52/2005. (XII. 05.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet
a Józsefvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól *
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16. § (1.) bekezdésében megállapított jogkörében eljárva a 1990. évi LXV.
tv. 63. §. (3) bekezdése, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.
A Józsefvárosi Közterület-felügyelet jogállása, szervezete
1. §
(1) A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat illetékességi területén a közterületek rendjének és
tisztaságának védelme, a lakosság életkörülményeinek jobbá tétele érdekében Józsefvárosi
Közterület-felügyelet (továbbiakban: Felügyelet ) néven közterület-felügyeletet működtet.
(2) A Felügyelet, Budapest Józsefvárosi Önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező,
önállóan gazdálkodó költségvetési intézménye.
(3) A Józsefvárosi Önkormányzat a közrend, közbiztonság, vagyonvédelem biztosítására
létrehozza a Józsefvárosi Közterületi Rendszert, melynek irányítására, szervezésére,
logisztikai feladatainak ellátására a továbbiakban a Közterület-felügyeletet jelöli meg.
2. §
(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) Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete évente egy alkalommal
beszámoltatja a Felügyelet vezetőjét az általa vezetett intézmény működésével kapcsolatban.
A Felügyelet vezetője az éves tevékenységről írásos beszámolót készít.
(3) A Felügyelet igazgatóját a Képviselő-testület nevezi ki.

A Felügyelet feladatai
3. §
*

Rendelkezései beépítve a 10/2001.(IV.20.) ök.sz., az 53/2003.(X.22.) ök. sz., valamint a 14/2005.(IV.05.) ök.
sz. rendeletekbe.

(1) A Felügyelet Józsefváros közterületein ellátja a törvényekben és más jogszabályokban
előírt
– a Budapest Fővárosi Önkormányzattal kötött megállapodásban a Budapest VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat számára átadott – feladatokat,
- az Önkormányzat vagyonának védelme tárgyban Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által
rendeletben részletesen meghatározott,
- valamint más szervekkel történő együttműködése körben jelen rendeletben szabályozott
feladatait.
(2) Feladatai különösen:
- a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
- a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység
megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,
- a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság
(szerv) hatáskörébe tartozik (pl. közterületen jogosulatlanul, jogszabályellenesen elhelyezett
építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése).
- közreműködés a főváros köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának
ellenőrzésében,
- közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében,
- közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében,
- közreműködés a Budapest Főváros Józsefváros Önkormányzata vagyonának védelmében,
megóvásában,
- az 1995. évi XCI tv. 42. §. (2) bek. b) pontjában meghatározott kóbor ebek befogásával,
őrzésével, értékesítésével vagy ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátásának
kivételével közreműködés az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
- a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott várakozási övezetben a várakozó
járművekre vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése, visszaélés észlelése esetén külön
jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, az engedély kiadójának értesítése,
- a közút kezelőjének megbízása alapján a közterületen tárolt üzemképtelen járművek
eltávolítása iránti intézkedés,
- külön rendeletben meghatározottak szerint gépjármű elindulását akadályozó kerékbilincs
alkalmazása,
- a hatékony feladatellátás érdekében együttegyüttműködés igazgatási és civil szervezetekkel.

Együttműködési feladatok
4. §
(1) Józsefváros közterületeinek rendje és tisztasága, az önkormányzati vagyon védelme és
megóvása érdekében Józsefvárosi Közterületi Rendszer (továbbiakban: JKR) néven
együttműködő szervezetek – együttműködés tárgyában kifejtett – tevékenységének
hatékonyabbá tétele céljából a Felügyelet rendszeren belüli koordináló, szervező,
meghatározott körben irányító, ellenőrző szerepet tölt be.
(2) A Felügyelet az (1) bekezdésben meghatározott funkciójából fakadó feladatainak ellátása
érdekében az együttműködés területeit részletesen szabályozó együttműködési megállapodást
köt a közreműködő szervezetekkel.
(3) A JKR részét képző Kerületőrség létszámilag, anyagilag, technikailag a Felügyelet
szervezetéhez rendelten működik.
(4) A Felügyelet részére, a JKR hatékony működését biztosító logisztikai és egyéb
feladatainak ellátásához szükséges létszámbővítéshez, és technikai felszereléshez Budapest
Józsefvárosi Önkormányzat költségvetése biztosít fedezetet.
(5) A Felügyelet együttműködik továbbá:
a) Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával;
b) a Fővárosi Közterület-felügyelettel és más közterület-felügyeletekkel;
c) a rendőrség, a határőrség és a vám- és pénzügyőrség fővárosban működő szerveivel;
d) egyéb állami ellenőrző szervek, különösképpen az APEH és a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőség fővárosi szerveivel;
e) a Tűzoltóság és a Polgári Védelem fővárosi és kerületi szerveivel;
f) a fővárosi és a VIII. kerületi polgárőr egyesületekkel;
g) a Főpolgármesteri és fővárosi kerületi polgármesteri hivatalokkal;
h) feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervekkel, társadalmi szervezetekkel.
Közterület-felügyelő jogállása, egyenruhája
5. §
(1) A Felügyelet hatáskörébe utalt feladatait közterület-felügyelők által látja el.
(2) A közterület-felügyelő (továbbiakban felügyelő) feladatkörében eljárva hivatalos személy.

(3) A felügyelő feladatát egyenruhában végzi. Szolgálata teljesítésekor egyenruhájára
(mellrészen, bal oldalt) kitűzve viseli az országosan egységes, egyedi azonosító számmal
ellátott felügyelői jelvényt. Az egyenruha, illetve a formaruha karjelzésén a Budapest Főváros
Józsefvárosi Önkormányzat címere és a "VIII. kerületi Közterület-felügyelet" felirat látható.
(4) A felügyelő köztisztviselő. Jogviszonyára amennyiben a közterület-felügyeletről szóló
törvény másként nem rendelkezik a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.
(5) A közterület-felügyelők felett a munkáltatói jogokat a Felügyelet vezetője gyakorolja.

Felügyelői intézkedés szabályai
6. §
(1) A felügyelőt szolgálati igazolvánnyal kell ellátni.
(2) A felügyelő intézkedés előtt köteles felügyelői minőségét szóban közölni, magát szolgálati
igazolvánnyal és egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvénnyel igazolni.
(3) A felügyelőt intézkedései, közterületen végzett más tevékenysége, valamint az
önkormányzati vagyon védelme és megóvása érdekében történő eljárása során kerületőr
segítheti.
(4) A felügyelő vagyonvédelmi feladatainak teljesítése során az Önkormányzat tulajdonában,
használtában lévő épületet, építményt stb., lezárhatja, megakadályozhatja, hogy oda
illetéktelen személy belépjen, és az illetéktelenül ott tartózkodókat eltávolíthatja.
(5) A felügyelő:
- a jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében,
- az önmaga vagy más személy elleni támadás megakadályozására, valamint
- vagyonvédelemre
testi erőt, könnygázszóró palackot alkalmazhat.
(6) A testi erő, a könnygázszóró palack alkalmazására - jogszabályi rendelkezések betartása
mellett - az arányosság és a szakszerűség követelményeinek figyelembevételével kerülhet sor.
(7) A testi erő, a könnygázszóró palack alkalmazásának szabályait és az ezzel kapcsolatos
feladatokat, a panaszeljárás szabályait a Szolgálati Szabályzatban kell meghatározni.
Záró rendelkezés

7. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
((2)A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg
a Józsefváros közterület-felügyelet
szervezetéről és feladatairól szóló 10/2001.(IV.20.) sz. Önk. rendelet, valamint ezen
rendeletet módosító 53/2003.(X.22.) Önk. rendelet és 14/2005.(IV.05.) Önk. rendelet hatályukat
vesztik.

