
53/2003. (X.22.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet  

a Józsefvárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 
10/2001.(IV.20.) sz. önk. rendelet módosításáról* 

Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Önkormányzat és a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 1990. évi LXV. tv. 63.§.(4) 
bekezdésében a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1.§.(2) bekezdésében, 
valamint a Fővárosi Közgyűlés 28/2000.(V.30.) sz. önk. rendeletével módosított 
74/1999.(XII.30.) sz. önk. rendeletének 1.§.(3) bekezdésében foglaltak alapján kötött 
megállapodása alapján a 10/2001.(IV.20.) sz. önk. rendeletet (a továbbiakban: R) az alábbiak 
szerint módosítja:  

 
1.§ A R. 1.§.-a (2) és (3) bekezdése az alábbira módosul:  
„(2) A Józsefvárosi Közterület-felügyelet (továbbiakban: Felügyelet) a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó 
költségvetési intézménye.  

(3) A Felügyelet igazgatóját – a Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. (a 
továbbiakban: Kht.) ügyvezetőjének javaslatára – a Képviselő-testület nevezi ki.”  

2.§ A R. 2.§-a az alábbira módosul:  
„(1) A Felügyelet szervezetét, jogállását, feladatait és hatáskörét jelen rendelet, valamint a 

Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg, amelynek jóváhagyására a Budapest 
Józsefvárosi  Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
rendelkezései az irányadók.  

(2) A képviselő-testület évente egy alkalommal beszámoltatja a Felügyelet vezetőjét a 
Felügyelet működésével kapcsolatban. A Felügyelet vezetője az éves tevékenységről írásos 
beszámolót készít.”  

3.§ A R. 4.§-a az alábbira módosul:  
„(1) A Felügyelet koordinált feladatai ellátása érdekében együttműködési megállapodást 

köt a Kht. Vezetőjével, és a közreműködő szervezetekkel.  
(2) Az (1) bekezdésben által meghatározott együttműködés során megállapított feladatok a 

Felügyelet számára kötelezőek.  
(3) A Felügyelet együttműködik még: 

a) a rendőrség, a vám- és pénzügyőrség fővárosban működő szerveivel; 
b)egyéb állami ellenőrző szervek, különösképpen az APEH és a Fogyasztóvédelmi 
Főfelügyelőség fővárosi szerveivel; 
c) a Tűzoltóság és a Polgári Védelem fővárosi szerveivel; 
d) a fővárosi és a VIII. kerületi polgárőr egyesületekkel; 
e) a fővárosi kerületi polgármesteri hivatalokkal; 
f) feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervekkel, társadalmi szervezetekkel.”  

4.§ A R. 5.§-ának (5) bekezdése az alábbira módosul:  
„(5) A közterület-felügyelők felett a munkáltatói jogokat a felügyelet vezetője gyakorolja.” 
5.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 

                                                 
* Rendelkezései beépítve a 10/2001.(IV.20.) ök. sz. rendelet rendelkezéseibe. 


