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Elıterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
2013. október 31-i ülésére
Tárgy: Közterület felügyelet felállítása
Üi.sz.: I/7333/3/2013.
Tisztelt Képviselı-testület!
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 142/2013. (IX. 12.) határozatával
elfogadta Orbán Antal települési képviselıi indítványát és egyben felkérte Lajosmizse Város
Polgármesterét a közterület felügyelet felállításának tárgyi-anyagi személyi feltételeit tartalmazó
szakmai anyag soros testületi ülésre történı elkészítésére.
Fentiek értelmében az alábbi szakmai anyagot terjesztem a T. Képviselı-testület elé:
A közterület felügyelet létrehozásával kapcsolatos fontos teendıkrıl az alábbi jogszabályok
rendelkeznek:
- a közterület-felügyeletrıl szóló 1999. évi LXIII. törvény, (továbbiakban: Törvény)
- az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérıl, valamint az egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX.
törvény, (továbbiakban: Rendészeti törvény)
- a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelık, valamint a személy-és vagyonırök
képzésérıl és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet,
- a rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványának és a szolgálati jelvények
kiadásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 69/2012. (XII. 14.) BM rendelet,
- a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági ırök ruházati
ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet,
- a rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelık által alkalmazható kényszerítı
eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a
kényszerítı eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a
kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 86/2012. (XII. 28.) BM rendelet.
A közterület-felügyelet jogállása, szervezete és feladata
a) A Törvény 1. § (1) bekezdése értelmében a közterületi rend és tisztaság védelmérıl, a
tömegközlekedési eszközök használati rendjének fenntartásáról, az önkormányzati vagyon
védelmérıl a települési önkormányzat közterület-felügyelet, illetıleg közterület-felügyelı útján
gondoskodhat.
b) A Törvény 1. § (2) bekezdése alapján közterület-felügyeletet a képviselı-testület hozhat létre a
polgármesteri hivatal belsı szervezeti egységeként, önálló költségvetési szervként vagy
költségvetési szerv belsı szervezeti egységeként. Közterület-felügyeletet több önkormányzat
társulásos formában is mőködtethet.
c) Az önkormányzat a közterület-felügyelet megalakítása elıtt a Rendészeti törvényben
meghatározott írásbeli együttmőködési megállapodást köt az illetékes megyei
rendırfıkapitánysággal – a rendészeti feladatokat ellátó személyek ellenırzése és törvényben
meghatározott tevékenységük felügyelete, valamint a feladatellátás összehangolása érdekében.
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d) A Törvény 1. § (3) bekezdése szerint a közterület-felügyelet feladatait a polgármesteri hivatalban
alkalmazott egy vagy több közterület-felügyelı is elláthatja.
e) A Rendészeti törvény 3. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati rendészeti szerv tagjaként
foglalkoztatható a közterület-felügyelı.
f) A Törvény 1. § (4) bekezdése kimondja, hogy mi a felügyelet feladata:
- a közterületek jogszerő használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelıi
hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerőségének ellenırzése;
- a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelızése,
megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
- közremőködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
- közremőködés a társadalmi bőnmegelızési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a
közrend védelmében;
- közremőködés az önkormányzati vagyon védelmében;
- közremőködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenırzésében;
- közremőködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;
- a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerő használatának és birtoklásának
az ellenırzése.
g) A feladatkörében eljáró felügyelı hivatalos személy. A felügyelı feladatkörében eljárva
jogosult és köteles a közterületen ellenırizni a jogszabályban elıírt kötelezettségek megtartását,
jogszabálysértés esetén eljárást kezdeményezni vagy a Rendészeti törvényben meghatározott
intézkedést megtenni (úgymint: épület, létesítmény és egyéb vagyontárgy ırzése, jogellenes
cselekmény folytatásának megakadályozása, a tetten ért személy visszatartása, dolog ideiglenes
elvétele, igazoltatás, ruházat, csomag és jármő átvizsgálása, valamint jármő feltartóztatása, a
tetten ért személy elıállítása, kényszerítı eszközök használata).
A Törvény rendelkezik a felügyelıi intézkedésekrıl is, melyek többek között:
- A felügyelı felvilágosítást kérhet attól, akirıl alaposan feltehetı, hogy a felügyelıi feladat
ellátásához érdemi tájékoztatást tud adni,
- A felügyelı a szabálysértés elkövetıjét - a cselekmény súlyától függıen - jogosult a
jogszabályban meghatározott esetekben helyszíni bírsággal sújtani, melynek összege 5.000.-Fttól 50.000.-Ft-ig terjedhet.
A helyszíni bírság kiszabhatóságának esetei: (2012. évi II. törvény alapján)
1. Koldulás
2. Közerkölcs megsértése
3. Veszélyeztetés kutyával
4. Polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos elıírások
megszegése
5. Tiltott szerencsejáték
6. Jogosulatlan közterületi értékesítés
7. Csendháborítás
