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ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 

az Erdőkertesi Közterület-felügyelők feladatainak meghatározásáról  
 
 

Erdőkertes község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében és 4. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 
1. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. Értelmező rendelkezések 

1. § 
E rendelet alkalmazásában: 

a) közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben megfogalmazottak 
alapján, 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; 

b) közterületi rend: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben 
megfogalmazottak alapján, a közterület rendeltetésszerű használatára, igénybevételére 
vonatkozó jogszabályok megtartása; 

c) feltartóztatás: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben megfogalmazottak 
alapján, a felügyelőnek az a tevékenysége, amelynek során azt a személyt, aki a 
személyazonosságának igazolását megtagadja, vagy az igazolásra történő felszólításnak nem 
engedelmeskedik, valamint a szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt, illetőleg a 
feltartóztatott jármű vezetőjét az intézkedés idejére vagy a további intézkedés megtételéig a 
helyszín elhagyásában korlátozza, vagy a helyszín elhagyásában megakadályozza; 

d) a Közterület-felügyelet illetékességi területe: Erdőkertes önkormányzati tulajdonú 
közterületei.  

 
2. Szervezeti adatok, jogállás 

 
2. § 

 
(1) Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
közigazgatási területén lévő közterületek rendjének és tisztaságának védelme érdekében az 
Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal szervezetei egységén belül közterület-felügyelőket alkalmaz.  
(2)A Közterület-felügyelők szervezetét, jogállását, feladatait és hatáskörét e rendelet, valamint az 
Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. 
 (3) A Közterület-felügyelők székhelye: 2113.Erdőkertes, Fő tér 4. 
(4) A Közterület-felügyelők levelezési címe: 2113.Erdőkertes, Fő tér 4. 
 

3. A Közterület-felügyelők feladatai 
 

3. § 
 

A Közterület-felügyelők ellátják Erdőkertes közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú 
közterületek, továbbá az Önkormányzat vagyonának védelme tárgyában az Önkormányzat által 
rendeletekben részletesen meghatározottakat és e rendeletben szabályozott feladatait. 
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4. § 

Az Erdőkertesi Közterület-felügyelők feladatai: 
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 közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló jogszabályok által tiltott tevékenység 

megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása, 
d) közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, 
e) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és 

a közrend védelmében, 
f) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében, 
g) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, 
h) közreműködés állat-egészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátásában, 
i) mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és 

birtoklásának az ellenőrzése 
j) közreműködik a piaci rend és alkalmi (ünnepi) vásárok rendjének fenntartásában,  
k) kerékbilincs alkalmazása a közterületen szabálytalanul elhelyezett járműveken, ha a 

szabálytalanul elhelyezett járművek balesetveszélyt nem jelentenek és a forgalmat nem 
akadályozzák; 

l) az üzemben tartó és a rendőrség értesítése mellett a közterületen szabálytalanul elhelyezett 
jármű elszállítással történő eltávolítása, ha az - a közúti közlekedés szabályairól szóló 
jogszabályban foglalt esetekben - a közúti forgalom biztonságát, vagy a közbiztonságot 
veszélyezteti; 

m) a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló törvényben szabályozott közterület-felügyelők hatáskörébe tartozó 
dohányzási tilalom rendelkezéseinek ellenőrzése és szankcionálása; 

n) közreműködés Erdőkertes Község Önkormányzata vagyonának védelmében, a közösségi 
közlekedési eszközök használati rendjének fenntartásában; 

o) Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendeletében 
meghatározott közterületeken történő szeszes ital fogyasztásának ellenőrzése és 
szankcionálása; 

p) közreműködés Erdőkertes Község Önkormányzata a település közterületének 
tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló önkormányzati rendelet 
végrehajtásának ellenőrzésében; 

q) közreműködés a közúton üzemképtelen, roncs, elhagyott járművek a közút kezelője által 
történő elszállításában; 

r) Magyarország és a település zászlaja (lobogója) kitűzésére (felvonására) irányadó 
rendelkezések betartásának ellenőrzése; 

s) Az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének 
ellenőrzése 

 
 

4. A Közterület-felügyelők együttműködési és beszámolási kötelezettsége 
 

5. § 
 

    (1) A Közterület-felügyelők együttműködnek: 
a) az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával; 
b) más közterület-felügyeletekkel; 

 a rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveivel; 
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c) egyéb állami ellenőrző szervek, különösképpen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a 
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szerveivel; 

d) a katasztrófavédelem szerveivel; 
e) az Erdőkertesi polgárőr egyesülettel; 
f)  a környező települések polgármesteri (önkormányzati) hivatalaival; 
g) feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervekkel, társadalmi szervezetekkel. 

 
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete részére, évente egy alkalommal a Közterület-
felügyelők éves írásos beszámolót készítenek. 

 

5. A közterület-felügyelői egyenruha egyes előírásai 

6. § 

Az Erdőkertesi Közterület-felügyelő a szolgálata teljesítésekor egyenruhájára kitűzve viseli az 
országosan egységes egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvényt, továbbá Erdőkertes 
címerét és a "Közterület-felügyelet Erdőkertes" feliratot tartalmazó karjelzést illetve sapkajelzést. 

6. Záró rendelkezések 

7. § 

 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről — az SZMSZ-ben meghatározott módon — a jegyző gondoskodik. 

 

 

                        Vargáné Rajna Ágnes                                        Dr. Pásztor László 
   címzetes főjegyző polgármester 

 

Záradék: 

A rendelet 2015. február 26-án kihirdetve. 

Erdőkertes, 2015. február 26. 

                                                                                                   Vargáné Rajna Ágnes 
                                                                                                       címzetes főjegyző 
 


