Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2011. (III. 16.) rendelete
a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól

Tahitótfalu Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében a közterület-felügyeletről szóló többször módosított 1999. évi LXIII. törvény
(továbbiakban: Kftv.) 1. § (6) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében és 22. § (1) bekezdésében,
valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 39. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat által létrehozott Közterület-felügyelet
szervezetéről és feladatairól a következő rendeletet alkotja a 2010. évi CXXX. tv. – A
jogalkotásról – rendelkezéseinek megfelelően.
A Közterület-felügyelet jogállása, szervezete
1. §
(1) Az Önkormányzat Tahitótfalu Község közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel, az
illetékességi területén található közterületek rendjének és tisztaságának védelme érdekében
közterület-felügyeletet
működtet
Tahitótfalu-i
Közterület-felügyelet
elnevezéssel
(továbbiakban: Közterület-felügyelet).
(2) A Közterület-felügyelet Tahitótfalu Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
(továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) belső szervezeti egységeként működik.
(3) A Közterület-felügyelet szervezetére, irányítására és felügyeletére vonatkozó
rendelkezéseket a Képviselő-testület Tahitótfalu Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló mindenkor hatályos rendelete tartalmazza.
(4) A Jegyző a Közterület-felügyelet tevékenységéről évente – a tárgyévet követően február
28. napjáig – írásbeli tájékoztatót készít a Képviselő-testületnek.
A Felügyelet feladatai
2. §
(1) A Közterület-felügyelet a feladatait az Önkormányzat közigazgatási területén lévő, a Kftv.
szerinti közterületeken, illetőleg az Önkormányzat tulajdonában vagy használatában lévő, a
közforgalom számára nyitva álló épületekben látja el.
(2) A Közterület-felügyelet ellátja a Kftv.-ben, a jelen rendeletben, az egyéb központi
jogszabályokban, valamint a Képviselő-testület egyéb helyi rendeleteiben meghatározott
feladatokat, így különösen:
a./ A közlekedésrendészeti feladatok:
- járművek behajtási engedélyhez kötött területeken történő közlekedésének
ellenőrzése;
-1-

-

-

külön jogszabályban meghatározott esetekben és feltételekkel külön
jogszabályban meghatározottak szerint intézkedés a közterületen tárolt
üzemképtelen és hatósági jelzés nélküli járművek eltávolítása iránt;
külön jogszabály alapján a Közterület-felügyelet hatáskörébe tartozó
közlekedési szabálysértésekkel szembeni fellépés;
iskolakezdéskor a gyermekek közlekedésének segítése az iskolák környékén.

b./ a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött
tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, a közterületen jogosulatlanul
elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése.
c./ az állatok tartásával kapcsolatos, valamint állategészségügyi feladatok:
- az állattartásra vonatkozó helyi rendeletben meghatározott előírások
betartásának ellenőrzése;
- a gyepmester értesítésével intézkedés a gazdátlan, kóbor állatok és ebek
befogadása, valamint a közterületeken található állattetemek begyűjtése és
ártalmatlanítása iránt.
d./ intézkedés kezdeményezése a közterületen észlelt szennyezés (engedély nélkül
elhelyezett reklámok, hulladéklerakás), illetve az egészségre egyébként ártalmas
tevékenység, illetve állapot megszüntetése érdekében, a köztisztaságra vonatkozó
helyi szabályok betartásának ellenőrzése,
e./ a helyi hulladékszállítási közszolgáltatóval együttműködve a vállalkozói és
lakossági hulladékszállítási szerződések ellenőrzése,
f./ településüzemeltetési hiányosságok (megrongálódott közlekedési táblák, beszakadt
csatornafedelek, stb.) észlelése esetén
intézkedés kezdeményezése azok
megszüntetése iránt,
g./ közreműködés községi rendezvények előkészítésében és biztosításában,
h./ szükség esetén közreműködés az önkormányzati vagyon védelme érdekében külön
jogszabályban meghatározottak szerint,
i./ a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e
tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok
összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés
feltételeiről szóló külön jogszabályban részletezett szabályok megszegése esetén a
gépjárműről és annak hatósági jelzéséről történő felvételek készítése és azok Országos
Rendőr-főkapitánysághoz
történő továbbítása a közlekedési szabályok
megszegésének bizonyítására.
j./ a járőrözések során észlelt bármely jogellenes állapot jelzése, intézkedés
kezdeményezése a hatáskörrel rendelkező szervnél.
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A közterület-felügyelő jogállása és intézkedései
3. §
1./ A Közterület-felügyelet szervezete közterület-felügyelő/k/ből áll, a munkáltatói jogokat a
Jegyző gyakorolja. A feladatkörében eljáró közterület-felügyelő hivatalos személy.
2./ A közterület-felügyelő köztisztviselő, közszolgálati jogviszonyára a Kftv., valamint a
köztisztviselők jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
3./ A közterület-felügyelő a feladatát egyenruhában végzi. Az egyenruha karjelzésén
Tahitótfalu Község címere és a „Tahitótfalu-i Közterület-felügyelet” felirat található. Az
egyenruha ellátás szabályait külön jogszabály rendelkezései alapján a Jegyző által kibocsátott
belső szabályzat tartalmazza.
4./ A közterület-felügyelő szolgálata teljesítésekor egyenruhájára kitűzve viseli az országosan
egységes, egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvényt.
5./ A közterület-felügyelő munkaideje max: heti 40 óra.
6./ A közterület-felügyelő munkaideje hétfőtől péntekig 8-16 óráig tart. Ettől eltérően május
1. napjától szeptember 30. napjáig a közterület-felügyelő munkaideje hétfőtől péntekig 8-16
óráig, szombaton és vasárnap 10-18 óráig tart.
7./ A Jegyző – a Polgármesterrel történő egyeztetést követően – a heti munkaidő
figyelembevételével a napi munkaidő beosztását az (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően is
megállapíthatja, illetve munkaidőkeretet állapíthat meg.
4. §
1./ A közterület-felügyelő a Kftv.-ben és egyéb központi jogszabályokban, valamint ezek
rendelkezései alapján a Jegyző által kibocsátott szolgálati szabályzatban meghatározottak
szerint látja el feladatait, és jár el intézkedései során.
2./ A közterület-felügyelő intézkedésével kapcsolatos panaszok elbírálása a Kftv., illetve
egyéb központi jogszabály rendelkezései alapján történik.
3./ A Közterület-felügyelet a feladati ellátása során együttműködik
a./ a rendőrséggel,
b./ a katasztrófavédelemmel,
c./ a vám- és pénzügyőrséggel,
d./ a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal,
e./ az egyéb állami ellenőrző szervekkel, így különösen az egészségügyi, adó-,
állategészségügyi, fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi hatóságokkal,
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f./1 a Polgármesteri Hivatal más szervezeti egységeivel, építésügyi, környezetvédelmi
hatósággal, mezőőrrel
g./ a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervekkel, társadalmi szervezetekkel.

4./ Az (3) bekezdésekben megjelölt szervekkel, szervezetekkel történő együttműködésről a
polgármester együttműködési megállapodást köthet, a rendőrséggel a Kftv. rendelkezései
alapján együttműködési megállapodást köt.

Záró rendelkezések
5. §
1./ E rendelet 2011. március 16-án lép hatályba.
2./ A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Tahitótfalu, 2011. március 10.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Tóth János
jegyző

Záradék:
A rendelet 2011. március 16-án kihirdetésre került.
Tóth János
jegyző
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Módosította a 8/2012. (V.25.) önk. rendelet 1.§ o) pontja
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