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I. fejezet

A Közterület-felügyelet joaállása, 2azdálkodási jogköre, tevékenysége

1. A Közterület-felügyelet:

a. neve: Űjbuda Közterület-felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet)

b. székhelye: 1115 Budapest Fraknó u. 32.

c. az inézménv telephelve: 1115 Budapest Fraknó u. 32.

d. írán’ itóia: Budapest Főváros XI. kerület tjhuda Önkormányzat

1113 Budapest, Bocskai út39-41.

e. illetékességi területe: Budapest Főváros Xl. kerület Újbuda közigazgatási
területe

E FcIügvele pecselje: .

g. Az intézmény számlaszáma: 11784009-15763284

h. Az intőzniénv adószáma: 15763284-2-43

L tkllanihá,tanási szakágazati besorolás:

842410 Közbiztonság, közrend szakigazgatása

j. Kormányzati funkció szerinti szakfeladatok:

alaptevékenvsőg: 031010 Közbiztonság. közrend igazgatása

alapteékenység: 031030 Közwrület rendjének fenntartása

3]apte\ ékcnvséj: 035170 Parkoló. garázs üzemeltetése. fenntartása

L MÁK által nyilvántanott törzsszáma: 763282



2. Jogállása: tevékenységének jellege szerint közhatalmi feladatot ellátó költségvetési
szerv. feladatellátáshoz gyakorolt hinkciója szerint önállóan működő költségvetési
szerv. Pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros Ujbuda Önkormányzat
Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat (GAMESZ) bonyolítja.

3. Az alaptevékcnvségéta közterülettelügyeletről szóló 1999. évi LXI(I. törvényben. és
a 2012. évi cxx. törvény, valamint a Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat
rendeleteiben löglaltak alapján látja cl. Az Onkormányzat által jóváhagyott Saját
alaptevékenvségen kívüli kiegészítő tevékenységet nem tölvtat.

4. A Felügyelet igazgatója az intézmény élén álló. az Önkormányzat által nyilvános
pályázati eljárás űtján határozatlan időre kinevezett köztisztviselő ÍZiosztálvvezetö
helyettes besorolással. A felügyelet vezetője felett a kinevezés. munkaviszony
megszüntetés. fegyelmi felelősségre vonással kapcsolatos munkáltatói jogokat
Budapest Főváros Xl. kerületi Ujbuda Önkormányzat Képviselő tesWete. az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gakorolja. A felügyelet dolgozói felett a
munkáltatói jogokat a Felügyelet igazgatója gyakorolja.

5. A belső és külső kapcsolattartás renje:

a. A belső kapcsolattartás

A Felügyelet dolgozói a hatékony feladatellátás érdekében egymással napi szintű
kapcsolatot tartanak fennt. Együttműködésük során a munkavállalóknak minden olyan
intézkedésnél, ahol a másik munkavállalót és amiak kladatkörét érinti. az intézkedés
megkezdése előtt egymással egveztemi kötelesek.

A belső kapcsolattartás formái az értekezktek. eligazítások. megbeszélések. A munka
hatékonyságának növelésenövelése. feladatok meghatározása. megosztása.
icI jesítésének ellenőrzése rendszeresen. napi szinten történik.

b. Külső kapcsolattartás

Az eredményesebb működés érdekében a Felügyelet együttműködik a kerületben
rnüködő társszen’ekkel. társadalmi szervezetekkel. egvesületekkel.

6. Belső ellenőrzés

Az el[enőrzéséi tevékenységet Üjbuda GAMI{SZ végzi. mely a gazdasági feladatokra.
gazdálkodásra terjed ki. A szakmai ellenőrzést az igazgató. valamint a BRFK végzi.

IL fejezet

A FeIüyelet feladatai

1. A Felügyelet feladatai a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIx.
törvény 23.* t5) hekezdősében rneghatározottak alapján a kerületi önkormányzat
feladata különösen: az5. pont szerint általános közterület-felügyeleti hatáskör
teljesítése a kerület közigazgatási határain belül, valamint a 4. pontban meghatározott
parkolás-üzemeltetési részfeladatok teljesítése.



2. A Felügyelet feladatai különösen:

w a közterülelek jogszerű használatának-. a közterületen lölytatctL engedélyhez.
illte útkezelöi hozzájániláshoz kötött tevékenység szabályszerüségének
ellenőrzése.

h. a Közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok álla tiltott
tevékenység megelözése. megakadályozása. megszakitása. megszüntetése. illetve
szank ci onal ása.

C. küzremüködés a közterület. az épített és természeti környezet védelmében.

d. közreműködés a társadalmi hünmegelözési feladatok megvalósílásában. a
közbiztonság és a közrend védelmében.

c. közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében.

L közremüködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának
ellenőrzésében.

g. közremüködés az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.

3. A Felüyelct közlekedésrendészeti feladatai különösen:

a. amozgásáhan korlátozott személyek parkolási igazolvány jogszerű használatának
és hirtoklásának ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban
ineghatározottak szerint szankcionálás. az engedély kiadójának értesítése.

Ii. a rendórhatóság éneshése mellett - a közúti közlekedés szabályairól szóló
jogszabályban ihglalt esetekben és klhatalmazás alapján -. a közút kezelőjének
megbízásából ajárművek közterületről való eltávolítása iránti intézkedés,

c. a közút kezelöjének meghizása alapján. a közterületen tárolt üzemképtelen
járművek eltávolítása iránti intézkedés.

4.AFelügyelet feladatai ellátása érdekében együttműködik:

a. a rendőrséggel.
h. eyéh állami ellenorző szervek. különösképpen az NAV és a kogyasztóvédelmi

Felügyelőség szerveivel.
c. a tűzoltóság és a katasztrófavédelern szerveivel.
d. a nolgárőrségröl szóló 2011. évi CLXV. törvény 3.* (2) bekezdés 1) pontja szerinti

pelgárőr szervezetekkel.
e. a Fővárosi és Kerületi közterükt-felügyeletekkel.
L a Polgarmesteri I livatal osztályaival
g. az intézinényekkel és társulásokkal.



Ii. feladatai ellátásához segítséget nyújtó. abban közreműködő egyéb szervekkel.
társadalmi szervezetekkel.

A rendőrség bármikor ellenőrizheti a rendészeti feladatokat ellátó személy által
alkalmazott intézkedések dokumentáltságát ás jogszerűségét (2O 2. évi CXX. törvény
1 * (4) beki.

5. A Felügielet közterületi dijfizető várakozóhehek üzemeltetésével összefüggő
feladatai különösen:

iroda (front ofHce) működtetése. (panaszok. kérelinek.
hemutalások. parkoló kártya feltöltések kezelése.

