Nagytarcsa Önkormányzat Képviselı-testület 7/2007.(II.28.) Kt. sz. rendelete a
közterület-felügyelet szervezetérıl és feladatairól
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. Tv. 16.§.(1) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
figyelemmel a közterület-felügyeletrıl szóló 1999. évi LXIII. tv. rendelkezéseire, a
Nagytarcsán létrehozott közterület-felügyelet szervezetérıl és feladatairól a következı
rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
1. §.
(1)
Nagytarcsa Önkormányzat illetékességi területén a közterületek rendjének és
tisztaságának védelme érdekében, valamint a hatósági munka hatékonyságának elısegítése
érdekében közterület-felügyeletet (a továbbiakban Felügyelet) mőködtet. A Felügyelet
feladatait, más település Önkormányzatával kötött társulási szerzıdés alapján, a társulási
szerzıdésben részt vevı település illetékességi területén is elláthatja.
(2)
A közterület-felügyelet Nagytarcsa Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
belsı szerkezeti egységeként, a jegyzı alárendeltségében mőködı szervezet. A Felügyelet
szervezete a Képviselı-testület által meghatározott számú közterület-felügyelıbıl (a
továbbiakban: Felügyelı(k)-bıl) áll.

2. §.
A Felügyelet a közterület-felügyeletrıl szóló 1999. évi LXIII. törvényben, valamint más,
magasabb szintő jogszabályban, valamint jelen rendeletben meghatározott feladatokat látja el.

A Felügyelet feladatai
3. §.
(1)

A Felügyelet közlekedésrendészeti feladatai:

a) A Képviselı-testület által hozott rendeletekben, az önkormányzati közutak
használatával kapcsolatos elıírások betartatása (behajtási tilalom, súlykorlátozás,
sebességkorlátozás, parkolási tilalmak, illetve engedélyek megléte, stb.).
b) A rendeletekben foglaltak megszegıivel szemben helyszínbírság kiszabása,
beszedése, illetve szabálysértési eljárás kezdeményezése az Önkormányzat szabálysértési
elıadója, vagy a rendırség felé.
c) A közút kezelıjének (önkormányzat, Magyar Közút Kht.) megbízása alapján - a
rendırhatóság értesítése mellett - a közterület területén tárolt üzemképtelen és hatósági jelzés
nélküli jármővek eltávolítása iránti intézkedés megtétele. (Az eltávolítás végrehajtásának
részletes szabályait a „Szabályzat a jármővek elszállításával kapcsolatos szabályokról”
állapítja meg, amely jelen rendelet 1. számú mellékletét képezi.)

d) A közutakon, járdákon található meghibásodások, kátyúk, süllyedések az illetékes
elıadó felé jelzése.
(2)

A Felügyelet állategészségügyi feladatai:

a) A gazdátlan, kóbor ebek bejelentésének fogadása, befogásukban való
közremőködés (a befogás nem feladata) az eseti megbízás szerint mőködı gyepmesterrel. A
Felügyelet ezen tevékenységét az állatok kímélésével köteles ellátni.
b) Az állattartási rendeletben foglaltak betartásának ellenırzése (ebtartás, méhek
bejelentése, stb.)
c) Intézkedés kezdeményezése a közterületen található állattetemek begyőjtésére és
ártalmatlanítására
(3)

A Felügyelet környezetvédelmi feladatai:

a) Intézkedést kezdeményez a közterületen történt szennyezés, illetve az egészségre
egyébként ártalmas tevékenység, illetve állapot megszüntetése érdekében
b) A község belterületén a gyomirtás és parlagfő elleni kötelezı védekezés
ellenırzése. A kötelezettség megszegıivel szemben az Önkormányzat illetékes elıadójánál
szabálysértési eljárást kezdeményez
c) A község külterületén észlelt gyomirtás, parlagfő elleni kötelezı védekezés
elmulasztóival szemben az illetékes növényvédelmi hatóságnál szabálysértési eljárást
kezdeményez
(4)

A Felügyelet vagyonvédelmi feladatai:

A Felügyelet csak az Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévı területén láthat el
vagyonvédelmi feladatokat. Ennek során a Felügyelı(k) feladata:
- illetéktelen, valamint engedély nélküli fakivágások megakadályozása, illetve
az elkövetık ellen szabálysértési eljárás kezdeményezése
- utasítás alapján az Önkormányzat tulajdonában, használatában lévı terület
lezárása, illetéktelen személy belépésének megakadályozása, azok eltávolítása (szükség
esetén rendırségi segítség igénybevételével)
- rendezvényeken a területbérleti díjak beszedése, nem fizetık eltávolítása
(5)

A Felügyelet közterület használattal kapcsolatos feladatai:

a) Az Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévı területeken a közterülethasználati engedélyek meglétének ellenırzése (építıanyag, konténer, elkerített terület,
túlhasználat, stb.). Engedély nélküli közterület használat esetén helyszínbírság kiszabása,
beszedése. Súlyosabb esetben az önkormányzat szabálysértési elıadójánál szabálysértési
eljárás kezdeményezése.
b) A járdák, vízelvezetı árkok kötelezı karbantartásával kapcsolatos problémákat az
érintett tulajdonos felé jelzi, annak elhárítására kötelezi (különösen a csúszásmentesítés,
hóeltakarítás szempontjából). Amennyiben felszólítása sikertelen, szabálysértési eljárás
megindítását kezdeményezi az illetéke elıadó felé.
c) Amennyiben közvilágítási hibát észlel, jelzi az illetékes elıadó, vagy a közvilágítás
üzemeltetıje felé.

d) közterületen álló veszélyes (túlnıtt) fák visszametszése, illetve kivágása felıl
intézkedik

(6)

A Felügyelet egyéb feladatai:

a) Építéshatósági ügyben jogosult az építés alatt álló ingatlanokra belépni, az építési
naplót, engedélyt , az ott dolgozókat ellenırizni (az építéshatósági elıadó megbízása szerint)
b) A hatósági ügyintézésben (felkérés szerint) részt vesz (adóhatóság, értékbecslés,
egyéb ellenırzések, intézkedések).

