
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

12/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete  

 

a Mezőkövesdi Közterület-felügyelet szervezetéről és  

működésének rendjéről 

  

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, a közterület-felügyeletről 

szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 1. § (6) bekezdésben kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 17. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el. 

A szervezet elnevezése, jogállása 

1. § 

(1) Mezőkövesd Város Önkormányzata a helyi közbiztonság, a közterületek rendjének 

és tisztaságának védelme, valamint azok rendjét megbontó jogsértések 

hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, szankcionálása és az önkormányzati 

vagyon védelme érdekében közterület-felügyeletet működtet. 

(2) A szervezet neve: Mezőkövesdi Közterület-felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) 

(3) A Felügyelet a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Irodája részeként működik. 

(4) A Felügyelet illetékessége Mezőkövesd Város közigazgatási területére terjed ki. 

2. § 

(1) A Felügyelet a tevékenységét közterület-felügyelők (a továbbiakban: felügyelők) 

útján látja el. 

(2) A felügyelőket a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint a 

munkáltatói jogkör gyakorlója nevezi ki határozatlan időre. 

(3) A felügyelők szolgálati feladataikat a jelen rendelet, a munkaköri leírás és a 

vezetői rendelkezésekben meghatározottak szerint látják el. 

A Felügyelet feladata 

3. § 

(1) (1) A Felügyelet feladatát a Kftv., az egyes rendészeti feladatokat ellátó 

személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni 

fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: 

Rftv.), a végrehajtásukra kiadott jogszabályok, valamint az önkormányzati 

rendeletekben előírtak határozzák meg. 



(2) A Felügyelet köteles a Mezőkövesd Város belterületén lévő közterületek állapotát 

folyamatosan figyelemmel kísérni és szabálytalanság észlelése esetén intézkedést 

kezdeményezni. 

(3) A Felügyelet feladatai különösen: 

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 közhasználatú zöldterületek rongálásának megakadályozása, 

d) a közterületen történő dohányzásra vonatkozó szabályok betartásának 

ellenőrzése, 

e) a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben foglalt feladatok 

ellátása, 

f) közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában, 

g) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a 

közbiztonság és a közrend védelmében;  

h) közreműködés az épített és természeti környezet védelmében, 

i) közreműködés Mezőkövesd Város Önkormányzata vagyonának védelmében, 

j) a műemléki védelem alá eső épületek és területek fokozott felügyelete, 

k) a Zsóry-fürdő, mint idegenforgalmilag kiemelt övezet közlekedési, 

köztisztasági, közbiztonsági rendjének ellenőrzése,  

l) a városi rendezvények zavartalan lebonyolításának biztosítása, 

m) vezetői utasítás alapján időszaki felmérések elvégzése, 

n) a jogellenes állapot jelzése az ügyben eljárni jogosult hatóság (szerv) felé. 

(4) A Felügyelet közlekedésrendészeti feladatai különösen: 

a) a megállási tilalommal jelölt útszakaszokon és a korlátozott várakozási 

övezetekben a szabálytalanul várakozó járművek vezetőivel szemben 

figyelmeztetés alkalmazása, helyszíni bírság kiszabása vagy szabálysértési eljárás 

kezdeményezése. 

b) a táblával jelzett behajtási és korlátozási tilalmak ellenőrzése, szükség esetén 

helyszíni bírság kiszabása, szabálysértési vagy közigazgatási eljárás 

kezdeményezése, 



c) a városi díszburkolatra gépjárművel történő felhajtás megakadályozása, szükség 

esetén helyszíni bírság kiszabása vagy közigazgatási eljárás kezdeményezése, 

 

d) a 3500 kg legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek közterületen 

történő tárolásának megakadályozása, szükség esetén helyszíni bírság kiszabása 

vagy közigazgatási eljárás kezdeményezése, 

 

e) a közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolítása. 

(5) A Felügyelet állattartással kapcsolatos feladatai különösen: 

a) a város belterületén gazdátlanul kóborló ebek jelzése a gyepmesternek, 

b) a közterületen elhullott állatok eltávolíttatása a gyepmesterrel, 

c) az eb-sétáltatásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése és szükség 

esetén szankció alkalmazása, 

d) eb- és macskazárlat ellenőrzése, 

 

A Felügyelet együttműködése 

4. § 

A Felügyelet feladatai ellátása érdekében együttműködik: 

a) a rendőrséggel, 

b) a Nemzeti Adó és Vámhivatallal, 

c) a B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság területi és helyi szerveivel, 

d) a B-A-Z Megyei Kormányhivatallal és a Mezőkövesdi Járási Hivatallal, illetve 

annak helyi szerveivel 

e) a városi polgárőr egyesülettel, 

f) a vásárok és piacok szervezőjével, üzemeltetőjével, 

g) a közterületek fenntartóival, 

h) a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervekkel, civilszervezetekkel. 

