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Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 397/2015. (X. 01.) határozatával döntött a
közterület felügyelet létrehozásáról és felkérte a jegyzőt, hogy a közterület felügyelet
létrehozásához szükséges rendeletmódosításokat, alapító okirat módosítást és a rendőrséggel
kötendő együttműködési megállapodás tervezetét készítse elő.
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Kftv.) 1. § (6)
bekezdése értelmében a felügyeletnek, illetőleg a felügyelet részéről eljáró felügyelőnek
feladatot – az 1. § (4) bekezdés keretei között – az önkormányzat rendelete állapíthat meg. Az
önkormányzat rendelete olyan feladatot állapíthat meg, melyet törvény vagy kormányrendelet
nem utal más szerv hatáskörébe.
A Kftv. 1. § (4) bekezdése szerint 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;
e) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
f) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának
ellenőrzésében;
g) közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;

h) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és
birtoklásának az ellenőrzése;
i) a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem
zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti
járművel történő várakozási közszolgáltatás (a továbbiakban: parkolás) biztosítása,
valamint a parkolásért járó ellenérték megfizetésének ellenőrzése és a fizetés
elmaradása esetére előírt jogkövetkezmények alkalmazása.
Az 1. § (5) bekezdés kimondja, hogy a feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy. A
felügyelő a feladatkörében eljárva jogosult és köteles a közterületen ellenőrizni a
jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, jogszabálysértés esetén eljárást
kezdeményezni vagy az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről,
valamint az iskolakerülés elleni fellépést biztosító törvényben meghatározott intézkedést
megtenni. A felügyelőnek a tevékenység folytatására, valamint az intézkedésére való
jogosultságát a rendőrség által kiadott szolgálati igazolvány igazolja.
A fenti törvényi előírásoknak megfelelő rendelet-tervezet elkészült, melyet jelen
előterjesztéshez mellékelten csatolok.
Felhívom a figyelmet, hogy a rendelet-tervezet egyéb önkormányzati rendelet módosítását is
tartalmazza. Módosulna a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3. §
(1) bekezdése.
Az eddigi szabályozás:
(1) Közösségi együttélés szabályainak megszegése miatt a közigazgatási hatósági
eljárást bármely személy vagy szervezet bejelentése alapján hivatalból kell lefolytatni.
A módosított rendelkezés:
„(1) A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a
jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek és hatóságok, illetve a
polgármesteri hivatal megbízott ügyintézői ellenőrizhetik, a közigazgatási hatósági
eljárást hivatalból kell lefolytatni.”
A tervezet értelmében szintén módosulna a közösségi együttélés alapvető szabályairól,
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/2013.(VIII.30.)
önkormányzati rendelet 6. §-a.
Az eddigi szabályozás:
„6. § (1) E rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartás elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal és százötvenezer
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) A közigazgatási bírságot a magatartás elkövetője a határozat jogerőre emelkedésétől
számított 30 napon belül, helyszíni bírságot a bírság kiszabását követő 30 napon belül az
Önkormányzat pénztárába történő befizetéssel vagy a banki átutalással a az
Önkormányzat 11998707-04606811-00000000 számú pénzforgalmi számlájára köteles
teljesíteni.”

A módosított rendelkezés:
„6. § Aki az e rendeletben meghatározott alapvető közösségi együttélési szabályok
betartását elmulasztja százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, a
közterület-felügyelő a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alkalmazásával ötvenezer forintig terjedő
helyszíni bírságot szabhat ki.”
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell.
Az előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit és
az alábbiakat állapítottuk meg:
1. Társadalmi hatások:
A közterület rendjének és tisztaságának javulása, ezáltal a lakosság nyugalmának és
biztonságérzetének növekedése várható.
2. Gazdasági, költségvetési hatások:
A közterület-felügyelet felállításának és üzemeltetésének költségei mellett a közterületfelügyelők által kiszabható helyszíni bírságokra tekintettel bevételek keletkezésével is lehet
számolni.
3. Környezeti következmények:
A közterület-felügyelet működésének eredményeképp a köztisztaság javulása várható.
4. Egészségi következmények:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nem kimutathatóak.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A közterület-felügyelet működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat a
Polgármesteri Hivatal látja el.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet megalkotása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény alapján lehetséges. A
rendeletalkotás elmaradása esetén nem állna be a közterület rendje és tisztasága érdekében
történő fellépés hatékonysága.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek:
A rendeletben foglalt feladatok végrehajtásához a Polgármesteri Hivatalon belül megfelelően
képzett és felszerelt létszámmal rendelkező szervezeti egység létrehozása szükséges.
Az előzetes hatásvizsgálat alapján javasoljuk a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. A
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek
egyben a jogszabály indokolása is.
A közterület felügyelet létrehozásához az önkormányzati rendeleti szabályozáson túl egyéb
adminisztratív feladatok is társulnak.