(7)

A Felügyelet együttmőködési kötelezettsége:

A Felügyelet feladatai ellátása során és annak eredményessége érdekében szervezett
formában együttmőködik:
- a vám- és pénzügyırség szerveivel
- egyéb állami ellenırzı szervekkel, különösen az APEH, Vám- és
Pénzügyırség, Állategészségügyi Szolgálat és a Fogyasztóvédelem szerveivel
- a Rendırség, a Tőzoltóság és a Polgári Védelmi Kirendeltséggel
- a Polgárırséggel, Nemzetırséggel
- feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezetekkel

A Felügyelet ellátása
4. §.
(1)

(2)

A Felügyelı(k) feladatukat szolgálati szabályok alapján, egyenruhában
látják el. A Közterület-felügyelet Szolgálati Szabályzata jelen rendelet 2.
számú mellékletét képezi. Az egyenruházati és felszerelés ellátásának
részletes alapelveire a 46/1999.(XII.8.) BM rendeletben foglaltak az
irányadók.
Az egyenruha karjelzésén Nagytarcsa Község címere és a „Nagytarcsai
Közterület-felügyelet” felirat található.
Egyéb rendelkezések
5. §.

(1)
(2)

(3)
(4)

A feladatkörében eljáró közterület-felügyelı hivatalos személy.
A közterület-felügyelı köztisztviselı, közszolgálati jogviszonyára
köztisztviselık jogállására vonatkozó, többször módosított 1992. évi XXIII.
(Ktv.), valamint a Közterület-felügyeletrıl szóló 1999. évi LXIII.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
A közterület-felügyelıt szolgálati igazolvánnyal kell ellátni, mellyel magát
intézkedés megkezdése elıtt igazolni köteles.
A közterület-felügyelı feletti munkáltatói jogokat a jegyzı gyakorolja.

a
tv.
tv.
az

6. §.
Vegyes és záró rendelkezések
(1) E rendelet alkalmazása során közterület alatt az 1999. évi LXIII. tv. IV. fejezet 27.§.ban foglaltakat kell érteni.
(2) Jelen rendelet okán szükséges rendelet-módosításokat a hatálybalépés idıpontjáig
hozza meg a Képviselı-testület.
(3) Ez a rendelet 2007
-án lép hatályba.
(4) A rendelet kihirdetésérıl a helyben szokásos módon a jegyzı gondoskodik.

Nagytarcsa 2007. február 23.

Gyıri Péter
Polgármester

Vad Istvánné
Jegyzı

Záradék:
A rendelet 2007. március 1-én kihirdetésre került.
Vad Istvánné
Jegyzı

A Közterület-felügyelet szervezetérıl és feladatairól szóló 8/2007.(II.28.) Kt. rendelet
1. sz. melléklete
Szabályzat
a jármővek elszállításával kapcsolatos szabályokról

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselı-testülete a közúti közlekedés szabályairól szóló,
többször módosított 1/1975.(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ)
59.§.(1) és (+) bekezdésében, a közterület-felügyeletrıl szóló 1999. évi LXIII. tv., keretei
között alkotott, a közterület-felügyelet szervezetérıl és feladatairól szóló
/2007. Kt. sz.
rendeletben, a közterületek használatáról szóló
/2006.(
) sz. Kt. rendeletben
meghatározott feladatok végrehajtásának részletes szabályait a következık szerint határozza
meg:

I.
Általános szabályok

(1) Jelen szabályzatban foglalt elıírások betartása mellett Nagytarcsa közterületén, a
KRESZ 59.§.(1) bekezdés a)-e) pontjaiban, valamint (3) bekezdésben foglalt
esetekben a közterület-felügyelı – a jegyzı - mint a közút kezelıje - felhatalmazása
alapján által – a jármőveket a közterületrıl elszállíttathatja rendırhatóság egyidejő
értesítése mellett.
(2) A közterület-felügyelı, a közút kezelıjének külsı közremőködıvel kötött
megállapodása alapján a jármő elszállítása, az intézkedéssel érintett jármő tárolása,
ırzése, értékesítése során közremőködıt vehet igénybe. Közremőködı a jármő
elszállítását és rögzítését csak a közterület-felügyelı jelenlétében végezheti. Az
elszállítás elıtti állapotról fénykép, illetve video-felvételt kell készíteni.

II.
Az intézkedések közös szabályai

(1) A közterület-felügyelı az intézkedést jegyzıkönyv kiállításával dokumentálja és
kezdi meg.
(2) Az intézkedés során úgy kell eljárni, hogy a jármőben az intézkedés következtében
sérülés, vagy egyéb károsodás ne keletkezzen.
(3) A jármő elszállítását megelızıen a rendırhatóság közremőködését igénybe véve
ellenırizni kell, hogy az intézkedés tárgyát képezı jármő nem áll-e körözés alatt.
(4) Az intézkedést haladéktalanul meg kell szüntetni, vagy félbe kell szakítani, ha a
jármőhöz visszaérkezı igazolt üzemeltetı, vagy tulajdonos kéri, és vállalja az
intézkedés eddigi költségeinek megtérítését és a szabálytalan elhelyezés azonnali
megszüntetését (közterület-használati díj kérelmezését és visszamenıleges
megfizetését)

Nem szállíthatók el: a megkülönböztetı fény- és hangjelzéssel felszerelt jármővek,
diplomáciai, konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek mentességet élvezı tagjai
(családtagjai) megkülönböztetett rendszámmal ellátott jármővei, fegyveres erık és testületek
azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott jármővei, figyelmeztetı jelzést jogszerően alkalmazó
jármővek.

