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Tisztelt Képviselő-testület!
A közterület-felügyelet működését meghatározó jogszabályok közül a legfontosabb a
közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (továbbiakban KfT), mely
meghatározza a közterület-felügyelet jogállását, szervezetét, feladatait, a felügyelő intézkedési
körét (általános szabályok, adatkezelés, felügyelői intézkedések) és a felügyelő által
használható kényszerítő eszközöket.
A 43/1999. (XI. 26.) BM rendelet a közterület-felügyelői intézkedések
végrehajtásának módjáról és eszközeiről rendelkezik. Ez a jogszabály határozza meg azt,
hogy a közterület-felügyelő számára milyen intézkedési nemek állnak rendelkezésre, ezeknek
az intézkedéseknek a lefolytatásában milyen eszközei vannak, és ezeket az eszközöket miként
alkalmazhatja.
A KfT 1-2. §-aiban szabályozza a közterület-felügyelet jogállását, szervezetét és
feladatait. Ezen szakaszok szerint közterület-felügyeletet a települési önkormányzat
képviselő-testülete hozhat létre a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeként, önálló
költségvetési szervként, vagy költségvetési szerv belső szervezeti egységeként. Közterületfelügyeletet több önkormányzat társulásos formában is működtethet. Az önkormányzat a
közterület-felügyelet megalakítás előtt az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító
módosításáról szóló törvényben meghatározott együttműködési megállapodást köt a
rendőrséggel. A közterület-felügyelet feladatait a Polgármesteri Hivatalban alkalmazott egy
vagy több közterület-felügyelő is elláthatja.
A felügyelet feladata:
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 társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság
és a közrend védelmében;
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e) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
f) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
g) közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;
h) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és
birtoklásának az ellenőrzése;
A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy – köztisztviselő -, feladatát a
fenntartó önkormányzat illetékességéhez tartozó közterületeken, országosan egységes
egyenruhában teljesíti.
Közterület-felügyelő lehet minden
 büntetlen előéletű,
 cselekvőképes,
 magyar állampolgár, aki
 az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi
CXX. törvény 23.§ szerinti rendészeti vizsgával, vagy az alóli mentességgel, továbbá
a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet 1. sz. melléklet 30. pontjában meghatározott iskolai végzettséggel
rendelkezik
„30. Közterület-felügyelői feladatkör
Az I. besorolási osztályban:
Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett
szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés.
A II. besorolási osztályban:
Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati
szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján a
munkakör csak pályáztatás alapján tölthető be.
A KfT a felügyelő intézkedési jogkörét a II. fejezetében szabályozza, melyek közül a
következő jogköröket emeljük ki:
 A felügyelő feladatait - törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - az
önkormányzat illetékességi területén lévő közterületen, az önkormányzat intézményeinek,
gazdasági szervezeteinek területén, valamint az önkormányzat tömegközlekedési
feladatának ellátása során üzemeltetett tömegközlekedési eszköz szerződésszerű
használatának ellenőrzése során látja el.
 A felügyelet a képviselő-testület által meghatározottak szerint együttműködik a
rendőrséggel,a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel (a továbbiakban: rendvédelmi
szervek), a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, az egyéb állami ellenőrző és önkormányzati
szervekkel, társadalmi szervezettel, így különösen a helyi polgárőr szervezettel, valamint a
feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezettel.
 A felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása
szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt,
kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együtt: felvétel) készíthet.
 A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára
nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A
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képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a
felügyelet előterjesztésére a képviselő-testület dönt.
 A felügyelő a jogszabályban meghatározott feladatai teljesítése során, vagy egyéb
jogszerű intézkedés céljából az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító
módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedéseket és kényszerítő eszközöket
alkalmazhatja.
Azok a cselekmények, tevékenységek és mulasztások esetében, amelyek
Magyarország területén szabálysértő cselekményeknek minősülnek, intézkedési joga és
kötelessége Békésen jelenleg a rendőrség és polgárőrség munkatársainak van.
Békésen polgárőrség működik, mely alapszabályában a következő célokat és
feladatokat tűzte ki:
- A közrend és közbiztonság erősítését célzó figyelő-jelző szolgálat ellátása Békés város
közigazgatási területén.
- A bűncselekmények megelőzése, a bűnelkövetési alkalmak csökkentése.
- A rendőri szervek biztosítási tevékenységének segítése.
- Önvédelmi, vagyonvédelmi tevékenység népszerűsítése, a rendőrség által szervezett
bűn- és baleset megelőzési akciókban való részvétel.
- A lakosság biztonságérzetének növelése.
- A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és az együttműködés erősítése.
A közterület rendje, tisztasága a lakosság közérzetét nagyban befolyásolja, ezért fontos
erre odafigyelni. Ezt eddig is megtette az önkormányzat, de nem a törvényi szabályozás
lehetőségével élve. A lakosok nagyon sokszor jelezték a lakossági problémákat, ami arra
vezethető vissza, hogy nem volt megfelelő közterület-felügyelet. A rendőrök, illetve a
polgárőrök nem tudnak minden ilyen esetben eljárni. Ez fontos feladat lenne és eddig erre
nem volt törvényi lehetőségünk, mert nem lehet bárkinek a munkakörébe betenni, csak aki
ilyen végzettséggel rendelkezik.
Békésen a város népességét, közigazgatási területét és a Békési Polgármesteri Hivatal
lehetőségeit figyelembe véve egy 2 főből álló közterület-felügyeletnek a létrehozását tartjuk
reálisnak a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként, amennyiben Békés Város
Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozó költségvetési rendeletében
létszámot és fedezetet biztosít a közterület-felügyelet létrehozására.
Ahol működik felügyelet, a helyszíni bírságokból, a rongálás és lopás okozta károk
csökkentésével stb. hozzávetőleg meg is termeli a saját költségeit.
Békés város tekintetében megvizsgáltuk a 2 fős felügyelet létrehozásának becsült
költségeit, melyeket az előterjesztés 1. melléklete tartalmaz.
A táblázat bérköltségek rovatában egy kb. 15 éves munkaviszonnyal rendelkező,
középfokú végzettségű köztisztviselő bérköltségeivel számoltunk.
A 2 felügyelő bérköltsége, valamint ruházati, felszerelési költsége éves viszonylatban
összesen 5.947.768,- Ft. A felszerelési költségükre a második évben csak fenntartási rész jut.
A gépjárműhasználat költségeként csak kerékpárhasználatot tüntettünk fel.
Természetesen a költségvetés működési bevételei között majd számolni lehet a helyszíni
szabálysértési bírságokból befolyt összegekkel is.
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Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati
javaslatok elfogadását.
Határozati javaslatok:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közterület
létrehozásának jogszabályi előírásairól szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 fő közterület-felügyelői
álláshelyet hoz létre 2016. március 1-i hatállyal a Polgármesteri Hivatal állományában,
melynek működési költségeit a 2016-os költségvetésben biztosítja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közterület felügyelet létrehozásához
szükséges rendeletmódosításokat, alapító okirat módosítást és a rendőrséggel kötendő
együttműködési megállapodás tervezetét legkésőbb a decemberi soros testületi ülésre
készítse elő.
Felelős:
Határidő:

polgármester, jegyző
2015. december KT ülés

Békés, 2015. szeptember 24.
Izsó Gábor
polgármester
Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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1. melléklet

2 fős közterület-felügyelet létrehozásának és működésének
várható költségei
Megnevezés
Bérköltségek
Köztisztviselői besor. Bér
Tb. Járulék (27%)
Pótlék (5%)
Cafetéria
Egyenruha és felügyelői jelvény
Irattáska
Csekkfüzet (bírságoláshoz)
Mobiltelefon
Mobiltelefon előfizetés
Digitális fényképezőgép
Könnygázszóró palack
Ultrahangos kutyariasztó
Kerékpár beszerzése

Éves költségek
(Ft/fő)

Havi
költségek
(Ft/fő)

Egyszeri
költségek

2 fő összes
éves költsége

1 fő járőr

150000
40500

500
4500

1 800 000
486 000
90 000
200 000
261 214
8 000
6 000
25 000
54 000
25 000
4 220
18900
30 000
Összesen:
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3 600 000
972 000
180 000
400 000
522 428
16 000
12 000
50 000
108 000
0
8 440
18 900
60 000
5 947 768