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének
kormányzati funkció szerinti megjelölése pontját ki kell egészíteni a 031030 Közterület
rendjének fenntartása funkcióval.
A Hivatal törzskönyvi kivonatában a kormányzati funkciókat a 031030 Közterület rendjének
fenntartása funkcióval szintén ki kell egészíteni. A ténylegesen végzett tevékenységek
TEÁOR ’08 besorolás szerint szerepel egyéb tevékenységként a 8424 Közbiztonság, közrend,
tehát ezt a részt nem kell módosítani.
A közterült felügyelet hatékony ellátása érdekében indokolt a rendőrséggel együttműködési
megállapodást kötni. A megállapodás tervezetét szintén mellékeltük.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és ennek alapján
az alábbi határozati javaslatokról döntsön, valamint a közterület felügyeletről szóló
önkormányzati rendeletet fogadja el.
Határozati javaslatok:
1.
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület felügyelet
működtetésével kapcsolatos, rendőrséggel kötendő együttműködési megállapodás
tervezetet a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert
annak aláírására.
2.
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
Alapító okiratának 4.4. pontját az alábbi funkcióval kiegészíti:
„031030 Közterület rendjének fenntartása”
3.
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
törzskönyvi kivonatában a kormányzati funkciókat a 031030 Közterület rendjének
fenntartása funkcióval szintén kiegészíti.
4.
A 2. és 3. pontnak megfelelően elkészített okiratok a Képviselő-testület soron
következő ülésére kerülnek beterjesztésre.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
polgármester, jegyző

Békés, 2016. január 12.
Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

1. Melléklet Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/…… (….) határozatához
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(TERVEZET)
egyrészről a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság (székhely: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla
út 1-3. sz., képviselő: dr. Polyák Zsolt r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei
rendőrfőkapitány) - a továbbiakban: RFK,
másrészről Békés Város Önkormányzata (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2. sz., képviselő:
Izsó Gábor polgármester)- (a továbbiakban: Munkáltató)
(a továbbiakban együttesen: Felek)
az alábbi megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötik.
I.
A Megállapodás célja
1. A Megállapodás célja az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről,
valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
szóló törvényben (a továbbiakban: Törvény) foglaltaknak megfelelően
a) a közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló, rendészeti feladatokat ellátó
személyek (a továbbiakban: foglalkoztatottak) ellenőrzése, törvényben meghatározott
tevékenységük felügyelete;
b) a feladatellátás összehangolása;
c) a kapcsolattartás és tájékoztatás rendjének megállapítása;
d) a szakmai felügyelet és ellenőrzés gyakorlása
érdekében szükséges előírások meghatározása.
II.
A Munkáltatót a Törvény alapján terhelő nyilatkozattételi kötelezettség
2. A Munkáltató a Megállapodás megkötésével kötelezettséget vállal a jogszabályok és a
Megállapodásban foglaltak betartására.
III.
A foglalkoztatottak feladat-ellátásáról, annak körülményeiről nyújtandó tájékoztatás
módja, a közös feladatellátás szervezése
3. A Munkáltató vállalja, hogy a székhelye szerint illetékes Békési Rendőrkapitányságot (a
továbbiakban: helyi rendőri szerv) – az adatvédelemre vonatkozó elírások megtartásával –
havi rendszerességgel, e-mailben és ezzel egyidejűleg írásban, postai úton tájékoztatja
a) a foglalkoztatottak szolgálatellátásának rendjéről,
b) a tevékenysége ellátása egyéb körülményeiről, valamint
c) minden olyan további tényről, adatról, információról, amely a foglalkoztatottak
szolgálatellátását, a napi tevékenységet érinti.

Amennyiben a tájékoztatás megküldését követően, a foglalkoztatottak szolgálatellátásának
rendjében utóbb módosítás válik szükségessé, úgy a Munkáltató ennek tényéről és a
szolgálatellátás új rendjéről - az előbbiek szerint megjelölt módon – haladéktalanul
tájékoztatja a helyi rendőri szervet.
4. A Munkáltató soron kívül tájékoztatja a helyi rendőri szervet, amennyiben súlyos,
rendkívüli esemény bekövetkezése miatt intézkedésre került sor vagy ilyen helyzet
bekövetkezése fenyeget.
5. Amennyiben a közrend, közbiztonság fenntartása vagy egyéb szakmai szempont a
Munkáltató és az RFK közös szolgálatellátását indokolja, úgy erről az RFK vagy a helyi
rendőri szerv a kiemelt területek, valamint az érintett időszak megjelölésével tájékoztatja a
munkáltatót annak érdekében, hogy az a szolgálattervezése során ezt figyelembe vehesse.
IV.
A kapcsolattartás módja, az együttműködéssel kapcsolatban eljárni jogosult helyi
rendőri szerv
6. A Munkáltató vállalja, hogy a hatékony és eredményes együttműködés érdekében
foglalkoztatottjait tájékoztatja a Megállapodás megkötésének tényéről, lényegi
tartalmáról, valamint a Törvényben meghatározott jogokról, kötelezettségekről.
7. A Megállapodásban meghatározott feladatok napi ellátásával, a szolgálatszervezéssel és
az ezekhez kapcsolódó gyakorlati kérdésekkel összefüggésben a helyi rendőri szerv jár el.
8. A Megállapodásban foglaltak eredményes végrehajtása érdekében a Felek az alábbiakban
kijelölt kapcsolattartóik útján folyamatos kapcsolatot tartanak.
A kapcsolattartó megnevezése:
-

-

-

RFK részéről: Tóth Zoltán r. alezredes (Békés Megyei Rendőrfőkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közrendvédelmi Osztály
vezetője,
tel.:
66/523-700,
+36-30-633-43-94,
e-mail:
tothzo@bekes.police.hu)
helyi rendőri szerv részéről: Serb László r. alezredes (Békési
Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály, osztályvezetője 66/411-644,
e-mail: serbl@bekes.police.hu)
Munkáltató részéről: (Gál András Műszaki Osztály osztályvezetője,
Filó György Műszaki Osztály ügyintézője; telefon: 66-411-411/011;
e-mail: kozteruletfelugyelet@bekesvaros.hu)

9. A Felek vállalják, hogy a kapcsolattartásra jogosult képviselő személyében bekövetkezett
változásról a másik Felet soron kívül írásban tájékoztatják, kezdeményezve ezzel
egyidejűleg a Megállapodás megfelelő módosítását.
10. A Felek vállalják, hogy az együttműködés tárgykörét érintően szervezett konferenciákra,
értekezletekre, megbeszélésekre kölcsönösen meghívják egymást, illetve az ezeken a
területeken jelentkező tendenciákról, összegyűjtött tapasztalataikról folyamatosan
információt cserélnek.