 

 

A felügyelő jogai, kötelezettségei és feladatai 

5. § 



(1) A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személynek minősül és ennek 

megfelelő büntetőjogi védelem illeti meg.  

(2) A felügyelő köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha illetékességi 

területén, a törvényben meghatározott feladatai ellátása során jogszabálysértő 

tényt, tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást 

hoznak tudomására, amely törvényben meghatározott feladatai ellátásával 

összefüggő ügyben beavatkozást tesz szükségessé.  

(3) A felügyelő köteles a Felügyelet hatáskörébe nem tartozó jogsértés esetén a 

hatáskörrel rendelkező szervet értesíteni. 

(4) A felügyelő feladatát járőrszolgálat vagy őrszolgálat keretében országosan 

egységes egyenruhában látja el. 

(5) A felügyelő szolgálata teljesítésekor egyenruhája baloldali mellrészén viseli az 

országosan egységes, egyedi azonosítószámmal ellátott felügyelői jelvényt, vagy 

hímzett azonosítót, a jobboldali mellrészén lévő zsebfedőn vagy annak megfelelő 

helyen pedig a névkitűzőt. 

(6) A felügyelő az egyenruha bal és jobb felső karján Mezőkövesd Város címerével 

ellátott karjelzést visel. 

(7) A felügyelőt szolgálati igazolvánnyal kell ellátni. Amennyiben az intézkedés alá 

vont személy kéri, az igazolványt fel kell mutatni, átadni azonban tilos. 

(8) A felügyelő vagyonvédelmi feladatainak teljesítése során az önkormányzat 

tulajdonában, vagy használatában lévő épületet, építményt lezárhatja, 

megakadályozhatja, hogy oda illetéktelen személy belépjen, és az illetéktelenül ott 

tartózkodókat eltávolíthatja. 

(9) A felügyelő feladatának jogszerű ellátása során az Rftv-ben meghatározott 

kényszerítő eszközöket alkalmazhatja. 

(10) A felügyelő szolgálati feladatát Mezőkövesd közigazgatási területén, közterületen 

a mindenkori hivatali munkarend szerint, esetenként rendkívüli munkavégzés 

keretében látja el.  

A felügyelőt megillető juttatások 

6. § 

(1) A kinevezett felügyelő egyenruha ellátásra külön jogszabály alapján jogosult. 

(2) A felügyelők szolgálati feladataik ellátásához segédmotoros kerékpárt vehetnek 

igénybe. A járművek üzemeltetéséhez a felügyelők motoronként havonta 20 liter 

üzemanyag és az ehhez szükséges motorolaj felhasználására jogosultak. 

 

 

Záró rendelkezések 

 



7. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti a közterület-felügyelet szervezetéről és működésnek rendjéről szóló 

46/2007. (XI. 1.) ÖK. számú rendelet. 

 

 

 

dr. Fekete Zoltán sk.    dr. Jakab Orsolya sk. 

     polgármester      jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetésének dátuma: 

2013. május 30. 

 

Dr. Kovács András  

       aljegyző 

 

 

 



INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 17. § (1) bekezdése értelmében a települési és a fővárosi 

önkormányzat a helyi közbiztonságról, vagyonának, más értékének védelméről 

kényszerítő eszköz alkalmazására törvény alapján jogosult szervezet létrehozásával is 

gondoskodhat. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a 

továbbiakban: Kftv.) és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 

tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést 

biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Rftv.) 

megteremti a jogszabályi lehetőséget a hatékony közterületi rendfenntartásra, a 

közterület-felügyelet létrehozásával.   

 

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

 

A szervezet létrehozásának célját, elnevezését, illetékességét állapítja meg. A Kftv. 1. 

§ (2) bekezdését figyelembe véve a Mezőkövesdi Közterület-felügyelet a 

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal belő szervezeti egységeként kerül 

létrehozásra. 

 

2. §-hoz 

 

Megállapítja a rendelet személyi hatályát. 

 

3. §-hoz 

 

A közterület-felügyelet feladatairól rendelkezik a Kftv., az Rftv., a szabálysértésekről, 

a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 

II. törvény és az önkormányzati rendeletek figyelembe vételével.  

 

4. §-hoz 

 

A közterület-felügyelet a munkavégzése során együttműködik az állami rendvédelmi 

és ellenőrző szervekkel, valamint a civil szervezetekkel, bár az Mötv. 17. § (2) 

bekezdése csak a rendőrséggel ír elő kötelező együttműködést. 

 

5. §-hoz 

 

Meghatározza a felügyelő kötelességeit, az egyenruha viselésének szabályait, a 

munkavégzés rendjét és kényszerítő eszközök alkalmazásának szabályait. 

 

6. §-hoz 

 

A felügyelők munkavégzéséhez szükséges ruházati és üzemanyag ellátásról 

rendelkezik. 

 

7. §-hoz 

 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 



 


