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Tisztelt Képviselő Testület! 

Az Országgyűlés a közterületek rendjének és tisztaságának védelme, valamint annak 
rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, szankcionálása, 
az önkormányzati vagyon védelme, e feladatok ellátásához szükséges szervezeti keretek 
megteremtése, az ezekkel összefüggő közszolgálati feladatokat ellátó személyek 
jogállásának meghatározása érdekében megalkotta a 1999. évi LXIII. törvény a közterület-
felügyeletről szóló törvényt. 

Az 1999. évi LXIII. törvény 1.§  (4) A felügyelet feladata: 
a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve 

útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése; 
b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 

megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; 
c) közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében; 
d)5 közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a 

közbiztonság és a közrend védelmében; 
e) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében; 
f) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának 

ellenőrzésében; 
g) közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában; 
h)6 a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és 

birtoklásának az ellenőrzése. 
(5)7 A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy. A felügyelő az e 

törvényben meghatározott feladatkörében eljárva jogosult és köteles a közterületen 
ellenőrizni a jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, jogszabálysértés esetén 
eljárást kezdeményezni vagy az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító 
módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedést megtenni. A felügyelőnek az e 



törvényben meghatározott tevékenység folytatására, valamint az intézkedésére való 
jogosultságát a rendőrség által kiadott szolgálati igazolvány igazolja. 

(6)8 A felügyeletnek, illetőleg a felügyelet részéről eljáró felügyelőnek feladatot - a (4) 
bekezdés keretei között - törvény, kormányrendelet, az önkormányzat rendelete állapíthat 
meg. Az önkormányzat rendelete olyan feladatot állapíthat meg, melyet törvény vagy 
kormányrendelet nem utal más szerv hatáskörébe. 

(7) A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában, illetőleg - a 
szabályzattal együtt elfogadott - hivatali ügyrendben határozhatja meg a felügyelet 
szervezeti formáját, a felügyelet, illetőleg a felügyelő feladatait. 

 

A képviselő testület éves munkaterve alapján a Közterület felügyelő az alábbi éves 
beszámolót terjeszti a testület elé: 
 
A törvényben rögzített  feladatok ellátásával kapcsolatban az alábbi konkrét feladatokat 
végzem: 

- közterület jogszerű használata:  ellenőrzöm a közterületen lévő mozgóárusok 
engedélyét, amennyiben nincs engedélyük felszólítom őket, hogy váltsák ki az 
engedélyt, vagy szüntessék meg az árusítást. Rendezvények (Búcsú, Falunap stb) 
beszedem a képviselő- testület által megszabott közterület foglalási díjat.   

- Közterület tisztasága: A közmunkások irányításával megtisztitjuk Újhartyán 
közigazgatási területét a szeméttől, rendben tartjuk a közterületeket (gyomlálás, 
vízelvezető árkok takarítása, buszmegállók tisztántartása, Ipari park parlagfű 
mentesítése, az út menti területek tisztántartása, szemétszedés, szemét kihordása a 
dabasi szeméttelepre)  

- Eljárás más hatóságoknál: akik ellen a rendőrség szabálysértési eljárást indított és a 
megállapított bírságot nem tudják behajtani, azok közmunkára foghatók, akiknél a 
munka elvégzését nekem kell levezényelni, amit a jogszabályban előírtak alapján 
hétvégén vagy munkaszüneti napon kell lebonyolítani. 

- Közbiztonság védelme: Szoros kapcsolatban állok a polgárőrséggel és a helyi körzeti 
megbízottal. Több esetben faluvédelmi feladatokat látok el, ha napközben a faluban 
látok gyanús személyeket akkor kikérdezem őket ittlétük céljáról. 

- Köztéri műalkotások védelme: Rossz idő beköszöntével a faluban lévő szobrokat 
leponyvázzuk, hogy az időjárás ne tegyen kárt bennük. Lövölde téri faszobrot évente 
fapáccal lekezeljük. 

- Közreműködés a közúti közlekedési szolgáltatásban: rendezvények alkalmával a 
Volán társassággal való egyeztetés az útvonal módosításról. 

- A tankötelezettséggel kapcsolatos szabályok érvényesítése: A jogszabály 
értelmében az iskola időben csellengő általános iskolás korú gyermekek iskolába 
szállítása. 

- Útburkolati hibák, jelz őtáblák meglétének ellenőrzése: a falut járva folyamatosan 
ellenőrzőm az utak állapotát, amennyiben útburkolati hibát észlelek, a hiba 
kijavításáról azonnal gondoskodom. Folyamatosan ellenőrzőm az előírásnak 
megfelelő jelzőtáblák meglétét, állapotát. Hiány illetve rongálódás esetén 
gondoskodom a pótlásról. 

- Az utcanév és házszám táblák kihelyezésének és  karbantartásának ellenőrzése: 
folyamatosan ellenőrzőm az utcanév táblák meglétét, amennyiben eltűnik vagy 
megrongálódik valamely utcanévtábla, cseréjéről gondoskodom. 2 éve nyertünk 
pályázaton új utcanév táblákat így a Községben minden utcanév táblát kicseréltünk. 



- Állatok befogása: Ellenőrzés és bejelentés alapján a leszerződött állatotthonnal 
együttműködve a gazdátlan és sok esetben a faluban kirakott ebek befogása és 
elszállítása. Valamint az állati tetemek közterületről való eltakarítása.  

- Üzemképtelen járművek eltávolítása: ha üzemképtelen vagy használaton kivüli 
jármű hosszabb ideig tárolva van a közterületen akkor a tulajdonos figyelmét 
felhívom, hogy a járművét a közterületről szállítsa el. 

 
Ezen kívül még a munkám kiterjed: 
 
- a tüdőszűrés lebonyolítása 
- hivatali ügyek intézése az ország egész területén 
 - a községi rendezvények lebonyolításában való segédkezés 
- naponta ebéd kihordás 
- hivatali autó karbantartása (gumicsere, műszaki vizsgáztatás stb) 
- iskolai rendezvények lebonyolításában való segédkezés 
- Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálataival való együttműködés 
 
A fenti feladatok ellátására 2004 évben a Közigazgatási Hivatal előtt Közterület Felügyelői 
vizsgát tettem, és jelvénnyel rendelkezem. 
A Kormányhivatal legutóbb kiadott utasítása szerint ebben az évben a közterült felügyelőknek 
újbóli, megismételt vizsgát kell tenniük. Hivatalosan új jelvényt kapunk, illetve kötelező lesz 
a rendőr bot viselése, valamint a bilincs. 
 
 

Petrányi Pál 
Közterület Felügyelő  

 


