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Tiszaalpár Nagvközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2004. (V.25.) Ktr. számú rendelete

Tiszaalpár na2yközséi területén ellátandó közterület felügveletről

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. Tv. (Ötv.) 16. . (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a közterület felügyeletről szóló 1999. évi 63. Tv. előírásait figyelembe véve a közte
rület rendjének és tisztaságának védelme, valamint annak rendjét megbontó jogsértések meg
előzése, megakadáJvozása, szankcionálása, az önkormányzati vagyon védelme érdekében a
következő rendeletet alkotja:

I. A közterület felügyelet szervezeti hovatartozásának meghatározása:

1. .

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a település közterületi rendjének
és tisztaságának hatékonyabb védelméről, a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül foglal
koztatott közterület felügyelő (a továbbiakban: közterület felügyelet) útján gondoskodik.

II. A közterület felügyelet feladatai:

2. .

(1) A közterület felügyelet ellátja a törvényekben, illetve más jogszabályokban és e rendelet
ben előírt feladatokat.

(2) A közterület felügyelet a feladatait Tiszaalpár Nagyközség illetékességi területén, közte
rületein látja el.

(3) A közterület felügyelet feladatai:

a) A közterületek jogszerű használatának a közterületen folytatott engedélyhez, Illetve
útkezelői hozzáj áruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése;

b) A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenységek
megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;

c) Közreműködés a közterület. az épített és természeti környezet védelmében;

d) Közreműködés a közrend, a köztisztaság védelmében;

e) Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;

A közterület felügyelet a vagyonvédelmi feladatok ellátása során az önkormányzat
tulajdonában. használatában lévő területet a Képviselő-testület rendelkezésére lezárja,



megakadályozza, hogy oda illetéktelen személy belépjen és az illetéktelenül ott tartóz
kodókat eltávolítja.

D Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésé
ben. így különösen Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a
köztisztasággal, hulladékgazdálkodással, és az állatok tartásával összefüggő tevékeny
ségekről szóló módosított 10/1997. (XII.30.) Ktr. számú rendelet, a tetepülési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 11/2004. (IV.30.) Ktr. számú rendelet
végt-ehaj tásának ellenőrzésében;

g) Közreműködés állat-egészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátásában;

h) A jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése ha a szükséges eljárás más
hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (közterületen j ogosulatlanul, jogszabály ellenesen
elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése);

i) A parkolóhelyekre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése;

j) A piacok és vásárok rendjére vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése.

(4) A közterület felügyelet feladatainak ellátása érdekében jogosult, illetve köteles a közte
rület felügyeletről szóló 1999. évi 63. Tv. valamint a közterület felügyelői intézkedések
végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló, a közterület felügyelő helyszíni hírságolá
si eljárásról szóló BM rendeletek szerint eljárni.

(5) A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy.

III. A közterület felügyelet együttműködési kötelezettsége:

3. .

(1) A közterület felügyelet feladatai ellátása érdekében együttműködik

- a Rendőrséggel,
- a Katasztrófavédelem szerveivel,
- a Vám- és Pénzügyőrséggel,
- a halászati felügyelőkkel, hatőrökkel, vadőrökkel,
- egyéb állami ellenőrzési és önkormányzati szervekkel. a társadalmi szervezetekke], így

különösen a Polgárőrség helyi szervezetével.

(2) A közterület felügyelő köteles együttműködni a Képviselőkkel valamint a Polgármesteri
1-livatal munkatársaival.

IV. Közteriilet felügyelő egyenruha ellátása, a felügyelői jelvénv és szolgálati igazol
vány

4. .

(1) A közterület felügyelő tef adatát országosan egységes egyenruhában teljesíti.
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(2) A közterület felügyelő szolgálata teljesítésekor egyenruhájára kitűzve viseli az országosan
egységes, egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvényt.

