35/2013. (XII.03.) számú polgármesteri-jegyzői együttes utasítás
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei
Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Hatósági Iroda
Közterület-felügyeleti Csoportjának

Szolgálati Szabályzatáról1
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Módosította a 6/2015. (IV.27.) sz. pm-jegyzői együttes utasítás, hatályos: 2015. április 27., 10.00 óra

I. FEJEZET
1. A Szabályzat hatálya
l. § A Szolgálati Szabályzat hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVIII. kerület PestszentlőrincPestszentimrei Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) alkalmazásában álló
közterület-felügyelői és segédfelügyelői beosztásban dolgozók (a továbbiakban: közterületfelügyelők) szolgálati tevékenységére, a közterület-felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet)
működésére. A Szabályzat hatálya az adminisztrátorra nem terjed ki.
2. § A Felügyelet hatásköre kizárólag Budapest Főváros XVHI. kerületére, illetőleg annak

közterületeire terjed ki.
3. § A Felügyelet hatáskörét, feladatát, illetékességét a Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII.

törvény (továbbiakban: törvény) és a végrehajtására kiadott jogszabályok, valamint a közterületfelügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 37/2012.(VII.12.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: rendelet), a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének
jogkövetkezményeiről szóló 22/2013. (VII.05.) önkormányzati rendelet, továbbá a Fővárosi
Önkormányzattal kötött, a közterület-felügyelet ellátása tárgyában kötött szerződésben foglaltak
határozzák meg.
2. A Felügyelet szervezete, irányítása, képviselete
4. § A Felügyelet a Közigazgatási és Hatósági Irodán belül önálló csoportként működik. Munkatársai:
a csoportvezető, a közterület-felügyelők, az adminisztrátor.
5. § Felügyelet munkavégzéséért a Közigazgatási és Hatósági Iroda irodavezetője és irodavezető-

helyettese felel.
6. § A Felügyelet napi munkavégzését a csoportvezető felügyeli és ellenőrzi.

7. § Az irodavezető, az irodavezető-helyettes és a csoportvezető (a polgármester, illetve a jegyző
felhatalmazása alapján) meghatározott rendezvényeken, illetve feladatok tekintetében képviselheti a
Felügyeletet külső személyek és szervezetek irányába azzal, hogy ez a képviseleti tevékenység nem
lehet ellentétes az önkormányzat érdekeivel.
8. § Az önkormányzat nevében a közterület-felügyelet tevékenységével kapcsolatos nyilatkozattételre
a jegyző, illetve a polgármester előzetes engedélye alapján a Közigazgatási és Hatósági Iroda
irodavezetője mellett az irodavezető-helyettes és a közterület-felügyeleti csoport vezetője is jogosult.
9. § A csoportvezető:
a) felelős a Felügyeletre vonatkozó jogszabályokban, szabályzatokban foglalt előírások megtartásáért,
végrehajtásáért;
b) részt vesz az önkormányzat Felügyelet működésével, feladatkörével foglalkozó ülésein;
c) beszámolókat, összesítő statisztikát készít a Felügyelet tevékenységével kapcsolatosan;
d) felügyeli a Felügyelet ügyviteli tevékenységét;
e) felügyeli a felügyelők, adminisztrátor munkáját, ellenőrzi feladatellátásukat;
f) meghatározza a területi feladatok végzésének helyét, időpontját, indokolt esetben
a járőrszolgálat útvonalát, gondoskodik a feladatellátás ellenőrzéséről;
g) naptári hétre szóló szolgálati beosztást készít.

10. § A közterület-felügyelő:

a) mint hivatalos személy szolgálati feladatait a jogszabályokban, illetve a jelen szabályzatban, a
munkaköri leírásban, és az irodavezető, valamint az irodavezető-helyettes, és a csoportvezető
utasításai szerint látja el;
b) köteles a törvényben, az egyéb jogszabályokban és az önkormányzat rendeletében meghatározott
(közterület-felügyelői) feladatokat elvégezni, ezen belül kiemelt figyelmet fordítani a
jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítésére, a jogszabályokba ütköző cselekmények
elkövetésének megelőzésére, illetve megakadályozására.
II. FEJEZET
3. A közterület-felügyelők intézkedési kötelezettsége és jogosultsága
11. § A közterület-felügyelők a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény, az egyes rendészeti
feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló 2012. évi CXX. törvény, a közterületfelügyeletről szóló 1999.évi LXIII. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok szerinti
intézkedési kötelezettségekkel és jogosultságokkal rendelkeznek.
4. A szolgálati fellépés módja
12. § A felügyelő a feladatát Budapest Főváros XV1H. kerület területén látja el. A felügyelő a
feladatát járőrszolgálat vagy Őrszolgálat keretében egyenruhában teljesíti. A felügyelő szolgálata
teljesítésekor egyenruháján kitűzve viseli az országosan egységes, egyedi azonosító számmal ellátott
felügyelői jelvényt. A felügyelő települése címerét karjelzésként viseli.
13. § A Felügyelői intézkedés:
a) megkezdését - ha az intézkedés jellegéből vagy a körülményekből más nem következik - a
napszaknak megfelelő köszönéssel, az intézkedés alá vont személy nemének, életkorának megfelelő
megszólítással, és a tervezett intézkedés okának közlésével kell kezdenie,
b) végrehajtása során az elérni kívánt célt egyértelműen meg kell fogalmazni,
c) az eljárás során alkalmazott felszólításból ki kell derülnie: a cselekmény jogsértő jellege, a jogsértő
magatartás megszüntetésére történő felhívás, a cselekmény abbahagyásra, távozásra történő
felhívásnak.
14.§ Ha az intézkedés alá vont személy az első felhívásnak nem tesz eleget az intézkedő felügyelő
figyelmezteti, hogy a megkezdett intézkedés befejezése joga és törvény adta kötelessége, ezért, ha
ehhez szükséges rendőri segítséget kér.
15.§ A felügyelő intézkedés közben körültekintően köteles eljárni. Mindent meg kell tennie annak
megelőzése érdekében, hogy megtámadják, figyelmét a szolgálati tevékenységtől elvonják, vagy
lekötöttségét jogellenes cselekmény elkövetésére használják fel.
5. Segítség igénybevétele
16. § A felügyelői intézkedés eredményes befejezését szükség szerint segítség igénybevételével is
biztosítani kell.
17.§ Segítség igénybevételére akkor kerülhet sor, ha a felügyelő a jogsértő tevékenység

megakadályozását, megszakítását önmaga vagy a vele közös szolgálatban lévő társával közösen sem
tudja végrehajtani és a jogsértés jellege az intézkedés eredményes befejezése ezt indokolja.

18.§ Segítőket az adott helyszínen;
a) jelenlévő vagy a közelben tartózkodó - és intézkedésre felkérhető – rendőri állományból,
b) az egyéb módon értesíthető rendőri állományból,
c) a közterület-felügyelővel közös szolgálatot ellátó segédfelügyelőtől vehet igénybe.
19. § Az intézkedő közterület-felügyelőnek a segítségnyújtás igénybevételéről, valamint annak
körülményeiről részletes jelentést kell készíteni.
6. A felvilágosítási és titoktartási kötelezettség
20.§ A felügyelő a hozzáfordulóknak a szolgálati titok megőrzése mellett a szükséges felvilágosítást
szakszerűen, tömören, közérthető nyelven köteles megadni, továbbá a tőle elvárható segítséget
nyújtani.
21 .§ A felügyelőt titoktartási kötelezettség terheli a szolgálata során tudomására jutott államtitok,
szolgálati titok, üzleti és magántitok megőrzése érdekében.
7. A közterület-felügyelői intézkedések eljárási szabályai
22.§ A közterület-felügyelők által megtehető intézkedéseket a szabálysértésekről szóló 2012. évi II.
törvény, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló 2012. évi CXX.
törvény, a közterület- felügyeletről szóló 1999.évi LXIII. törvény,
valamint az egyéb vonatkozó
jogszabályok szabályozzák.
8. A helyszíni bírság kiszabásának szabályai
23. § A helyszíni bírság kiszabásának szabályait a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény
tartalmazza.
9 A szabálysértési feljelentés szabályai
24. § A szabálysértési feljelentés szabályait a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény
tartalmazza.
10. A hatósági eljárás közterület-felügyeletre vonatkozó szabályai
25.§ A felügyelő jogosult és köteles rendszeres és folyamatos ellenőrzést végezni Budapest XVIII.
kerület közterületein. Ennek során az ellenőrzés eredményes lefolytatásához:
a) a szükséges helyiségekbe, területekre beléphet,
b) iratokat megtekinthet,
c) tevékenységet, munkafolyamatokat megfigyelhet,
az ellenőrzött személytől és - a bizonyítás érdekében - másoktól is felvilágosítást kérhet.
26.§ Feladatai ellátása során a felügyelő nem léphet be magánlakásba, kormányzati, katonai célú,
továbbá diplomáciai testületek és külképviseleti szervek elhelyezésére szolgáló helyiségekbe.
11. Az adatkezelés
27. § A közterület-felügyelők adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeit és jogosultságait a
szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény, valamint a közterület- felügyeletről szóló 1999. évi
LXIII. törvény szabályozza.

