Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
3/2001 (I.26) önkormányzati rendelete
a Közterület-felügyelet szervezetéről és működésének rendjéről
módosította:
43/2008. (VIII.29) sz. rendelet

79/2012.(XII.21) önkormányzati rendelet
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32.
cikkének (1) a) és (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés e)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII.
törvény kereteit figyelembe véve a következő rendeletet alkotja abból a célból, hogy
meghatározza a felügyelet szervezeti formáját, jogállását, feladatait és hatáskörét.
I.
A SZERVEZET ELNEVEZÉSE, JOGÁLLÁSA
1.§
(1) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az illetékességi területén a közterületek
rendjének és tisztaságának védelme, közterületen folytatott engedélyhez, illetve
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése,
megszakítása, megszűntetése illetve szankcionálása érdekében közterületfelügyeletet működtet.
(2) A szervezet neve:
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda
Közterület - Felügyelete (továbbiakban: Felügyelet).
(3) A Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája a Felügyelet vezetésével
megbízott köztisztviselőt (továbbiakban: felügyelet vezetője) és a felügyelőket Eger
Megyei Jogú Város Jegyzője, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója nevezi ki
határozatlan időre.”
II.
A FELÜGYELET FELADATA
2.§
A Felügyelet feladatát a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény és
végrehajtására kiadott jogszabályok valamint az önkormányzati rendeletekben
nevesített feladatok határozzák meg, kiemelten a 3-5 §-ban felsoroltak.
3.§
(1) A Felügyelet ellátja a törvényekben, illetve más jogszabályokban és e rendeletben
előírt feladatokat.
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(2) Feladatai különösen:
a.) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott,
engedélyhez,
illetve
útkezelői
hozzájáruláshoz
kötött
tevékenység
szabályszerűségének ellenőrzése,

b.) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok 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,
jogszabályellenesen elhelyezett építmények, tárgyak
eltávolításának
kezdeményezése),
d.) közreműködés Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének köztisztaságáról szóló
önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzésében,
e.) közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében,
f.) közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében,
g.) közreműködés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának
védelmében,
h.) közreműködés az állattarásról szóló önkormányzati rendeletben előírt
feladatok ellátásában (33/1999. (X. 19.) számú Önkormányzati rendelet)
i.) közreműködés a Szépasszonyvölgy, mint idegenforgalmilag kiemelt övezet
közlekedési, köztisztasági, közbiztonsági rendjének ellenőrzésében.
j.) járőrszolgálata teljesítése közben fokozott figyelmet fordít a drog fogyasztás
és terjesztés megelőzésére, megakadályozására és tetten érés esetén kapcsolatba
lép az ügyben eljárni jogosult hatósággal.
k.) járőrszolgálata teljesítése közben fokozott figyelmet fordít a fal felületek
firkálásának és a nem kijelölt helyre történő plakát ragasztás megelőzésére, és
tettenérés esetén kapcsolatba lép az ügyben eljárni jogosult hatósággal .
l.) ellátja a vásárokról és piacokról szóló 35/1995 (XI. 22.) számú Önkormányzati
rendeletben foglalt hatósági feladatokat és együttműködik a piac mindenkori
üzemeltetőjével és a vásárok szervezőjével.
m.) fokozottan felügyeli a kiemelten védetté nyilvánított épületeket és
területeket.
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n.) biztosítja a városi rendezvények zavartalan lebonyolítását.
o.) fokozott figyelmet fordít a zöldterületek és zöldfelületek rongálásának
megakadályozására (15/1999 (V.19) számú Önkormányzati rendelet a városi
zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és
létesítéséről)
4.§.
A Felügyelet közlekedésrendészeti feladatai különösen:
a. ) a Közgyűlés által rendeletben meghatározott, kiemelten védett, védett,
továbbá az időtartamban korlátozott várakozási övezetben közlekedő, illetve
várakozó járművek behajtási engedélyeinek ellenőrzése, visszaélés esetén külön
jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálása és az engedély
kiadójának értesítése, valamint annak visszatartása (a szabálysértési eljárás
lefolytatásáig) átvételi elismervény ellenében. (46/1998. (IX. 30.) számú
Önkormányzati rendelet a Korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről,
valamint a 11/1997. (IV. 30.) számú Önkormányzati rendelet a „Vár-zóna
közlekedési rendjéről.)
b.) korlátozott várakozási övezetek használatának felügyelete, a lakossági és
intézményi engedélyek ellenőrzése, intézkedés a Közgyűlés rendeletének
felhatalmazása alapján és szabályai szerint, (46/1998. (IX. 30.) számú
Önkormányzati rendelet a Korlátozott forgalmú belváros közlekedési
rendjéről.)
c.) a Közgyűlés külön rendeletének felhatalmazása alapján és szabályai szerint
kerékbilincs alkalmazása a korlátozott várakozási övezetek terültén az
időtartam
korlátozást túllépő, illetve díjfizetés nélkül várakozó, valamint közterületen
szabálytalanul elhelyezett járművekre, (17/1998 (X.19) számú Önkormányzati
rendelet a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról.)
d.) a rendőrhatóság értesítése mellett-, a közúti közlekedés szabályairól szóló
jogszabályban foglalt esetekben és felhatalmazás alapján-, a közút kezelőjének
megbízásából a járművek közterületről való eltávolítása iránti intézkedés
e.) a közlekedési korlátozás alá eső övezetekben – engedéllyel nem rendelkező járművek vezetőivel szemben figyelmeztetés alkalmazása, helyszíni bírság
kiszabása vagy szabálysértési eljárás kezdeményezése (46/1998. (IX. 30.) számú
Önkormányzati rendelet a Korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről,
valamint a 11/1997. (IV. 30.) számú Önkormányzati rendelet a „Vár-zóna
közlekedési rendjéről.)
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f.) a közút kezelőjének megbízása alapján a közterületen tárolt üzemképtelen
járművek eltávolítása iránti intézkedés.
5.§
A Felügyelet állattartással kapcsolatos feladatai különösen:
a.) a város belterületén a kóbornak vélt ebek jelzése a gyepmesteri szolgálat felé
b.) az engedélyezett területen kívüli eb - futtatást, - póráz nélküli sétáltatást
végzők szankcionálása
c.) a játszóterek területén történő eb-sétáltatások szankcionálása, illetve
intézkedések kezdeményezése a tevékenység megszüntetésére
III.
A FELÜGYELET EGYÜTTMŰKÖDÉSE
6.§
(1) A Felügyelet feladatai ellátása érdekében együttműködik:
a) a rendőrség, vám- és pénzügyőrség városban működő szerveivel,
b) az egyéb állami ellenőrző szervek, különösképpen az APEH és a
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség városi szerveivel,
c) a Hm-i Katasztrófa Védelmi Igazgatóság megyei és városi szerveivel,
d) a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségével és a városi polgárőr
egyesületekkel,
e.) a településrészi önkormányzat ügyintézőjével,
f.) a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal,
g.) a vásárok és piacok szervezőjével, üzemeltetőjével,
h.) a közterületek fenntartóival,
i.) a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervekkel, társadalmi
szervezetekkel.
(2) A Felügyelet az (1) bekezdésben foglalt szervekkel való együttműködése külön
megállapodásban kerül rögzítésre.
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IV.
A FELÜGYELŐ JOGAI, KÖTELEZETSÉGEI ÉS FELADATAI
7.§
(1) A közterület-felügyelő, a feladatkörében eljárva hivatalos személy s ezen
személyeknek kijáró védelem illeti meg a Btk. 137.§.-a értelmében.
(2) A közterület-felügyelő feladatát járőrszolgálat vagy őrszolgálat keretében
országosan egységes egyenruhában végzi.
(3) A közterület-felügyelő szolgálata teljesítésekor egyenruhájára (mellrészen,
baloldalt) kitűzve viseli az országosan egységes, egyedi azonosító számmal ellátott
felügyelői jelvényt.
(4) A közterület-felügyelőt szolgálati igazolvánnyal kell ellátni, amellyel intézkedés
előtt magát igazolni köteles.
(5) A közterület-felügyelő vagyonvédelmi feladatainak teljesítése során az
önkormányzat tulajdonában, vagy használatában lévő épületet, építményt
lezárhatja, megakadályozhatja, hogy oda illetéktelen személy belépjen, és az
illetéktelenül ott tartózkodókat eltávolíthatja.
(6) A közterület-felügyelő feladatának jogszerű ellátása során az életét, testi épségét
veszélyeztető vagy személyes szabadsága ellen irányuló támadás, illetve az ilyen
támadással közvetlenül fenyegető magatartás elhárítása érdekében önvédelmi
eszközként és jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében
testi erőt, könnygázszóró palackot alkalmazhat. (A Közterület-felügyeletekről szóló
1999. évi LXIII. tv.)
(7) Tilos a (6) bekezdésben foglalt eszközök alkalmazása támadásra, illetve
védekezésre képtelen állapotban lévő személlyel, terhes nővel és 14 éven aluli
gyermekkel szemben.
(8) A közterület-felügyelő a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII tv 47.§. (5)
bekezdése alapján illetménypótlékra jogosult, mivel a munkavégzésre munkaideje
nagyobb
(9) részében egészségkárosító kockázatok között kerül sor, amely a közterületfelügyelő számára fokozott megterhelést jelent. A pótlék mértéke az illetményalap
45%-a.
(10) Az alkalmazás változó munkahelyre szól, a munkaidő pedig a - Munkaügyi
Jogszabályokban foglaltak betartásával - járőrszolgálati - vezénylés alapján történik,
a mindenkori hivatali munkarendtől eltérően.
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V.
A FELÜGYELET VEZETŐJÉNEK FELADATAI
8.§
(1.) Felelős a Felügyeletre vonatkozó jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben,
valamint a szabályzatban foglalt előírások megtartásáért, illetve végrehajtásáért.
(2.) Meghívásra vagy felkérésre részt vesz az önkormányzatnak a Felügyelet
működésével vagy feladatkörével foglalkozó ülésein.
(3.) Jogszabályi előírások szerint beszámol, illetőleg összefoglaló kimutatást készít a
szakmai felügyeletet gyakorló részére a Felügyelet tevékenységéről.
(4.) Elkészíti a Felügyelet dolgozóinak munkaköri leírását és részt vesz a köztisztviselői
minősítések készítésében, valamint javaslatot tesz a felügyelők bér, jutalom, jutalék
megállapítására.
(5.) Kiadmányozza a Felügyelet által készített előterjesztéseket, intézkedéseket,
javaslatokat, feljelentéseket és egyéb levelezéseket. Kiadmányozási jogkörét az általa
meghatározott módon átruházhatja.
(6.) Irányítja a Felügyelet ügyviteli tevékenységét.
(7.) Irányítja a felügyelők munkáját, ellenőrzi feladatellátásukat.
(8.) Meghatározza a területi feladatok végzésének helyét és időpontját, illetve indokolt
esetben a járőrszolgálat útvonalát.
Ezek ellátását időszakonként ellenőrzi.
(9.) Rendelkezik a felügyelői szolgálat ellátásával kapcsolatos bizonylatolási és
nyilvántartási dokumentáció rendszeréről, a szolgálat ellátásának ellenőrzési
rendjéről.
(10.) Naptári hétre szóló szolgálati beosztást készít.
(11.) Ellenőrzi és kiadmányozza a Felügyelet gazdasági ügyeivel kapcsolatos
intézkedéseket.
(12.) Jogosult a közterület-felügyelői jogok gyakorlására.
(13.) A Felügyelet vezetőjének távollétében feladatait, a helyettese látja el.
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VI.
Kiemelt feladatok ellátása
9.§.
(1) A közterület – felügyelő feladatai ellátása során kiemelt figyelmet köteles fordítani a
zöldfelület rongálásának, a közterület megállapodás nélkül történő igénybe
vételének, a környezet károsításának megakadályozására, (pl: falfirka), a vásárokra
és piacokra, valamint a fizető - várakozó helyek használatára vonatkozó előírások
betartatására, illetve a drog terjesztés és fogyasztás megelőzésére és
megakadályozására.
(2) Az (1) bekezdésben, valamint külön utasítás esetén meghatározott feladatokat
eredményesen ellátó Közterület-felügyelőket, a munkáltatói jogkör gyakorlója
évenként céljutalomban részesítheti, amely nem haladhatja meg 3 havi
illetményüket.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok után céljutalom csak abban az esetben
fizethető ki, ha a helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000 (II.23.) BM
rendelet 5.§. (3) bekezdés alapján tervezett bevételek maradéktalanul teljesülnek.
(4.) A céljutalom a költségvetésben tervezhető, általános jutalmazási keretet nem
érinti. A kifizetés alapját a 10/2000 (II.23.) BM rendelet végrehajtásából származó
bevétel képezi, mely fedezetet nyújt a munkáltatói járulékok megfizetésére is.
VII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉS
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 11/1991 (VI.12) számú
önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Dr Estefán Géza
Dr Nagy Imre