III.
A jármő elszállításának szabályai
(1) Az érvényes hatósági engedéllyel nem rendelkezı gépkocsik elszállítása elıtt a
Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelete írásban köteles felszólítani az
üzembentartót (tulajdonost) jármővének közterületrıl 3 napon belüli elszállítására. Az
üzemben tartó címét az 1999. évi LXXXIV. Tv. rendelkezéseinek megfelelıen kell
megállapítani.
(2) A szabálytalan elhelyezés miatt balesetveszélyt jelentı, vagy a forgalmat nagy
mértékben akadályozó, a közterületen érvényes hatósági engedéllyel (rendszám) nem
rendelkezı jármőveket a rendırhatóság a Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelete
által történı bejelentés alapján az erre felhatalmazott vállalkozóval azonnali hatállyal
eltávolíttatja, és az erre kijelölt tárolóhelyre szállíttatja.
(3) A jármő elszállítása elıtt arról fénykép, vagy video-felvételt kell készíteni, továbbá
jegyzıkönyvet kell felvenni.
(4) Az elszállított jármőveket az erre a célra kijelölt megbízott szervezet (vállalkozó) az
üzembentartó, vagy tulajdonos költségére szállítja és tárolja. A megbízott
vállalkozóval a Polgármesteri Hivatalnak kell szerzıdést kötni.
(5) Az elszállításról az üzemeltetıt (tulajdonost) a jegyzıkönyv egy példányának
megküldésével – az elszállítás napjától számított 15 napon belül – értesíteni kell, és
fel kell szólítani arra, hogy fizetési kötelezettségét haladéktalanul teljesítse, és a
jármővet vegye birtokba. Az üzemeltetıt (tulajdonost) figyelmeztetni kell arra, hogy a
hatóság a jármővet 3 hónap eltelte után értékesítheti.
(6) Külföldi rendszámú, vagy hatósági jelzés nélküli jármő vonatkozásában értesíteni kell
a Vám- és Pénzügyırség elszállítás szerint illetékes szervét.
(7) Üzemképtelen gépjármő elszállítása:
A felügyelı – a helyi közút kezelıjének megbízásából – a helyi közútról eltávolíttathatja a
hatósági jelzéssel nem rendelkezı azon jármővet, amely közúti forgalomban csak ilyen
jelzéssel vehet részt. Ha baleset során megsérült, vagy elhagyott jármő elszállítása indokolt, a
Felügyelı intézkedés végett megkeresi az illetékes rendıri szervet, közlekedési hatóságot,
vagy az út kezelıjét. Az intézkedés megkezdése elıtt meg kell kísérelni az adott jármő
tulajdonosának, üzembentartójának megállapítását. Ismeretlen helyen tartózkodó tulajdonos
esetében a gépkocsi elszállítása érdekében ügygondnokot kell kirendelni.
Amennyiben a jármő tulajdonosának (üzemeltetıjének) felkutatása sikerült, vele szemben kell
az intézkedést megtenni, helyszíni bírság, vagy feljelentés formájában. Az intézkedés
kezdeményezése jelentés formájában történik, melyben rögzíteni kell a jármő típusát, színét,
feltalálásának pontos helyét, és azt, hogy a tulajdonos/üzembentartó felkutatására tett
intézkedések milyen eredménnyel jártak.

IV.
A jármő értékesítése
(1) Az elszállítás napjától számított 30 nap elteltével a ki nem váltott jármőveket az
Önkormányzat által megbízott vállalkozó értékesítheti, annak sikertelensége esetén
megsemmisítheti.
(2) Az üzembentartó, vagy tulajdonos jogosult az elévülési idın belül az értékesítés során
befolyt és a Polgármesteri Hivatal, illetve az általa megbízott vállalkozó költségeivel
csökkentett összegre vonatkozó igényét érvényesíteni, amennyiben tulajdonjogát
igazolja.
(3) Az intézkedéssel érintett jármővet értékesítése elıtt át kell vizsgálni. A jármőben és
azokon lévı dolgok felhasználására, illetve értékesítésére a Ptk. Felelıs ırzésre
vonatkozó szabályai az irányadók.
(4) A jármő és a benne talált értékesíthetı ingóságok (a továbbiakban együtt: jármő)
becsértékét szakértı becsős állapítja meg.
(5) Az értékesítés árverésen történik. Az árverés lebonyolításával közremőködı is
megbízható. A jármő árverés útján történı értékesítése a bírósági végrehajtásról szóló
1994. évi LIII. tv. ingóárverésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Közterület-felügyelet szervezetérıl és feladatairól szóló
8/2007.(II.28) Kt. rendelet
II. sz. melléklete
SZABÁLYZAT
NAGYTARCSA KÖZSÉG KÖZTERÜLET-FELÜGYELETÉNEK
SZOLGÁLATI SZABÁLYAIRÓL

I. fejezet
Ezen szabályzat hatálya kiterjed a Közterület-felügyelet (továbbiakban:Felügyelet) hatásköri
és illetékességi szabályainak megfelelıen a Felügyelet köztisztviselıi állományában
közterület-felügyelıi beosztásban dolgozó(k) szolgálati tevékenységére és mőködésére.
A Felügyelet illetékessége
(1)

(2)

A Felügyelet hatásköre Nagytarcsa közigazgatási (bel- és külterületére)
területére terjed ki. Szolgálati helye: a Polgármesteri Hivatal: 2142
Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.
A Felügyeletet a Polgármesteri Hivatal megbízottja képviseli büntetı-,
polgári- és közigazgatási eljárásban.
A feladatok ellátásának és utasítás-teljesítésének kötelezettsége

