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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP
E-szám: 24/2017.
Tárgy: Beszámoló
tevékenységéről

a

Budakörnyéki

Közterület-felügyelet

2016.

évi

Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó neve: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése

Vezetői ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő
előadó osztályvezetője
Pénzügyi ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő

pénzügyi osztályvezető
Törvényességi ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő
Nagykovácsi, 2017. február 15.
jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.
Nagykovácsi, 2017. február 15.

polgármester
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Tisztelt Képviselő-testület!

A településeken élő lakosság jó közérzetének alapvető feltétele a közrend és a
közbiztonság, valamint a köztisztaság megfelelő állapota. A települések közterületei
a legfontosabb olyan közösségi életterek, amelyeknek nyugalma, rendezettsége,
rendeltetésszerű használata alapvetően meghatározza a lakosság közérzetét,
közállapotról vallott nézetét és egy adott település élhetőségének megítélését.
A Budakörnyéki Közterület-felügyeletet 5 társult tagönkormányzat alapította. Az
intézmény 2014. július 1-től működik és jelenleg 10 településen, Biatorbágyon,
Budajenőn, Budakeszin, Herceghalmon, Nagykovácsiban, Perbálon, Tinnyén, Tökön
Pátyon, és Pilisjászfalun látja el feladatát.
A közterület-felügyelet munkáját az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést
biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény, valamint a közterületfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény rendelkezése alapján látja el. A közterületfelügyelő eljárására az ügy jellegétől függően a közigazgatási hatósági eljárás
általános szabályairól szóló, illetőleg a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
A felügyelet illetékességi területe (240 km2) a társulás illetékességi területén lévő
közterület, az önkormányzat intézményeinek, gazdasági szervezeteinek területe, az
önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyontárgy. Közterület a
közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló
terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a
közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a
tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület,
amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.
A közterület-felügyelő hivatalos személy. Jogosult a jogszerű intézkedésével érintett
személy személyazonosságát megállapítani, igazoltatni. A felügyelet legfontosabb
feladata illetékességi területén a hatályos jogszabályok betartatása, a
szabálysértések megelőzése, megszakítása és az önkormányzati vagyon védelme. A
felügyelő a szabálysértés elkövetőjét - a cselekmény súlyától függően - jogosult a
jogszabályban meghatározott esetekben helyszíni bírsággal, valamint közlekedési
szabályszegés esetén közigazgatási bírságot alkalmazni. A felügyelő a helyi közúton
jogosult megállítani, illetve feltartóztatni a köztisztasági szabályokat, továbbá a közúti
közlekedésről szóló 1/1975. (II. 5.) KpM-BM együttes rendelet (KRESZ) 40-41. §ában, valamint más megállásra, várakozásra vagy táblával jelzett behajtási tilalomra
vagy korlátozásra vonatkozó szabályokat megszegő járműveket.
A Budakörnyéki Közterület-felügyelet feladatainak ellátása során együttműködik a
rendőrséggel, a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatallal, az egyéb állami ellenőrző és önkormányzati szervekkel,
egyesületekkel, így különösen a helyi polgárőr szervezetekkel.
Nagykovácsiban a Budakörnyéki Közterület-felügyelet szervezetében Erős Kálmán
teljes, míg Mucsi Gábor félállásban látja el a közterület-felügyelői feladatokat.
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Uzsoki Gábor János intézményvezető úr elkészítette a Budakörnyéki Közterületfelügyelet 2016. évi beszámolóját, amelyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2016. évi
beszámolójának megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Nagykovácsi, 2017. február 15.
Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Beszámoló
tevékenységéről

a

Budakörnyéki

Közterület-felügyelet

2016.

évi

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
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