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SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 8/2007. /III.21./ sz. r e n d e l e t e

A KÖZTERÜLET-FELÜGYELETRŐL
===========================================

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. §
(6), valamint 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A közterület-felügyelet jogállása

1. §

(1) Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a közrend és a köztisztaság védelme érdekében
Szigetszentmiklós Város közigazgatási területén közterület-felügyeletet működtet.

(2) A Szigetszentmiklósi Közterület-felügyelet feladatait a Szigetszentmiklós Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában alkalmazott közterület-felügyelők
(továbbiakban: felügyelők) látják el.

(3) A felügyelők szakmai irányítását a Polgármesteri Hivatal Beruházási és
Városgazdálkodási Irodavezetője, hatósági tevékenységük vezetését a Polgármesteri
Hivatal Hatósági Irodavezetője látja el.

2. §

(1) A felügyelők feladataikat a szigetszentmiklósi önkormányzat illetékességi területén,
Szigetszentmiklós közterületein látják el.

(2) A 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) az a)-b) pontban meghatározott esetekben eljárás, intézkedés kezdeményezése, más

szerv hatáskörébe tartozó ügyekben;
d) közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
e) közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében;
f) közreműködés Szigetszentmiklós Város Önkormányzata vagyonának védelmében;
g) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának

ellenőrzésében;
h) közreműködés a helyi kereskedelmi és telephely-engedélyezési, az építés-, a

szabálysértési, valamint az adóhatósági ellenőrzésekben;
g) közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.

(3) A felügyelők feladataik ellátása körében együttműködnek:
a) a rendőrség, a vám- és pénzügyőrség szerveivel;
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b) egyéb állami ellenőrző szervekkel, különösen az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési
Hivatal és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szerveivel;

c) a Városi Tűzoltó-parancsnoksággal;
d) a katasztrófa- és polgári védelem helyi szerveivel;
e) a mezőőrökkel;
f) a Szigetszentmiklósi Polgárőr Egyesülettel;
g) a Szigetszentmiklósi Vadász Társasággal;
h) feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezetekkel.

A közterület-felügyelő jogállása és egyenruhája

3. §

(1) A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy.

(2) A felügyelő köztisztviselő. Közszolgálati jogviszonyára a közterület-felügyeletről szóló
törvényben foglalt eltérésekkel a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.

(3) A felügyelőként az az egészségileg, pszichikailag és fizikailag alkalmas magyar
állampolgár alkalmazható, aki közterület-felügyelő szakképesítéssel (OKJ azonosító: 52
8919 04; FEOR szám: 5355) rendelkezik.

(4) A felügyelő a feladatát országosan egységes egyenruhában teljesíti. Egyenruháján kitűzve
viseli az országosan egységes, egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvényt,
amelyet a bal oldali mellrészen lévő zsebre kell felgombolni vagy feltűzni. A felügyelő
bal  felső karján  karjelzést  visel,  amelyen  Szigetszentmiklós  Város  címere  és  a
„Szigetszentmiklósi Közterület-felügyelet” felirat látható. A felügyelő szolgálati
egyenruháján névkitűzőt visel. A felügyelőt szolgálati igazolvánnyal kell ellátni.

A felügyelői intézkedések és végrehajtási eszközök

4. §

(1) A felügyelő intézkedés előtt köteles felügyelői minőségét szóban közölni, magát és
intézkedési jogosultságát szolgálati igazolvánnyal és felügyelői jelvénnyel igazolni.

(2) A felügyelő feladatainak ellátása érdekében rendszeres és folyamatos hatósági ellenőrzést
végez, továbbá felvilágosítást kérhet, igazoltathat, helyszíni bírságot szabhat ki,
előállíthat, feltartóztathat, feljelentést tehet, valamint a jogszabály alapján elkobozható
dolgot visszatarthatja.