(3) A közterület felügyelőt szolgálati igazolvánnyal kell ellátni, amellyel intézkedése előtt
magát igazolni köteles.

(4) A szolgálati igazolvány tartalmazza a felügyelő arc fényképét, nevét. a munkáltató szerv
megnevezését és címét, továbbá a felügy elől jelvény sorszámát.

V. A közterület felügyelet feladatai végrehajtásának eszközei:

5. .

(1) A közterület felügyelő feladatainak jogszerű ellátása során az életét, testi épségét veszé
lyeztető, vagy személyes szabadsága ellen irányuló támadás, illetve az ilyen támadással
közvetlenül fenyegető magatartás elhárítása érdekében testi erőt, könnygázszóró palackot
alkalmazhat.

(2) Tilos az (1) bekezdésben foglalt eszközök alkalmazása támadásra, illetve védekezésre
képtelen állapotban lévő személlyel, terhes nővel és 14 éven alulí gyermekkel szemben.

(3) A közterület felügyelő az önmaga vagy más személy elleni támadás megakadályozására,
illetve vagyonvédelemre szájkosárral ellátott - pórázon lévő, vagy póráz nélkül — szolgá
lati kutyát alkalmazhat.

(4) A testi erő. a köirnygázszóró palack és szolgálati kutya alkalmazását, az intézkedést kö
vetően haladéktalanul — legkésőbb az alkalmazást követő munkanapon — jelenteni kell a
jegyző útján a felügyelet működési helye szerint illetékes Rendőrkapitányságnak.

VI. A közterület felügyelet intézkedési jogköre:

6. .

(1) A közterület felügyelő a feladatait az Önkormányzat illetékességi területén, közterületen
látjael.

(2) A közterület felügyelői járőrszolgálat a közterület ellenőrzés általános formája.

(3) A járőrszolgálat a közterület felügyelő által előre meghatározott útvonalon látja cl fela
datát.

(4) A közterület felügyelő a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében
íolyamatos hatósági ellenőrzést végez illetékességi területén.

(5) A közterület felügyelő az intézkedéssel érintett személyről az intézkedés vagy eljárás
szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról, kép- és hangfelvételt ké
szíthet, amely kizárólag az adott eljárásban. a jogszabály előírásai szerint használható fel.
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(6) A közterület felügyelő felvilágosítást kérhet, feljelentés megtétele Vagy egyéb jogszerű
intézkedés céljából, az érintett személy azonosságának megállapítása érdekében igazol
tathatj a.
Azt a személyt aki személyazonosságát nem igazolja, a legközelebbi rendőri szervhez
előállíthatja. A Rendőrség megérkezéséig az érintett személyt feltartóztatj a.

(7) Szabálysértés elkövetésén tettenért személyt a közterület felügyelő az illetékes szabály
sértési hatósághoz előállíthatja.

(8) A közterület felügyelő jogosult a szabálysértés elkövetőjét helyszíni bírsággal sújtani. Azt
a dolgot, amelynek elkövetését a szabálysértésről szóló törvény lehetővé, illetve kötele
zővé teszi árvétel i elismervény ellenében visszatarthatj a.

(9) A közterület felügyelő az intézkedéssel egyidejűleg köteles felhívni az elkövetőt a sza
bálysértés azonnali, vagy ésszerű határidőn belüli megszüntetésére.

(10) A közterület felügyelő köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni ha a feladat-
körébe tartozó jogszabályt sértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel, vagy olyan tényt,
tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely a feladatkörébe tartozó ügyben be
avatkozást tesz szükségessé.

(11) A közterület felügyelő intézkedése nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan
nem áll arányban az intézkedés törvényes céljával, több lehetséges intézkedés közül azt
kell választani, amely az intézkedéssel érintettre a legkevesebb korlátozással, sérüléssel
vagy károkozással jár.

(12) A közterület felügyelő köteles a hozzáfordulóknak a tőle elvárható segítséget, illetve fel
világosítást megadni.

(13) A közterület felügyelő intézkedése során kerékbilincset nem alkalmazhat.

(1 4) A közterület felügyelő vagyonvédelmi feladatainak ellátása során az Önkormányzat tu
taj donában, hasziiálatában lévő területet a Képviselő-testület rendelkezésére lezárja, meg
akadályozza, hogy oda illetéktelen személy belépjen és az illetéktelenül ott tartózkodókat
eltávolítja.

VII. A közterület felügyelet eljárása, jogorvoslat:

(1) A közterület felügyelet eljárására valamint azzal szembeni jogorvoslatra az államigazga
tás általános szabályairól, illetve a szabálysértésről szóló törvény rendeik éii kelL al

‘f kalmazni.

(2) l-la a közterület felügyelet intézkedését követően eljárás nem indul, az intézkedéssel
szemben panasznak van helye. A panaszt az intézkedés napjától számított $ napon belül a
jegyzőhöz kell benyújtani.



(3) A jegyző a panasz tárgyában — a beérkezéstől számított $ napon belül — az államigazgatá
si eljárás általános szabályai szerint határozattal dönt. A határozat ellen a panaszos a Me
gyei Közigazgatási Hivatal Vezetőjénél fellebbezéssel élhet.

VIII. Adatkezelés a közterület felügyelet során:

8. .

(1) A közterület felügyelő feladatkörében feladatainak ellátásához személyes adatokat kezel
het.

(2) A közterület felügyelet az érintett természetes személy azonosító adatait (a családi és utó
név, nők esetében leánvkori, családi és utónév is, születési hely és idő, anyja leánykori
családi és utóneve, külföldiek esetében áHampolgársága), lakcímét (lakóhelyének és tar
tózkodási helyének adatait) valamint az üggyel összefüggő adatokat kezeli.

(3) Az igazoltatott személy azonosító adatait és lakcímét — a (4) bekezdésben foglaltak kivé
telével — a közterület felügyelet 2 évig kezelheti.

(4) A közterület felügyelet feladatkörébe tartozó szabálysértési és államigazgatási eljárások
kal összefüggő személyes adatok kezelésére a külön törvények rendelkezései az irány-
adók.

(5) A közterület felügyelő neve, a munkáltató szerv megnevezése és címe közérdekű adat.
ezeket az adatokat a közterület felügyelő előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvános
ságra lehet hozni.

(6) Ha kép- és hangfelvétellel rögzített cselekmény miatt nem indult eljárás, a kép- és hang-
felvételt legkésőbb a cselekmény elkövetésétől számított 6 hónap elteltével meg kell
semmisíteni.

IX. Munkáltatói rendelkezések:

9. .

(1) A közterület felügyelő köztisztviselő.
Közszolgálati jogviszonyára a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.

(2) Közterület felügvelőként egészségHeg és fizikailag alkalmas magyar állampolgár alkal
mazható.

(3) A közterütet felügyelőnek — a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatáro
zottakon túl — vizsgát kell tenni a közterület felügyeletről szóló 1999. évi 63. Tv. és a
végrehajtására kiadott rendelkezések ismeretéből.

(4) A közterület felügyelő felett a munkáltatói jogokat Tiszaalpár Nagyközség jegyzője gya
korolja.

(5) A közterület felügyelő kinevezését követően jogosult a helyszíni bírságolásra.
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(6) A Polgármesteri Hivatal közterület felügyelőjének eltérő munkarendjét — az éves munka
Idő kereten belül — a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg. A jegyző a közterület
felügyelő munkaidőn túli feladatok ellátására munkanapokon és munkaszllned napon Is
berendelheti.

X. Záró rendelkezések:

10. *.

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba

(2) E rendelet kihirdetéséről ajegyző gondoskodik.

Tirnlpár, 2004. május 05.

Biczók Mihály s.k. Bodor Ferenc s.k.
jegyző polgármester