12. Eljárás talált tárgy esetén
28.§ A felügyelő, ha elhagyott dolgot talál, azt lehetőleg tanúk jelenlétében vizsgálja át.
29.§ A felügyelő az állampolgár által talált dolgot - a lőfegyver, gáz-, lég és riasztófegyver, lőszer és
robbanóanyag, pirotechnikai eszköz, a közbiztonságra egyébként veszélyes egyéb tárgy, kábítószer,
pszichotrop anyag - csak akkor vehet át, ha nincs a közelben rendőr és a tárgynak a hivatal
ügyfélszolgálati irodájában történő beszállítása nem lehetséges.
30.§ Ha a felügyelőnek elhagyott robbanó-, sugárzó vagy mérgező anyag találásáról tesznek
bejelentést az adott helyszínen vagy alaposan feltehető, hogy a csomag ilyen anyagokat tartalmaz, a
felügyelő azonnal (lehetőleg telefonon) majd ezt követően írásban köteles jelentést tenni a Felügyelet
vezetőjének és a kapott utasításnak megfelelően intézkedni. Az élet- és vagyonbiztonság megóvása
érdekében ilyen esetben törekedni kell az illetéktelen személyek távol tartására.
31.§ Amennyiben a rendőrség tűzszerészének igénybevétele indokolt a katasztrófavédelmet
haladéktalanul értesíteni kell.
32.§ A talált tárgyakat a felügyelő az ügyfélszolgálati csoportnak, illetve a 29.§-ban kivételként
meghatározott tárgyak esetében az illetékes rendőrségnek köteles átadni.
33.§ A talált tárgyak átvételét követően a további ügyintézés az ügyfélszolgálati csoport, illetőleg az
illetékes rendőrkapitányság feladata.
34.§ Ha a közterület-felügyelő közterületen állati tetemet talál, erről köteles értesíteni a Felügyelet
vezetőjét, valamint az önkormányzattal az állati tetemek elszállítására szerződésben álló céget az
azonnali intézkedés megtételére.
35.§ A talált tárgyra vonatkozó eljárásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 129132 §-ai, illetve a 18/1960. (IV.13.) Korm. rendelet szabályai irányadók.
13. Az igazoltatás és az előállítás
36. § A közterület-felügyelő által végezhető igazoltatás és előállítás szabályait a az egyes rendészeti
feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló 2012. évi CXX. törvény szabályozza.
14. Dolog ideiglenes elvétele és az üzemképtelen jármű elszállítás
37.§ A dolog ideiglenes elvételével és az üzemképtelen jármű elszállításával kapcsolatos
jogosultságokat és kötelezettségeket a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény, valamint a
közterület- felügyeletről szóló 1999.évi LXIII. törvény szabályozza.
15. Az utasítás és annak végrehajtása
38. § A közterület-felügyelők vonatkozásában általános utasítási jogosítvánnyal rendelkezik
a) a polgármesteri hivatal jegyzője, az önkormányzat polgármestere, illetve az általa megbízott
alpolgármester;
b) a Közigazgatási és Hatósági Iroda irodavezetője, helyettese és a csoportvezető.
39. § Ha az utasítás végrehajtását elháríthatatlan akadály teszi lehetetlenné, ezt a körülményt az

