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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. októberi nyilvános ülésén 
tárgyalja a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló új 
rendeletének tervezetét.  
 
Mindannyian tudjuk, hogy hiába a rendelet, ha az abban előírt szabályokat nem 
tudjuk betartatni. Városunkban sajnos naponta tapasztalhatunk olyan 
viselkedésformákat, melyeket a fent említett önkormányzati rendelet büntetni rendel. 
A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal személyi állományának létszáma nem 
teszi lehetővé a rendelet előírásainak következetes betartatását, illetve egy 
köztisztviselő az általa észlelt szabályszegés megakadályozására, a szabályszegéssel 
kapcsolatos hatósági eljárás lefolytatására nem rendelkezik olyan közhatalmi 
jogosítványokkal, mint például egy rendőr vagy egy közterület-felügyelő. A 
rendőrség, illetve a polgárőrség sem lehet állandóan jelen a város minden pontján az 
egyre gyakrabban előforduló közösség-ellenes magatartások megfékezésére, 
gondolok itt elsősorban gazdáik által sétáltatott kutyák ürülékének földön hagyására, 
a közterület illemhelynek használatára, szemetelésre, közterületi italfogyasztásra.  
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló új rendelet 
következetes betartatásához szükség van olyan köztisztviselőkre, akik munkaidejük 
jó részében a várost járják és azonnal reagálni tudnak a szabályszegés elkövetésére, 
szükség esetén helyszíni bírságot tudnak kiszabni a rendelet előírásait megszegőkkel 
szemben. 
 
A közterület rendje, tisztasága a lakosság közérzetét nagyban befolyásolja, 
időszerűvé vált ezért döntést hozni arról, hogy közterület-felügyelet létrehozásával 
segítsük elő a szabályellenes magatartások visszaszorítását, a városlakók 
biztonságérzetének és komfortérzetének növelését. 



  
A közterület-felügyelet működését szabályozó legfontosabb jogforrás a közterület-
felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.). E törvény 
meghatározza a közterület-felügyelet jogállását, szervezetét, feladatait, a felügyelet 
intézkedési jogait (általános feladatok, adatkezelés, intézkedések), és a felügyelő által 
használt kényszerítő eszközöket. 
 
A Kftv. 1-2. §-ai szerint közterület-felügyeletet a települési önkormányzat képviselő-
testülete hozhat létre, mégpedig a hivatala belső szervezeti egységeként vagy önálló 
költségvetési szervként vagy költségvetési szerv belső szervezeti egységeként. A 
közterület-felügyelet feladatait a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
egy vagy több köztisztviselő is elláthatja. Közterület-felügyeletet önkormányzati 
társulás is tarthat fenn. 
 
A Kftv. 1. § (2a) bekezdése előírja, hogy az önkormányzatnak a közterület-felügyelet 
alakítás előtt az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, 
valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról 
szóló törvényben meghatározott együttműködési megállapodást kell kötnie a 
rendőrséggel.  
 
A közterület felügyelet feladatai a Kftv. 1. § (4) bekezdése szerint: 

- közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, 
illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének 
engedélyezése, 

- a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó, jogszabály által tiltott 
tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, 
illetve szankcionálása, 

- közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében, 
- közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a 

közbiztonság és a közrend védelmében, 
- közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében, 
- közreműködés a köztisztaságra vonatkozó szabályok végrehajtásának 

ellenőrzésében, 
- közreműködés az állat-egészségügyi és az ebrendészeti feladatok ellátásában, 
- a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű 

használatának és birtoklásában ellenőrzése, 
- a helyi közutakon, az önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el 

nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a 
közúti járművel történő várakozási közszolgáltatás (a továbbiakban: parkolás) 
biztosítása, valamint a parkolásért járó ellenérték megfizetésének ellenőrzése 
és a fizetés elmaradása esetére előírt jogkövetkezmények alkalmazása. 