8. Köztisztasági szabálysértés
9. Veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobásával
10. Szeszesital – árusítás, - kiszolgálás és – fogyasztás tilalmának megszegése
11. Jégen tartózkodás szabályainak megszegése
(Itt szeretném megjegyezni, hogy az Iskola-tó rehabilitációját követıen a téli idıszakokban a
tó befagyott jegén történı tartózkodásra (szabadidıs tevékenység eltöltése, sportolási cél)
helyi szabályzatot kell alkotni, amelyben foglaltak biztonságos betartását szintén a
közterület-felügyelı tudná ellátni.
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12. Tiltott fürdés
13. Személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése
14. Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése
- Ha a kívánt cél helyszíni bírságolással nem érhetı el vagy az elkövetı a helyszíni bírságolás
tényét nem veszi tudomásul, esetleg a helyszíni bírság összegét vitatja, a közterület-felügyelı
feljelentést tesz.
- A felügyelı a feladatkörébe tartozó, a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvényben
meghatározott közlekedési szabályszegés esetén jogosult meghatározott közigazgatási bírságot
alkalmazni,
- A felügyelı - az üzemben tartó értesítése mellett - elszállítással eltávolíthatja a közterületen
szabálytalanul elhelyezett jármővet, ha az a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot
veszélyezteti,
- A felügyelı a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem
rendelkezı azon jármővön, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, értesítést
helyez el, amely tartalmazza a jogkövetkezményre történı figyelmeztetést,
- A felügyelı a helyi közúton jogosult feltartóztatni a köztisztasági szabályokat, továbbá a táblával
jelzett behajtási tilalomra vagy korlátozásra vonatkozó szabályokat megszegı jármőveket,
- A felügyelı a vagyonvédelmi feladatainak ellátása során - a képviselı-testület rendelkezésére - az
önkormányzat tulajdonában, használatában lévı vagyont (épületet, építményt, tömegközlekedési
eszközt, jármővet vagy más dolgot) véd, ıriz, illetve közbiztonsági szempontból ellenıriz,
- A felügyelı az intézkedésével érintett személyrıl, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából
lényeges környezetrıl és körülményrıl, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép-és hangfelvételt
készíthet. stb….
A felügyelı eljárására az ügy jellegétıl függıen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló, illetıleg a szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
A felügyelınek a Törvényben meghatározott tevékenység folytatására, valamint az intézkedésre
jogosultságát a rendırség által kiadott szolgálati igazolvány igazolja.
h) A felügyeletnek, illetıleg a felügyelet részérıl eljáró felügyelınek feladatot törvény,
kormányrendelet, az önkormányzat rendelete állapíthat meg. Az önkormányzat rendelete
olyan feladatot állapíthat meg, melyet törvény vagy kormányrendelet nem utal más szerv
hatáskörébe.
i) A képviselı-testület a szervezeti és mőködési szabályzatában, illetıleg – a szabályzattal
együtt elfogadott – hivatali ügyrendben határozhatja meg a felügyelet szervezeti formáját, a
felügyelet, illetıleg a felügyelı feladatait.
j) A felügyelı köztisztviselı. Közszolgálati jogviszonyára a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
k) Közterület felügyelı csak olyan büntetlen elıélető, magyar állampolgár lehet, aki a 18.
életévét betöltötte, cselekvıképes, legalább érettségivel rendelkezik, a feladata ellátáshoz a
jogszabályokban elıírt egészségügyi és képesítési feltételekkel rendelkezik.
l) A felügyelınek - a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló törvényben meghatározottakon túl –
vizsgát kell tennie a Törvény és a végrehajtására kiadott, valamint a Rendészeti törvényben
meghatározott rendelkezések ismeretébıl.
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Általános elıírások:
A felügyelı feladatait – törvény vagy kormányrendelet
eltérı rendelkezése hiányában
- az önkormányzat
illetékességi területén lévı közterületen, az önkormányzat
intézményeinek, gazdasági szervezeteinek területén, látja
el. A Képviselı-testület által meghatározottak szerint
együttmőködik
a
rendırséggel,
a
hivatásos
katasztrófavédelmi
szervvel,
a
Nemzeti
Adó-és
Vámhivatallal, az egyéb állami ellenırzı és önkormányzati
szervekkel, társadalmi szervezettel, így különösen a helyi
polgárır szervezettel, valamint a feladatai ellátásához
segítséget nyújtó egyéb szervezettel.
1. Egyen- vagy formaruha
A Felügyelı a feladatát járırszolgálat vagy ırszolgálat keretében országosan egységes
egyenruhában teljesíti. A felügyelı - az önkormányzat rendeleti szabályozása esetén – a település
jelképét karjelzésként viseli. A rendészeti feladatokat ellátó személy egyen- vagy formaruhával
történı ellátásáról a munkáltató gondoskodik. A munkáltató határozza meg, hogy az ellátás
pénzben vagy természetben történik. A rendészeti feladatokat ellátó személy részére kiadott egyenvagy formaruha a munkáltató tulajdona. A munkáltató gondoskodik arról, hogy a rendészeti
feladatokat állátó személy a ruházati ellátás alapvetı szabályait, valamint az ezzel kapcsolatos
jogait és kötelezettségeit megismerje.
A rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági ırök ruházati ellátására
vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet 6. melléklete rögzíti a
Közterület-felügyelık egyenruháját és az arra vonatkozó részletes elıírásokat.