utasítást adó vezetőnek haladéktalanul jelenteni kell.
40. § Az utasítás végrehajtását meg kell tagadni, ha annak teljesítése

a) bűncselekményt, illetve szabálysértést valósítana meg;
b) más személy életét, testi épségét vagy egészségét, illetőleg a környezetét közvetlenül és
súlyosan veszélyeztetné.
41 .§ Megtagadható az utasítás teljesítése, ha annak végrehajtása
a) az életét, egészségét vagy testi épségét, közvetlenül és
vagy
b) jogszabályba, a munkáltató által kiadott normatív utasításba ütközne.

súlyosan

veszélyeztetné,

42.§ Ha az utasítás kárt idézhet elő, kötelező erre az utasítást adó vezető figyelmét felhívni, de az
utasítás teljesítése nem tagadható meg. A közterület-felügyelő köteles az utasítást adó figyelmét
felhívni, és egyben kérheti az utasítás írásba foglalását, ha az, vagy annak végrehajtása jogszabályba
vagy a munkáltató által kiadott normatív utasításba ütközne, vagy teljesítése kárt idézhet elő és a
közterület-felügyelő a következményekkel számolhat, vagy az utasítás az érintettek jogos érdekeit
sérti. Az utasítást adó felettes az utasítás írásba foglalását nem tagadhatja meg. A kormánytisztviselőt
az írásba foglalásra irányuló kérelme miatt hátrány nem érheti.
43. § Az utasítás végrehajtását követően írásban jelentést kell tenni.
III. FEJEZET
16. A feladatok ellátásának szabályai és a Közterület-felügyelői feladat
végrehajtásának eszközei
44. § A feladatok ellátásának szabályait és a Közterület-felügyelői feladat végrehajtásának eszközeit
az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló 2012. évi CXX. törvény,
valamint a közterület- felügyeletről szóló 1999.évi LXIII. törvény szabályozza.
17. A kényszerítő eszközök alkalmazását követő intézkedések
45.§ Az eszköz(ök) alkalmazásának befejezése után a sérülteket elsősegélyben, kell részesíteni, ha
szükséges azonnali orvosi ellátásukat kell kérni.
46.§ Az eszköz(ök) alkalmazásáról, az intézkedésről, szóban - haladéktalanul, rövid úton -jelentést
tesz a munkáltatójának.
47. § Az intézkedés vagy kényszerítő eszköz alkalmazását követően a közterület-felügyelő legkésőbb két napon belül - írásban jelentést készít a munkáltatója részére. A munkáltató
(képviseletében: irodavezető-helyettes vagy csoportvezető) az intézkedést vagy kényszerítő eszköz
alkalmazásának jogszerűségét kivizsgálja, arról írásban összefoglaló jelentést készít.
48. § A közterület- felügyeletről szóló 1999.évi LXIII. törvényben foglalt felügyelői intézkedések
miatti jogorvoslatra a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény - továbbiakban: Ket-, illetőleg a szabálysértési eljárásról szóló 2012. évi II.
törvény, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló 2012. évi
CXX. törvény szabályai az irányadóak. Ha a felügyelői intézkedést követően ilyen eljárás nem indul,
az intézkedéssel szemben panasznak van helye, a panaszt az intézkedés napjától számított 8 napon
belül de legkésőbb a kényszerítő eszköz alkalmazásának időpontjától számított három hónapon belül
lehet előterjeszteni a jegyzőhöz. A jegyző a panasz tárgyában a beérkezéstől számított 30 napon belül
a Ket. szabályai szerint dönt.
A döntéssel szemben a törvényben meghatározott személyek a közigazgatási hatósági eljárás
szabályai szerinti jogorvoslattal élhetnek a Budapest Főváros Kormányhivatalánál.

