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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
 
Tárgy:  Javaslat az Újpesti Közterület-felügyeletről szóló rendelet 
elfogadására 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület az Újpesti Közterület-felügyeletről szóló, jelenleg 
hatályos rendeletét 2009-ben fogadta el. Időközben olyan jogszabály-
változásokra került sor, amelyek indokolttá teszik a rendelet 
felülvizsgálatát. 
A hatályos rendeletünk számos ponton szó szerint megismétli a 
közterület-felügyeletről szóló törvény rendelkezéseit, amelyre azonban a 
jelenleg alkalmazandó jogszabály-szerkesztési szabályok alapján már 
nincs mód. Önkormányzati rendeletben csak olyan kérdéseket lehet 
szabályozni, amelyekre a törvény kifejezetten felhatalmazást ad, vagy 
amely kérdéseket magasabb szintű jogszabály nem rendez. Mivel a 
közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény jelenleg hatályos 
szövege részletesen szabályozza a közterület-felügyelő intézkedési 
jogkörét, az adatkezelés szabályait, a felügyelői intézkedéseket, valamint 
a felügyelő által használható kényszerítő eszközöket, így ezek 
vonatkozásában az önkormányzatoknak már nincs szabályozási 
lehetősége. 
A rendelet megalkotásánál figyelemmel kell lenni a Fővárosi 
Önkormányzattal 2009-ben kötött azon megállapodásra is, amelyben a 
két önkormányzat meghatározta az egyes közterület-felügyeleti feladatok 
egymás közötti megosztását. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet fogadja 
el. 
 
 
 
Ú j p e s t, 2012. április 12. 
 
     
         Rádi Attila 
 



  

Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja az Újpesti Közterület-felügyeletről szóló 
rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület 
Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (……) 
önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Képviselő-testületének 
…/2012. (…...) 

önkormányzati rendelete 
 

az Újpesti Közterület-felügyeletről 
 

(T E R V E Z E T) 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (2) és (6) 
bekezdésében, valamint 4. § (2) bekezdésében  kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Az Önkormányzat a közigazgatási területén lévő közterületek 

rendjének és tisztaságának védelme, valamint az önkormányzati vagyon 
védelme érdekében közterület-felügyeletet működtet Újpesti Közterület-
felügyelet  elnevezéssel. 

(2) Az Újpesti  Közterület-felügyelet (a továbbiakban: Közterület-
felügyelet) a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként működik. 
 

2. § 
 
A Közterület-felügyelet feladatai - a Budapest Főváros Önkormányzatával 
kötött megállapodásban foglaltakra figyelemmel - a közterület-
felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (4) bekezdésében 
meghatározott feladatokon túlmenően: 
   a) a közterületen jogosulatlanul, jogszabályellenesen elhelyezett 

építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése az illetékes 
hatóságnál (szervnél), 

   b) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a 
szükséges eljárás lefolytatása más szerv hatáskörébe tartozik, 

   c) közreműködés a közterületi szeszesital fogyasztást tiltó, illetve a 
dohányzást korlátozó szabályok betartatásában, 

   d) a közút kezelőjének megbízása alapján, a jogszabályokban 
meghatározott feltételekkel a járművek közterületről való 
eltávolítása iránti intézkedés, 

   e) a közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolítása iránti 
intézkedés, 

   f) közreműködés az Önkormányzat, illetve az Önkormányzat 
intézményei és gazdasági társaságai által szervezett rendezvények 
biztosításában, 



  

   g) a vonatkozó jogszabályokban, illetve az Önkormányzat 
rendeleteiben meghatározott egyéb feladatok ellátása. 

 
3. § 

 
Az Önkormányzat közigazgatási területén - a Budapest Főváros 
Önkormányzatával kötött megállapodásban foglaltakra figyelemmel - a 
Fővárosi Közterület-felügyelet látja el az alábbi feladatokat: 
   a) a kóbor ebek befogása, őrzése, értékesítése vagy ártalmatlanná 

tétele, 
   b) kerékbilincs alkalmazása a közterületen szabálytalanul elhelyezett 

járműveken, 
   c) a közterületen létesített taxiállomások használatának ellenőrzése. 
 

4. § 
 
A közterület-felügyelő egyenruhája karjelzésén Újpest címere és az 
„Újpesti Közterület-felügyelet” felirat látható. 
 

5. § 
 
A Közterület-felügyelet a tevékenységéről évente – a tárgyévet követően 
február 28. napjáig – írásos beszámolót készít a fenntartó Önkormányzat 
részére. 
 

6. § 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert mindazon döntések 
meghozatalára, amelyeket a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. 
törvény a képviselő-testület hatáskörébe utal feltéve, hogy az nem 
tartozik a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe. 

 
7. §. 

 
Ez a rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba. 
 

8. § 
 
Hatályát veszti az Újpesti Közterület-felügyeletről szóló 10/2009. (IV.03.)  
önkormányzati rendelet. 
 
 
  

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
Polgármester 

 
 


