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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 17/2020. 
 
Tárgy: Beszámoló a Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2019. évi 
tevékenységéről 

 
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, 2020. február 12. 
 

jegyző 
 
 
   
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2020. február 12. 
 
 
        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A közterületek rendjének és tisztaságának védelmét, valamint annak rendjét 
megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzését, megakadályozását, 
szankcionálását, az önkormányzati vagyon védelmét, e feladatok ellátásához 
szükséges szervezeti keretek megteremtését, az ezekkel összefüggő közszolgálati 
feladatokat ellátó személyek jogállásának meghatározását a közterület felügyeletről 
szóló 1999. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Kftv.) rögzíti. 
A Kftv. törvény értelmében a közterületi rend és tisztaság védelméről, az 
önkormányzati vagyon védelméről a települési önkormányzat közterület-felügyelet, 
illetőleg közterület-felügyelő útján gondoskodhat. 
A Budakörnyéki Közterület-felügyelet feladatait a közterület-felügyeletről szóló Kftv. 
1. § (4) bekezdése, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést 
biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény szabályozza.  
A felügyeletnek, illetőleg a felügyelet részéről eljáró közterület-felügyelőnek feladatot 
törvény, kormányrendelet és az önkormányzat rendelete állapíthat meg. 
 
A Budakörnyéki Közterület-felügyeletet 5 társult tagönkormányzat alapította. Az 
intézmény 2014. július 1-től működik és 2019-ben 10 településen, Biatorbágyon, 
Budajenőn, Budakeszin, Herceghalmon, Nagykovácsiban, Perbálon, Tinnyén, Tökön, 
Pátyon, és Pilisjászfalun látta el feladatát. A felügyelet illetékességi területén (240 
km2) jelenleg közel 57 ezer fő él. 

A felügyelet feladata:  

- a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott 
engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység 
szabályszerűségének ellenőrzése; 

- a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott 
tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, 
megszüntetése, illetve szankcionálása; 

- közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet 
védelmében; 

- közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, 
a közbiztonság és a közrend védelmében; 

- közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében; 

- közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának 
ellenőrzésében; 

- közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában; 

- a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű 
használatának és birtoklásának az ellenőrzése; 

- a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom 
elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb 
közterületen a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatás (a 
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továbbiakban: parkolás) biztosítása, valamint a parkolásért járó ellenérték 
megfizetésének ellenőrzése és a fizetés elmaradása esetére előírt 
jogkövetkezmények alkalmazása. 

 

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 bírságot, 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.   

A felügyelet létszáma 8,5 fő (1 fő intézményvezető, 7 fő közterületfelügyelő és 1 fő 4 
órás adminisztrátor). Nagykovácsiban a Budakörnyéki Közterület-felügyelet 
szervezetében Erős Kálmán és Mucsi Gábor látja el a közterület-felügyelői 
feladatokat.  

Uzsoki Gábor János intézményvezető úr elkészítette a Budakörnyéki Közterület-
felügyelet 2019. évi beszámolóját, amelyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.  

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

 
Nagykovácsi, 2020. február 12. 
 

Kiszelné Mohos Katalin 
polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  
 

Tárgy: Beszámoló a Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2019. évi 
tevékenységéről 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/

