
Nagykörű Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

 

13/1995. /VII.27./ sz. rendelete 
 

a közterület felügyeletről 

 

 

 

Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. sz. törvény, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik 

feladat- és hatásköreiről szóló többször módosított 1991. évi XX. törvény felhatalmazása 

alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

I. fejezet 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

1.§       Nagykörű község lakossági összetétele miatt vált szükségessé a KÖZTERÜLET  

 FELÜGYELET létrehozása. 

 

 A Körjegyzőségnél ténykedő közterület felügyelő figyelemmel kíséri, hogy az   

 ingalanok tulajdonosai, kezelői betartják-e a közúti és a helyi jogszabályokban         

 foglaltakat. 

 

 A közterületre fordított költségek jelenleg nem térülnek meg. Remélhetőleg ez a forma 

 a településen lakó, illetve nem lakó állampolgárok együttes közérzetét javítani fogja és  

 a község fejlődését eredményezi. 

 

II. fejezet 

 

A KÖZTERÜLET FELÜGYELET JOGÁLLÁSA, SZERVEZETE 

 

 

2.§ /1/  A KÖZTERÜLET FELÜGYELET Nagykörű Község Önkormányzatának  

 Képviselőtestülete által létrehozott szervezet. 

 

 A közterület felügyelő munkáltatója a körjegyző, irányítójma a polgármester.  

 A közterület felügyelőnek – munkába lépését követően – a polgármester előtt esküt  

 kell tenni. 

 A közterület felügyelőt – kinevezését követően – köztisztviselőként kell besorolni. 

 A közterület felügyelő hivatalos működése körében hivatalos személynek minősül. 

 

     /2/   Létszám: 1 fő 

 Az adminisztrációs feladatokat a közterület felügyelő maga végzi. 

 

 

 



     /3/  A közterület felügyelő székhelye: Nagykörű 

 Körjegyzőség (földszint, belső helyiség, 2. szoba). 

 

 

 

III. fejezet 

 

A KÖZTERÜLET FELÜGYELET FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE 

 

 

3.§  A KÖZTERÜLET FELÜGYELET feladata: 

 

- a község közterületi rendjére, tisztaságára vonatkozó, a jogszabályokban, a testületi 

határozatokban foglalt előírások végrehajtásának ellenőrzése, figyelemmel kísérése, 

 

- a település közterületi rendjét és tisztaságát védő jogszabályokba ütköző cselek-

mények megelőzése, illetve megakadályozása, 

 

- a község közterületein folytatott, engedélyhez kötött tevékenységek 

/közterületfoglalás, építés, útburkolatbontás, árusítás, helyi adó rendeletek, stb./  

szabályszerűségének ellenőrzése, betartása, 

 

- intézkedések megtétele, illetve intézkedések kezdeményezése, ha az intézkedés más 

szerv hatáskörébe tartozik 

 

      Külön jogszabály rendelkezése esetén vagyonvédelmi feladatok ellátása. 

 

 

4.§  A KÖZTERÜLET FELÜGYELET feladatainak ellátása érdekében a közterület felügyelő 

        jogosult illetve köteles: 

 

- rendszeres és folyamatos hatósági ellenőrzést végezni a község területén. 

Ellenőrzéseit egyedül vagy a Községi Mezőgazdasági Őrszolgálatba beosztottakkal, 

esetenként a Polgárőrséggel együtt látja el. Ennek során az ellenőrzés eredményes  

ellátásához szükséges helyiségekbe, területre beléphet, iratokat megtekinthet, munka- 

foylamatot, tevékenységet megfigyelhet, az ellenőrzött személyektől a bizonyítás 

eredményessége érdekében felvilágosítást kérhet. 

 

- A rendszeres adatok megállapítása céljából a helyi népességnyilvántartásból  

tájékoztatást kérhet. 

 

- A közterület felügyelő a község közterületi rendjét vagy tisztaságát sértő szabálysértés 

elkövetőjét jogosult illetve köteles: 

 

 

 

 

 

 

 



- figyelmeztetni, 

 

- a szabálysértési törvény rendelkezései szerint bírsággal sújtani, 

 

- súlyosabb megítésű szabálysértés vagy helyszíni bírságolás eredménytelensége esetén 

feljelenteni, 

 

- feljelentés vagy a hatáskörébe tartozó egyéb intézkedés céljából igazoltatni azt a 

személyt, aki személyazonosságát nem igazolja, személyazonosságának 

megállapítására illetve a szabálysértési elkövetésen tetten ért személyt, amennyiben a 

szabálysértési eljárás aonnali lefolytatása végett ellenszegülése miatt az illetékes 

szabálysértési hatósághoz előállítani nem lehet, a mezőgazdasági őrszolgálat, a 

rendőrség közreműködését kell kérni és a helyi rendőri szervhez kell előállítani, 

 

- azt a dolgot, amelynek elkobzását a szabálysértésekről szóló törvény kötelezővé illetve  

lehetővé teszi, átvételi elismervény ellenében visszatartani és az elkövetés helye 

szerint illetékes szabálysértési hatóságnak átadni. 

 

- A közterület felügyelő a szabálytalan állapot megszüntetésére a felelős személyt vagy 

szervet felszólíthatja. 

 

- A közterület felügyelő intézkedést kezdeményez az arra jogosult hatáskörrel és  

illetékességgel rendelkező hatóságnál, amennyiben hatósági határozathozatal vagy 

más intézkedés szükséges. 

 

5. §  A közterület felügyelő szolgálatának jogszerű ellátása során az életét, testi épségét  

veszélyeztető személyes szabadsága ellen irányuló támadás illetőleg ilyen támadással          

közvetlenül fenyegető magatartás elhárítása érdekében önvédelmi eszközként könnygáz-

szóró palackot alkalmazhat. 

 

6.§  A KÖZTERÜLET FELÜGYELET ellenőrzési feladatát az 1. sz. melléklet, a közterület 

felügyelet feladatát és munkamódszerét, a hatósági ellenőrzési munkáját a 2. sz. melléklet 

a könnygázszóró palack alkalmazásának szabályait a 3. sz. melléklet tartalmazza.  

 

7.§  A közterület felügyelő általános kötelessége és joga: 

 

- szolgálatának ellátása alatt külső megjelenésében köteles mindig ápolt és gondozott 

lenni, szolgálati ideje alatt szeszes italt nem fogyaszthat, a szolgálat alatt – és azon túl 

is – közterület felügyelőhöz méltó magatartást tanúsítani, 

 

- szükség esetén rugalmas munkaidőben, munkaszüneti napokon is ellátni, 

 

-  a közterület felügyelő minden ügyfélfogadási napon, meghatározott időben köteles 

ügyfélfogadást tartani, és a Körjegyzőség ügyfélfogadási rendjéhez alkalmazkodni,

  

- köteles az állami és szolgálati titkot megtartani, 

 

- a szolgálati jutalmon kívül magatartásával vagy tevékenységével kapcsolatosan  

ajándékot vagy bármiféle egyéb juttatást nem kérhet, illetve nem fogadhat el. 



/Ilyen esetben közvetlen felettese – a körjegyző – köteles fegyelmi eljárást, szükség 

esetén büntetőjogi eljárást kezdeményezni, 

 

- szolgálatát a számára rendszeresített egenruhában látja el, szolgálaton kívül 

egyenruhát nem viselhet / 4.sz. melléklet/ 

 

- megilletik mindazok a jogok és kedvezmények, mint a Körjegyzőség többi dolgozóit a  

köztisztviselői törvény alapján, 

 

- az eljárás során udvarias, de határozott magatartást tanúsít. Intézkedésekor köteles 

felmutatni közterület felügyelői igazolványát és utalnia kell intézkedése jogosságára. 

 

8.§  A közterület felügyelő munkáját a járat-terv alapján végzi önállóan vagy a mezőgaz- 

       dasági őrszolgálat tagjaival együtt. (Járat-terv: 5. sz. melléklet) 

       A járat-tervnek megfelelően hatósági ellenőrzéseiről feljegyzést készít. 

 

       A feljegyzésnek tartalmaznia kell: 

 

- az eljáró közterület felügyelő nevét 

- a feljegyzés készítésenek helyét 

- idejét 

- a meghallgatott személy nevét, címét 

- az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatot 

- a közterület felügyelő megállapításait, valamint 

- a meghallgatott és a közterület felügyelő aláírását. 

 

9.§ A közterület felügyelő a 6. sz. mellékletben felsorolt szabálysértések esetén helyszíni  

      bírságot szabhat ki. 

 

      Nem alkalmazhat helyszíni bírságot: 

 

- fiatalkorúak /14-18 éves korig/ 

- fegyveres erők és testületek tagjai által szolgálati viszonyuk fennállása alatt elkövetett 

szabálysértés miatt. 

 

 A helyszíni bírság összege 100 Ft-tól 2.000,- Ft-ig terjedhet. 

 A bírság mértékét oly módon kell megállapítani, hogy az igazodjék a szabálysértés 

 súlyához és az elkövető személyi körülményeihez. (Helyszíni bírság alkalmazása: 

 7. sz. melléklet) 

 

A közterület felügyelő figyelmeztetést is alkalmazhat a helyszíni bírság kiszabása 

helyett ha az is elegendőenk mutatkozik, figyelemmel a szabálysértés súlyára, 

jellegére, az elkövető körülményeire, valamint az elkövető személyére tekintettel, a 

figyelmeztetéstől is kellő nevelő hatás várható. 

(8.sz. melléklet) 

 

11.§     Az elkobzás joga csak a szabálysértési hatóságot illeti meg a közterület felügyelőnek 

 csak visszatartási joga van. 