A Felügyelı – mint hivatalos személy – szolgálati feladatait a magasabb szintő
jogszabályokban, SZMSZ-ben, Képviselı-testületi rendeletekben, jelen szabályzatban és a
közvetlen vezetı (jegyzı) rendelkezéseiben meghatározottak szerint látja el.
Tevékenységi köre:
•
•
•
•
•
•
•
•

Az
Önkormányzat
közterületeinek
rendjével,
tisztaságával
összefüggı,
jogszabályokban, helyi rendeletekben meghatározott kötelezettségek teljesítésének
figyelemmel kísérése, ellenırzése.
Az Önkormányzat közterületi és közlekedési rendjét, tisztaságát védı, jogszabályokba
ütközı cselekmények elkövetésének megelızése, illetve megakadályozása
A közterületeken folytatott – engedélyhez, vagy hozzájáruláshoz kötött –
tevékenységek (közterület-használat, árusítás, építés, stb.) szabályszerőségének
ellenırzése
Közlekedésrendészeti feladatok ellátása
Vagyonvédelmi feladatok ellátása
Állategészségügyi feladatok ellátása
Környezetvédelmi feladatok ellátása
Egyéb, a Rendeletben meghatározott feladatok ellátása

Intézkedési kötelezettség és jogosultság
A Felügyelı(ke)t azonnali intézkedési kötelezettség terheli:
•
•
•
•
•

tudomására jutott, központi jogszabályokat sértı bőncselekmény, szabálysértés esetén
tudomására jutott, önkormányzati rendeletekbe ütközı szabálysértés esetén
lakossági bejelentés kivizsgálása során megállapított szabálysértés esetén
rendszeres területbejárása során felfedett közterület-használati, növényvédelmi,
építéshatósági szabálysértés esetén
a munkaköri vezetı által elıírt egyéb ellenırzések elvégzése (egyedi utasítás szerint)
során tapasztalt szabálysértés esetén

A Felügyelı(k) intézkedése(ük) során jogosult(ak), illetve köteles(ek):
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rendszeres, és folyamatos hatósági ellenırzést végezni: helyiségbe (magánterületre)
belépni, iratokba betekinteni, munkafolyamatokat (tevékenységet) megfigyelni,
engedély nélküli munkavégzés gyanúja esetén (a rendırhatósággal, vagy más szervvel
együttmőködve) igazoltatni, a szükséges adatok megállapítása céljából más
személyektıl adatot, felvilágosítást kérni, BM-tıl, Népességnyilvántartásból,
TAKARNET-bıl adatot lekérni.
Felvilágosítást adni, illetve kérni
Tıle elvárható segítséget megadni
Szabálysértés azonnali, vagy ésszerő határon belüli megszüntetésre felhívni
(figyelmeztetni)
Helyszíni bírságot kiszabni
Feljelentést tenni (kezdeményezni, a Rendelet szerint)
Jármővet elszállíttatni
Igazoltatni (szükség esetén a Rendırséggel együttmőködve)
Személyt feltartóztatni
Szabálysértés elkövetési eszközt lefoglalni
Vagyonvédelmi feladatokat végezni (az önkormányzat tulajdonában, használatában
lévı terület lezárása, illetéktelen személy behatolásának megakadályozása,
illetéktelenül ott tartózkodók eltávolítása)

A Felügyelı(k) szolgálati helye:
•
•
•

Szolgálati feladatát a Felügyelı(k) a jegyzı eltérı utasítása hiányában a Polgármesteri
Hivatalban kezdi(k) és fejezi(k) be.
Szolgálati feladatai során a felügyelı(k) a meghatározott szolgálati területet csak a
jegyzı utasítása, vagy engedélye szerint hagyhatja el (kivétel: végszükség)
A Felügyelı(k) szolgálati idın kívül csak akkor intézkedhet(nek), ha a szolgálatban
lévı felügyelınek kell segítséget nyújtani, úgy, mint a hivatalos személy támogatója.
(Ekkor is igazolnia kell magát, illetve jeleznie kell, hogy szolgálatba lép.)

A szolgálati fellépés módja:
•
•

•
•
•

A Felügyelı magát és intézkedési jogosultságát szolgálati igazolvánnyal és a
felügyelıi jelvénnyel igazolja (kivétel, amikor mint támogató lép fel)
A Felügyelınek az intézkedést az intézkedés alá vont személy nemének, életkorának
megfelelı megszólítással, és a tervezett intézkedés okának közlésével kell
megkezdenie. Az intézkedés foganatosítása során az elérni kívánt célt egyértelmően
meg kell fogalmazni. A Felügyelı az intézkedéssel egyidejőleg köteles felhívni az
elkövetıt az azonnali, vagy ésszerő határon belüli megszüntetésére. A közterület
használatára vonatkozó jogerıs határozatban, tulajdonosi (kezelıi) hozzájárulásban
foglaltak megszegése, vagy elmulasztása esetén a Felügyelı köteles felhívni a
kötelezettet az elıírások betartására.
Ha az intézkedés alá vont személy az elsı felhívásnak nem tesz eleget, az intézkedı
Felügyelı figyelmezteti - a következmények felvázolásával -, az intézkedést
mindenképpen befejezi, ha szükséges, rendıri segítséget kér.
A Felügyelı intézkedés közben körültekintıen járjon el. Meg kell elızni, hogy a
Felügyelıt megtámadják, figyelmét a szolgálati tevékenységtıl elvonják, vagy
lekötöttségét jogellenes tevékenység elkövetésére használják fel.
A felügyelıi intézkedés eredményes befejezését lehetıség szerint, segítség
igénybevételével is biztosítani kell.

Segítség igénybevétele
•

Segítség igénybevételére akkor kerülhet sor, ha a Felügyelı a jogsértı tevékenység
megakadályozását, megszakítását önmaga nem tudja végrehajtani.
Segítséget az adott helyszínen
- a jelenlevı, vagy elérhetı rendıri állománytól
- polgárırségtıl
- a jelen lévı megbízható, segítıkész állampolgároktól lehet kérni

•

Titoktartási kötelezettség:
•

A Felügyelı(ke)t a köztisztviselıkre vonatkozó titoktartási kötelezettség terheli.

