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MEGÁLLAPODÁS 

a közterület-felügyeleti feladatok átadás átvételéről, ellátásáról 

 

 

E megállapodás létrejött 

- egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) 
1052 Budapest V., Városház u. 9-11. - képviseli: Dr. Demszky Gábor főpolgármester -, 

- másrészről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Újpest 
Önkormányzata), 1041 Budapest IV., István út 14. - képviseli: dr. Derce Tamás polgármester – 

(a továbbiakban együtt: Felek) között, az alábbiak szerint: 

 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. 1. § (2) bekezdése és a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 63. § (4) bekezdése, valamint a Fővárosi Közgyűlés többször módosított 
74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. sz. rendelet 1. § (3) bekezdése rendelkezéseire való hivatkozással, 
továbbá figyelemmel a Fővárosi Közgyűlés 1948/2000.(09. 26.) sz. határozatára a Felek a közterület-
felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyában a következőkben állapodnak meg: 

 

1. A Fővárosi Önkormányzat Budapest Főváros IV. kerület Újpest teljes közigazgatási területére 
szóló illetékességgel 2009. május 01-i hatállyal, határozatlan időre átadja, Újpest 
Önkormányzata átveszi a vonatkozó jogszabályokban előírt, alábbiakban megjelölt 
feladatokat: 

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, jogszabály-
ellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése), 



 

 

d) közreműködés a főváros köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelet 
végrehajtásának ellenőrzésében, 

e) közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében, 

f) közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében, 

g) az 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében meghatározott kóbor állatok 
befogásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok kivételével, közreműködés az 
állategészségügyi és eb-rendészeti feladatok ellátásában, 

h) a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott védett övezetekben közlekedő, 
illetve várakozó járművek behajtási- és behajtási-várakozási hozzájárulásainak, 
valamint a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványainak ellenőrzése, 
visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, a 
hozzájárulás kiadójának értesítése, 

i) a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott várakozási övezetekben 
várakozó gépjárművek várakozási hozzájárulásainak, valamint a mozgásában 
korlátozott személyek parkolási igazolványainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön 
jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának 
értesítése, 

j) 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, 

k) a közút kezelőjének megbízása alapján, a közterületen tárolt üzemképtelen járművek 
eltávolítása iránti intézkedés, 

 

2. A Fővárosi Közterület-felügyelet látja el a jelen megállapodás hatályba lépését követően is 
Budapest IV. kerület közigazgatási területén a következő feladatokat: 

 a) a kóbor állatok befogása, őrzése, érékesítése, vagy ártalmatlanná tétele; 

 b) kerékbilincs alkalmazása közterületen szabálytalanul elhelyezett járműveken; 

 c) közterületen létesülő taxiállomások használatának ellenőrzése. 
 

 

3.  Felek megállapodnak abban, hogy a Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyelettel 
kapcsolatos feladatainak (vagy a Fővárosi Közterület-felügyelet feladatainak) bármely, 
jövőben bekövetkező jogszabályváltozás miatti módosulása esetén:  



 

 

a) valamely jelen megállapodás 1-2. pontjaiban szereplő feladat megszűnése egyúttal – 
a Felek külön intézkedése nélkül, a jogszabály erejénél fogva – a megállapodás 
vonatkozó részének a megszűnését is jelenti; 

b) új feladat keletkezéskor pedig ezen új feladat a Fővárosi Önkormányzat (illetve a 
Fővárosi Közterület-felügyelet) feladata. Ezen új feladat esetleges átadásáról – 
bármely Fél kezdeményezését követően – külön egyeztetnek, illetve annak 
eredményeképpen a jelen megállapodást a Felek közös akarattal, megfelelően 
módosíthatják. 

 

 

4. Újpest Önkormányzata a jelen megállapodás alapján átvett feladatok és hatáskörök 
ellátásához - az 1990. évi LXV. tv. 63. § (4) bekezdésében biztosított - pénzeszköz átadásra 
nem tart igényt. 

 

 

5. A Fővárosi Közterület-felügyelet által ellátott feladatokkal kapcsolatos helyszíni bírság 
bevételek a Fővárosi Önkormányzatot, az Újpest Önkormányzata által - a jelen 
megállapodással átvett közterület-felügyeleti feladatok végrehajtása során - kirótt helyszíni 
bírságbevételek Újpest Önkormányzatát illetik meg. 