11. A Felek az együttműködés kapcsán felmerült vitás kérdésekről közvetlenül egyeztetnek,
annak tapasztalatait folyamatosan értékelik.
V.
A foglalkoztatottak ellenőrzése, valamint a szakmai tevékenységük feletti felügyelet
gyakorlásához szükséges jelentési és kapcsolattartási feladatokra vonatkozó
rendelkezések
12. A Munkáltató vállalja, hogy a rendőrségi szakmai felügyelet gyakorlása érdekében a
székhelye szerint illetékes rendőrkapitányság útján havi rendszerességgel, az értékelt
időszakot követő hó 5. napjáig e-mailben és ezzel egyidejűleg írásban, postai úton
tájékoztatást nyújt az RFK részére az alábbi tartalommal:
a) foganatosított intézkedések típus és szám szerinti megjelölése;
b) a kényszerítő eszközök alkalmazási eseteinek száma;
c) a kényszerítő eszközök és az intézkedések alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai;
d) a lefolytatott ellenőrzések száma, szempontjai, valamint az azok alapján tett
megállapítások, foganatosított intézkedések.
A Munkáltató vállalja, hogy a rendészeti feladatokat ellátó személy által foganatosított
intézkedés vagy az alkalmazott kényszerítő eszköz kivizsgálásáról elkészített iratanyagot a
rendőrség kérésére külön ellenőrzés céljából haladéktalanul megküldi.
A Munkáltató vállalja továbbá, hogy a rendészeti feladatokat ellátó személy által
foganatosított intézkedés, annak elmulasztása, vagy a kényszerítő eszköz alkalmazásával
kapcsolatban hozzá benyújtott panaszt az azzal kapcsolatos iratanyaggal együtt, a
beérkezéstől számított 2 munkanapon belül megküldi az elbírálásra jogosult részére.
13. Az RFK a Munkáltatót a jelentésében foglaltak szükség szerinti kiegészítésére hívhatja
fel, illetve javaslatokat fogalmazhat meg a munkáltató felé a szolgálatszervezés, a
feladatellátás hatékonyságának, eredményességének növelése érdekében.
14. A Munkáltató tudomásul veszi, hogy az RFK, illetve a kapcsolattartásra kijelölt
rendőrkapitányság – előzetes tájékoztatást követően az abban megjelölt időpontban és
helyszínen, vagy előzetes tájékoztatás nélkül – jogosult a helyszínen ellenőrizni a
foglalkoztatottak Törvény alapján folytatott tevékenységét azzal, hogy az – az
adatvédelmi rendelkezések figyelembe vétele mellett – a rendészeti feladatokat ellátó
személyek ellenőrzésére az alkalmazott intézkedések és a szolgálatellátás
dokumentáltságának és jogszerűségének ellenőrzésére terjed ki.
15. Az RFK az előző pont szerinti ellenőrzés tapasztalatairól, az azokkal összefüggésben tett
megállapításairól jelentést készít, amelyet megküld a Munkáltatónak a szükséges
intézkedések megtétele érdekében.
16. A Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél jogosult a másik félnél a rendészeti
feladatokat ellátó személyek vonatkozásában közös ellenőrzés megtartását
kezdeményezni. Ebben az esetben a közös ellenőrzés részletes menetét a Felek írásban
rögzítik, megjelölve az ellenőrzés lefolytatása szempontjából jelentős tényeket, így
különösen:
a) a közös ellenőrzés kiemelt célját;
b) a közös ellenőrzés helyét és idejét;

c) a közös ellenőrzésben a Felek részéről részt vevő személyek létszámát, beosztását;
d) a feladat végrehajtásáért felelős, helyszínen irányító személy nevét, beosztását,
elérhetőségét.
17. A Felek a közös ellenőrzésről összefoglaló jelentést készítenek, amelynek tapasztalatait –
szükség szerint – közös megbeszélésen értékelik.
18. Az Együttműködő Felek – a minősített adatok védelmére vonatkozó jogszabályi
rendelkezések figyelembevételével – kölcsönösen tájékoztatják egymást a másik fél
tevékenységi körét érintő belső szabályozásukról, illetve az azokat érintő módosításokról.
VI.
A közös feladatellátás, illetve az együttműködés keretében folytatott tevékenység
kommunikációja harmadik fél irányába
19. A Felek a Megállapodásban foglaltakkal összefüggésben – tiszteletben tartva egymás
törvényben meghatározott feladat- és hatáskörét –
a) harmadik fél irányába közös kommunikációt alakítanak ki;
b) az egymás közötti információáramlásról, tárgyalásokról, a képviselendő
álláspontjukról egyeztetnek.
20. A Felek eseti sajtóközleményeikben, illetve harmadik fél részére adandó
tájékoztatásaikban egymás hivatalos véleményére, álláspontjára hivatkozhatnak, arról
azonban egymással előzetesen minden esetben egyeztetni kötelesek.
VII.
Adatvédelem
21. A Felek vállalják, hogy
a)
az egymásnak átadott információkat a vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési
előírásoknak megfelelően kezelik;
b)
biztosítják azt, hogy a Megállapodás tartalma, lényegi elemei a saját szerveik,
szervezeti egységeik előtt ismert legyen;
c)
a Megállapodásban foglaltak végrehajtására intézkednek.
VIII.
A Megállapodás módosítása, felmondása
22. A Felek a Megállapodást határozatlan időre kötik azzal, hogy azt bármelyik Fél jogosult a
másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – annak kézhezvételétől számított 30 napos
határidővel – felmondani.
23. A Felek az együttműködést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal – első
alkalommal 2017. február 28. napjáig, ezt követően a tárgyévet követő év március 31.
napjáig – közösen értékelik, egyeztetnek a következő időszak közös tevékenységeiről,
szükség szerint javaslatot tesznek a Megállapodás módosítására.
24. A Felek a Megállapodást közös megegyezésükkel bármikor módosíthatják, illetve a másik
Fél részére megküldött egyoldalú írásbeli nyilatkozatával bármelyik Fél jogosult a
Megállapodás módosítását írásban kezdeményezni.

