Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2008.(III.27.) Kt.sz. rendelete
a közterületek felügyeletéről
Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdése, valamint a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi
LXIII. törvény 1. § (6) bekezdése felhatalmazásai alapján a város közterületeinek felügyelete
érdekében az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya1
A rendelet hatálya kiterjed Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő, illetve Ercsi város
közigazgatási területén lévő egyéb, közterületként használt területekre, továbbá a közterületek
rendjének és tisztaságának, rendeltetésszerű használatának biztosítására és védelmére jogosult
és köteles személyekre..
2. §
A közterület-felügyelő jogállása, szervezete, feladatai
(1) A közterületi rend és tisztaság védelméről az Önkormányzat a Polgármesteri
Hivatalban alkalmazott közterület-felügyelő (továbbiakban: felügyelő) útján
gondoskodik.
(2) A felügyelő feladatait – a 3.§-ban meghatározott egyéb feladatok kivételével –, a
Polgármesteri Hivatal szervezetében elfoglalt helyét (szervezeti formáját) a Képviselőtestület a szervezeti és működési szabályzatával együtt elfogadott hivatali ügyrendben
határozza meg.
(3) A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy, működési területe Ercsi Város
közigazgatási területe.
3. §
A felügyelő egyéb feladatai2
A felügyelő egyéb feladatai – melyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe – az
alábbiak:
a) Ellenőrzi a város közterületeinek rendjére, tisztaságára vonatkozó
jogszabályok betartását
b) Intézkedéseket tesz (pl. felhív, figyelmeztet) a város közterületeinek rendjét,
tisztaságát védő, jogszabályba ütköző cselekmények elkövetésének
megakadályozása érdekében
c) A város közterületein folytatott - engedélyhez kötött - tevékenységek
(közterület-foglalás, árusítás, útfelbontás, stb.) szabályszerűségének az
ellenőrzése.
d) Közreműködik az önkormányzat tulajdonában és használatában lévő
ingatlanok vagyonvédelemében
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e) Ellenőrzi a közterületeken a hó- és síkosságmentesítési kötelezettségek
teljesítését
f) Ellenőrzi a város közigazgatási területén a gyomirtási kötelezettség, parlagfű
mentesítés betartását
g) Ellenőrzi az ingatlanok előtti közterületek rendben tartását
h) Ellenőrzi a Duna-part és a játszóterek környékének rendjét, tisztaságát.
4. §
A felügyelő és egyéb szervek együttműködése
(1) A felügyelő feladatkörében a Képviselő-testület által meghatározottak szerint
együttműködik a rendőrséggel, a polgári védelemmel, a vám- és pénzügyőrséggel, a
tűzoltósággal, az egyéb állami ellenőrző és önkormányzati szervekkel, társadalmi
szervezettel, így különösen a polgárőrség helyi szervezetével, valamint a feladatai
ellátáshoz segítséget nyújtó egyéb szervezettel.
(2) Az együttműködés formái különösen: egymás rendszeres, kölcsönös tájékoztatása,
közös ellenőrzések tartása, egymás munkájának szakmai segítése.
5. §
A felügyelő munkamódszere
(1) A felügyelő a tevékenységét éves ellenőrzési terv alapján végzi.
Az ellenőrzési terv tartalmazza különösen:
- a feladatkörét érintő testületi határozatok végrehajtásának módját;
- részére meghatározott konkrét feladatokat.
(2) A felügyelő a jogszabályoknak és a vezetői utasításoknak megfelelően látja el az ellenőrző
tevékenységet. Ennek eredményéről, a tett intézkedésekről, feljelentésekről rendszeresen
beszámol a munkahelyi vezetőjének, a kiszabott helyszíni bírságokról pedig napi
nyilvántartást vezet.
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(3) A felügyelőt fényképes igazolvánnyal, illetve a jogszabályban előírt felszereléssel kell
ellátni.
6. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdéseket a közterület-felügyeletről szóló 1999 évi
LXIII. tv. rendelkezései határozzák meg.

Dr. Feik Csaba
jegyző

Szabó Tamás.
polgármester

Záradék: Ez a rendelet 2008. március 27. napján kihirdetésre került.
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