‘tések
(baek-office) müködtetése (írásos Jörmáhan érkezett
kérelmek kezelése. telefonos ügvfélszolgálaz

A Felüavelet szenezeti felépítése

a. a parkolóhelyek jogszerű használatámik ellenőrzése.
b. pótdíjazáshoz kapcsolódó dokumentáeiók készítése. kezelése.
c. kintlévőség kezdéssel. végrehajtássaL peres ügyekkel kapcsolatos dokumentációk

előkészítése. napi kapcsolat tartása a meghízott ügyvédi irodával és
végrehaitókkal.

d. személyes ügyfélszolgálati
helizetések. dokumentum
kihelyezett pénztár üzemeltt

C háttér-ügvfélszolgálari Iroda
panaszok. beadványok.
üzemeltetése).

f. kapesolattartása
osztállyal.

az üzemeltetést végző vállalkozásokkal és a Közlekedési

111. fejezet

1—



IV. Feladatok, hatáskörök

IV/A. fejezet

A Felügyelet igazgatója

Feladata:

a. Felelős a Felügyelelse vonatkozó jogszahátvokban — különösen a közterület
felügvelctről. az államháziartásról. a személyes adatok-és a személyiségi jogok
védelméről szóló törvényekben. a kormányrendeletekhen. a miniszteri
rendeletekben. Budapest Főváros Ujbuda Onkormányzat rendeleteiben
meghatározott előírások végrehajtásáért és hetartásáért.

h. Gyakorolta azokat a jogokat amelyeket a közszolgálati tisztvisetók jogállásáról
szóló 20] I. évi CXCIX. törvény, a 2012. évi 1. törvény. és más jogszabályok a
atásköréhe utalnak.

e. Vezeti, irányítja a Felügyeletet, ellenőrzi az igazgató helyettes és beosztott
köztisztviselők. közterület-felügyelők. segédfeiügyelők, alkalmazottak, parkolási
ágvfélszolgálati irodák tevékenységét.

d. GDndoskodik a Felügyelet személyzeti ügeinek ellátásáról. az intézmény
köztisztviselöinek alap ás szakmai továbbképzéséröt.

e. Felelős a Felügyelet létszám ás hérgazdálkodásáért. a pénzügyi források optimális
I használ ásáért.

f Gyakorolja a felügyelet dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat.

g. Kiadmánvozza a intézkedéseket, utasításokat ás egyéb levelezéseket.

h. Meghatározza a hatályos miniszteri rendelet alapján az egvenruházati alapellátás
normái. valamint az éves egyenruha utánpótlási pénz Glhasználásának szabályait.

i. Feladata az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
feltételeinek megteremtése és fenntartása. a munka-. tűz- és környezetvédelmi
feladatok közvetlen irányítása. a munkabalesetek kivizsgálása.

j. Rendelkezik a helettesitések rendjéröl.

k. Kivizsgálja a Felügyelet dulgozóival. azok tevékenységével kapcsolatban
heérkezett panaszokat. bejelentéseket. illetve intézkedést kezdeményez azok
kivizsgálására. Közreműködik a közterület-klügyeletről szóló 1999. LXIII.
törvény 23. (3). bekezdéséhen a rendőrség hatáskörébe utalt panaszok
kivizsgálásáhan.

I. Végrehajtja Budapest Főváros Újhuda Önkormányzata ás szervei által
meghatározott a kerület kőzterületi rendjét. tisztaságát érintő feladatokat.
Fgvüttmüködik a Polgármesteri Hivatal Szervezeti egységeivel.

m. Szükség szerint. de legalább évente tájékoztatást ad Budapest Főváros Xl. kerület
Polgármestere részére a Felügyelet tevékenységéről. a felügyelet tevékenységét



jelentősen heihlvásoló igazgatói döntések előkészitéséről. azok meghozataláról és
végrehajtásáról.

n. Meghívás alapján részt esz azokon a képviselőtestületi üléseken. ahol a
Felügyelet működését, tevékenységét érintő napirend kerül megtárgvalásra.

o. Közreműködik a Felügyelet feladatkörét érintő önkormányzati döntések.
különösen ajogszahályok és szerződések előkészítésében és magvalósíhsáhan.

p. Meghatározott időközönként a polgármester kérésére tájékoztatást ad u Felügyelet
tevékenységéről.

q. Szükség szerint. de legalább kéthetente beszámoltatja munkauirsat az elvégzett
feladatokról. iránvmutatást ad a hatékonabh munkavégzéshez.

r. Személyesen illetve felhatalmazott személy útján képise1i a Felügyeletet az írott
és elektronikus sajtó felé,

s. A Felügyelet feladatainak eredményes végrehajtása érdekében jouszabálvi
kötelezettsége alapján egvüttmüködik a Rendőrség, a NAV. a Fogvasztóvédelem.
az OMMF, a Tűzoltóság. a Katasztrófavédelem és a Polgárőrség heiyile Illetékes
szerveivel. más hatóságokkal és egyéb társadalmi szenezetekkel.

Hatásköre:

a. A hatásköri listában meghatározott munkáltatói jogok gyakorlása a Felügyelet
köztisztviselői és más jogállású munkaváHalói (a továbbiakban: munkavállalók) felett,

h. A Felügyelet működésére. a munkavégzés rendjére, tartalmára vonatkozó általános
érvényű utasítások, szabátvzatok kiadása.

c. Munkatenek. programok jóváhagyása.

d. A Felügyelet működésére vonatkozó belső ellenőrzés kezdeményezése.

e. A Felügyelet működésével kapcsolatban érkezett közérdekű kérelem. bejelentés.
panasz elbírálása. amennyiben az nem tartozik más — különösen biróságt.
közigazgatási. szabálysértési. stb. — eljárás alá.

L A testi erő. a könnygázszóró palack alkalmazása esetén. az intézkedést követően
haladéktalanul jelentés megküldése az illetékes rendőrkapitányságnak.

g. Hatósági eljárások kezdeményezése az ana hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
közigazgatási szervnél.

h. Dicséret. pénz- és tárgjutalom megállapítása. adományozása a Felügyelet
állománváha tartozó köztisztviselő. munkavállaló. Vagy együttműködő szer’ tagja
részére.

I. A Felügyelet állományáha tartozók felterjesztése külső szerv által ademanvozhatö
elismerésre.



j. Szolgáltatások igényhevétetére vonatkozó megbízási. vállalkozási szerződések
aláírása.

L. igyűttmüködési megállapodások, szerződések aláírása állami. önkormányzati és
társadalmi szervekkel. szervezetekkel. a Idügvelet feladatköréhen.

I. Atováhhképzések éves programjának jóváhagyása. eseti képzések. továbhképzések.
szakmai konferenciák lebonyolításának engedélyezése. tanulmányi szerződések
meuktésc.

m. A Felügyelet gazdáikodására vonatkozó ter ek (heszerzés. beruházás) jóváhagyása. a
végrehajtás ellenőrzése.

