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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 

Tárgy:  Javaslat az Újpesti Önkormányzati Rendészetről szóló önkormányzati 
rendelet elfogadására 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület ! 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 
rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, szíveskedjen 

elfogadni. 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük 
a jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint. 

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A Képviselő-testület a 46/2017. (II.23.) számú határozatával úgy döntött, hogy a 
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztály keretében önálló szervezeti 

egységként működő Újpesti Közterület-felügyelet elnevezése 2017. április első 
napjától kezdődően - Újpesti Önkormányzati Rendészetre változzon.  
A közterület-felügyelet működését szabályozó önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatát, illetve az egyéb érintett rendeletek módosítását a hivatkozott 
képviselő-testületi határozat teszi szükségessé. A rendelet-tervezet tartalmilag a 

korábbi szabályozással azonos rendelkezéseket tartalmaz, az időközi jogszabályi 
változásokból eredő kisebb pontosítások átvezetésével. 

b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  

A szabályozásnak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 
c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozás az adminisztratív terheket érdemben nem növeli. 
d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 

A rendeletalkotás szükségességét az a) pont szerinti képviselő-testületi határozat 
indokolja. 

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek a 

Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre állnak, az alkalmazás érdemi 
többletköltséggel nem jár. 

 
 

Újpest, 2017. március 10. 
 
 

 
         Dr. Tahon Róbert 
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Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja az Újpesti Önkormányzati Rendészetről szóló 

rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (……) önkormányzati rendeletét. 

 
Felelős: polgármester 

Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

…/2017. (…..) 

önkormányzati rendelete 
 

az Újpesti Önkormányzati Rendészetről 
 

(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, 4. § (2) bekezdésében, valamint 6. § (1) bekezdésében  kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
(1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) az illetékességi területén lévő közterületek rendjének és 

tisztaságának védelme, valamint az önkormányzati vagyon védelme érdekében 
közterület-felügyeletet működtet Újpesti Önkormányzati Rendészet elnevezéssel. 

(2) Az Újpesti  Önkormányzati Rendészet a Polgármesteri Hivatal belső 
szervezeti egységeként működik. 
 

2. § 
 

Az Újpesti Önkormányzati Rendészet feladatai 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) intézkedés az önkormányzati rendeletben meghatározott közösségi 
együttélés alapvető szabályainak elmulasztása esetén, az önkormányzati 

rendeletben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása, ennek során 
helyszíni bírságot is kiszabhat, 

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

 

3. § 
 

(1) Az Önkormányzat megállapodást köthet Budapest Főváros 
Önkormányzatával a közterület-felügyeleti feladatok ellátására, az egyes feladatok 
ellátásának megosztására. Az Újpesti Önkormányzati Rendészet – a 2. §-ban 
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foglaltakon túlmenően - ellátja a megállapodásban meghatározott egyéb 
feladatokat. 
 (2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás jóváhagyásáról a Képviselő-

testület dönt. 
 

4. § 
 

A közterület-felügyelő egyenruhája karjelzésén Újpest címere és az „Újpesti  
Önkormányzati Rendészet” felirat látható. 
 

5. § 
 

(1) Az Újpesti Önkormányzati Rendészet –jogszabályi keretek között, illetve 
szükség szerint külön együttműködési megállapodások alapján  -  együttműködik a 
rendőrséggel, a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel, 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. 
 (2) Az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodások jóváhagyásáról 
a polgármester dönt. 

 
6. § 

 
Az Újpesti Önkormányzati Rendészet  a tevékenységéről évente – a tárgyévet 
követően február 28. napjáig – írásos beszámolót készít a fenntartó Önkormányzat 

részére. A beszámoló jóváhagyásáról a polgármester dönt. 
 

7. § 
 
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. 
 

8. § 

 
Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba. 

 
9. § 

 

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 60/2012. (XII.21.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklet 4. pont (Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság 
feladat- és hatásköre) 4.3. alpontjában a „Közterület-felügyelet” szövegrész 

helyébe az „Újpesti Önkormányzati Rendészet” szövegrész lép. 

 
10. § 

 
A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 9/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet  

   a) 3. §-ában az „Újpesti Közterület-felügyeletet” szövegrész helyébe az „Újpesti 
Önkormányzati Rendészetet”  
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   b) 4. §-ában a „közterület-felügyelet” szövegrész helyébe az „Újpesti 
Önkormányzati Rendészet”  

szövegrész lép. 

 
11. § 

 
Hatályát veszti az Újpesti Közterület-felügyeletről szóló 26/2012. (IV.27.) 

önkormányzati rendelet. 
 
 

 
 

 
 

Dr. Tahon Róbert 

jegyző 

 Wintermantel Zsolt 

polgármester 
 

 
 
 

 
Indokolás 

 
A Képviselő-testület a  46/2017. (II.23.) számú határozatával úgy döntött, hogy „A 
Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési 

Főosztály keretében önálló szervezeti egységként működő Újpesti Közterület-
felügyelet elnevezése 2017. április első napjától kezdődően - Újpesti 

Önkormányzati Rendészetre változzon. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy a szükséges rendeleti és egyéb módosításokat, a 2017. március havi rendes 
Képviselő-testületi ülésre terjessze elő.” 

 
A közterület-felügyelet működését szabályozó önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatát, illetve az egyéb érintett rendeletek módosítását a hivatkozott 
képviselő-testületi határozat teszi szükségessé. A rendelet-tervezet tartalmilag a 
korábbi szabályozással azonos rendelkezéseket tartalmaz, az időközi jogszabályi 

változásokból eredő kisebb pontosítások átvezetésével. 
 

 
 


