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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2013. (XI.01.) önkormányzati rendelete⃰
a Józsefvárosi Közterület-felügyeletről
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, a közterületfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében és a 4. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§ (1)1 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban
Önkormányzat) Polgármesteri Hivatal elnevezéssel költségvetési szervet alapított.
(2) A rendelet hatálya az (1) bekezdés szerinti költségvetési szervre terjed ki.
(3) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési szerv ellátja a közterület-felügyeletről szóló
törvényben és a kormányrendeletben meghatározott feladatokat.
„(4)2 A költségvetési szerv ellátja a Budapest Főváros Önkormányzatával a közterületfelügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodásban rögzített következő
feladatokat:
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) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más
hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (közterületen jogosulatlanul, jogszabály-ellenesen
elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése),
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d) a főváros köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó jogsértések
jelzése a FÖRI felé,
e) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és
a közrend védelmében,
f) közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében,
g) közreműködés - az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
48/A. § (3) bekezdésében meghatározott kóbor állatok befogásával és elhelyezésével
kapcsolatos feladatok kivételével - az állategészségügyi és eb-rendészeti feladatok
ellátásában,
h) a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott várakozási övezetekben várakozó
járművek várakozási hozzájárulásainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban
meghatározottak szerinti szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése,
i) kerékbilincs alkalmazásának lehetősége a korlátozott várakozási övezetekben díjfizetés
nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási övezetben érvényes
engedély nélkül elhelyezett, illetve a közterületen szabálytalanul elhelyezett járműveken,
ha a szabálytalanul elhelyezett járművek balesetveszélyt nem jelentenek és a forgalmat
nem akadályozzák,
j) a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenőrzése, szankcionálása a
közösségi közlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített, illetve erre kijelölt
megállók, várakozó helyek, illetőleg helyiségek kivételével.
2. § A közterület-felügyelő szolgálata teljesítésekor az egyenruháján viseli a „Józsefvárosi
Közterület-felügyelet” feliratot, az egyenruha bal oldalán található karjelzésként az
Önkormányzat címerét.
3. § (1) Ez a rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Józsefvárosi Közterület-felügyeletről szóló 19/2011. (IV.08.)
önkormányzati rendelet.
Budapest, 2013. október 30.
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INDOKOLÁS
Az önkormányzati rendelet alkotása a megváltozott jogszabályi környezet és a Képviselőtestület határozata alapján vált szükségessé.
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 1. § (2)
bekezdése szerint a közterület-felügyeletet a községi, a városi képviselő-testület, a megyei
jogú városi közgyűlés, a fővárosban a fővárosi kerületi képviselő-testület és a közgyűlés (a
továbbiakban együtt: képviselő-testület) hozhat létre a polgármesteri (főpolgármesteri) hivatal
belső szervezeti egységeként, önálló költségvetési szervként vagy költségvetési szerv belső
szervezeti egységeként.
1. §
Az Önkormányzat Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat
elnevezéssel költségvetési szerv alapításáról döntött, 2013. november 01-jétől.
Az önkormányzati rendelet hatályára vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
2. §
A Kftv. 4. § (2) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a közterület-felügyelő a település jelképét
karjelzésként viselje.
3. §
Az önkormányzati rendelet hatályba léptető és hatályát vesztő rendelkezéseket tartalmaz.

