
Révfülöp Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2008. (V.28.) Kt. rendelete

a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól

Révfülöp Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, 
figyelemmel  a  közterület-felügyeletről  szóló  1999.  évi  LXIII.  törvény  rendelkezéseire,  a 
közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól a következő rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. § (1) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat  Révfülöp  nagyközség  illetékességi területén 
a közterületek rendjének és tisztaságának védelme érdekében a közterület-felügyelet feladatait 
a  Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatalában  alkalmazott  egy 
közterület-felügyelő (továbbiakban: felügyelő) foglalkoztatásával  látja el.
(2) A felügyelők száma – képviselő-testületi döntés alapján növelhető -, illetve más település 
önkormányzatával a feladat ellátására társulási szerződés is köthető. 

A Felügyelet feladatai

2. §  A Felügyelet  a közterület-felügyeletről szóló 1999.évi LXIII. törvényben, illetve más 
magasabb szintű jogszabályokban, valamint jelen rendeletben meghatározott feladatokat látja 
el.

A Felügyelet közlekedésrendészeti feladatai

3. §  A Felügyelet közlekedésrendészeti feladatai különösen:
a) egyes  közlekedési  szabályok  betartásának  ellenőrzése,  (megállás,  várakozás, 

parkolás)  járdára vonatkozó szabályok betartása, közúti közlekedés szabályairól 
szóló jogszabályban foglalt esetekben és felhatalmazás alapján – a rendőrhatóság 
értesítése mellett – a közút kezelője által a járművek közterületről való eltávolítása 
iránti intézkedés megtétele,

b) a  közút  kezelőjének  megbízása  alapján  a  közterületen  tárolt/elhagyott 
üzemképtelen  és  hatósági  jelzés  nélküli  járművek  eltávolítása  iránti  intézkedés 
megtétele.

A Felügyelet állategészségügyi feladatai

4. § (1) A Felügyelet állategészségügyi feladatai:
a) ebtartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezés betartásának ellenőrzése, veszélyeztetés 

kutyával,  állatkínzás,  ebekkel  kapcsolatos  köztisztasági  előírások  betartatása,   a 
gazdátlan, kóbor állatok és ebek befogásában közreműködés. (Ez a rendelkezés nem 
alkalmazható a megkülönböztetett jelzéssel ellátott vakvezető ebekre),

b) intézkedés kezdeményezése a közterületeken található állattetemek begyűjtésére és 
ártalmatlanná tételére.



(2)  A Felügyelő ezen §-ban foglalt feladatait  az állatok kímélésével köteles ellátni.

A Felügyelet környezetvédelmi feladatai

5. § Intézkedést kezdeményez 
         a.)  a  közterületen  észlelt  szennyezés,  illetve  az  egészségre  egyébként  ártalmas 
tevékenység, illetve állapot megszüntetése érdekében, 
         b.) parkok, játszóterek,  zöldterületek rendeltetésszerű használattól  történő eltérése 
esetén,
         c.) illegális hulladéklerakó helyek felderítése során,
         d.) légszennyezés (égetés, tüzelés) észlelésekor,
         e.) illegális sátortáborozókkal szemben, 
         f.) gazos, műveletlen, gondozatlan, parlagfüves  területek tulajdonosaival szembeni 
intézkedés közterületi szennyezettség esetén, intézkedés kezdeményezése nem közterületi (pl. 
telken belüli) szennyezettség észlelése vagy bejelentés vétele esetén. 

A Felügyelet  közterületekkel kapcsolatos feladatai

6. §  A Felügyelet a közterületekkel kapcsolatosan ellenőrzi:
         a.)  a  közterület-használati  engedélyek  szabályszerűségét,  a  közterületi  árusítás 
törvényességét, a szükséges engedélyek meglétét,
         b.)   a közterületek felbontását és helyreállítását, 
         c.)   a közterület rendjére,  tisztaságára vonatkozó szabályok betartását, 
         d.)  szeszes  ital  közterületen  történő árusítására  és fogyasztására  vonatkozó tiltó 
jogszabályok betartását,
         e.)   piac és vásárok rendjét,
         f.)  közterületre  kihelyezett  hirdetmények,  plakátok,  táblák   szabályszerűségét, 
jogszerűségét. 
 
                                            A Felügyelet vagyonvédelmi feladatai
                                                                            
7. § A közterület-felügyelő csak az önkormányzat  tulajdonában, használatában lévő területen 
láthat el vagyonvédelmi feladatokat. Ennek során a közterület-felügyelő feladata:

- utasítás alapján az önkormányzat tulajdonában,  használatában lévő terület lezárása,
- illetéktelen személy belépésének megakadályozása,
- az illetéktelenül ott-tartózkodók eltávolítása,
-    pénzkísérés biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása.

A Felügyelet egyéb feladatai

8. § A közterület-felügyelő feladatkörében eljárva jogosult, illetve köteles a magasabb szintű 
jogszabályokban, egyéb önkormányzati rendeletekben, illetve jelen rendeletben meghatározott 
intézkedések megtételére. 

A Felügyelet  együttműködési  kötelezettsége

9. § A felügyelő  feladatai ellátása során és annak eredményessége érdekében együttműködik:
a) a  Rendőrség,  a  Tűzoltóság  és  a  Polgári  Védelemi  Kirendeltség  helyileg  illetékes 

szerveivel,
b)   a révfülöpi  Polgárőrség szervezetével,



c)   a Polgármesteri Hivatal illetékes ügyintézőivel (műszaki, szabálysértési, pénzügyi...) 
d)    egyéb  állami  ellenőrző  szervekkel,  különösen  az  APEH  és  a  Fogyasztóvédelem 
szerveivel,
e)   feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezetekkel. 

10. § (1) A közterület-felügyelő feladatát szolgálati szabályok alapján, egyenruhában látja el. 
A Közterület-felügyelet  Szolgálati Szabályzata jelen rendelet  1. számú mellékletét képezi. 
Az  egyenruházati  és  felszerelés  ellátásának  részletes  alapelveire  a  46/1999.  (XII.8.)  BM 
rendeletben  és  annak  végrehajtására  kiadott,  jelen  rendelet  2.  számú mellékletét képező, 
„Szabályzat a közterület-felügyelő egyenruházati ellátásának és használatának szabályairól” 
az irányadó.
(2) Az egyenruha karjelzésén Révfülöp Nagyközség  címere és a „Révfülöpi  Közterület-
felügyelet” felirat található. 

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

(2)  A  közterület-felügyelő  köztisztviselő,  közszolgálati  jogviszonyára  a  köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) valamint a Közterület-felügyeletről szóló 
1999. évi LXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A közterület-felügyelőt szolgálati igazolvánnyal kell ellátni, mellyel magát az intézkedés 
megkezdése előtt igazolni köteles.
(4) A közterület-felügyelő feletti munkáltatói jogokat a jegyző  gyakorolja.

Vegyes és záró rendelkezések

12. §  (1)  E rendelet alkalmazása során közterület alatt az 1999. évi LXIII. törvény IV. fejezet 
27. §-ban foglaltakat kell érteni.

(2)  Ez  a  rendelet  2008.  június  1-én  lép  hatályba,  a  rendelet  kihirdetéséről  a  jegyző 
gondoskodik.

Révfülöp, 2008.  május  26.  

                          Miklós Tamás                                                 Hamarné Szöllősy Emília
                          polgármester                 jegyző

A rendelet kihirdetve: 2008. május 28. 

Hamarné Szöllősy Emília
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