Felelős:

a. A Felügyelet tervszerű. jog- és szakszerű működésééfl. annak tiyamatosságáért. az
ehhez szükséges személyi. szervezési és technikai feltételek hiztosításáéil.

h. A Felügyelet munkaerő-. bér-. pénz- és anvaggazdálkodásának szahályo7ottságáért és
a jogszahálvokban. szahálviatokhan foglaltak betarlásáért.

c. Az éves költségvetés optimális felhasználásáért

d. A jogszahálvokban és az Önkormányzat határoz.ataihan a Felügyelet számára
meghatározott feladatok pontos. idóhen történő végrehaitásáéri.

IWB. fejezet

Az igazgató helyettes

A Felügyelet igazgatójának közvetlen irányítása alá tartozó, osztályvezetői jogáflású
vezető. Felette valamennyi munkáltatói jogkört az igazgató gyakorolja.

Feladata és hatásköre:

A Felügyelet kö-ztisztasági. közlekedésrendészeti valamint őr-. járőr-. szolgálati. készenléti
feladatait ellátó szervezeti egységek valamint ügyfélszolgálati tevékenység felügyelete.
ellenőrzese. a szabálysértés-teldolgozási tevékenység irányítása. és ellenőrzése.

A döntési hatásköri listában meghatározott munkáltatói jogok gyakorlása a közvetlen
irányítási körébe tartozó köztisztviselők és munkavállalók felett.

a. A kiadmányozási jogkör gyakorlása a hatáskörébe tartozó ügyekben.

h. Az üveleti és a készenléti szolgálati feladatok tartalmára, tervezésére. szervezésére.
és a végrehajtás rendjére vonatkozó utasítások kiadása.

e. A Felügyelet húnmegelőzési feladatainak tervezése. koordinálása.



cl. A közterületi szolgálatokat érintő együttműködési megállapodásokból eredő feladatok
meghatározása.

e. Az irányítási ko ébe tartozó közterület-felügyelői. szolgálatiránvitói feladatokat ellátÓ.
ügeletesi tevékenységet végző állomiinv-képzési. továbhképzési követelméneinek
meghatározása.

fA közterület-felügyelők intézkedései miatt benyújtott jogorvoslati kérelem áuétek a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szabálysértési vagy közigazgatási hatóság
részére. amennyiben az adott ügyben szabálysértési. Vagy közigazgatási eljárás indul.

g. A Feladatkőrét érintő ügyekben kapcsolattartás a szolgálati feladatok ellátásában.

h. Közreműködő, illetve az azt támogató rendvédelmi ás más közigwgatási szervekkel.

i. Az irányítási körébe tartozók heszárnoltatása. tevékenységük értékelése.

j. Fegyelmi é!vay kártérítési eljárás kezdeményezése. jutalmazási. javasltitok
felterjesztése.

k. A Felügyelet adat- és titokvédelmi feladatainak tervezése, koordinálása, betartatása ás
ellenőrzése. A Felügyelet informatikai rendszereinek múködtetését. a
számítástechnikai eszközpark karbaniartását és korszerűsítését érintő tladatok
koordinálása. az intörmatikai biztonságra vonatkozó s7ahályok betarLsának
ellenőrzése.

I. A közterületi szolgálatok ellenőrzése. az ellenőrzési napló vezetése. Alkoholszondós
ellenörzések végrehajtása ás dokumentálása.

m. A szabálysértés-feldolgozási csoport. ügvRlszolgálatok. szakmai munkájának
irányítása, koordinálása. ellenőrzése.

Felelős:

a. A közterületi szolgálatokat. szabálysértés-feldolgozási ügyfélszolgálati és kintiávőság
kezdési tevékenységet ellátó állomány jog- és szakszerű irrézkedéseinek
végrehajtásáért. a szolgálati rend és fegyelem fenntartásáért.

b. A feladatköréhe tartozó ügyekben hozott döntések törvényességeért. azok pontos.
időben történő végrehajtásáért.

IV/C. fejezet

Szolgálatve,.ető

A Felügyelet igazgatójának közvetlen irányítása alá tartozó referensi besorolású
közterület-felügyelő. Az igazgató-helettest annak távollétében eseti megbízás alapján
l’eladatkürhen helyettesíti.



Feladata, és hatásköre:

a. A napi szolgálat megkezdése előtt a közterület-felügyelői állomány ruházaunak.
telszerelési tárgyalnak ellenőrzése. az eligazitás megtartása. a napi kiemelt feladatok
meghatározása.

Ii. A helyszíni birság ás a távolléti helyszíni hirság nyomtatványok kitöltésének utólagos
ellenőrzése. szabálytalanság észlekse esetén jelentés az igazuató részére.

c. A közrisztasági. közlekedésrendészeti. ajárór- ás posztos szolgálatot ellátó közterUlet
klügvelői. scgédfelügyelői állomány napi szolgálatvezénylése. szolgálati utasítás
kiadása. járőr-útiránytervnek. őrzés-védelmi tervnek, akció-tervnek megfelelő feladat
meghatározása.

d. A napi jelentések folyamatos figyelemmel kisérése, különös tekintettel a munkaidő
kihasználására. a meghatározott feladatok ‘égrehajtására ás a megtett intézkedésekre.

e. A szolgálatban lévők operatív irányítása.

f Szolgálati időben Indokolt esetben a bevonulás engedélyezése.

g. Szolgálati. vagy magáncélhól a szolgálati hely elhagvásának engedélyezése.

h. Az irányítási körébe tartozók beszámoltatása. tevékenységük értékelése.

Felelős:

a. A ktadat ás haáskörébe tartozó lladaRk pontos ás naprakész végrehajtásáért.

ti, A közterület-klügvetói intézkedések szakszerű. jogszerű ás kulturált végrehajtásáért.

IV/D. fejezet

Személyügvi ügyintéző

Az igazgató közvetlen irányítása alá tartozó köztisztviselő. Helyeuesitését eseti
megbízás alapján a gazdasági ügyintéző látja cl.

Feladata, hatásköre:

a. A Felügyelet dotgozóit érintő személyzeti. munkaügyi és oktatási kladatok elvégzése.
a dolgozók szemétvi anyagainak kezelése.

h. a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény. továbbá a Munka Törvénykönyve szerinti
jogviszony keletkczésével ás megszűnésével kapcsolatos igazgatói döntések
előkészítése.

e. a dolgozók előmeneteli és illetményrendszerével. valamint a munkaköri leírások
kiadásával és karhantartásával kapcsolatos módosítások előkészítése.



d. a dolgozók minösítésének előkészítése, részvétel azok énékelésében. a keletkezett
anyagok kezelése az adatvédelmi [örvény előírásainak betartásával.

e. a közterület-felügyelői alapképzésre és vizsgára történő jelentkezések regisztrálását.

f. a köztisztviselői alapvizsga. szakvizsga és az ügvkezelöi alapvizsga, valamint a
segédVIűgvclök képzésre ős a vizsgára történő jelentkezések megszervezését.

g. az igazgató által hitelesített adatlapok Budapesti Rendőr- lökapitányság felé történő
továbbítását. majd a kiadott igazolványokról. jelvényekről és a felügvelőkről a
hatályos jogszabályoknak megfelelő nyilvántartás vezetését.

h. a munkavállalók munkaértékelésének előkészítését, részt vesz annak értékelésében.

i. a köztcrület-felügyelők jogszabály előírásainak alapján történő egészségügyi és
pszichológiai vizsgálatának megszervezését és annak lebonyolítását.

j. az alkalmassági minősítéssel kapcsolatos egészségügyi dokumentáeiók személyi
nyilvántartásban történő kezelését;

k. igazgatói felhatalmazás alapján a fegyelmi, kártérítési, munkajogi és büntetőjogi
ügyek munkajogi vonatkozású előkészítése. az ezzel kapcsolatos iratok nyilvántartása.