Felügyelıi intézkedések eljárási szabályai:
(1)
Bőncselekmény észlelése esetén:
• Szándékos bőncselekmény elkövetése esetén tetten ért, vagy a helyszínrıl
menekülıelkövetıt elfoghatja, errıl azonnal értesíti a rendırséget, az elkövetıt a
rendırség megérkezéséig visszatarthatja.
• Az általa észlelt, vagy tudomására jutott, és hivatalból üldözendı bőncselekményrıl
közvetlen vezetıjének – írásban – jelentést kell tennie, és a jelentést további
intézkedés megtétele céljából köteles átadni.
• A rendıri felkérésnek eleget kell tenni, és mint hivatalos személy támogatója, a
felkérés céljának, módjának megfelelı segítséget kell nyújtani.

(3)

Szabálysértés észlelése esetén a felügyelı:

a. Figyelmeztetés (felszólítás)
Az a felügyelıi intézkedés, melynek során a felügyelı szabálysértés észlelése, vagy
szabálysértés elkövetéséhez vezetı magatartás megszüntetése érdekében személyt, vagy
személyeket jogsértı tevékenységük abbahagyására szólít fel szóban, vagy írásban, és felhívja
figyelmüket, hogy a jövıben tartózkodjanak a jogsértı, vagy jogsértésre vezetı magatartás
tanúsításától. Ebben az esetben írásban kell rögzíteni a jogsértı nevét, lakcímét, illetve
székhelyét (telephelyét), a jogsértés okát és helyét, továbbá a szükséges intézkedések
megtételére történı felszólítást.
b. Helyszíni bírság
A Felügyelı a hatáskörébe tartozó szabálysértések elkövetıivel szemben helyszíni bírságot
szabhat ki. Ebben az esetben a jogsértıvel a megállapított szabálysértést, annak alapjául
szolgáló tényállást, rendelkezésre álló bizonyítékokat, és azt, hogy a Felügyelı milyen
összegő helyszíni bírságot szab ki. A kiszabható helyszíni bírság összegét a hatályos
szabálysértési törvény, valamint a hatályos önkormányzati rendeletek határozzák meg.
•
•

•

•
•

•

A helyszíni bírság befizetése alapvetıen elismervényen történik. Az elismervényen
beszedett összeget a Felügyelı a Polgármesteri Hivatal pénztárába a beszedést követı
24 órán belül befizeti.
Készpénz átutalási megbízás kitöltésére akkor kerül sor, ha a szabálysértés elkövetését
elismerik. Ekkor a megbírságolt személlyel az elismervény visszamaradó példányán
az átvétel tényét a szabálysértés elkövetıjének aláírásával át kell vetetni. Az
elismervénynek tartalmaznia kell azt a tájékoztatást, hogy a bírság összegét 30 napon
belül be kell fizetni, mert a befizetés elmulasztása esetén a Felügyelet az
önkormányzati szabálysértési hatóság, a végrehajtási rendelkezések foganatosításával
behajtja.
Az elismervény kitöltésénél kötelezı adatok: a szabálysértés leírása, az elkövetés
helyének helyrajzi száma, a vonatkozó paragrafus feltüntetése, a közérdekő munkára,
illetve elzárásra átváltoztatás napokban számított mértéke, a szabálysértést elkövetı
neve, lakcíme, születési ideje, gépjármővel elkövetett szabálysértés esetén a jármő
forgalmi rendszáma, az intézkedı közterület-felügyelı neve, illetve jelvényszáma.
A helyszíni bírság kiszabásának tényét a szabálysértési elıadó felé 5 napon belül
jelenteni kell, a szabálysértési eljárás alá vont személy nyilvántartása céljából.
Amennyiben a szabálysértınek átadott postai utalványon a helyszíni bírság összegét a
befizetésre biztosított 30 napos határidı elteltétıl számított 15 napon belül nem
fizeti(k) meg, úgy a megbírságolt személy(ek) tıszelvényben rögzített adatai alapján
az állandó lakhely szerint illetékes önkormányzat jegyzıjét megkeresi, a bírság adók
módjára történı behajtása érdekében.
Amennyiben a bírság adók módjára történı behajtása eredménytelen, abban az esetben
az Önkormányzat jegyzıje intézkedik a bírság elzárásra történı átváltoztatása
érdekében.