25. A Felek vállalják, hogy a Megállapodás megszűnése esetén azt megelőzően egyeztetnek,
amelynek keretében tisztázzák, hogy a Megállapodás végrehajtásával összefüggésben sor
került-e eszközök, illetve olyan egyéb dolog átadására, amely elszámolás alapját
képezheti.
26. Abban az esetben, ha a Felek megállapítják, hogy a Megállapodás végrehajtásával
összefüggésben egymással szemben fennálló követelésük van, úgy az elszámolás
keretében az egymás rendelkezésére bocsátott tárgyi eszközöket kölcsönösen
visszaszolgáltatják, esetleges egyéb vonatkozásban pedig közvetlenül egyeztetnek az
elszámolás leghatékonyabb módjáról.
IX.
Záró rendelkezések
27. A Megállapodás az utolsó aláírását követő 5. napon lép hatályba.
28. A Felek vállalják, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egyeztetés útján
rendezik.
29. A Megállapodásban nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadók.
30. Jelen 2 (azaz kettő) eredeti példányban készült 5 lapból álló Megállapodást a Felek
elolvasást és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
írják alá.
B é k é s c s a b a, 2016. január ,,……” nap
A rendőri szerv részéről:
………………………………
dr. Polyák Zsolt r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány
Jogilag ellenjegyzem:

dr. Tábi Tibor r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
jogtanácsos
Kapja eredetben:
- RFK Irattár
- Munkáltató
Kapja másolatban:
- RFK Rendészeti Igazgatóság
- Békési Rendőrkapitányság

A munkáltató részéről:
……………………………….………………
Izsó Gábor
polgármester

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/… (… . ..)
önkormányzati rendelete
a közterület felügyeletről
(Tervezet)
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi
önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában kapott hatáskörében,
illetve az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX.
törvény (a továbbiakban: Rtv.) 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján figyelemmel a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben (a továbbiakban:
Kftv.) 1. § (2) és (6) bekezdésére, a 4. § (2) bekezdésére, valamint a 22. § (1) bekezdésére – a
következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. § A rendelet célja a közterületek rendjének és tisztaságának védelme, valamint annak
rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, szankcionálása, az
önkormányzati vagyon védelme, e feladatok ellátásához szükséges szervezeti keretek
megteremtése, és az ezekkel összefüggő közszolgálati feladatokat ellátó személyek
jogállásának meghatározása.
2. A rendelet hatálya
2. § A közterület-felügyelet illetékességi területe kiterjed az Önkormányzat illetékességi
területén lévő közterületekre, az Önkormányzat intézményeinek, gazdasági szerveinek
területére, valamint az Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyonra.
II. Fejezet
A közterület-felügyelet működése, feladatai
3. A közterület-felügyelet feladatai
3. § (1) A közterület-felügyelet (a továbbiakban: felügyelet) feladata különösen:
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) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás
más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (közterületen jogosulatlanul,
jogszabály ellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának
kezdeményezése),
d) közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, ide
nem értve a helyi jelentőségű védett természeti értékek, területek védelmében
való együttműködést;
e) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a
közbiztonság és a közrend védelmében;
f) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
g) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának
ellenőrzésében;
h) közreműködés – az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 48/A. § (3) bekezdésében meghatározott kóbor állatok befogásával és
elhelyezésével kapcsolatos feladatok kivételével - az állat-egészségügyi és
ebrendészeti feladatok ellátásában;
i) a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel
nem rendelkező azon jármű – a rendőrség egyidejű értesítése melletti
elszállítással történő – eltávolítása, amely a közúti forgalomban csak ilyen
jelzéssel vehet részt, ha annak üzemben tartója (használója) a közterület jogszerű
állapotának helyreállítására irányuló, a járműre kihelyezett értesítésben
foglaltaknak az értesítés elhelyezésétől számított 30 napig nem tesz eleget,
j) a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenőrzése,
k) közterületeken szeszes ital fogyasztásának ellenőrzése;
l) köztisztasági szabályokat, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II. 5.)
KpM-BM együttes rendelet 40-41. §-ában, valamint más megállásra,
várakozásra vagy táblával jelzett behajtási tilalomra vagy korlátozásra
vonatkozó szabályokat megszegő járművek ellenőrzése;
m) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának
és birtoklásának az ellenőrzése;
n) jogszabályzatban
meghatározottak
szerint
térfigyelő
kamerarendszer
működtetése.
(2) A felügyelet a feladatkörében eljárva jogosult és köteles a közterületen ellenőrizni a
jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, jogszabálysértés esetén eljárást
kezdeményezni vagy az Rtv.-ben meghatározott intézkedést megtenni.
4. A közterület-felügyelő
4. § (1) A felügyelet működése kapcsán felmerülő feladatokat a Békési Polgármesteri Hivatal
alkalmazásában álló két fő, köztisztviselői jogviszonyban lévő közterület-felügyelő (a
továbbiakban: felügyelő) látja el. A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személynek
minősül.
(2) Felügyelőnek az az egészségileg és fizikailag alkalmas magyar állampolgár alkalmazható,
aki megfelel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (a
továbbiakban: Kttv.) és az Rtv.-ben meghatározott feltételeknek, továbbá rendelkezik az Rtv.ben előírt vizsgával.

(3) A felügyelő munkavégzésére és foglalkoztatására a Kttv., valamint a jegyzői utasítással
kiadott Közszolgálati Szabályzatban foglalt szabályok az irányadók.
5. A közterület-felügyelő tevékenysége és felszerelése
5. § (1) A felügyelő tevékenysége ellátása során köteles betartani a Kftv.–ben, az Rtv.-ben, a
közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló 43/1999.
(XI.26.) BM rendelet, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Sztv.)
végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek
módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendeletben (a továbbiakban: BMr.) foglalt
előírásokat.
(2) A felügyelő az Sztv. 39. § (2) bekezdés e.) pontja alapján helyszíni bírságolással
felruházott személy.
6. § (1) A felügyelő feladatát a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres
biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.)
BM rendelet 6. számú mellékletében meghatározott szolgálati egyenruhában (a továbbiakban:
egyenruha) látja el, amelyen viseli a felügyelői jelvényt és a névkitűzőt. A felügyelő Békés
város jelképét karjelzésként viseli.
(2) A ruházat alapellátási normakánt történő egyszeri biztosítása a munkáltató feladata és
költsége. Az egyenruhával kapcsolatos felelősség szabályait, az alapellátáshoz szükséges
ruházati és felszerelési anyagok viselési (kihordási) idejét, leadását vagy megváltását,
próbaidő alatti csökkentett alapellátási norma biztosítását, az egyenruha meglétének
ellenőrzési szabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.
7. § (1) A felügyelői könnygázszóró palack beszerzésére és pótlására az Rtv.-ben foglalt
szabályok az irányadók.
(2) A felügyelő által felszerelésként átvett könnygázszóró palackról a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztálya készletnyilvántartó lapot vezet, amelyen fel kell tüntetni az átvett és
leadott palack darabszámát (gyári számát) az időpontot és az átvevő aláírását.
8. § A felügyelő intézkedése során köteles betartani az Rtv.-ben, a Kftv., valamint a BMr.-ben
foglalt előírásokat.
9. § Amennyiben a felügyelő az e tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásokat,
munkáltatói utasításokat oly módon és mértékben megszegi, ami a felügyelői tevékenység
tekintélyét jelentős mértékben csorbítja, a jegyző a további intézkedésektől eltilthatja.
10. § A felügyelet tevékenysége eredményesebb ellátása érdekében együttműködési
kapcsolatot alakít ki és tart fenn a rendőrséggel, a vám - és pénzügyőrséggel, a Békéscsabai
Hivatásos Tűzoltó parancsnoksággal, a Békési Önkormányzati Tűzoltósággal, helyi polgárőr
szervezettel, valamint a katasztrófa védelemmel.

III. Fejezet
Záró rendelkezések
6. Hatályba léptető rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba.
7. Módosító rendelkezések
12. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 20/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„6. § Aki az e rendeletben meghatározott alapvető közösségi együttélési szabályok betartását
elmulasztja százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, a közterületfelügyelő a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény alkalmazásával ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.”
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 20/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok
szerint ellenőrzésre jogosult más szervek és hatóságok, illetve a polgármesteri hivatal
megbízott ügyintézői ellenőrizhetik, a közigazgatási hatósági eljárást hivatalból kell
lefolytatni.”
(3) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti a 12. § (1)-(2) bekezdése.

Békés, 2016. január …..

Izsó Gábor sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésre került: 2016. ……..…..-én

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

Jogszabályi tájékoztató a Közterület felügyelet működéséhez szükséges helyi rendelet
megalkotásához

I. 1999. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Kftv.)
1. § (4) bekezdése szerint 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;
e) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
f) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának
ellenőrzésében;
g) közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;
h) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és
birtoklásának az ellenőrzése;
i) a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem
zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti
járművel történő várakozási közszolgáltatás (a továbbiakban: parkolás) biztosítása,
valamint a parkolásért járó ellenérték megfizetésének ellenőrzése és a fizetés
elmaradása esetére előírt jogkövetkezmények alkalmazása.
Az 1. § (5) bekezdés kimondja, hogy a feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy. A
felügyelő a feladatkörében eljárva jogosult és köteles a közterületen ellenőrizni a
jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, jogszabálysértés esetén eljárást
kezdeményezni vagy az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről,
valamint az iskolakerülés elleni fellépést biztosító törvényben meghatározott intézkedést
megtenni. A felügyelőnek a tevékenység folytatására, valamint az intézkedésére való
jogosultságát a rendőrség által kiadott szolgálati igazolvány igazolja.
4. § (1) A felügyelő a feladatát járőrszolgálat vagy őrszolgálat keretében országosan egységes
egyenruhában teljesíti.
(2) A felügyelő szolgálata teljesítésekor egyenruhájára kitűzve viseli az országosan egységes,
egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvényt. A felügyelő – a helyi önkormányzat
rendeleti szabályozása esetén – a település jelképét karjelzésként viseli.
6. § (1) 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,
egyesülettel, így különösen a helyi polgárőr szervezettel, valamint a feladatai ellátásához
segítséget nyújtó egyéb szervezettel.
(2) A rendvédelmi szervvel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együtt eljáró felügyelő a
rendvédelmi szerv, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal segítője.
(3) A felügyelet a rendőrséggel történő együttműködés keretében tevékenysége ellátásáról,
annak körülményeiről a rendőrséget rendszeresen tájékoztatja.

(4) Ha a rendőrség a felügyelet illetékességi területét érintő fokozott ellenőrzést hajt végre, a
fokozott ellenőrzés ideje alatt – a rendőrség kérésére – a felügyelet a feladatainak
végrehajtását és szolgálatának szervezését egyezteti a rendőrséggel.
7. § (1) A felügyelő a jogszabályban meghatározott feladatait a felügyelet illetékességi
területén látja el.
(2) 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.
(3) A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára
nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő
elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet
előterjesztésére a képviselő-testület dönt.
(4) A képfelvevőt a felügyelet üzemelteti és kezeli. A felügyelet a képfelvevők elhelyezéséről
és a képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatja a rendőrséget, valamint ezeket az
adatokat a felügyeletet működtető önkormányzat polgármesteri hivatalának honlapján
közzéteszi.
14. § A felügyelő felvilágosítást kérhet attól, akiről alaposan feltehető, hogy a felügyelői
feladat ellátásához érdemi tájékoztatást tud adni.
15. § A felügyelő – az 1. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott feladata kivételével – 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 törvényben39
meghatározott intézkedéseket és kényszerítő eszközöket alkalmazhatja.
17. § A felügyelő a szabálysértés elkövetőjét – a cselekmény súlyától függően – jogosult a
jogszabályban meghatározott esetekben helyszíni bírsággal sújtani.
17/A. § A felügyelő a feladatkörébe tartozó, a Kkt.-ban meghatározott közlekedési
szabályszegés esetén jogosult a Kkt. 20. § (4a) és a (4b) bekezdésében meghatározott
közigazgatási bírságot alkalmazni.
19. § A közterület használatára vonatkozó jogerős határozatban, tulajdonosi (kezelői)
hozzájárulásban foglaltak megszegése vagy elmulasztása esetén a felügyelő köteles felhívni a
kötelezettet az előírások betartására.
20. § (1) A felügyelő – az üzemben tartó értesítése mellett – elszállítással eltávolíthatja a
közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet, ha az a közúti forgalom biztonságát vagy a
közbiztonságot veszélyezteti.
(2) A felügyelő a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel
nem rendelkező azon járművön, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt,
értesítést helyez el, amely tartalmazza a (3) bekezdés szerinti jogkövetkezményre történő
figyelmeztetést.
(3) A (2) bekezdés szerinti értesítés elhelyezésétől számított 30 napot követően a felügyelő az
érintett járművet elszállítással eltávolíthatja.
21. § A felügyelő a helyi közúton jogosult megállítani, illetve feltartóztatni a köztisztasági
szabályokat, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II. 5.) KpM–BM együttes rendelet
40–41. §-ában, valamint más megállásra, várakozásra vagy táblával jelzett behajtási tilalomra
vagy korlátozásra vonatkozó szabályokat megszegő járműveket.

22. § (1) A felügyelő a vagyonvédelmi feladatainak ellátása során – a képviselő-testület
rendelkezésére – az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyont (épületet,
építményt, tömegközlekedési eszközt, járművet vagy más dolgot) véd, őriz, illetve
közbiztonsági szempontból ellenőriz.
26/A. § (1) A felügyelői könnygázszóró palack típusa megegyezik a rendőrségnél
rendszeresített típussal.
(2) A felügyelet könnygázszóró palackot – térítés ellenében – a rendőrségtől igényelhet.
II. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX.
törvény (a továbbiakban: Rtv.)
3. § (1) Önkormányzati rendészeti szervet – a községi, a városi képviselő-testület, a megyei
jogú városi közgyűlés, a fővárosban a fővárosi kerületi képviselő-testület és a közgyűlés – a
polgármesteri (főpolgármesteri) hivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény 17. § (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátása érdekében belső szervezeti
egységként, önálló költségvetési szervként, költségvetési szerv belső szervezeti egységeként
hozhat létre. A feladat a (2) bekezdésben meghatározott személy önálló alkalmazása útján is
ellátható. Önkormányzati rendészeti szervet több önkormányzat társulásos formában is
működtethet.
(2) Az önkormányzati rendészeti szerv tagjaként foglalkoztatható az önkormányzati
természetvédelmi őr, a közterület-felügyelő, a mezőőr, az rendészeti feladatokat ellátó
erdészeti szakszemélyzet, a rendészeti feladatokat ellátó jogosult erdészeti szakszemélyzet és
a halászati őr.
5. § (1) A rendészeti feladatokat ellátó személy, valamint személy- és vagyonőr az a magyar
állampolgár – személy- és vagyonőr, hegyőr, mezőőr esetében a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személy is – lehet, aki a tizennyolcadik életévét betöltötte,
cselekvőképes, a feladata ellátásához e törvényben és jogszabályban előírt képesítési
feltételekkel rendelkezik.
10. § (1) A rendészeti feladatokat ellátó személy a feladatai ellátása során mindig köteles
szolgálati igazolványát magánál tartani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgálati igazolvány tartalmazza
a) a rendészeti feladatokat ellátó személynek a
aa) családi és utónevét,
ab) fényképét,
ac) feladatkörét,
b) a munkáltató nevét,
c) a kibocsátó megnevezését, valamint
d) az igazolvány egyedi azonosítóját.
11. § (1) A rendészeti feladatokat ellátó személy köteles intézkedni vagy intézkedést
kezdeményezni, ha illetékességi területén, a törvényben meghatározott feladatai ellátása során
jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet,
mulasztást hoznak tudomására, amely törvényben meghatározott feladatai ellátásával
összefüggő ügyben beavatkozást tesz szükségessé.

(2) A rendészeti feladatokat ellátó személy köteles a – törvényben meghatározott feladataival
összefüggésben – hozzáfordulóknak a tőle elvárható segítséget, illetve felvilágosítást
megadni.
(3) Az intézkedés során rögzített személyes adatok az adatfelvételt, valamint az adatátvételt
követően az intézkedés alapján indult eljárásra irányadó határidőig kezelhetők. Ha az
intézkedést követően nem indul eljárás, akkor – az intézkedés során megszerzett – a
személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
(4) A rendőrség bármikor ellenőrizheti a rendészeti feladatokat ellátó személy által
alkalmazott intézkedések dokumentáltságát és jogszerűségét.
12. § (1) A rendészeti feladatokat ellátó személy által alkalmazott intézkedés nem okozhat
olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan nem áll arányban az intézkedés törvényes céljával.
(2) Több lehetséges és alkalmas intézkedés, valamint kényszerítő eszköz közül azt kell
választani, amely az eredményesség biztosítása mellett az intézkedéssel érintettre a legkisebb
korlátozással, sérüléssel vagy károkozással jár.
(3) A rendészeti feladatokat ellátó személy a kényszerítő eszköz alkalmazása előtt – ha az
intézkedés célját nem veszélyezteti – előzetesen figyelmezteti az intézkedés alá vont
személyt, hogy kényszerítő eszköz alkalmazására kerül sor.
(4) Az intézkedés folytán megsérült személy részére – amint ez lehetséges – segítséget kell
nyújtani, szükség esetén a rendészeti feladatokat ellátó személy gondoskodik arról, hogy a
sérültet orvos elláthassa, kórházi elhelyezése esetén a hozzátartozó vagy más, a sérülttel
kapcsolatban álló erről értesüljön.
(5) A vegyi eszköz alkalmazására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézkedés alá
vont személy ellenállása testi kényszer alkalmazásával nem törhető meg.
15. § (1) A rendészeti feladatokat ellátó személy jogosult törvényben meghatározott
feladataival összefüggő jogellenes cselekmény, szabálysértés, bűncselekmény elkövetésén
tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, valamint a cselekmény
folytatásában megakadályozni.
(2) A rendészeti feladatokat ellátó személy feladata ellátásakor, az általa védett vagyon őrzése
során az érintett épületet vagy építményt lezárhatja, az oda illetéktelenül belépni kívánó
személy belépését megakadályozhatja, valamint az illetéktelenül ott tartózkodókat
eltávolíthatja.
(3) A rendészeti feladatokat ellátó személy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott
intézkedés végrehajtása, valamint az ellenszegülés megtörése érdekében
a) testi kényszert és
b) vegyi eszközt
alkalmazhat, ha a tetten ért személy felszólítás ellenére a cselekményét folytatja, illetőleg a
felhívásnak nem tesz eleget.
24. § (1) Az 1. § (1) bekezdés c)–l) pontjában meghatározott – közszolgálati vagy
közalkalmazotti jogviszonyban álló – személy munkáltatója a működési területén illetékes
megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal – a rendészeti feladatokat ellátó személyek
ellenőrzése és törvényben meghatározott tevékenységük felügyelete, valamint a feladatellátás
összehangolása érdekében – írásbeli együttműködési megállapodást köt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy a III. Fejezetben meghatározott intézkedéseket
és kényszerítő eszközöket csak az együttműködési megállapodás megkötését követően
gyakorolhatja.