I. a Felügyeletnél dolgozók személyi anyagainak Kktv szerinti számítógépes
nyilvántartása, naprakész vezetése.

m. az irodaszer raktár kezelése.

IVJE. fejezet

Gazdasági ügyintéző:

A Felügyelet igazgatójának közvetlen irányítása alá tartozó dolgozó. Helyettesítését eseti
megbízás alapján a személyügyi ügyintéző látja cl.

Feladata és hatásköre:

a. A számvitelről szóló törvényben. és az önkormányzati rendeletekben, valamint a
Polgármesteri Hivatal gazdálkodására vonatkozó szabályok flgyelemhevátelével a
Felügyelet gazdasági. pénzügyi ügyeinek intézése.

b. A Felügyelet éves költségvetésében meghatározott kereteken belül biztosítja
pénzügyi lgvelem és a pénzforgalmi szabályok maradéktalan betartását.

e. Előkészíti az éves költségvetés tervezetét. szükség szerint kezdeményezi az dv közben
történő átcsoportosításokat, melyek intézményi hatáskörben nem hajthatóak végre.

d. Ellátja az üzemeltetési, fenntartási. müködési feltételek biztosításához kapcsolódó
feladatokat.

e. Elkészíti a kötelező pénzügyi adatszolgáltatásokat. vezeti a száiiivitcli
nyilvántartásokat.



A beérkezett árajánlatok esetében elvégzi a szükséges összehasonlító gazdasági
száinitású kat

g. Kezeli a havi pénzbeli ellátmúnyt.

h. Kezeli a kerékhilineselésből befolyt bevételeket.

L Vezeti uz eszköznvilvántanast.

3. Ellátja a he- ás kifizetésekkel kapcsolatos feladatokat.

k. Betartja a ízetési kötelezettséggel járó határidőket.

L Elkészíti az előírt havi pénzf rgalmi jelentéseket.

fl. Ellátja a leltúrozással. selejtezéssel kapcsolatban rábízott feladatokat.

n. Előkészíti és nyilvántartja a flzetési előlegkérelmcket.

o. Végrehajtja a MÁK felé történő kötelező adatszolgáhatásokat.

Felelík:

a. A jogszabálvokban. valamint a belső szabályozásokban mejelőlt gazdasági ős
hérgazdálkodási. vagyonkezelési feladatok eredményes végrehajtásáért.

b. Személyes felelősség terheli a házipénztárnak a pénnárkönyvvel való egczésééfl.
c. Felelös a hiyőszárnlára befizetett hirságok számítógépes rógzitésééfl. továbbá a

Polgármesteri Hivatal számlájára havonta történő átutalásért.

IV/F. fejezet

Köztcrület-felügyelői csoportok:

Köztisztasági. természet- és környezetvédelmi. ebrendészeti ügyek csoportja:

a. az illegális szemétlerakó helyek felderítése, intézkedés a felszámolásukra. visszatérő
ellenőrzésük. a közterületen elhelyezett szeméttárolók ellenőrzése (átlag, telítettség.).
az időszakos lomtalanítások elő- és utóidöszaki ellenőrzése;

b. a közterületen történő szeszesital fogyasztás elleni intézkedések megtétele;
e. a kerületben található természeti értékek (természetvédelmi terület) rneuovasa

érdekében szükséges intézkedések megtétele. járdatakaritás. síkosság rnemesítés
elienőrzése. parkok. zőldterületek. köztedileti szobrok. emlékművek állagmegóvasával
kapcsolatos intézkedések foganatositása:

d. küiterükteken a-i chtartási szabályok hetanásának ellenőrzése. szükség szerinti
intézkedések megtétele.



Szabálysértés-feldolgozási és hajléktalan ügyi csoport:

a. a Felügyeletre — a llügvelői intézkedésekkel ősszcíihüiő kiszignált iratok
flldolgozása.

b a kiadmánvozott iratok. postai küldeménvek iwilvántartásba vétele, iktatása.
postázásra előkészítése. a címzett részére postai vagy egveb úton történu továbbítása:

c. naprakész nyilvántartás vezetése a Felügyelet szÁmlújúra heérkezen hirságokról:
d. a határidőhen he nem lizetett hirságok adók módjára történő behajtásának Vagy

szabálysértési eljárás megindításának kezdeményezése:
e. a Felügyelet irattárának működtetése;
E a közterület-felügyelői intézkedésekkel kapcsolatos adminisztratív feladatok

végrehajtása. a szabálysértök adatainak számítógépes rögzítése:
g. a személy-és lakcímnvilvántartásbói. a gépjármű nyilvántartásból a szükséges adatok

lekérdezése, darabszám számla alapján történő ellenőrzése;
h. ügyiratok összeszerelése. előadó ivek készítése. kiadott közterület-foglalási, valamint

útbontási engedélyek nyilvántartása. továbbítása a közterület-felügyelők felé
ellenőrzésre:

L hajléktalanok közterületi életvitelszerű és tartózkodási helyeinek felderítése.
nyilvántartása. a velük kapcsolatos intézkedések megtétele. egvünmüködve a
társszervekkel. szervezetekkel.

Együttműködési, média kapcsolati, rendezvény-turizmus ügyi csoport:

a. folyamatos kapcsolattartás a közterület feladatokban együttműködő szervekkel.
szervezetekkel (önkormányzati szervek, rendőrség. ANISZ. kataszt:ófa elhárítás.
tüzvédelem. karitatív szervezetek. polgárör szervezetek):

b. az együttműködés rendszeres értékelése (legalább évente):
c. a Felügyelet tevékenységével kapcsolatos média hírek figyclése. gvüjtése. heti kiemelt

intézkedések közzététele a helyi elektronikus médiában;
d. a kerületben a közterületeket érintő rendezvényeken: a szervezőkke! együttműködve a

szükséges mértékben részvétel a biztosítási feladatokban.

pitkezés, út- és forgalomfelügyeleti, graftiti ellenes ügyek csoportja:

a. építkezések köztisztasági. hétvégi építési munkák engedély szerinti végzésének
ellenőrzése;

b. közlekedési. parkolási szabálysértések elkövetőivel szembeni intézkedések megtétele.
közúti jelzőherendezések. jelzőtáblák állagának ellenőrzése. az esetleges wngálások.
meghibásodások kapcsán szükséges intézkedések megtétele. forgalomtechnikai.
Forgalomszen!ezési ügyekben javaslatok kidolgozása:

e. grafflti készítők és illegális plakátragasztók felderitése. a szükséges intézkedések
megtétele.

d. útfelhontási és helyreállítási munkák ellenörzése. szabálytalanságok esetén a
szükséges intézkedések megtétele.

Közterület használati. illegális árusítási ügyek csoportja:

a. az engedély nélküli közterület használat felderítése. szankcionálása;
h. a különböző helyeken fellelhető illegális árusokkal szembeni intézkedések

(szankciók);



e. a kitelepülések (eukrászda. presszó stb.) engedélyeinek ellenőrzése (időbeliség.
méretek).

(;épkocsi elszúllításiq kerékhilincselési ügyek csoportja:

a. saját íblderítésü ás más szervek. személyek általi bejelentések alapján. a közterületen
szahálytalanul vagy jogszerűtlenül elhelyezett Illetve üzemképtelen járművek
elsz.áUitása;

Ii. az elszállított gépjárművek tulajdonosainak értesítése. a tárolási időkről nyilvántartás
vezetése. az időszakos intézkedésekről a tulajdonos (üzembenlanó) értesítése. a
költséeekröl való tájékoztatásuk;

e. a kerékhilincselésekkel kapcsolatos intézkedések megiátele. (tulajdonos előzetes
értesítése a roganatositásról), az ügyklek részére folyamatos ügyeleti (szerelői)
szolgálat fenntartása:

d. az elszállitással. kerékhilineseléssel kapcsolatos panaszok. bejelentések kezelése:
e. a mozgássérűlt parkoló helyek. illetve rnozgássérülr parkoló kártyák Jogos

használatának ellenőrzése. a szükséges intézkedések megtétele.

A csoportokba beosztott közterület-felügyelők közterületi hatósági ellenőrzési kladataikat 2!

közkrülct-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény. a 2012. övi (‘XX. törvény. továbbá a
helxszini bírságolás részletes szabályairól szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet II. tjezete. 3

közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló 43/1999.
(Xl.26.) st. BM rendelet. továbbá a tevékenségüket érintő hatályos jogszabályok
önkormányzati rendeletek alapján kötelesek végrehajtani. A feltételeknek megfelelő
felügyelők az Igazgató utasítása alapján. külön pótlékolási rendszer alapján szolgálati
gépkocsit vezetnek.

IV./G fejezet

Segédfelügvelők:

A 2012. évi CXX. törvény 4. (1) bekezdése alapján a segédfelügvelök önálló intézkedési
jogositlisággal nem rendelkeznek. közterűleten ás külterületen végzett munkájukat kizárólag a
közterület-felügyelők jelenlétében és utasítása szerint végezhetik.

a. diszpéeser-szolgálat. objektum védelmi tevékenység ellátása.

b. a közérdekű bejelentések, észrevételek, javaslatok. kezdeményezések, panaszok
lhgadása. az illetékes vezetőnek történő hemutatást követően a szükséges intézkedések
kezdeményezése.

c. az állam- vagy szolgálati titoknak minósülő irat kezelése. annak megóvására.
védelmere vonatkozó előírások érvényesítése.

d. a roncs, üzemképtelen vagy hatósági jelzéssel nem rendelkező gépjárművek
nyilvániartása. a tulajdonos írásbeli tájékoztatása. az elszállitások megszervezése.

e. közteriilet-felügyelőkkel közös szolgálat ellátása.



f a Felügyelet üzemeiktésében lévő gépjárművek szabályszerű átadás-átvételének
ellenórzése. végzése. ás a Szolgálat! gepkocsik c7etése.

g. a tudomására lutott — azonnali intézkedést igénylő - eseményekre törknö reagálás
megszervezése,

h. a napi kladatokból adódó kapcsolattartás a Polgármesteri lilvatal illetékes
osztályaival. a rendőrséggel, valamint a társ ellenőrzési szervekkel gondoskodik a
Felügyelet által kezelt személyes adatckra vonatkozó adatkezelési ás adatvedelmi
szabályok betartásáról, kezdeményezi az ezzel összefüggő vezetői intézkedések
inegtételét.

i. gondoskodik a Felügyelet áital kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési ás
adatvédelmi szabályok betartásáról, kezdeményezi az ezzel összelüggő vezetol
intézkedések megtételét.

j. végzik a kerékbilincselés kt- és leszereléséi feladatait, valamint a kapcsolódó
pénzügyi tevékenységeket.

V. fejezet

A Felüzyelet működésére vonatkozó eayes szabályok

I. A Felügyelet munkarendje:

A Felügyeletnél a hivatali dolgozók munkarendje, mely az ehédidőt Is tartalmaiza:

Hétfőn: 08.00 - 16.30 óráig
Kedden: 08.00 - 16.30 óráig
Szerdán: 08.00 16.30 óráiu
Csütörtökön: 08.30 - 16.30 óráig
Pénteken: 08.00 - 14.00 óráig

A kőzterület-felügvelők, segédíclügyelök, munkarendje:

Folyamatos munkarend. A munkaidő egyenlótlen. amely — a munkaidő beosztás alapján
napi 4 óránál hevesebb és 12 óránál több nem lehet. Heti munkaidő 40 óra — az ügyelet

teljes időtartamát és az ügyeleten kívül elrendelt rendkívüli munkavégzés időtartamát is
figyelembe véve amely a 48 órát nem haladhatja meg (Mt. 99. * (l)-(2) hek.). [lcd
pihenőidőként (Mt. 106. (1 )-(2) bek.) heti 48 órát kitevő folyamatos pihenőidő
hiztosítandó. amelybe havonta egy alkalommal a vasárnapnak is bele kell esni.

A túlmunka írásbeli drendelése ás éves mértéke a közszolgálati tisztviselők jogállásáról
szóló 2011. évi (‘XCIX. törvény, és a 2012. év I. lönény alapján kerül meghatározásra.
Rendkívüli munkavégzés elrendelésére csak re Igazgató. az igazgató-helyettes ás a
szolgálatvezető jogosultak.



2. KözterüLeti ü’ek féIfogadá rendje:

I {őt(i: 08.00 - 16.00 óráig
Kedd: 08,00- 16.00 óráig
Szerda: 08,00 - 16.00 óráig
Csütörtök: 08.00 - 16.00 óráig
Péntek: 08.00 - 12.30 óráig

Az ügyfélthgadási időről az állampolgárokat a honlapon ás az intézmény bejáratánál
kifüiaeztett táblán tájékoztaák.

A parkolási Qgyü5lszolgálat ügvfélfogadási idejét a 30/2010. (Vl,04.) FKGy. R.-hen
szahúlvozottak szerint kell ellátni.

3. A belső szabályozások:

A belső szabályozás munkáltatói jogkörben meghozott. a munkavégzésre. a Felügyelet
tevékenységére. működésére vonatkozó normatív rendelkezés. Azt kizárólag írásban lehet
kiadni. hierarchikus rendet követ. nem lehet jogs7ahállyal. Budapest Főváros Xl. kerület
Ujbuda (5nkormánvzat rendeletével. határozatával. illetve magasabb belső szabályozással
ellentétes.

A Felügy2let tevékenységét meghatározó belső szabályozások formái:

a. szabályzat.
h. uasüás.

A szabályzat egy-egy kladatkön vagy jogintézményt átlégóan. teljes körüen szabályozó.
iogszahály által kötelező formában előírt vagy kiadható rendelkezés.

A gazdákodással összefüggő szahályzatokat a GAMLSZ. ás gondoskodik a klyamatos
karhantartásáról E szabálvzatok a következők:

a. Számviteli politika. számlarend,
b. bizonylati szabályzat.
c. pénz ás értékkezelési szabályzat.
d. lleslcges vagvontárgvak hasznosutási ás selejtezési szahálv,at,
e. eszközök ás források leltározási ás lehárkészitési szabályzat.
L belső ellenőrzési kézikönyv (ellenőrzési szabályzat).
g. gazdálkodási szabályzat.
Ii. közbeszerzési szabályzat.
i. önköltség számítási és árképzési szabályzat.
j. munkavédelmi és tüzvédelmi szabályzat.

A megjelölteken kívül más szahályzatok kiadása a Felügyelet igazgatójának feladata.

A Felügyelet működésének. az trányítás. a szogáirtellátás. a gazdálkodás feladatainakrendszeresen. Ihivamatosan ismétlődő tevékenységeinek szervezeti végrehajtási rendjét.továbbá az eseti (operatív) feladatok vagy döntések végrehajtását, összehangolását a



Felügyelet igazgatója a szahályzatokban meg nem határozott kérdésekben írásbdi
utasításban szabályozza.

A belső szabályozások kizárólag a Felügyeletre, annak szervezeti egységeire ás az

állományában munkát végzökre tartalmazhat kötelező előírásokat Belső szabályozást
kizárólag a Felügyelet igazgatója adhat ki.

4. A körlevél:

Belső szahályozásnak nem minősülő. egy adott feladat. vagy folyamat megvalósítására
vonatkozó módszerek leírása. esemény értékelése. vagy eseményre. rendezvénvre történő
meghívás érdekében kiadon dokumentum. Kiadására az igazgató jogosult.

5. A Felügyelet képviselete:

A Felügyeletet peres Vagy peren kívüli ügyekben más természetes ás jogi személy. aav
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben az igazgató. Vagy írásbeli
megbízása alapján az igazgató-helyettes. továbbá írásbeli meghatalmazással ügyvédi iroda
vagy egyéni ügyvéd képviseli. A képviseleti jog tovább nem ruházható.

6. Az iratkezelés, a szignálás és a kiadmányozás általános rendje:

A Felügyelethez benyújtott. illetve a címére postázott valamennyi iratot a Felügyelet
egységes iktatási rendszerében kell érkeztetni. nyilvántartásba venni. majd a szignálásra
jogosult vezető részére továbbítani.

Az iratkezelés Mügveletét a személyügvi ügyintéző látja el.

A szignálás az ügyben eljárni illetékes ügyintéző személy kijelölése. az elintézési határidö
ás u feladat meghatározása.

A kiadmányozási jog az adott ügy irataival kapcsolatos érdemi döntésre ad felhatalmazást.
A kiadmánvozás magában foglalja a döntés kialakításának, az érdemi döntésnek, valamint
az ügyirat irattárha helyezésének jogát. A kiadmányozott irat tartalmáért ás alakiságáért a
kiadmánvozó klelös.

A Felügyeletnél a kiadmánvozási jogkört az igazgató. távolléte esetén az igazgató
helyettes gyakorolja.

A Felügvelettól kimenő irat ás a Szervezeti egységek közötti iratek. kljegvzesek
kiadmánynak tekintendők. Kiadmányként kell kezelni a dolgozók részére kiadott hivatalos
iratokat is.

Nem minősül kiadmánynak az elektronikus visszaigazolás. a fizetési azonosítóról ás az

iktatószámról szóló elektronikus tájékoztatás.



Külső szervhez Vagy szernélybez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani. Az irat akkor
hiteles kiadmány. ha:

a. azt a ktadmánvozó saját kezűleg aláírja. vagy a kiadmánvozó neve mellett az s. k.
jelzős szerepel. a hitelesítéssel felhaulmazou személy azt aLáírásával igazolta.
to’ihbá

b. a kiadmányozó. Illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv hivatalos
htlvezzőlenvomata szerepel.

7. A Felügyelet közérdekű adatainak közzététele;

Az elektronikus információszahadságról szóló 20]]. évi CXI]. törvényben meghatározott
módon és formában. a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében a Felügyelet
közérdekű adatainak törvényben meghatározott körét elektronikus úton bárki számára
szcmél’azonosíiás és adatigénytési eljárás nélkül. tNvamatosan ás dijmentesen közzé kell
tenni. A őuzététel a Felügelet önálló honlapján történik.

8. A személyes adatok Kezelése:

A Felügyelet a közterület-felügyeletröl szóló 1999. évi LXiII. törvényben ás a 2012. évi
CXX törvényben szabályozott feladatkörében, tladatainak ellátásához amennyiben
törvény másként nem rendelkezik —kezelheti:
a) a kőnerület ülügvelő intézkedésével érintett. igazohatott természetes személy:

I. természetes személvazonositó adatait,

2. lakó- vagy tartózkodási helyének. ennek hiányában szálláshelyének
adatait.

3. a. üggyel összefüggő adatokat.

h) a kerőkhilineesel rögzített. továbbá a feltartóztatott jármű adatait es a jármű
tutaidonosanak (üzemeltetőjének) szernélyazonosito adatait ás lakcímét.

A szemé:ves adatok védelméról és a közérdekű adatok nvilvánosságáról szóló 2W]. évi
CXII. törveny 14.. ős 15* szakasz alapján az. érintett kérelmére a Felügyelet köteles
tájékozta:ást adni.

A tájékoztatást csak az érintett személyesen és írásban benyújtott kérelme alapján a
kérelem henvújtásától számított 30 napon belül a Felügyelet igazgatója adja meg.

9. A kényszerítő eszközök kezelésének szabályai:

a.) A kényszerítő eszközök (könnygázszóró palackok. gumibowk. hilincsck’i beszerzésőt.
nyilvántartásba vételét. a közterülel-felügyelők részére történő kiadását. visszavételezését
és selejtezését a szolgálatvezető látja cl

h.) A kényszerítő eszközöket a szolgálatvezető személyesen a jogosult közterület
lelűgyelönek adja ki aláírás ellenében a személyi felszerelési lapon. A közterület-



felügyelő azt csak szolgálatban tarthatja magánál. szolgálaii időn kívül a szolgálati helyén.
a ílszerelés tárolására kijelölt helyen, elzárva köteles tárolni. haza nem viheti.

c.) A szolgálatvezető havonta köteles ellenőrizni a közterület-ítlügvelők részére kiadott
kényszerítő eszközök meglétét. épségét, használhatóságát. szavatosságát. Az ellenör7és
tényét és a megállapitásokat a rendszeresített ellenőrzési naplóba kell rögzíteni.

d.) A kiürült, meghibásodott. megsérült vagy szavatossági idejét vesztett kényszerítő
eszközökkel szolgálatot ellátni tilos, annak cseréjéről a közterület-lélügelő köteles
haadéktalanul intézkedni.

e.) Kényszerítő eszközök használata esetén az intézkedésről külön jelentést kell készíteni.
melyet a szolgálatvezető az igazgatónak továbbít. aki azt a jegyző útján a városi
rendőrkapitányságra megküldi.

10. A munkakörök átadása:

A munkakör átadását és átvételét a kinevezés. felmentés. illetve más változtatás időpontját
megelőző X napon belül. de legkésőbb a munkában töltött utolsó munkanapot meuelőzö
munkanapon kell le[ Ivtatni és jegzőkönyvben rögzíteni.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

a. a munkakör megnevezését.
h. a munkakör átadás okát.
c. az átadő és az átvevő ne’éL
d. a felmentő és kinevezö (áthelyező. kirendelő. megbízó. stb.) okirat keltét és

iktatószámát.
e. az átadás.átvétel megkezdésének és befejezésének dátumát.
f az átadott illetve átvett munkakör átadáskori állapotát jellemző leglöntosabb.

leglényegesebb adatokat,
g. a folyamatban lévő feladatokat, kőtelezettségeket. a szükséges intézkedéseket.

dokumentáeiókat. iratokat.
h. az átadás átvételben résztvevők névsorát,
i. az átadó nyilatkozatát. mely szerint a munkakörrel kapcsolatos minden

lényeges ügyben tájékoztatást adott.
az átadó rendelkezésére bocsátott eszközök leltár szerinti átadásának
megtönéntét.

k. az átadó, az átvevő és a résztvevők aláírását.

Ajegvzökönyvhőz csatolni kell:

a. a szoluálat\ezető.
b. a személvügvi ügyintézó.
e. a gazdasági üvintéző

igazolasát arról. hogy az. átadó a részére kiadott anyagokkal. eszközökkel.
okmányokkal elszámolt. illetve milyen tanozások maradtak fenn. amelyek utólagos
rendezése szükséges. A jegyzőkönyvet három példányban kell elkészíteni, amelyből
egy az átadó. eg az átvevő. egy az irattár példánya.



VI. fejezet

Záró rendelkciések

A jelen Szervezeti ésMű ködési Szabályzat 2019. 05. 01-én lép hatályba. Ezzel
C\ idöhn a 303116/2017 iktatószárnon beieaviett zabálvzttot hatályon kívül helyezi.

Az ú1 Szahályzatot ás az annak alapján kiadott belső szabályzókat. valamint a munkaköri
leírásokat a Felügyelet valamennyi dolgozója részáre oktatni kell ás annak befejezését
követően heszárnohatást kell tartani az igazgató külön utasítása szerint.

Budapes:. 2019. április 10.

:
Oesa; \‘.iii:ilv

igazi



Mellékletek (2 db.):

1. Számú melléklet (2 lap)

DÖNTÉSI HATÁSKÖRI LISTA

a munkáltatói jogok gyakorlása

Munkáltatói jogoka[a Felügyelet igazgató ja, továbbá ajelen mellékletben meghatározouak
szerint átruházott jogkörében az igazgató-helyettes gyakorolják. Az atruházott munkáltatói
jogkör nem ruházható tovább.

Munkáltatói jogkör haigato gazgato
helyettes

Közszolgálati jogviszonv létesítése. megszüntetése. tartalmának X
módosítása [Kttv. 228.-229.]

Munkaviszony létesítése. módosítása, megszüntetése {Mtv. 42-50*: X
58. -64. *1
Tanulmányi szerződés kötése Mtv. 229.*] X

Munkavégzésre irányuló egyéb és további jogviszony létesítésének X
engedélyezése [Kttv. •* (2)]

Köztisztviselő tartalékállományha helyezése [Kttv. 73.] X

összeférhetetlenség megállapítása [Kttv. 84.
- 8.* I X

Fegyelmi eljárás megindítása. [Kttv. 156.* (1)] X
Fegyelmi eljárás megszüntetése [Kttv. I 58* (1)3 X
Megrovás fegyelmi büntetés kiszahása fKttv. 156.* (2)] X

Pályázat kiirása üres álláshely betöltésére (Kttv.45.* (t)] X
Munkaköri leírás jóváhagyása Kttv. (4)] X X
Munkautasítás adása a közvetlen irányítási körébe tartozók részére X X

Átirányítás elrendelése. megszüntetése LKttv. 52.* (1)] X

Vagyonnyilatkozat megtételére kötelezés [Kttv. 88*3 X

Vezető meghízása. megbízás visszavonása [Kttv. 129*] X

Képzésben. továhhképzéshen, átképzésben résztvevők körének X X
meghatározása [Kttv. 80.* - 82. *1
Köztisztviselő teljesítményének értékelése, minősítése jKttv. 130.* (1)] X X
Teljesítménykövetelmények megállapítása [Kttv. 130.* (2)] X X
Munkaidő-beosztás megáHapítása [Kttv. 91.* ()l X X
Rendkívüli munkavégzés elrendelése Kttv. (4)] X X

Rendszeresen rendkívüli munkavégzést teljesítő köztisztviselő számára X
legfeljebb évi 25 munkanap szabadidő átalánv megállapítása IKttv.

(4)]

Köztisztviselő munkavégzésre kirendelése [Kttv. 53*] X

Alapszahadsá. pótszahadság kiadása, engedélyezése. megszakítása X X
[Kttv. I 03.*( 1) — (6); Mtv. 122*]



Fizetés nélküli szabadság biztosítása [Kttv.l 13. 1 14.*1 X
Köztisztviselii dijazásának hesorolástól e[térő megállapítása Kttv. X
I33.