 
A közterület-felügyelő köztisztviselő. Feladatellátása során hivatalos személynek 
minősül. A közterület-felügyelet számára feladatot törvény, kormányrendelet, illetve 
önkormányzati rendelet állapíthat meg. A felügyelő feladatát országosan egységes 
egyenruhában látja el. 
 
Közterület-felügyelő lehet minden  

- büntetlen előéletű 
- cselekvőképes 
- magyar állampolgár, aki 



  
- az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint 

egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról 
szóló 2012. évi CXX. törvény 23. §-ában meghatározott rendészeti vizsgával, 
vagy  az alóli mentességgel, továbbá a közszolgálati tisztviselők képesítési 
előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm.rendelet 1. melléklet 30. pontjában 
meghatározott iskolai végzettséggel rendelkezik 
„30. Közterület-felügyelői munkakör 
Az I. besorolási osztályban 
Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés 
A II. besorolási osztályban 
Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és 
közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-
felügyelői vizsga.” 

 
A Hivatal Városüzemeltetési Csoportja kalkulációt készített arról, mekkora  
költséggel járna egy fő közterület-felügyelő alkalmazása. Egy fő középfokú 
végzettséggel rendelkező, legfeljebb 10 év közszolgálati jogviszonnyal rendelkező 
közterület-felügyelő bérköltsége egy évben 1.932.000,- Ft. A közterület-felügyelői 
tanfolyam díja idén 108.000,- Ft volt. A tíz hetes tanfolyamra és a vizsgára történő 
utazási költségek 64.800,- Ft-ot tesznek ki. Természetesen, ha sikerül megfelelő 
végzettséggel rendelkező közterület-felügyelőt találni, akkor a tanfolyam ára 
„megspórolható.” A formaruházatra vonatkozó idei évi árajánlatot az előterjesztés 1. 
melléklete tartalmazza. 
 
A hatékony munkavégzéshez azt tartom szükségesnek, hogy egyszerre két fő 
közterület-felügyelő tartózkodjon a város közterületein. A munka gördülékeny 
elvégzéséhez három közterület-felügyelő alkalmazása lenne ideális, így biztosítható, 
lenne a városban tapasztalt szabálysértések szabályszerű adminisztrációjának 
ellátása és a zökkenőmentes szabadságolás, a költségeket tekintve viszont azt 
javaslom, hogy két fő közterület-felügyelővel induljon el a munka. 
 
Az általunk beszerzett információk szerint egy jól működő közterület-felügyelet 
például Devecser városban a kiszabott helyszíni bírságokból gyakorlatilag 
megteremti a bérköltségek fedezetét. Saját tapasztalataink birtokában pedig a 
képviselő-testület a későbbiekben is dönthet egy esetleges létszámemelésről. 
 
A közterületek rendjének, tisztaságának megtartása, az egyre terjedő deviáns 
viselkedésformák visszaszorítása, és a lakosság közérzetének, biztonságérzetének 
javítása szempontjából a felsorolt költségek ellenére fontosnak tartom, hogy a 2018. 
évben álljon fel a közterület-felügyelet. A Hivatalon belül önálló belső szervezeti 
egység létrehozását vagy külön költségvetési szerv létrehozását nem tartom 
szükségesnek. Úgy gondolom, hogy a közterület-felügyelők – tekintettel arra, hogy 
közhatalmi és ellenőrzési feladatokat látnak el – az Általános Igazgatási Csoport 
köztisztviselőiként végezzék tevékenységüket. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 
 



  
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2018. március 1-jei hatállyal 2 fő közterület-
felügyelői álláshelyet hoz létre a Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatal állományában, melynek 
működési költségeit a 2018. évi költségvetésében 
biztosítja. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a közterület-felügyelet 
létrehozásához szükséges rendelet-módosításokat, 
alapító okirat módosítást, és a rendőrséggel 
kötendő megállapodás tervezetét legkésőbb a 2017. 
decemberi képviselő-testületi ülésre készítse el. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő:  2017. december 31., illetve a 2018. évi  
                        költségvetés elkészítésének határideje 
 

Tapolca, 2017. szeptember 25. 
 

Dobó Zoltán  
polgármester 
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