 

12.§ A feljelentés a szabálysértési eljárás megindításának eszköze. Alapja lehet az eljáró  



 közterület felügyelő észlelése, tudomása. (Feljelentési jogosítványok 9. sz. melléklet) 

 

13.§ A közterület felügyelő a be nem fizetett helyszíni bírságokat a Körjegyzőség pénzügyi 

 csoportjának (adó ügyintézőnek) köteles átadni, akik a bírságot adók módjára hajtják  

 be. 

 

14.§ Közérdekű bejelentés esetén a közterület felügyelő felhívhatja a figyelmet olyan  

 magatartásra, tényre, amely jogszabályba ütközik. (Közérdekű bejelentés: 10. sz. 

 melléklet) 

 

IV. fejezet 

 

A KÖZTERÜLET FELÜGYELET SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYEIVEL KAPCSOLATOS 

IRATKEZELÉSE 

 

 

15.§ A Körjegyzőség szabálysértési hatóságához átadott feljelentéseket gyűjtőszámon kell 

 iktatni. Az irat akkor irattározható, ha a szabálysértési hatóság a feljelentés nyomán  

 hozott intézkedésről a közterület felügyeletet tájékoztatta. 

 

V. fejezet 

 

A KÖZTERÜLET FELÜGYELET HAVI STATISZTIKÁJA 
 

16.§ A közterület felügyelő tevékenységéről havonta statisztikai kimutatást készít, melyet  

 minden hó 10-ig köteles leadni a körjegyzőnek. 

 

A statisztika alapja: 

 

- felügyelő napi jelentése, 

- helyszíni bírságolási nyugtatömb /elszámolási füzet/, 

- lakosság részéről beérkezett jelentésekről vezetett napló, 

- feljelentéseket tartalmazó füzet. 

 

 

 

VI. fejezet 

 

 

ZÁRÓRENDELKEZÉS 
 

17.§  Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 /1/   Rendelkezéseit a közterület felügyelő hivatalos személyként történő feladat  

        ellátása napjától kell alkalmazni. 

 

 

 

Szabó Gyula sk.       Dr. Veres Nándor sk. 

körjegyző                polgármester 



1. sz. melléklet 

 

 

A közterület felügyelet ellenőrzési feladatai 

 

 

1./ A község tisztaságára vonatkozó szabályok keretében ellenőrzni: 

 

- közterületek, járdák tisztaságát, hótól való megtisztítását, síkosságának 

megszüntetését, 

 

- vendéglátóipari, kereskedelmi egységek, üzletek és más elárusító helyek előtti járda 

szakaszok tisztántartását, 

 

- közterületek beszennyezése tilalmának betartását. 

 

2./ A községi közterületek használatával kapcsolatosan ellenőrzi a jogosulatlan kereskedést, 

     engedély nélküli vállalkozási tevékenységet, közterület engedély nélküli illetve engedély- 

     től eltérő használatát. 

     Ezen belül: anyagok, göngyölegek közterületen tárolását, útügyi rendelkezések betartását,  

     az úttesten végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettség megszegését, közterület 

     engedély nélküli felbontását. 

 

 

3./ A község közrendjével kapcsolatban ellenőrzi: 

 

     A közterületen elkövetett csendháborítást, hatósági hírdetmények megrongálását, falraga- 

     szok tiltott elhelyezését, valamint a képviselőtestületi rendeletbe ütköző szabálysértéseket, 

     különösen közterületen történő szeszes ital fogyasztás, szesz-, dohály, kávé, fűszerpaprika 

     valamint egyéb jövedéki termékek árusítását, és a község területén való mindenféle     

     dologgal történő házalást. 

 

4./ Közúti közlekedési szabályok megsértésével kapcsolatban közreműködik a tiltott helyen  

     várakozó járművek és gépjárművek feljelentésében – a rendőri szervekkel együtt – az  

     üzembentartó ellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.sz. melléklet 

 

 

1./ A közterület felügyelő feladata: 

 

- felelős a KÖZTERÜLET FELÜGYELET-re vonatkozó szabályokban, testületi 

határozatokban és a munkájával, feladatával összefüggésben lévő jogszabályokban 

foglal előírások végrehajtásáért, 

 

- beszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselőtestületnek, a polgármesternek és  

körjegyzőnek, tájékoztatási kötelezettséggel  a műszaki (építésügyi) főelőadónak, 

 

- folyamatosan ellátja a járat-terv alapján az ellenőrzéseket, 24 órán belül elszámol a  

pénzügyi csoportnak (adóügyintézőnek) a beszedett helyszíni bírságokkal, 

 

- ellenőrzési feladatát őrszolgálat keretében, egyenruhában látja el (az egyenruházattal 

kapcsolatos szabályokat a 4.sz. melléklet szabályozza). 

 

 

2./ A közterületfelügyelő munkamódszere: 

 

- Éves munkaterv alapján végzi tevékenységét, melyben szerepeltetni kell: 

 

= a képviselőtestület rendeleteinek, határozatainak végrehajtásával kapcsolatos 

   feladatokat, 

 

= a polgármester, a körjegyző és a műszaki (építésügyi/ főelőadó által meghatározott 

   feladatokat, 

 

= ellenőrzési tervet. 

 

3./ A közterület felügyelő kapcsolattartása 

 

     a/ Kötelező együttműködés: 

  

- polgármesterrel 

- körjegyzővel 

- körjegyzőség pénzügyi csoportjával (adóügyintéző) 

- műszaki (építésügyi) főelőadóval 

- körzeti megbízottal 

- községi mezőgazdasági őrszolgálattal. 

 

b/ Fakultatív együttműködés: 

 

- a helyi képviselőtestület tagjaival 

- gazdasági ellátó szervezettel 

- a körjegyzőség – korábban nem említett – többi dolgozójával 

- polgárőrséggel 

 

 



3.sz. melléklet 

 

 

Könnygázszóró palack alkalmazásának szabályai 

 

 

A közterület felügyelő feladatának jogszerű ellátása során az életét, testi épségét 

veszélyeztető, személyes szabadsága ellen irányuló támadás, illetve ilyen támadással 

fenyegető magatartás elhárítása érdekében könnygázszóró palackot alkalmazhat. 

 

A jogszabályban meghatározott feltételek esetén a könnygázszóró palackot alkalmazhatja 

sajtá elhatározásából, de alkalmazása esetén jegyzőkönyvet kell felvenni és azt köteles a 

körjegyzőnek jelenteni. 

 

Könnygázszóró palack nem alkalmazható: 

 

- 14 éven aluli gyermekkel 

- szemmel láthatóan súlyos beteggel, rokkanttal, 

- terhes nővel szemben 

 

A közterület felügyelő kötelezettsége a könnygázszóró palack alkalmazása előtt: 

 

- cselekmény, magatartás abbahagyására irányuló felhívás, 

- figyelmeztetés, hogy könnygázszóró palack alkalmazására kerül sor. 

 

Előzetes figyelmeztetés nélkül könnygázszóró palack csak akkor alkalmazható, ha  a 

késedelem a felügyelő életét vagy testi épségét veszélyeztetné. Erről az eseményről jegyző- 

könyvet kell felvenni. 

A jegyzőkönyvbe foglalt jelentésnek – a  könnygázszóró palack alkalmazásáról – az egyéb 

jelenteni való mellett az alábbiakat feltétlenül tartalmaznia kell: 

 

- hol, mikor, kivel szemben, miért kellett alkalmazni a palackot, 

- történt-e felhívás a cselekmény abbahagyására, figyelmeztetés arra, hogy történt e 

sérülés és milyen fokú, 

- valamint tanúk látták-e és azok adatait felírni. 

 

 

Könnygázszóró palack használata: 

 

- a palackot az arc irányába fordítva kell alkalmazni, a felülettől 20-40 cm-re, a gomb  

lenyomásával 4-5 másodpercig szakaszosan célszerű szórást végezni, 

 

- törekedni kell a palack rövid idejű használatára, 

 

- ha a könnygázszóró palack alkalmazása a célját elérte, további alkalmazásának nincs 

helye, 

 

 

 

 



 

- a palack alkalmazása után azt, akivel szemben alkalmazásra került sor, elsősegélyben 

kell részesíteni. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a szem dörzsölése a felületi 

bőrréteg felsértését eredményezi és a könnygáz hatása ezáltal intenzívebbé válik. 

 

- szolgálatban a könnygázszóró palackot nyilvános helyen őrizetlenül hagyni vagy  

személy őrizetére bízni tilos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.sz. melléklet 

 

A közterület felügyelő egyenruházata és szabályai 

 

 

- A KÖZTERÜLET FELÜGYELET dolgozóját szolgálati feladatai ellátásához 

egyenruha illeti meg. Az egyenruházattal való ellátás után pedig évi utánpótlási 

norma. 

 

- A Körjegyzőség a ruházatot a szolgálat megkezdése előtt bocsájtja az igényjogosult  

rendelkezésére. Az alapellátásként kiadott ruházati cikkek feltételesen az igényjogosult 

tulajdonát képezik, azok térítésmentes tulajdonba adása a munkaviszony 

megszünésének módjától függ. 

 

 Nem kerül a dolgozó végleges tulajdonába és nem maradhat birtokában az egyenruha  

 akkor, ha a dolgozó a munkaviszonyt jogellenesen megszünteti, valamint fegyelmi  

 eljárás esetén. 

 A ruházattal a dolgozó mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben bármikor  

 elszámoltatható. 

 

- Az ellátásban részesülő anyagilag és fegyelmileg felelős a ruházati cikkek rendeltetés- 

szerű használatáért. A ruházatot olyan állapotban köteles tartani, hogy a szolgálatban 

vagy egyéb alkalmakkor a közterület felügyelői tekintély sérelme nélkül viselhető 

legyen. 

 

- A ruházati ellátásban részesített személy elhasználódott és szolgálati öltözékként már 

nem viselhető ruházati cikkeinek pótlásáról a Körjegyzőség köteles gondoskodni. 

 

Alapellátási norma: 

 

- ¾-es szolgálati kabát    1 db 

- szőrmés téli sapka     1 db 

- fésűs tányér sapka     1 db 

- fonott ezüst viharzsinór    1 db 

- esőgallér      1 db 

- fésüszubbony     1 db 

- tropikálpantalló     2 db 

- tropikálzubbony     1 db 

- kötött ujjas szürke pulóver    1 db 

- nyaksál      1 db 

- nyári pamutzokni     2 pár  

- szürke pamutzokni     2 pár 

- normál félcipő     1 pár 

- nyári félcipő      1 pár 

- bokazokni műszörme béléssel   1 pár 

- gyapjúbélelt bőrkesztyűű    1 pár 

- fésűspantalló      2 db 

- szürke ing hosszú ujjú vállpántos   2 db 

- szürke ing – rövid ujjú vállpántos   2 db 

- ingblúz (hosszú ujjú) színes    1 db 



- ingblúz /rövid ujjú/ színes             1 db 

 - kék nyakkendő              2 db 

 - ballonkabát 4/4-es              1 db 

 - fehér ing /hosszú ujjú/ vállpántos            1 db 

 - fehér ing /rövid ujjú/ vállpántos            1 db 

 - szúrósgomb /ezüst/              2 db 

- sapkarózsa               1 db 

 

- Az alapellátásra való jogosultság kezdő időpontja a határozatlan időtartamra szóló  

munkaszerződés /kinevezés/ megkötésének napja. 

Az alapellátás kiadásának terhelési időpontja a felvételt követő hónap első napja. 

 

- Egyenruházati ellátást vagy annak egy részét készpénzben kifizetni nem lehet. 

 

- Az alapellátás utánpótlása évi egyszeri utánpótlással történik, melyet minden évben 

a költségvetésben tervezni kell! 

 

- A közterület felügyelet dolgozója jelen öltözködési utasításokat köteles betartani. 

 

- A körjegyző felelőssé teheti szolgálatában lévő közterület felügyelőt egyöntetű és 

kulturált öltözködésért. 

 

- Az egyenruha viselésére jogosult csak a felügyelet részére biztosított egyenruhát 

viselheti. 

A rendszeresítettől eltérő ruházat egyenruhaként való viselése tilos. 

 

- Az állásából fegyelmi eljárás miatt felfüggesztett személy – fegyelmi eljárása 

befejezéséig – egyenruhát nem viselhet. 

 

- Az egyenruha viselése során öltözködési könnyítés engedélyezhető, melyet a  

körjegyző engedélyezhet. 

 

- A közterület felügyelet dolgozójának szolgálaton kívül egyenruhát viselni tilos. 

 

- A közterület felügyelet jelzése a zubbony bal felső zsebén kör alakú jelvény 

„közterület felügyelet” felirattal látható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. sz. melléklet 

 

 

A járatterv célja: 

 

- hogy naponta megállapítható legyen a közterület felügyelő hivatalos elfoglaltsága,  

tartózkodási helye. 

 

 

Ennek érdekében a község négy  körzetre került felosztásra. 

 

A közterület felügyelő hetente előre készíti el a napi járőrözést, melyet köteles egyeztetni a 

körjegyzővel. 

 

I. körzet       II. körzet 

 

Kölcsey F. út       Majzik V. út 

Deák F. út       Templom tér 

Petőfi út       Jókai út 

Bajcsy út       Május 1 út 

Szabadság út       Hunyadi út 

Felszabadulás út      Tomori út 

Árpád út       Dózsa Gy. út /egy része/ 

Hősök tere       Cseresznyéskert út 

Honvéd út 

Kossuth út 

Attila út 

József A. út 

Damjanich út 

Klapka út 

Szabadság út 

Arany J. út 

Batthyány út 

Vörösmarty út 

Köztársaság út 

 

III. körzet       IV. körzet 

 

Rákóczi út       Rákóczi út 

Liszt F. út       Haladás út 

Jókai út /egy része/      Sallai út 

Dózsa Gy. út       Bem út 

Hunyadi út       Ságvári út 

Ady E. út       Néphadsereg út 

Kinizsi út       Mező I. út 

Rózsa F. út 

Lehel út 

Illés út 

Táncsics út 

 



6. sz. melléklet 

 

SZABÁLYSÉRTÉS 

(helyszíni bírságoláshoz 

 

A helyszíni bírság alkalmazásának feltétele: 

 

- helyszíni bírságolás történhet az elkövető tettenérése során. 

 

A többszörösen módosított szabálysértési jogszabály az alábbi esetekre enged helyszíni 

bírságolást, eljárást a közterület felügyelet részéről: 

 

- lakcímbejelentési kötelezettség elmulasztása 

/17/1968. IV.14./ Korm.r. 3.§ /1/bek./ 

 

- hatósági hirdetmény megrongálásaű 

/17/1968./IV.14./ Korm.r. 7. §/1/ 

 

- Veszélyeztetés kutyával 

/13.§ /1/bek. a/-b/ pontja/ 

 

- veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, kidobásával 

/14. § /1/ bek./ 

 

- tiltott fürdés 

/15.§/1/ bek./ 

 

- csendháborítás 

/23.§ /1/bek./ 

 

- állatkínzás 

/25.§ /1/ bek./ 

 

- útügyi szabálysértés 

/40. § /1/ bek./ 

 

Aki 

 

a/ az ahhoz szükséges engedély nélkül utat megszüntet, elzár az úton, az alatt vagy felett 

    létesítményt helyez el, illetve ahhoz csatlakozást épít, 

 

b/ utat engedély nélkül felbont vagy elfoglal, 

 

c/ az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza, vagy az 

    árkot szennyezi, 

 

d/ az úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükségtelenül ráhajt, vagy azt szétszórja, 

 

e/ az úton vagy alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettségét  

    megszegi, 



 

- szabálytalan parkolás 

/51/B.§/ 

 

- köztisztasági szabálysértés 

/71.§/1/ bek./ 

 

- vásári és piaci szabályok megszegése 

/118/A.§/1/bek./ 

 

- közterület egedély nélküli használata 

/137.§/1/bek./ 

 

- parkrongálás 

/140.§/1/bek./ 

     

- hírdetőberendezése, falragaszok tiltott elhelyezése 

/142.§/1/bek./ 

 

- tiltott helyen táborozás 

/142/A.§/16 bek./ 

 

Értelmezés 

 

Szabálysértés: valamely tevékenységet vagy mulasztást törvény, kormányrendelet, vagy 

önkormányzati rendelet minősíthet szabálysértéssé. 

 

A szabálysértési törvény hatálya kiterjed a belföldön elkövetett szabálysértésekre, a magyar és 

nem magayar állampolgár elkövetése esetén feltéve, hogy nemzetközi szerződés vagy 

szabálysértést meghatározó külön szabály másként nem rendelkezik. 

 

A diplomáciai vagy egyéb személyes mentességet élvező személy szabálysértés miatt történő 

felelősségre vonására nemzetközi szerződés, ennek hiányában pedig a nemzetközi gyakorlat 

az irányadó. 

 

Közterület: amelyet jogszabály határoz meg, így Nagykörű közigazgatási területén lévő 

közutak, terek, utcák, járdák, parkok, játszóterek, stb. 

Nagykörű község területén lévő közutak, porták és a hozzájuk tartozó járdák, azokhoz tartozó 

műtárgyak területe, továbbá közcélú területek, nyilvános kertek. 

 

A közterület felügyelet szolgálat ellátása során hatósági ellenőrzés alá kell venni a 

közterületen elhelyezett berendezési, felszerelési tárgyakat, fákat, növényzetet, kirakatokat, 

ablakokat, kapukat, közlekedési jelzőtáblákat, közvilágítási lámpákat, az épületek közterület- 

ről látható homlokzatát, kerítéseket és egyéb hirdetményeket is. 

 

 

 

 

 

 



 

Felelősséget kizáró okok: 

 

- Nem vonható felelősségre szabálysértés miatt, aki a cselekmény elkövetésekor a  14. 

életévét még nem töltötte be. 

 

- Nem vonható felelősségre az, aki a cselekményt elmebeteg állapotban, gyenge  

elméjűségben, tudatzavarban, kényszer, vagy fenyegetés hatása alatt, jogos védelem 

vagy végszükség esetén követte el. 

 

A szabálysértés elévülése: 

 

Nincs helye felelősségre vonásnak, ha a cselekmény elkövetésétől számított 6 hónap eltelt. 

Ha a szabálysértés azzal valósult meg, hogy az elkövető valamely helyzetet, állapotot nem 

szüntet meg, az elévülés mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet, vagy állapot fenn áll. 

A cselekmény elkövetésétől számított 2 év elteltével azonban az említett szabálysértések miatt 

nincs helye felelősségre vonásnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. sz. melléklet 

 

 

Helyszíni bírság alkalmazása 

 

A helyszíni bírság összege 100 Ft-tól 2.000,- Ft-ig terjedhet. A helyszíni bírság alkalmazására 

a 6. sz. mellékletben felsorolt szabálysértések elkövetése esetén van hely. 

Helyszíni bírság alkalmazását megelőzően meg kell állapítani az elkövetett szabálysértést és 

annak elkövetőjét, a bizonyítékokat fel kell tárni. 

Esetenként szükséges hatósági ellenőrzést és igazoltatást is végezni. 

 

A helyszíni bírság kiszabásakor a tettenért jelenlévő elkövetővel közölni kell a megállapított 

szabálysértés tényállását, a helyszíni bírság alkalmazásának alapjául szolgáló jogszabályt. Fel 

kell szólítani a szabálysértés azonnali megszüntetésére és egyben közölni kell a helyszíni 

bírság kiszabásának tényét illetve annak összegét. 

 

Ha az elkövető elismeri a szabálysértés elkövetését és a bírságot megfizeti, a bírság összegét 

nyugta ellenében át kell venni. 

 

Az átvett összeget a tömb felhasználását követően a Körjegyzőség pénzügyi csoportjánál 

/adóügyintéző/ kell elszámolni. 

 

Ha az elkövető a szabálysértést elismeri, de bármilyen okból a helyszínen nem tud fizetni, 

akkor egy kitöltött postautalványt kell részére átadni. A posta csekk átadásáról elismervényt 

kell aláíratni az elkövetővel. A kötelezettet figyelmeztetni kell, hogy 15 napon belül köteles a 

helyszíni bírság összegét befizetni, amennyiben ennek nem tesz eleget, a bírság adók módjára 

kerül behajtásra. 

 

A közterület felügyelő az ügyet 30 napig nyilvántartja, a határidp lejárta után a Körjegyzőség 

pénzügyi csoportjánál /adóügyintéző/ ellenőrzi a befizetés megtörténtét. 

 

Ha a bejelentés megtörtént, azt az elismervényen fel kell jegyezni, az ügyet irattározni kell. 

Amennyiben a befizetés nem történt meg, úgy a behajtás érdekében a  Körjegyzőség pénzügyi 

csoportja /adóügyintéző/ felé kell az intézkedést kezdeményezni. 

 

A gépjárművel elkövetett, közterület felügyelet hatáskörébe tartozó szabálysértés miatt a 

tettenért, de távollevő elkövető esetében a Sztv. 85.§/1/ bek. lehetővé teszi a helyszíni bírság 

kiszabását a gépjármű vezetővel szemben. Ilyen esetben is rögzíteni kell a legszükségesebb 

adatokat, esetleg bizonyítékként fényképet kell készíteni. ezzel egyidejűleg a gépjármű 

szélvédőjén el kell helyezni az ún. „ÉRTESÍTÉS”-t. 

Ha az ÉRTESÍTÉS nem vezetett eredményre, a rendszám alapján meg kell állapítani a 

gépjármű üzembentartójának nevét, személyi adatait, lakóhelyét. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ennek ismeretében kell a lakóhely szerint illetékes Polgármesteri Hivatal szabálysértési 

hatóságánál feljelentést tenni. 

 

Ugyancsak feljelentést kell tenni a Polgármesteri Hivatal szabálysértési hatóságához, ha a 

megbírságolt kifogást nyújt be, mert ennek jelentése az, hogy a szabálysértés elkövetését vagy 

a bírságolás jogosságát nem ismeri el. 

Ilyenkor a további eljárás a Körjegyzőség szabálysértési hatóságának jogköre. Ilyenkor a 

további eljárás a Körjegyzőség szabálysértési hatóságának jogköre. 

 

A helyszíni bírságolási nyugtatömb: 

 

A helyszíni bírságolási nyugta sorszámmal van ellátva. A helyszíni bírságolást a közterület 

felügyelő mindig nyugtatömb felhasználásával végzi. 

A közterület felügyelő a Körjegyzőség pénzügyi csoportjától /adóügyintéző/ átvett 

nyugtatömb értékéért anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.sz. melléklet 

 

 

Figyelmeztetés alkalmazása 

 

 

A közterület felügyelő eljárása során figyelmeztetést alkalmazhat a közterület rendjét, 

tisztaságát biztosító jogszabály rendelkezéseinek tettenért megsértőivel szemben. Ez akkor 

indokolt, ha a helyszíni bírság alkalmazása helyett a nevelő hatás így is elérhető. 

 

Figyelmeztetés történhet a helyszínen szóban és utólag írásban is. 