Nem alkalmazható helyszíni bírság – csak feljelentés – a rendvédelmi szervek hivatásos
állományú tagjával szemben, abban az esetben, ha szabálysértést a szolgálati tevékenységgel
összefüggésben követte el (rendvédelmi szervek alatt a rendırség, honvédség, határırség,
vám- és pénzügyırség, polgári védelem, büntetés-végrehajtási intézetek, tőzoltóság, továbbá a
katonai- polgári titkosszolgálatok tényleges, hivatásos állománya értendı.
• A gépjármővel elkövetett szabálysértés miatt a helyszíni bírságot a jármővezetıvel
szemben távollétében is ki lehet szabni. Ekkor a jármő feltalálási állapotát
fényképfelvételen rögzíteni kell, úgy, hogy a szabálysértés ténye, a gépjármő
rendszáma egyértelmően bizonyítási anyagként értékelhetı legyen. A szabálysértés
elkövetésének tényére és a helyszíni bírság összegére vonatkozóan a gépjármővön jól
láthatóan el kell helyezni az erre vonatkozó figyelmeztetés (szankció) tényét és a
befizetést szabályozó határozat vonatkozó részét. Amennyiben az adott jármő vezetıje
az intézkedés alatt a jármőhöz visszaérkezik, akkor kötelezı a helyszíni bírság
alkalmazásával kapcsolatos szabályokra áttérni, és ezt a körülményt a már kitöltött
bizonylatokon megjegyezni, módosítani.
• Amennyiben a jármő tulajdonosa, illetve üzembentartója részére megküldött fizetési
felszólításhoz csatolt készpénz-átutalási megbízáson a kiszabott helyszíni bírságot az
átvételtıl számított 30 napon belül nem fizeti meg, a Felügyelı köteles intézkedni a
rendırségi feljelentés megtételére.
c. Feljelentés
A Felügyelı az általa észlelt szabálysértésekrıl a jogsértı rendelkezésére álló adatainak
feltüntetésével feljelentést tesz, ha:
• Az elkövetett szabálysértés miatt objektív okok miatt (nincs elérhetı szabálysértı,
elérhetı személy, stb.) helyszíni bírság kiszabására nincs lehetıség
• A helyszíni bírságolással, vagy figyelmeztetéssel (felszólítással) a kívánt hatás nem
érhetı el
• A jogsértı a szabálysértés elkövetését nem ismeri el
• A helyszínbírságot nem hajlandó kifizetni, illetve a befizetılap (csekk) átvételét
megtagadja ( a feljelentésben a megfelelı tényre utalni kell).
A gépjármővel elkövetett szabálysértés esetén a szabálysértés elkövetésének tényére
vonatkozóan a jármővön jól láthatóan el kell helyezni az erre vonatkozó szankció tényét
rögzítı sorszámozott értesítıt.
A szabálysértési intézkedés alá vett személy adatainak megállapításához, amennyiben az
érintett az igazoltatást megtagadja, rendıri segítséget kell igénybe venni, a helyszínen
található rendıri állomány tagjai felkérésével. A rendırség megérkezéséig sz érintett személy
feltartóztatható.
A feljelentésnek az eljárás alá vont személy ismert adatai mellett tartalmaznia kell az
elkövetettt cselekmény helyének és idejének, továbbá az elkövetés körülményeinek leírását a
bizonyítási eszközök megjelölésével.
Nem indítható szabálysértési eljárás:
• Azzal szemben, aki a cselekmény elkövetésekor 14. életévét még nem töltötte be,
• Aki cselekményét elmebeteg állapotban, gyengeelméjőségben vagy tudatzavarban,
kényszer, vagy fenyegetés hatása alatt, jogos védelmi helyzetben, illetve
végszükségben követte el (nem vonatkozik ez arra, aki cselekményét alkoholos
befolyásoltság, vagy kábítószer hatása alatt követte el),

•

Aki diplomáciai, vagy egyéb mentesség alatt áll.

Azt a dolgot, amelynek elkobzását a szabálysértésekrıl szóló jogszabályok (törvény,
önkormányzati rendelet) kötelezıvé, illetve lehetıvé teszik, az eljárás alá vont személlyel
együtt, vagy átvételi elismervény ellenében kell visszatartani és az elkövetés helye szerint
illetékes szabálysértési hatósághoz – jövedéki termék esetén a Vám- és Pénzügyırséghez –
kell beszállítani a feljelentés egyidejő megtétele mellett.
Az átvételi elismervényt három példányban kell kitölteni, amely tartalmazza az eljárás alá
vont pontos (megállapítható) adatait. Tételesen fel kell sorolni a visszatartott dolog
mennyiségét, leírását, becsült értékét és azt a szabálysértıvel, valamint az eljárásban részt
vevı hivatalos személyekkel is alá kell íratni. Amennyiben a szabálysértı az aláírást
megtagadja, úgy törekedni kell arra, hogy hogy az adott helyszínen az áru visszatartzás tényét
tanúk aláírásával igazoltassa a Felügyelı.
Ha a szabálysértı, mielıtt felfedné kilétét a helyszínrıl – a visszatérés szándéka nélkül – a
dolog hátrahagyásával eltávozik, a további eljárásra a talált tárgyakra vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.
d) Hatósági eljárás szabályai:
A Felügyelı jogosult és köteles rendszeres és folyamatos hatósági ellenırzést végezni a
község közterületein, valamint a növényvédelmi és építéshatósági kötelezettségébe tartozó
magánterületeken. Az intézkedéshez szükséges adatok megállapítása, beszerzése érdekében –
jogszabályi keretek között – a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási
Hivataltól, az Önkormányzat nyilvántartásaiból, és a Rendırség nyilvántartásaiból adatokat,
tájékoztatást kérhet.
Hatósági ellenırzés keretében magánlakásba nem léphet be.
e) Eljárás talált tárgyak esetén:
•
•

•

•

A Felügyelı, ha elhagyott dolgot talál, lehetıleg tanúk jelenlétében vizsgálja át.
A Felügyelı az állampolgár által talált dolgot – lıfegyver, gáz- lég és riasztófegyver,
lıszer és robbanóanyag, pirotechnikai eszköz, a közbiztonságra egyébként veszélyes
egyéb tárgy, kábítószer, pszichotrop anyag, hatóság által átadott okmány és jelzés
kivételével – csak akkor vegyen át, ha nincs elérhetı közelben rendır és a találó által a
jegyzıhöz történı beszállítása valamilyen oknál fogva nem lehetséges.
Ha Felügyelınek elhagyott robbanó-, sugárzó vagy mérgezı anyag találásáról tesznek
bejelentést az adott helyszínen, vagy alaposan feltételezhetı, hogy a csomag ilyen
anyagokat tartalmaz, soron kívül jelentést tesz a jegyzınek. A kapott utasítások szerint
intézkedik, az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében törekszik az illetéktelen
személyek távoltartásáról.
Amennyiben a körülmények alapján a rendırség tőzszerészének igénybevétele
indokolt, ezt a jegyzı kérheti.