Idegen nvelvtudási pótlékra jogosító nyelvek ás mwikakörök X
megallapnasa Ktt’ 141

. ()I
-j

Idegen nvelviudásboz kötött munkakörök megállapítása Ikttv. 141 . X
(1 O )
llletménvpótlékrajogosító munkakörök megállapítása [Kttv. 140.* (6)] X
A képiettségi póllékra jogosító munkakörök ás a képzettségi pótlék X
megútlapitás3 Kttv. 1 42. ]
lkl\ettesítésL dít [izetésének ás mértékének megállapítása tKttv. 52.* X
(2) (6)1
Kiküldetés elrendelése [Kttv. 5*] X X
Fegyelmi eljárás alá vont köztisztviselő kLíggesztése Kttv. I 57* (1 H X
Kánériiési eljárás mewndítása [Kttv. 163*] - X
Ogyelet ás kés,.enlét elrendelése [Mtv. I l0.] X X
Munkaidő—kedvezmény hiziositasa [Mtv. 127 — 1 33*] X

Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek: nem kerülnek kUeiölére.

A vayonnvilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök:

Az egves vagvonnvilatkozat-tétcli kötelezetlségekről Szóló 2007. évi CLII. Törvény
rendelkezései alapján:

Vezetőknek a 3. (II. bekezdés C.? pontja alapján kiévente ..ieladatai ellátása során
költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett. továbbá az állami vagy önkormányzati
vagyonnal való gazdálkodás. valamint elkülönített állami pénzalapok. fejezeti kezelésü
előirányzatok. önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek Iekinletében).
munkavúllalóknak az 5* (1) cc) pontja szerint ötévente.



2. Számú melléklet (3 lap)

A Közterület-felügyelet tevékenységét szabályozó

törvények és rendeletek jegyzéke

• 201 L évi CLXIII. törvény az ügvészségről

• 1978. é’i IV. törvény a Büntető Tőrvénvkönyvröl

• 1988. évi L tönény a közúti közlekedésről. egységes szerkezetben a végrehajtásáról

szöló 3071988.(JV21.) MI rendelettel

• 2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékröl

• 2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről

• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarors7ág helyi önkormányzatairól

• 199!. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről

• 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztségviselőkröl

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról ás a

inlőrmác lószahadságról

• 201!. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról

• 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről

• 2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról ésjavadalmazásáról

• 1997. évi LXXVIII. törvény az épften környezet alakításáról ás védelméről
o 1998. évi XX VIII. törvén az állatok védelméről ás kíméletéről

• 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről ás a dohánytermékek

tégyasztásának. forgalmazásának egyes szabályairól
• 1999. évi LXIII. törvény a közterület-fe!ügyeletről

• 2012. évi II. törvény a szabálysénésekről, a szabálysértési eljárásról ás a szabálysértési

nyilvántartási rendszerről
• 1999. évi LXXXI V. törvén a közúti közlekedés nyilvántartásáról

• 2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elöőlcti pontrendszerról
o 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának

különös szabályairól
• 2004. évi XXIX. törvény az európai uniós csatlakozással összeiüggő eg\es

tönénymódosításokról. törvényi rendelkezések hatályon kívül helczéséröl. valamint

egyes törvényi rendelkezések megállapításáról

• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás ás szolgáltatás általános

szabályairól
• 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláneról és a hatósági felügyeletről

o 2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek

tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskotakerülés elleni fellépést

biztosító módosításáról

• 111975. (11.5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

• 33512005. (XII. 29.) Komi. rendelet a közfeladatot ellátó szervek íratkezelésének

általános követelményeiről



• 4]0!2007. (XIL 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújlandó közlekedési
szahályszegések körérőL az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése
esetén kkzabható bírsácok összegéről. felhasználásának rendjéröl és az. ellenőrzésben
történő közreműködés feltételeiröl

• 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatek tartásáról és
foraimazúsáról

• 218/2003. (Xlii I.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási
igazc I vánváról

• 46’1999. (Xll.8.) HM. rendelet a közterület-felügveiók egvenruha-cllátásáról. a
felügvelői jeivúnvról és szol álati igazolvánvról

• 632012. (IV. 2.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysénések miatt
alkalmazandó szabálysértési pénzbírság. illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről,
valamint a szabálvsértésekröl. a szabálysértési eljárásról
ás a szabálysértési nvilántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összeWggó
egyes kormanvrendeletek módosításáról

• 78/1999. (Xll.29.) FilM-HM együttes rendelet a közterület-felügyelők egészségi.
fizikai es pszichikai alkalmassági kövctelményeiről

• 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelet egyes gyermekvédelmi ás családtámogatási tárgyú
kormánvrendeletek módosításáról

• 22:2012. clV. 13.) BM rendelet a szahálvsértósekről. a szabálysértési eljárásról ás a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával
kapcsolatos rendetkezésekről. valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek
in ódos ításáró I

• 43/l 999. (Xl. 26.) HM rendelet a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának
módjáról ás eszközeiről

• 34/2094. (VI. 28.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35:2000. (Xl .30.) BM
rendelet módosításáról

• 68(2012. (XII. 14.) HM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek. a
segédtlügyelök, valamint a személy- ás vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról

• 2362000.(XJl,23,) Korm. rendelet a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló
2000. évi CXXVIII. tön:énv végrehajtásáról

• 69/2012. (XII. 14.) HM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati
igazolványának és a szolgálati jelvényének kiadásához kapcsolódó igazgatási
szolgáltatási díjról

• 70/2012, (XII. 14.) HM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a
fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról

• 18200%. (IV.30.; GKM rendelet a gépjámiüröl ás annak hatósági jelzésérőt Í’eivéielt
készítő eszközre vonatkozó kö etelményekröl

• 41/1997. (V.28.) FM. rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
• 132/2000. (Vll.14.) Korm. rendelet középületek fellohogózásának egyes kérdéseiről
• 55:2009. (X. 16.) IRM rendelet a kerékhilincs közterülei-felügvelet általi

alkalmazásara. a jármúvek elszállítására. valamint a felmerült költségekre vonatkozó
szabályokról



o 30/2015. (l\’. 29.) X1.ÖK rendelet a zöldíelületek megóvasáról
• 5212013. (Xl. 27.) XI.ÖK rendelet a reklámok és hirdetőberendezések elhelyezésének.

valamint használatának szabályairól
• 26’2010.!Xl.21: X1.ÖK sz. rendelet Ujbuda közterületein a jármúvel várakozás

rendjének egységes kialakításáról. a várakozás dUáról
• 2912015. ([V. 29.) XI.ÖK rendelet ÚJBUDA közwrület-tlügvekténck szervezetéró

és feladatáról
• 28/2015. (IV. 29.) XLÖK rendelet a közterületek használatáról és rendjérő]
• l2I2009JllI24./ X1.ÖK sz. rendelet a zaj-és rezgésvédelem helyi szahátyozásáról
o 2l12009.!IV.22.1 Xl.ÖK sz. rendelet az üzletek müködési rendjéröt
o 212013. (I. 29.) X1.ÖK rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek

etmulasztásának jogkövetkezménveiről




