésének részletes szabályait az 
Újpesti Közterület-felügyelet Szolgálati Szabályzata határozza meg. 

 
17. § 

 
(1) Ez a rendelet ….. napján lép hatályba. 

 (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 
Közterület-felügyelet létrehozásáról és működésének egyes szabályairól szóló 
26/1999. (XII.21.) számú önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Vitáris Edit 
jegyző 

 Dr. Derce Tamás 
polgármester 

 
 
 