f) Eljárás állati tetem esetén:
•

Ha Felügyelı közterületen állati tetemet talál – vagy errıl lakossági bejelentést kap –
errıl köteles értesíteni a jegyzıt. A további eljárást a kapott utasítás alapján végzi.
g) Eljárás kóbor eb esetén:

•
•

A Felügyelı amennyiben belterületen kóbor ebet talál – vagy errıl lakossági
bejelentést kap – értesíti a gyepmestert a befogás érdekében
Amennyiben külterületen kóbor ebet, vagy rókát talál, értesíti a helyi Vadásztársaságot
annak kilövése érdekében
h) Igazoltatás:

•
•
•
•
•

A Felügyelı feljelentés megtétele, vagy egyéb jogszerő intézkedés megtétele céljából
az érintett személyazonosságának megállapítása céljából igazoltatást végezhet.
Az igazoltató lapon – amennyiben feljelentés, vagy elıállítás szükséges – jól
olvashatóan kell rögzíteni a rajta szereplı adatokat.
Ha az igazoltatott nem rendelkezik igazolvánnyal, a Felügyelı az általa, vagy más
ismert, jelenlévı személy közlését is elfogadhatja igazolásként.
Az igazoltatás – annak okának egyidejő közlésével – csak a személyazonosság
megállapításához szükséges ideig tarthat. Az igazoltatás eredményes végrehajtásának
idıszakára az érintett feltartóztatható.
Amennyiben az igazoltatott megtagadja okmányainak átadását, a jelenlévı rendırt kell
felkérni az igazoltatásra, vagy az igazoltatottat a legközelebbi rendıri szervhez lehet
elıállítani.

Ellenszegülés esetén az elıállításhoz kérni kell – annak indokának megjelölésével – rendır
helyszínre küldését. A rendırség megérkezéséig az érintett személy feltartóztatható. Az
igazoltatást követıen fel kell kérni az adott rendırt az igazoltatott személy adatainak
átadására. Fel kell hívni figyelmét arra, hogy az igazoltatott személy kérésére csak az
intézkedı Felügyelı neve, igazolványának száma és az alkalmazó Polgármesteri Hivatal címe
közölhetı. Abban az esetben, amennyiben a rendır az igazoltatott személy adatait nem közli a
Felügyelıvel, úgy a rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. Tv. 24.§.(5) bekezdése alapján,
soron kívül, de legkésıbb 8 napon belül írásban kell kérni az igazoltatást foganatosító rendır
szolgálati elöljárójától az érintett adatait.
• A Felügyelı az intézkedéssel érintett személyrıl az intézkedés, vagy eljárás
szempontjából lényeges környezetrıl és körülményrıl, tárgyról kép-, video- és
hangfelvételt készíthet, amely kizárólag az adott eljárásban, a jogszabályok elıírásai
szerint használhat fel. Ha a felvételen rögzített cselekmény miatt nem indul eljárás, a
felvételt legkésıbb a készítésétıl számított 6 hónapon belül meg kell semmisíteni.
i) Elıállítás:
•

A szabálysértési eljárás alá vont személyt, aki igazoltatását megtagadja, jogosult a
Felügyelı a legközelebbi rendıri szervhez elıállítani. A megkezdett elıállítást
mellızni kell, ha az intézkedés alá vont az elıállítás közben megfelelıen igazolja
magát. Ezt a körülményt a Felügyelı jelentésben rögzíti.

•
•

A szabálysértés elkövetése közben tetten ért személyt az elkövetés helye szerint
illetékes szabálysértési hatósághoz a szabálysértési eljárás azonnali lefolytatása végett
ellenszegülés esetén rendırség közremőködésével lehet elıállítani.
Az elızı két pontban meghatározott elıállítás eredményes foganatosításához – az
intézkedés helyszínén tartózkodó, vagy a rendırségi ügyelet útján kért – rendırségi
segítség vehetı igénybe.

III. fejezet
A közterület-felügyelıi feladat végrehajtásának eszközei
1.
A felügyelı a törvény szabályozása szerint a jogszerő intézkedése és a feladat
végrehajtása során - ennek eredményes végrehajtásához - a törvényben meghatározott
eszközökkel rendelkezik.
A Felügyelı a jogszerő intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében testi erıt,
könnygázszóró palackot alkalmazhat.
Testi erıt (önvédelmi fogásokat) akkor lehet alkalmazni, ha a Felügyelıi erıfölény, vagy az
intézkedés alá vont személy állapota, magatartása ezt elégséges eszközzé teszi, és a jogsértı
magatartása alapján súlyosabb eszköz alkalmazása nem indokolt.
Az alkalmazás során tiszteletben kell tartani a testi épséghez főzıdı jogokat azzal, hogy az
alkalmazás az érintett testi épségét csak a legszükségesebb mértékben veszélyeztesse.
Könnygázszóró palackot csak abban az estben lehet alkalmazni, ha az ellenállás
megtöréséhez testi erı nem – vagy várhatóan nem – elegendı, és csak a kívánt hatás
eléréséhez szükséges ideig szabad használni.
Testi erı, könnygázszóró palack alkalmazását – ha az eset körülményei lehetıvé teszik elızze meg a jogellenes magatartás megszüntetésére történı felszólítás, illetve az arra történı
figyelmeztetés, hogy a feladat végrehajtása érdekében milyen eszköz alkalmazására kerül sor.
Elızetes figyelmeztetés nélkül az eszközök csak akkor alkalmazhatók, ha a késedelem miatt a
Felügyelı jogszerő intézkedése meghiúsulna, a késedelem veszéllyel járna, vagy a Felügyelı
saját, vagy mások élete, testi épsége veszélybe kerülne.
Nem alkalmazható könnygázszóró palack 14 év alatti gyermekkel, terhes nıvel, vagy
szemmel láthatóan súlyos beteggel, rokkanttal, vagy egyébként támadásra, illetve védekezésre
képtelen állapotban lévı személlyel szemben.
A könnygázszóró palackot szolgálaton kívül az adott szolgálat objektumában, biztonságos
módon kell tárolni. Tilos nyilvános helyen hagyni, vagy illetéktelen személy ırizetére bízni.
2.
•