(3) A felügyelő a vagyonvédelmi feladatainak ellátása során Szigetszentmiklós Város
Önkormányzata tulajdonában, használatában lévő területet, épületet, építményt –
Szigetszentmiklós Önkormányzatának Képviselő-testülete, rendkívüli helyzetben a
Polgármester rendelkezésére – lezárja, megakadályozza, hogy oda illetéktelen személy
belépjen és az illetéktelenül ott tartózkodókat eltávolítja.
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(4) A felügyelő a szolgálat befejezésekor írásos jelentést készít a végrehajtott intézkedésekről.

(5) A felügyelő a jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében testi erőt
és könnygázszóró palackot alkalmazhat az arányosság és a szükségesség
követelményeinek betartásával. A testi erő és a könnygázszóró palack alkalmazását az
intézkedést követően haladéktalanul jelenteni kell a jegyző útján a Szigetszentmiklósi
Rendőrkapitányságnak.

Záró rendelkezések

5. §

(1) E rendelet 2007. május 1-jén lép hatályba.

Szigetszentmiklós, 2007. március 20.

Vargáné dr. Pető Terézia Szabó József
jegyző polgármester

ZÁRADÉK
Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2007. március 20-i ülésén
alkotta, 2007. március 21-én kihirdetésre került.

Vargáné dr. Pető Terézia
   jegyző
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1. sz. melléklet a KÖZTERÜLET HASZNÁLATI DÍJAKRÓL

 TERÜLET HASZNÁLAT JOGCÍME DÍJSZÁMÍTÁS
EGYSÉGE

JELENLEGI DÍJ TERVEZETT DÍJ ÁFÁ-VAL

a - a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál
kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető),
ernyőszerkezet, hirdető berendezés
(fényreklám)

- továbbá cég és cím tábla elhelyezésére,
- oszlopon elhelyezett max. 2m2 alapterületű

hirdetőtábla, giganttábla

Ft/m2/hó

Ft/oldal/év
Ft/oldal/év

375.-

6.250.-
31.250.-

500.-

8.000.-

b - árusító és egyéb építmény (pl. élelmiszer,
cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap,
dohány árusítására szolgáló pavilon)
elhelyezésére

- ideiglenes sátras építmény elhelyezésére
szolgáló terület

Ft/m2/hó

Ft/m2/hó

313.-

500.-

500.-

1.000.-

c - az egyes létesítményekhez a közút területén
kívül szükséges gépjármű várakozóhelyek
céljára

- taxiállomás álláshelyenként
- teher- és különleges gépjárművek, valamint

ezek vontatmányai, gépjárművenként és
vontatmányonként

Ft/db/hó

Ft/db/6hó
Ft/db/nap

12500.-

6.260.-
375.-

20.000.-

8.000.-
500.-

d - a köztisztasággal kapcsolatos építmények és
tárgyak elhelyezésére

db/év díjmentes díjmentes

e - távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő
készülék, postai levélszekrény, totó lottó láda
elhelyezésére

db/év díjmentes díjmentes

f - építési munkával kapcsolatos állvány,
építőanyag és törmelék elhelyezésére

- építési törmelék konténeres tárolására

Ft/m2/hó

Ft/nap

375.-

125.

500.-
3 napig díjmentes, utána:
150.-
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g - alkalmi árusításra, javító szolgáltató
tevékenységre, fenyőfa, koszorú

- dinnye, zöldség, egyéb
- mozgó árusítás

Ft/m2/nap

Ft/m2/hó
Ft/nap/m2

625.-

750.-
625.-

800.-

1.000
800.-

h - film- televízió és videó felvételére Ft/m2/nap 625.- 1.000.-
i - vendéglátó ipari előkert részére, üzleti

szállítás vagy rakodás alkalmával,
göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra

Ft/m2/hó 1.250.- 1.600.-

j - kiállítás, vásár, alkalmi vásár
- mutatványos tevékenység
- sport- és kulturális rendezvények (ingyenes

részvétel esetén)

Ft/m2/nap
Ft/m2/nap

375.-
100.-
díjmentes

500.-
200.-
díjmentes

k - közhasználatra még át nem adott
közterületnek (pl. meg nem nyitott utca)
ideiglenes hasznosítására

Ft/m2/hó 125.- 375.- 200.- 600.-

l - egyéb célra egyedi egyedi