 

6. Az 1999. évi LXIII. tv. 23. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti panasz ügyekben az érintett 
közterület-felügyelői intézkedés szerinti illetékesség alapján a főjegyző, illetve a jegyző jár el. 

 

7. A Felek kifejezik azon szándékukat, hogy előzetes egyeztetés mellett kölcsönösen 
együttműködnek Budapest IV. kerületében szervezett közterületi akciók, programok 
végrehajtásában. 

 

8. A Fővárosi Önkormányzat - a Fővárosi Közterület-felügyelet útján - Budapest Főváros IV. 
kerület Újpest Önkormányzatával külön megállapodásban foglaltak alapján szakmai 
közreműködést biztosít a közterület-felügyelők továbbképzéséhez és az egyenruházati 
ellátáshoz. 

 

9. A Fővárosi Önkormányzat vállalja, hogy a közterület-felügyeletről szóló fővárosi rendelet 
módosításának - jelen megállapodással átadott közterület-felügyeleti feladatokat érintő - 
tervezetéről Újpest Önkormányzatát tájékoztatja. 

 

10. Újpest Önkormányzata vállalja, hogy az általa létrehozott közterület-felügyeleti szervezeti 
egységét a jelen megállapodásból származó feladatok végrehajtásáról  minden év február 



 

 

28.-ig a hatáskörrel rendelkező bizottság  ülésén beszámoltatja, és arról, valamint a 
meghozott határozatról a Fővárosi Önkormányzatot harminc napon belül tájékoztatja.  

 

11. A Felek a megállapodás felmondását legalább a tárgyévet követő éves költségvetés 
elfogadásának jogszabályi határidejét megelőző 6 hónappal kezdeményezhetik. 

 

12. Amennyiben a megállapodás felmondása kapcsán a közvetlenül érintett közterület-
felügyelő(k) közszolgálati jogviszonyának folyamatossága áthelyezéssel nem biztosítható, a 
jogviszony(uk) megszűnésének költségeit a kezdeményező fél viseli. 

 

13. A megállapodás módosítását bármelyik fél, bármikor kezdeményezheti. A másik fél a 
kezdeményezést követően köteles a módosítási javaslatokra vonatkozó érdemi nyilatkozatot 
a kezdeményezőnek a javaslat benyújtását követő második hónap utolsó nap napjáig 
megküldeni, haladéktalanul megkezdeni a tárgyalásokat, s dönteni a módosítási javaslatokról. 

 
14.  A közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről kötött megállapodás a Fővárosi 

Közgyűlés és a Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértő határozatát követően a 
főpolgármester és a polgármester aláírásával lép hatályba. 

 
15.  A Fővárosi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Megállapodás 1/j és 1/k) 

pontjában foglaltak végrehajtása érdekében a kezelésében lévő IV. kerületi közterületekről 
történő jármű- eltávolítás iránti intézkedésre irányuló megbízást ad a kerületi közterület-
felügyeletnek a jelen megállapodás 1. pontja szerinti időtartamra, a megbízás adása a 
Fővárosi Önkormányzat számára pénzügyi kötelezettséggel nem járhat. 

16. Jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.  
 

Budapest, 2009. ……………hó……..nap 
 

…………………………………….. 
dr. Demszky Gábor 

főpolgármester 

…………………………………… 
dr. Derce Tamás 

polgármester 
 

Ellenjegyezte: 

Főjegyző megbízásából: 

 

…….…………………………………….. 
Megyesné dr. Hermann Judit 

………………………………………….. 
dr. Vitáris Edit 



 

 

aljegyző jegyző 
 
 
Záradék: 

A jelen megállapodásból származó, a Fővárosi Közterület-felügyelet feladat-, hatáskörét és 
illetékességét érintő változásokat tudomásul veszem. 
 
Budapest, 2009. ……………………hó ………nap. 
 
      ….……………………..………………………… 
        Miklós István 
          Fővárosi Közterület-felügyelet 
         közterületi  igazgató-helyettese 
        mb. igazgató 