(3) A munkáltató a helyi rendőri szervnél kezdeményezi az (1) bekezdés szerinti
együttműködési megállapodás megkötését. A helyi rendőri szerv az együttműködési
megállapodás megkötésére irányuló megkeresést – a kézhezvételt követő – harminc napon
belül, javaslatával együtt köteles felterjeszteni a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságra. A
megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság az együttműködési megállapodást a megkeresés és a
helyi rendőri szerv javaslatának kézhezvételét követő harminc napon belül köti meg.
(4) Az együttműködési megállapodás tartalmazza különösen
a) az együttműködés területeit,
b) a rendészeti feladatokat ellátó személy tevékenysége ellátásáról, annak körülményeiről
nyújtandó tájékoztatás módját és tartalmát,
c) a kapcsolattartás módját, az együttműködéssel kapcsolatban eljárásra jogosult helyi rendőri
szervet,
d) az együttműködést segítő további rendelkezéseket,
e) a munkáltató kötelezettségét tartalmazó nyilatkozatot a jogszabályok és az együttműködési
megállapodásban foglaltak betartására vonatkozóan, valamint
f) a rendőrség szakmai felügyeletének gyakorlásához szükséges jelentési és kapcsolattartási
feladatokra vonatkozó rendelkezéseket.
(5) Az együttműködési megállapodás megszűnik, ha
a) azt határozott időre kötötték, az időtartam letelt és az együttműködést nem hosszabbították
meg,
b) abban a felek közösen megállapodtak,
c) azt az együttműködő fél felmondja, valamint
d) az együttműködők valamelyike jogutód nélkül megszűnik.
(6) A területileg illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság az együttműködési
megállapodást egyoldalúan felmondja, ha
a) az együttműködési megállapodás megkötéséhez szükséges feltételek már nem állnak fenn,
vagy
b) a rendészeti feladatokat ellátó szerv által kifejtett tevékenység mások jogait súlyosan vagy
visszatérően sérti.
III. A közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló
43/1999. (XI.26.) BM rendelet
2. § (1) A felügyelő a hozzáfordulónak felvilágosítást ad, továbbá tőle elvárható segítséget
nyújt.
(2) A felügyelő a tőle kért felvilágosításra szakszerűen, közérthetően köteles válaszolni.
(3) A felügyelő úgy nyújt segítséget, hogy az lehetőleg ne akadályozza meg egyéb szolgálati
feladatai ellátását.
3. § (1) A felügyelői intézkedést a napszaknak megfelelő köszönéssel, a személy nemének és
életkorának megfelelő megszólítással és a tervezett intézkedés közlésével kell megkezdeni.
Az intézkedés foganatosítása során az elérni kívánt célt egyértelműen kell megfogalmazni. Az
intézkedés során alkalmazott felszólításból, figyelmeztetésből a cselekmény jogsértő
jellegének abbahagyására, illetve a távozásra történő felhívásnak ki kell tűnnie.
(2) A felügyelői intézkedés során körültekintően kell eljárni. Lehetőleg meg kell előzni, hogy
a felügyelőt megtámadják, figyelmét az intézkedéstől elvonják.
(3) Több, egy időben szükséges intézkedés közül először a jogszabályok alapján
súlyosabbnak minősülő, illetve a körülmények szerint súlyosabb sérelemmel fenyegető
helyzetnek megfelelő intézkedést kell foganatosítani.

(4) Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a felügyelő a szolgálat befejezésekor – a
munkáltató által meghatározottak szerint – írásos jelentést készít a végrehajtott
intézkedésekről.
4. § (1) Az igazoltatás során a felügyelő elkéri az igazoltatott személyazonosító igazolványát
vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas okmányát. Ha az okmány valódisága
kétséges, a felügyelő ellenőrző kérdéseket tehet fel. Felszólíthatja az igazoltatott személyt
adatainak bemondására. A bemondott adatokat az okmányban foglaltakkal összehasonlítja.
(2) Az igazoltatás során meg kell állapítani a személy azonosságát, és rögzíteni kell annak a
személynek, járműnek az adatait, akinél, amelynél ez a további intézkedéshez, eljáráshoz
szükséges.
(3) A szabálysértési rendelkezések alkalmazásában katona által elkövetett szabálysértés esetén
a felügyelő a személyazonosság megállapítása után a katonákra vonatkozó rendelkezések
alapján jár el. Katona által elkövetett szabálysértés esetén a felügyelő a rendészeti szolgálattól
segítséget kérhet.
5. § (1) A felügyelő kizárólag a Kftv. 14. §-ában és a 21. §-ában meghatározott esetekben
jogosult a személyt vagy a járművet feltartóztatni. Amennyiben az érintett kifogásolja a
feltartóztatást, adatait [Kftv. 10. § (1) bekezdése] és a feltartóztatás okát a felügyelőnek
rögzíteni kell. Katona által vezetett jármű esetén a felügyelő a 4. § (3) bekezdése szerint jár el.
(2) A feltartóztatást meg kell szüntetni, ha az intézkedés elérte célját és további intézkedésre
nincs szükség.
6. § A felügyelő – jogszabályokban meghatározott esetekben és keretek között – szabálysértés
elkövetése miatt helyszíni bírság kiszabására jogosult. A helyszíni bírságolás során külön
jogszabály szerint kell eljárni.
8. § (1) A felügyelő szabálysértés észlelése esetén az eljárás alá vont ismert személy adatainak
feltüntetésével feljelentést tesz, ha
a) a szabálysértés miatt helyszíni bírság nem szabható ki, a szabálysértési eljárásról szóló
törvény szerinti szóbeli figyelmeztetés nem alkalmazható, vagy, ha a cél a helyszíni
bírságolással vagy szóbeli figyelmeztetéssel nem érhető el, vagy
b) az eljárás alá vont személy a szabálysértés elkövetését nem ismeri el, vagy a kiszabott
helyszíni bírság megfizetéséhez a felajánlott készpénz-átutalási megbízás átvételét
megtagadja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott körülményekre a feljelentésben utalni kell.
11. § A jármű megállítása, feltartóztatása során a felügyelőnek a közlekedési szabályok
figyelembevétele mellett úgy kell intézkednie, hogy a megállított, feltartóztatott jármű a
folyamatos közlekedést a szükségesnél tovább ne akadályozza.
20. § (1) A felügyelői járőrszolgálat a közterület-ellenőrzés általános formája. A járőrszolgálat
során egy vagy több felügyelő együttesen, előre meghatározott útvonalon látja el feladatát.
(2) Járőrszolgálatra a felügyelőt lehetőleg járőrtárssal vagy segítővel kell vezényelni.
(3) A felügyelő járőrtársként beosztható rendvédelmi szerv tagja mellé. A vegyes összetételű
járőrszolgálatban részt vevő felügyelő intézkedési jogára a közterület-felügyeletre vonatkozó
törvény szabályai az irányadók.
21. § (1) Őrszolgálatban a felügyelő az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő
vagyont (épületet, építményt, járművet vagy más dolgot) véd, őriz, illetve közbiztonsági
szempontból ellenőriz.