A végrehajtási eszközök alkalmazását követı intézkedések:

Az eszköz(ök) alkalmazásának befejezése után azt, akivel szemben alkalmazták, és
megsérült, elsısegélyben kell részesíteni. Fel kell továbbá hívni a figyelmét arra,
hogy (könnygáz alkalmazását követıen) a szem dörzsölése milyen

következményekkel járhat. Ha szükséges, orvosi ellátását kell kérni a legközelebbi
orvosi szolgálattól, ennek hiányában orvoshoz szállításáról gondoskodni kell.
• Az eszköz(ök) alkalmazásáról jelentést kell írni, amelyet az alkalmazást követı
munkanapon a jegyzıhöz kell eljuttatni. A jelentésnek tartalmazni kell:
- az eljáró felügyelı nevét, igazolványának számát, munkáltatója megnevezését és
címét
- hol, mikor, miért, kivel szemben került sor a végrehajtási eszköz alkalmazására
- történt-e felhívás a cselekmény abbahagyására, figyelmeztetésre, hogy az eszköz(ök)
alkalmazására sor kerül,
- történt-e sérülés, milyen fokú, mi történt a sérülttel,
- amennyiben a Felügyelı megállapította, a jelenlevı tanúk adatait,
- további bizonyítékokat, lényeges körülményeket
A jelentést soron kívül el kell juttatni a jegyzıhöz.
3.

További intézkedések:

Az 1999. évi LXIII. tv.-ben és a 43/1999.(XI.26.) BM rendeletben szabályozott felügyelıi
intézkedések miatti jogorvoslatra a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. (továbbiakban: KET), illetıleg a szabálysértési eljárás
szabályai az irányadók.
Ha a felügyelıi intézkedést követıen eljárás nem indul, az intézkedéssel szembeni panasznak
van helye. A panaszt az intézkedés napjától számított 8 napon belül a jegyzıhöz kell
benyújtani.
A jegyzı a panasz tárgyában a beérkezéstıl számított 8 napon belül a KET általános szabályai
szerint határozattal dönt. A határozattal ellen a panaszos az illetékes, másodfokon eljáró
közigazgatási hivatal vezetıjénél fellebbezéssel élhet.

III. Fejezet
Szolgálati formák
1. A szolgálat ellátásának legáltalánosabb módja a területi ütemterv szerinti járırszolgálat,
amikor egy, vagy több felügyelı elıre meghatározott útvonalon (területen) látja el a
felügyelet hatáskörébe utalt feladatokat.
2. Az ellenırzés módja lehet az ún. akció keretében ellátott szolgálat. Ilyen lehet: pl.
parlagfő elleni védekezés elmulasztása miatti ellenırzés, közterület használat ellenırzése,
rendezvények ellenırzése, stb.
3. A más szervekkel, hatósággal együttes szolgálat: önkormányzati hatósági ügyintézıkkel
(polgármesterrel, jegyzıvel), rendırséggel, APEH, Vám- és Pénzügyırség, ÁNTSZ
munkatársaival, stb. közösen végzett ellenırzések.
4. Együttmőködési megállapodás alapján szomszédos önkormányzatok közterületfelügyelıivel közös akciós ellenırzések
Járırszolgálatának ellátásához Nagytarcsa területén az Önkormányzat tulajdonában álló
gépkocsit használja a polgármester engedélye alapján.

Szolgálatba lépés követelményei
•
•

•
•

A Felügyelı a szolgálat ellátására pihenten, ápoltan és az elıírásoknak megfelelı,
tiszta öltözetben köteles megjelenni.
A Felügyelı egyenruhában (szolgálati öltözékben) teljesíti feladatát. A szolgálati
öltözék, az azon viselendı egyedi, azonosító sorszámmal ellátott felügyelıi jelvény
igazolja Felügyelıi mivoltát. A szolgálat ellátása során a Felügyelı a hatósági
ellenırzés, vagy intézkedés elıtt felügyelıi jogosultságát szóban is köteles közölni,
illetve igazolványát is fel kell mutatnia. A szolgálati igazolványt átadni tilos. A
szolgálati öltözéket szolgálati idın kívül tilos viselni.
A jegyzı egyedi feladat ellátásához írásban elrendelheti, hogy a szolgálat ellátása
polgári ruhában történjen. Ebben az esetben a felügyelıi igazolvány és a szolgálati
jelvény egyidejő felmutatása igazolja az intézkedı Felügyelıt.
A munkába állás és munkaidın belüli alkalmasság egyéb feltételeit a köztisztviselıi
törvény vonatkozó rendelkezései írják elı (ittasság, munkaidın belüli
alkoholfogyasztás, kábítószerhatás, stb.)
IV. Fejezet
Vegyes rendelkezések

•
•
•

•

Nyilvános szereplés joga a közterület-felügyelet szervezetével kapcsolatosan a jegyzıt
illeti meg.
Az Önkormányzat által kiadott sajtótermékben a szolgálati titokra vonatkozó
szabályok betartásával a Felügyelı engedély nélkül nyilatkozhat.
A felügyelı kötelessége, hogy a feladatai ellátásához szükséges szakmai képzettséget,
általános mőveltséget és fizikai erınlétet kiképzés, továbbképzés és önképzés útján
fenntartsa, és folyamatosan fejlessze. A kötelezı továbbképzést a Polgármesteri
Hivatal szervezett keretek között biztosítja.
A Felügyelı munkaköri leírásában foglalt feladatai ellátásával kapcsolatosan
ajándékot, jutalmat, kedvezményt, vagy más elınyt nem fogadhat el.

