Az Esztergomi Önkormányzat
69/2006. (XII.21.) ör. rendelete a
közterület-felügyelet és egyéb felügyeleti
jellegű feladatok ellátásáról és
szervezetéről

(Egységes szerkezetben a 36/2007.(V.31.)* módosító
rendelettel

Esztergom
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §
(1) bekezdésében, a Közterület-felügyletről
szóló
1999.
évi
LXIII.
törvény
(továbbiakban: Kftv.) 1.§ (2) és (6)
bekezdésében,
illetőleg
a
fegyveres
biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a
mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX.
törvény (a továbbiakban: Mőtv.) 19.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
közterület-felügyelet és egyéb felügyeleti
jellegű feladatok ellátásáról és szervezetéről
a következő rendeletet alkotja: *
I.
A közterület-felügyelet jogállása,
szervezete
1. §
(1) Esztergom Város Önkormányzata
(továbbiakban:
Önkormányzat)
közigazgatási területén a közterületek
rendjének
és
tisztaságának
védelme
érdekében közterület-felügyeletet hozott
létre és működtet, Esztergom Város
Polgármesteri
Hivatalának
Közterületfelügyelete elnevezéssel.
(2)
Esztergom
Város
Polgármesteri
Hivatalának
Közterület-felügyelete
(továbbiakban: Felügyelet) a Polgármesteri

Hivatal belső szervezeti egységeként,
irodaként működik, a Hatósági Osztály
keretén belül.
2. §
(1) A Felügyelet jogállását, feladatait és
hatáskörét jelen rendelet határozza meg.
(2) A munkavégzés részletes szabályait a
Felügyelet
Szolgálati
Szabályzata
(továbbiakban:
Szolgálati
Szabályzat)
tartalmazza.*
(3) A Képviselő-testület a jegyzőt évente
beszámoltatja a Felügyelet működéséről.
(4) Az Önkormányzatot érintő, kiemelt
fontosságú feladatok végrehajtását a
polgármester, a jegyző útján rendelheti el.*
II.
A Felügyelet feladata
3. §
(1) A Felügyelet a feladatait
az
Önkormányzat közigazgatási területének
közterületein, ebrendészeti feladatkörben az
Önkormányzat közigazgatási területén látja
el.*
(2) A Felügyelet a jogszabályokban előírt
feladatai teljesítése körében, különösen az
alábbi tevékenységeket látja el:
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,
megszűntetése,
illetve
szankcionálása;

f) a közterület-használati hozzájárulások
tekintetében a Felügyelet Esztergom Város
Önkormányzatának
a
közterületek
használatáról szóló 3/2007.(I.25.) ör.
rendelete alapján jár el.*

c) jogellenes állapot jelzése, intézkedés
kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más
hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik;

(3) A Felügyelet közreműködik:

d)
állategészségügyi
feladatkörben:

(ebrendészeti)

- a város területén a kóbor ebek befogása,
őrzése,
gondozásba
adása,
vagy
ártalmatlanítása;
- a továbbtartani nem szándékozott ebek
térítési díj ellenében történő elszállítása,
illetve a kérelemnek megfelelően - díjfizetés
ellenében - tartása, illetőleg túlaltatása;
- a hatósági állatorvos döntése alapján az
állategészségügyi megfigyelésre szánt ebek
és macskák elszállítása és jogszabály szerinti
tartása;

- a közterületen keletkezett állati hullák,
hulladékok elszállítása és megfelelő
elhelyezése;
- magánterületről a tulajdonos kérelmére díjfizetés ellenében - az állati hullák,
maradványok elszállítása és megfelelő
elhelyezése;

- az állati eredetű hulladékok (romlott
élelmiszerek) hatósági állatorvos döntése
alapján történő elszállítása;
- az ebrendészeti feladatoknak más
önkormányzatok részére díjfizetés ellenében
történő ellátása;

- a befogott és ki nem váltott, illetve a
leadott vagy beszállított ebekkel a Felügyelet
szabadon rendelkezik, azokat értékesítheti.
e) elvégzi a mezőőri szakigazgatási
tevékenység körébe tartozó, Mőtv. által
szabályozott feladatokat;*

a) a közrend, közbiztonság védelmében;
b) a közterület, az épített és természeti
környezet védelmében;
c)
az
Önkormányzat
vagyonának
védelmében.
d) a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok
végrehajtásának ellenőrzésében*
(4) A Felügyelet
feladatai:

közlekedés-rendészeti

a)
az
önkormányzati
rendeletben
meghatározott kiemelten védett, továbbá az
időtartamban
korlátozott
várakozási
övezetben közlekedő, illetve várakozó
járművek
behajtási
engedélyeinek
ellenőrzése;
visszaélés
esetén
külön
jogszabályban meghatározottak szerinti
szankcionálás, az engedély kiadójának
értesítése;
b)
korlátozott
várakozási
övezetek
használatának felügyelete, a lakossági és
intézményi engedélyek ellenőrzése;
c) a közút kezelőjének megbízása alapján, a
közterületen tárolt üzemképtelen járművek
eltávolítása iránti intézkedés;
d) a Kftv-ben meghatározott esetekben és
feltételek mellett az Önkormányzat rendelete
alapján kerékbilincs alkalmazása.
(5) A Felügyelet együttműködik:
a) a rendőrség, a határőrség, a vám- és
pénzügyőrség szerveivel;*
b) az állami ellenőrző szervekkel;
c) a tűzoltóság és a polgári védelem
szerveivel;
d) a polgárőr egyesületekkel;

e) feladatai ellátásához segítséget nyújtó
állami
ellenőrző
és
önkormányzati
szervekkel, társadalmi szervezetekkel.*
(6) Ellátja továbbá mindazon egyéb
feladatokat, amelyeket az Önkormányzat
rendelete a Felügyeletnek megállapít.
III.

A Közterület-felügyelő, az
állategészségügyi feladatokat ellátó
alkalmazott, valamint a mezőőr jogállása*
4. §
(1)
A
közterület-felügyelő,
az
állategészségügyi
feladatokat
ellátó
alkalmazott,
valamint
a
mezőőr
feladatkörükben eljárva hivatalos személyek.
(2) A közterület-felügyelő köztisztviselő.*
(3) A közterület-felügyelő feladatát,
országosan egységes egyenruhában végzi.
(4) A közterület-felügyelő szolgálata
teljesítésekor egyenruhájára (mellrészen, bal
oldalt) kitűzve viseli az országosan
egységes, egyedi azonosító számmal ellátott
felügyelői
jelvényt.
Az
egyenruha
karjelzésén Esztergom Város címerét viseli,
alatta kiegészítve az „Esztergom Város
Polgármesteri
Hivatalának
Közterületfelügyelete” felirattal.
IV.
A közterület-felügyelői intézkedés
szabályai
5. §
(1) A közterület-felügyelőt szolgálati
igazolvánnyal kell ellátni. A szolgálati

igazolvány
tartalmazza
a
felügyelő
arcfényképét, nevét, a munkáltató szerv
megnevezését és címét, továbbá a felügyelői
jelvény sorszámát.*
(2) A közterület-felügyelő intézkedés előtt
köteles felügyelői minőségét szóban közölni,
magát szolgálati igazolvánnyal és egyedi
azonosító számmal ellátott felügyelői
jelvénnyel igazolni.
(3) A közterület-felügyelő vagyonvédelmi
feladatainak
teljesítése
során
az
Önkormányzat tulajdonában, használatában
lévő épületet, építményt stb. lezárja,
megakadályozza, hogy oda illetéktelen
személy belépjen és az illetéktelenül otttartózkodókat eltávolíthatja.
(4) A felügyelő intézkedései során a
közterület-felügyelői
intézkedések
végrehajtásának módjáról és eszközeiről
szóló 43/1999. (XI.26.) BM rendelet
rendelkezései szerint köteles eljárni.*
a) a jogszerű intézkedésével szembeni
ellenállás megtörése érdekében;
b) önmaga vagy más személy életét, testi
épségét veszélyeztető, illetőleg személyes
szabadsága ellen irányuló támadás, vagy az
ilyen támadással közvetlenül fenyegető
magatartás elhárítása érdekében;
c) vagyonvédelemre;
testi
erőt,
könnygázszóró
palackot
alkalmazhat.
(5) A testi erő, a könnygázszóró palack
alkalmazására a jogszabályi rendelkezések
betartása mellett a szakszerűség, a
fokozatosság és az arányosság betartásával
kerülhet sor.
(6) Tilos a (4) bekezdésben foglalt eszközök
alkalmazása támadásra, illetve védekezésre
képtelen állapotban lévő személlyel,
láthatóan terhes nővel és 14 éven aluli
gyermekkel szemben.

(7) A testi erő, a könnygázszóró palack
alkalmazásának
szabályait,
az
ezzel
kapcsolatos feladatokat és a panaszeljárás
szabályait a Szolgálati Szabályzatban kell
meghatározni.
V.
Záró rendelkezések
6. §
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép
hatályba, ezzel egyidejűleg
Esztergom
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének,
a
közterületfelügyelet, a piacfelügyelet és egyéb
felügyeleti jellegű feladatok ellátásáról és
szervezetéről szóló 18/2001. (V. 24.) KT.
számú rendelete, és az azt módosító
38/2004.(IX.30.),
63/2004.(XII.18.),
valamint a 16/2005. (III. 18.) esztergomi ör.
rendeletek hatályukat vesztik.
Esztergom, 2006. december 14.

Meggyes Tamás
polgármester

Dr. Marosi György
jegyző

A rendeletet kihirdettem 2006. december 21.
napján.
Dr. Marosi György
jegyző

* módosítva a 36/2007.(V.31.) rendelettel

