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Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

39/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelete 

a közterület-felügyelőről 

 

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) 

pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közterület-felügyeletről szóló 

1999. évi LXIII. törvény rendelkezéseit is figyelembe véve a következőket rendeli el1: 

1. § 

A rendelet hatálya 

(1) E rendelet hatálya a Szigetvári Polgármesteri Hivatalban2 alkalmazott, a közterület–felügyelet 

feladatait ellátó közterület-felügyelőre (a továbbiakban: felügyelő) terjed ki. 

 

(2) A felügyelő Szigetvár város közigazgatási területén tevékenykedik. 

 

2. § 

A közterület-felügyelők 

(1) A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy.  

 

(2) A felügyelő köztisztviselő, felette a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. 

 

(3) A felügyelő egyenruhájára kitűzve viseli az országosan egységes, egyedi azonosító számmal 

ellátott felügyelői jelvényt, és karjelzésként a település jelképét.  

 

(4) A felügyelő hatósági szolgálati igazolvánnyal köteles igazolni magát. 

 

3. § 

A közterület-felügyelő feladatai 

(1) A felügyelő ellátja a törvényekben, más jogszabályokban és az e rendeletben előírt feladatokat. 

 

(2) A felügyelő feladata ellátása érdekében a Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete által meghatározottak szerint együttműködik: 

a) a Szigetvári Rendőrkapitánysággal, 

b)  a Nemzeti Adó és Vámhivatallal, 

c) Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-dunántúli Regionális Felügyelőség Pécsi 

Kirendeltségével, 

d) 3; 

 
1 A Bevezetőt újraszabályozta az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2023. február 25-től. 
2 Hatályon kívül helyezte az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan: 2023. február 25-től. 
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e) 4a Baranya Vármegyei5 Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségével; 

f) a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, valamint  

g) a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervekkel, társadalmi szervezetekkel. 

 

(3) A felügyelő feladatai különösen:  

1. a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve 

útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése; 

2. a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 

megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; 

3. a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más 

hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik; 

4. közreműködés a közrend, és a közbiztonság védelmében; 

5. közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében; 

6. közreműködés az önkormányzat vagyonának védelmében; 

7. közreműködik többek között:6 

7a. a temetőkről és temetkezésekről, 

7b. az állattartás helyi szabályairól,  

7c. az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről 

7d. a vásárokról, piacokról, 

7e. a közterület használatáról,  

7f. a közterületen történő szeszesital fogyasztásról szóló önkormányzati 

rendeletek végrehajtásának ellenőrzésében; 

8. közreműködés az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában; 

9. közreműködés a közlekedés rendjének biztosításában; 

10. közreműködés a közterületi parkolás rendjének kialakításában és biztosításában; 

11. fokozott figyelmet fordít a falfelületekre firkálás, valamint a nem kijelölt helyre 

történő plakát, hirdetmény ragasztás megelőzésére; 

12. a helyi jelentőségű védett természeti területeket és épületeket felügyeli; 

13. az egyes szabálysértésekről szóló kormányrendelet, valamint a helyi rendeletben 

rögzített szabálysértések fokozott megelőzése; 

14.  a szabálysértés elkövetője ellen a közterület-felügyeletről szóló törvényben 

meghatározott intézkedést foganatosíthatja, illetve foganatosítja; 

15. 7közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának 

ellenőrzésében; 

16. 8a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és 

birtoklásának ellenőrzése. 

 

 
3 Módosította a 19/2013. (V.17.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2013. május 18-tól. 
4 Módosította a 19/2013. (V.17.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2013. május 18-tól. 
5 A „Megyei” szövegrészt módosította az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2023. február 25-

től.  
6 A 7. pontot újraszabályozta az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2023. február 25-től. 
7 Beépítette a 19/2013. (V.17.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2013. május 18-tól. 
8 Beépítette a 19/2013. (V.17.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2013. május 18-tól. 
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(4) Ha a felügyelő a feladatkörébe nem tartozó jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást 

észlel, vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak a tudomására, mely beavatkozást 

tesz szükségessé, köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni. 

 

(5) A diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint azok személyzetének kiváltságait, és 

mentességeit, továbbá más törvényben megállapított mentességeket köteles tiszteletben 

tartani. 

 

(6) 9A felügyelő intézkedési jogkörét, valamint a tevékenysége során használható kényszerítő 

eszközök alkalmazását a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, továbbá az 

egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 

az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 

szabályozza. 

 

4. § 

Záró rendelkezések 

E rendelet 2011. december 1. napján lép hatályba.  

 

 

Szigetvár, 2011. november 24. 

 

 

……………………………….                                                 ……………………………. 

         Kolovics János                                                                         Horváth Krisztián 

          polgármester                                                                                   jegyző 

 

 

 

 

       

     A 39/2011. (XI.25) önkormányzati rendeletet  

2011. november 25. napján kihirdetem. 

 

 

Horváth Krisztián 

                                                                                                                    jegyző 

 

 

 

 

 
9 Módosította a 19/2013. (V.17.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2013. május 18-tól. 