18.§ Eljárási akadályok
49.§ Szabálysértés miatt nem vonható felelősségre:
a) aki a cselekmény elkövetésekor a tizennegyedik életévét nem töltötte be,
b) akivel szemben büntethetőséget kizáró ok áll fenn,
c) akinek felelősségre vonását az Szt.-ben meghatározott egyéb ok zárja ki.
50.§ A nemzetközi jog alapján kiváltságot és mentességet élvező személy szabálysértés miatti
felelősségre vonására nemzetközi szerződés az irányadó.
IV. FEJEZET
19. § Szolgálati formák
51 .§ Őrszolgálat az a szolgálati forma, amelynek során a felügyelő meghatározott közterületet
állandó vagy ideiglenes jelleggel ellenőriz. Az itt végzendő feladatokat és mozgási körzetet a
Felügyelet vezetője határozza meg.
52.§ Járőrszolgálat a közterületek ellenőrzésének alapvető formája. A szolgálat során több felügyelő
közösen, előre meghatározott területen vagy útvonalon látja el a felügyelet hatáskörébe utalt
feladatokat.
53.§ A Felügyelő mellé a közös végrehajtást igénylő feladatokra a rendőrség, a NAV alkalmazottai, a
polgárőrök, valamint a segédfelügyelők járőrtársként felkérhetők.
20. § A szolgálat megkezdésének követelményei
54. § Felügyelő a szolgálat ellátására apoltán és az előírásoknak megfelelő tiszta öltözetben köteles
megjelenni.
55.§ Ha a szolgálatra jelentkező felügyelő szeszes italt fogyasztott, vagy más szer hatása miatt bódult
állapotban van, szolgálatba nem osztható be.
56.§ Ha a felügyelő ittassága, vagy önhibából eredő bódult állapota miatt nem láthatja el szolgálatát,
ezért fegyelmi felelősséggel tartozik.
V. FEJEZET
21. A közterület-felügyetői egyenruha
57. § A közterület-felügyelői munkakörben dolgozó köztisztviselők részére a hivatal egyenruhát
biztosít.
58.§ A Közterület-felügyelet vezetője minden év február 28-ig egyenruha szemlét tart és minden
közterület-felügyelő részére írásban meghatározza a beszerzendő ruházati cikkek mennyiségét.
59. §2 A közterület-felügyelők részére az utánpótlási ellátás beszerzéséről – az 58. §-ban
meghatározott eljárási rend szerint – a Közterület-felügyeleti Csoport vezetője gondoskodik
legkésőbb tárgyév március 31. napjáig. A ruházati utánpótlás értéke nem haladhatja meg az
önkormányzati illetményalap 200%-át/fő.
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60.§ Az egyenruha csak vegyileg tisztítható darabjainak vegytisztítási költségét, illetőleg javítását,
szükséges átalakítását (számla ellenében) a Polgármesteri Hivatal a felügyelőnek a számla igazolás
rendje szerint utólag megtéríti.
61.§ Az egyenruha állagának megóvásáért, biztonságos helyen - az öltözőszekrényben történő
tárolásáért - a felügyelő felelős.
VI. FEJEZET
22. Vegyes és záró rendelkezések
62.§ Közterület-felügyelők kötelessége, hogy a feladataik ellátásához szükséges szakmai
képzettséget, általános műveltséget és fizikai erőnlétet kiképzés, továbbképzés és önképzés keretében
megszerezzék illetőleg biztosítsák. A továbbképzést az Önkormányzat szervezett keretek között
biztosítja.
63. § A közterület-felügyelők munkaköri leírásaikban foglalt feladataik teljesítéséért ajándékot,
jutalmat, kedvezményt vagy más előnyt nem fogadhatnak el. Ajándéknak kell tekinteni azokat a
pénzbeli vagy természetbeni juttatásokat is, amelyekért a közterület-felügyelő aránytalanul csekély
értékű ellenszolgáltatást nyújtott.
64. § A Szolgálati Szabályzatról a közterület-felügyelőket a közterület-felügyeleti csoport vezetője
tájékoztatja, annak ismerete valamennyi közterület-felügyelő és a közterület- felügyeleti csoport
vezetője számára kötelező.
65.§ Ez a Szolgálati Szabályzat 2014. január l-jén lép hatályba. Hatályát veszti a 2011. január 28.
napján kihirdetett és 2011. február l-jén hatályba lépett Szolgálati Szabályzatot.

Budapest, 2013. december 3.

Ughy Attila s.k.
polgármester

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző

