
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

40/2004. (IV.30.) rendelete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala keretében
működő Közterület–felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete A Közterület-felügyeletről szóló
1999.  évi  LXIII.  Törvény  1.§  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján   jelen
rendeletében  hagyja  jóvá  a  Kiskunfélegyházi  Közterület-felügyelet  (későbbiekben:
Felügyelet)  feladatát,  hatáskörét,  szervezetét  szabályozó  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatot.

A szervezet elnevezése, székhelye:

1.§

A szervezet elnevezése: Városi Közterület-felügyelet Kiskunfélegyháza
A szervezet székhelye: Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 1.

A Felügyelet jogállása, szervezete:

2.§

A Felügyelet a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egysége, Közterület-felügyelet 
elnevezéssel, a Városüzemeltetési Osztályon belül. 

3.§

A szervezet irányítását a Városüzemeltetési Osztály vezetője látja el. 

4.§

A Felügyelet tagjait a Jegyző nevezi ki. 

5.§

A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy.

6.§

A Felügyelet működési területe Kiskunfélegyháza város közigazgatási területe.

A Felügyelet feladata:

7.§
A Felügyelet hatáskörébe tartozik:

(1) Közterületek jogszerű használatának a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve 
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének a vizsgálata.

(2) A közterület rendjére és biztonságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 
megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása.

(3) Közreműködés a tevékenységükhöz kapcsolódó feladatokban, különösen: a 
környezetvédelem, a közrend és közbiztonság, az önkormányzati vagyon védelme, a 
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köztisztasági szabályok betartása, és az állategészségügyi- ebrendészeti feladatok ellátása 
terén.

8.§

A felügyelő köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a feladatkörébe tartozó 
jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel, vagy ilyet hoznak a tudomására.

A felügyelő intézkedési jogköre:

9.§

A felügyelő intézkedése nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan nem áll arányban 
az intézkedés törvényes céljaival.

10.§

Több intézkedés közül azt kell választani, amely az intézkedéssel érintettre a legkevesebb 
korlátozással, sérüléssel, károkozással jár.

11.§
A felügyelő jogosult.

(1) Felvilágosítást kérni
(2) Az érintett személy személyazonosságának megállapítása érdekében igazoltatni
(3) Az (1) és (2) bekezdés esetében az intézkedést megtagadót feltartóztatni
(4) A személyazonosságát nem igazolót előállítani
(5) A szabálysértés elkövetőjét helyszíni bírsággal sújtani. A közterület- felügyelő bírságolási 

hatáskörei az 1. számú mellékletben találhatók.
(6) Azt a dolgot, aminek elkobzását a Szabálysértésekről szóló törvény lehetővé teszi, átvételi

elismervény ellenében visszatartani
(7) Kerékbilincset alkalmazni
(8) Az illetékes rendőri szervet megkeresni
(9) A közútról eltávolítani a hatósági jelzéssel nem rendelkező azon járművet, amely közúti 

forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt
(10)Az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő területet lezárni, megakadályozni, 

hogy oda illetéktelen személy belépjen, az ott illetéktelenül tartózkodókat eltávolítani

A felügyelő eljárása, jogorvoslat:

12.§

(1)  A felügyelő  eljárására,  valamint  az  azzal  szembeni  jogorvoslatra  az  Államigazgatási
eljárás általános szabályairól,  illetve A szabálysértésekről szóló törvény rendelkezéseit  kell
alkalmazni.
(2) Ha a felügyelői intézkedést követően eljárás nem indul, az intézkedéssel szemben 
panasznak van helye. A panaszt az intézkedés napjától számított 8 napon belül a jegyzőhöz 
kell benyújtani
(3) A jegyző a panasz tárgyában- a beérkezéstől számított 8 napon belül- az Államigazgatási 
eljárás általános szabályai szerint határozattal dönt. A határozat ellen a panaszos a megyei 
közigazgatási hivatal vezetőjénél fellebbezéssel élhet.
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A felügyelet végrehajtásának eszközei:

13.§

(1) A felügyelő a jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében testi erőt 
vagy könnygázszóró palackot alkalmazhat.

(2) A kényszerítő eszköz alkalmazását az intézkedést követően haladéktalanul jelenteni kell a 
jegyző útján az illetékes rendőrkapitányságnak, amely dönt annak jogszerűsége felől.

(3) A felügyelő az intézkedéssel érintett személyről az intézkedés során, környezetről, 
körülményről, tárgyról kép-, hangfelvételt készíthet, amely azonban csak az adott 
eljárásban, jogszabály előírása alapján használható fel.

A Felügyelet működési rendje:

14.§

A Felügyelet éves munkaterv alapján végzi tevékenységét. A munkatervbe fel kell venni: 
(1) A képviselőtestület folyamatos határidejű, vagy átfogó, nagyobb feladatot igénylő 

határozatainak végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 
(2) A Polgármester által meghatározott feladatokat
(3) A Jegyző által meghatározott feladatokat.

A Felügyelet kapcsolattartási rendszere:

15.§

(1) A Felügyelet köteles együttműködni a Polgármesteri Hivatal vezetőivel, és osztályaival
(2) A felügyelők kapcsolatot tartanak a rendőrséggel, polgári védelemmel, hivatásos 

önkormányzati tűzoltósággal, vám-, és pénzügyőrséggel, polgárőrséggel, mezőőri 
szolgálattal, és a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervekkel.

A Felügyelet ellenőrzési módszere:

16.§

(1) A város területét ellenőrzési körzetekre kell felosztani, ahol az ellenőrzést 
járőrszolgálatban két felügyelő végzi, heti bejárási munkaterv szerint. 

(2) A Felügyelet tagjai napi jelentést készítenek munkájuk eredményéről.
(3) Állami ünnepek, nagyobb rendezvények alkalmával a Városüzemeltetési Osztály vezetője 

határozza meg a felügyelők napi beosztását.

A felügyelők feladatai:

17.§

A felügyelők feladatait, hatáskörét a jogszabályok, így különösen az Államigazgatási eljárás 
általános szabályairól, a Szabálysértésekről, a Közterület- felügyeletről szóló törvény, 
valamint a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. 

18.§

A felügyelő köteles a hozzáfordulóknak a tőle elvárható segítséget nyújtani, felvilágosítást 
megadni.

19.§

A felügyelő az intézkedés megkezdése előtt köteles felügyelői minőségét szóban közölni, és 
magát szolgálati igazolvánnyal és felügyelői jelvénnyel igazolni.
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20.§

A városközpont kiemelt övezetein belüli fő feladatokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

Alkalmazási követelmények, munkakörülmények:

21.§

Felügyelőként egészségileg és fizikailag alkalmas magyar állampolgár alkalmazható, aki 
vizsgát tett a Közterület- felügyeletről szóló törvény, és a végrehajtására kiadott 
rendelkezések ismeretéből. Az alkalmasság konkrét feltételeit a 78/1999. (XII. 29.) EüM- BM
együttes rendelet tartalmazza.

22.§

A felügyelő köztisztviselő. Közszolgálati jogviszonyára A köztisztviselők jogállásáról szóló 
törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

23.§

A Közterület- felügyeleti csoportnál alkalmazottak munkaideje megegyezik a Polgármesteri 
Hivatal dolgozóinak munkaidejével.

24.§

A Jegyző a Felügyelet dolgozóit munkaidőn túli feladatok ellátására munkanapokon és 
munkaszüneti napon is berendelheti.

25.§

(1) A felügyelőt szolgálati igazolvánnyal, jelvénnyel és egyenruhával kell ellátni.
(2) A szolgálati igazolvány tartalmazza a felügyelő arcfényképét, nevét, a munkáltató szerv 
megnevezését, címét, felügyelői jelvénye számát. 
(3) A Közterület- felügyelők egyenruhájára, jelvényére, és szolgálati igazolványára vonatkozó

további szabályokat a 46/1999. (XII. 8.) BM rendelet tartalmazza. 

Záró rendelkezések

26.§

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 28/2003. 
(XI.07.) , és a 25/1997. (VI.10.) számú önkormányzati rendelet.

Kiskunfélegyháza, 2004. április 29.

               Ficsór József                                               Dr. Fehérváriné dr. Csölle Yvette
                Polgármester                                                                      Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2004. április 30.

                 Dr. Fehérváriné dr. Csölle Yvette
                                   Jegyző
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1. számú melléklet

Közterület- felügyelet hatásköri- bírságolási jogai:

I. 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet: az egyes szabálysértésekről

1.  1.§ (1) Közerkölcs megsértése
2.  2.§ Állatkínzás
3.  3.§ (1) Veszélyeztetés kutyával
4.  6.§ Csendháborítás
5.  7.§ (1) Köztisztasági szabálysértés
6.  8.§ Hirdetményekkel kapcsolatos szabálysértés
7.  9.§ (1) Veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobásával
8.  12.§ Szeszesital árusítás, - kiszolgálás, - fogyasztás tilalmának megszegése
9.  17.§ Tiltott fürdés
10. 18.§ Jégen tartózkodás szabályainak megszegése
11. 54.§ Közúti közlekedés szabályainak kisebb fokú megsértése
12. 60.§ Útügyi Szabálysértés

II. 36/1995. (XII.30.) ök. sz. rendelet az állatok tartásáról

1. Tiltott állatviadal

2. Küzdő eb behozatali, tenyésztési tilalmának megszegése

3. Állatbetegség elleni védekezés elmulasztása

4. marhalevéllel kapcsolatos szabálysértés

III. 8/2001. (IV.6.) ök. sz. rendelet a közterület- használat szabályozásáról

1. Közterület engedély nélküli használata

IV. 5/2003. (III.3.) ök. sz. rendelet a környezetvédelem helyi szabályozásáról

1. Környezetvédelmi szabálysértés

V. 7/2001. (IV.6.) ök. sz. rendelet a köztemetőkről, és a temetkezés rendjéről

1. Köztemetők rendjének megsértése

VI. 39/2002. (XII.16.) ök. sz. rendelet a vásárokról és a piacokról

1. A vásár-, és piactartás szabályainak megsértése
 

A helyszíni bírság összege: 500- 10000 Forint
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2. számú melléklet

A Közterület- felügyelet kiemelt feladatai:

1. Úttest, járdák tisztaságának, télen csúszásmentességének ellenőrzése

2. Környezetvédelem érvényesítése

3. A közterület- használat helyszíni ellenőrzése

4. A város közigazgatási területén a 36/1995 (XII. 30) ök. sz rendeletében meghatározott 
állattartással kapcsolatos tetten ért szabálysértők ellen eljárás kezdeményezése:
 kutyák póráz, szájkosár nélküli sétáltatása
 kutyák tilos helyre bevitele
 kutyák által okozott szennyezés

5. Kereskedelmi ellenőrzés közterületen árusítóknál a közterület- használati engedély 
vonatkozásában.

6. Városi rendezvények esetén közreműködés- amennyiben nem a Polgármesteri Hivatal 
rendezi, úgy a mindenkori rendező téríti a Közterület- felügyelet munkavégzéséért járó 
munkadíjat.

7. Tiltott parkolás ellenőrzése, platánfák védelme.  
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