 

A figyelmeztetés mutasson rá a megsértett jogszabályi rendelkezésre, valamint a jövőben 

követendő magatartásra. Amennyiben a figyelmeztetés írásban történik, úgy azt levél 

formájában kell megszerkeszteni. Tartalmazza a megállapított szabálysértést, illetve annak 

tényállását a bizonyítékokkal együtt, utalva a szabálysértést megállapító jogszabályra. Fel kell 

hívni a címzett figyelmét a jogszabály által előírt magatartás jövőbeni tanúsítására, 

tájékoztatva arról, hogy elkövetés  esetén helyszíni bírság, illetve szabálysértési eljárás 

kezdeményezésének van helye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. sz. melléklet 

 

Feljelentési jogosítványok 

 

A feljelentést meg kell tenni a közterület felügelőnek a hatáskörébe tartozó szabálysértések 

esetén, ha a szabálysértés súlyára, jellegére, az elkövetés gyakoriságára és az elkövető 

személyére figyelemmel a helyszíni bírság alkalmazása nem járna megfelelő hatással, vagy ha 

a szabálysértés tettenért elkövetője a szabálysértést nem ismeri el és nem fizeti meg a 

bírságot, továbbá ha a gépjárművel elkövetett szabálysértés esetén a tévollevő tulajdonos az 

ÉRTESÍTÉS ellenére a bírságot nem fizette meg, vagy kifogást nyújtott be, valamint a dolog 

visszaadására kerül sor, mert a dolog felett szabálysértési eljárás keretében szabálysértési 

hatóság dönthet /visszatartás esete/. 

 

Feljelentést lehet tenni hatáskörébe nem tartozó szabálysértés észlelése vagy tudomára jutása 

esetén. 

 

A feljelentésnek tartalmaznia kell: 

 

- elkövető neve, személyi adatai, munkahelye, általa eltartottak száma, 

- a feljelentéshez csatolni kell a feljelentést megelőző eljárás során keletkezett iratokat, 

- tartalmaznia kell a szabálysértés pontos leírását, utalni kell a jogszabályra, 

- két példányban kell elkészíteni, mivel a második példány a közterület felügyelőnél 

kell hogy maradjon. 

 

Igazoltatás, előállítás szabályai 

 

A közterület felügyelő jogosult és köteles személyazonosság megállapítása céljából 

felszólítani azt a személyt, akivel szemben a hatáskörébe tartozó intézkedés megtétele 

szükséges. A személyazonosság igazolására a személyi igazolvány felmutatására és átadására 

kell az igazoltatandó személyt felhívni, de elfogadható más személyi adatokat tartalmazó 

okmány is. 

 

Az igazoltatás alapján meg kell állapítani az igazoltatott személy nevét, adatait. A megismert 

adatokat a szükséges nyomtatványon rögzíteni kell, kivéve ha a helyszíni bírság kiszabására 

és annak elfogadására azonnal sor kerül. 

Ha az igazolás céljára felmutatott személyi igazolvány vagy egyéb okirat aggályos, és emiatt 

a személyazonosságot nem lehet megállapítani vagy az igazoltatott a személyi igazolvány 

átadását megtagadja, a személyazonosság megállapítása céljából a legközelebbi rendőri 

szervhez kell előállítani. 

Ennek végrehajtása úgy történik, hogy az igazoltatott személlyel közölni kell az előállítás 

helyét és célját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ellenszegülés esetén az előállításhoz a szolgálatban lévő polgárőrség, mezőgazdasági 

őrszolgálat tagjainak valamint a rendőri szerv közreműködését, segítségét kell kérni. 

 

Az előállítás személyes szabadságot korlátozó intézkedés, ezt nagy körültekintéssel, 

megfontoltan és csak különösen indokolt rendkívüli esetben szabad végezni. 

A közterület felügyelőt megilleti az intézkedés kezdeményezésének joga, amennyiben 

hatósági határozat vagy egyéb intézkedés szükséges. Ezt az intézkedést írásban az arra 

jogosult hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnek azzal kell megküldeni, hogy az 

intézkedésről a közterület felügyelőt tájékoztassa. Az intézkedés kezdeményezését a 

közterület felügelő a műszaki /építésügyi/ főelőadóhoz /vagy a körjegyzőhöz/ terjeszti be, aki 

az intézkedés kezdeményezésére utasítást ad. 

 

Az eseti jellegű szabálytalan, jogellenes állapot megszüntetése érdekében a közterület-

felügyelő kivételesen szóban is közvetlenül az arra jogosult szerv vezetőjéhez fordulhat. Ilyen 

esetekben a közterület felügyelő köteles a műszaki /építésügyi/ főelőadót /vagy a körjegyzőt/ 

tájékoztatni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.sz. melléklet 

 

 

Közérdekű bejelentés 

 

A közterület felügyelőhöz nem írásban, hanem telefonon, szóban, személyesen a lakosságtól 

érkező bejelentést külön rögzíteni kell /rögzítés után iktatni/. 

Ezeket a bejelentéseket meg kell vizsgálni és a szükséges intézkedést megtenni. 

 

 

A bejelentő részére az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a bejelentés alkalmával tájékoztatást 

kapott a tervezett intézkedésről és azt tudomásul vette. Amennyiben a bejelentő kifejezetten 

kéri, az írásos tájékoztatástól eltekinteni nem lehet. 

 

A közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok érkezése esetén a körjegyzőt tájékoztatni kell, 

aki kijelöli az intézkedésre jogosult ügyintézőt. 