Közterület felügyelık egyenruhája
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ruházati cikk megnevezés
Téli sapka
Nyári sapka (pilotka)
Tányérsapka (kék vagy fehér)
Téli kabát (dzseki)
Átmeneti kabát (dzseki)
Esıkabát*
Nyári szoknya*
Nyári nadrág*
Téli nadrág*
Téli gyakorló nadrág
Nyári gyakorló nadrág
Nyári gyakorló felsı
Téli gyakorló felsı
Rövid ujjú ing*
Hosszú ujjú ing*
Pulóver
Pamut póló rövid ujjú

Mennyiség/
Mennyiségi
egység
1 db
2 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
2 db
2 db
2 db
2 db
2 db
2 db
5 db
5 db
2 db
3 db
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Tervezett viselési idı (hónap)
24
24
24
24
24
12
24
24
12
12
12
12
12
12
24
12

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Pamut póló hosszú ujjú
Társasági zakó*
Félcipı*
Bakancs
Nyakkendı*
Nyaksál*
Téli kesztyő (bır, ötujjas)
Nyári pamut zokni
Téli pamut zokni
Téli alsónadrág (hosszú alsó)
Derékszíj
Láthatósági mellény
Kerékpáros nadrág*
Fehér sport zokni*
Sportcipı*
Fehér galléros póló*
Sötétkék galléros póló*
Bergen fekete motoros dzseki*
Bergen fekete motoros nadrág*

3 db
1 db
1 pár
1 pár
2 db
1 db
1 pár
5 pár
5 pár
2 db
1 db
1 db
2 db
5 pár
1 pár
3 db
3 db
1 db
1 db

12
12
24
24
24
24
12
12
24
24
12
24
12
24
12
12
24
24

A *-gal jelölt tételek nem kötelezıek, vagy a kerékpáros és motoros öltözet részei.

2.

Szolgálati igazolvány, Szolgálati jelvény

A felügyelı szolgálata teljesítésekor egyenruhájára kitőzve viseli az országosan egységes, egyedi
azonosító számmal ellátott felügyelıi jelvényt.
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A szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény kiadása, valamint cseréje esetén a Rendészeti
törvényben meghatározott rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójának igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díjat az ügyben eljáró megyei Rendırfıkapitányság számlájára, a Magyar Államkincstárnál vezetett elıirányzat-felhasználási
keretszámlára kell teljesíteni.
3.

Kényszerítı eszközök

A közterület felügyelı a Rendészeti törvényben elıírtak alapján intézkedés kikényszerítése céljából
– vegyi eszközt, kizárólag önvédelmi célból – szolgálati kutyát, valamint rendırbotot és az
elıállításnak ellenszegülı személy támadásának, valamint szökésének megakadályozása érdekében
– bilincset tarthat magánál. A kényszerítı eszközöket a székhely szerint illetékes megyei rendırfıkapitányságtól lehet igényelni. Az igénylı szerv az igényelt vegyi eszköz, rendırbot és bilincs
ellenértékét köteles megtéríteni. Kényszerítı eszközzel ellátni csak az alkalmazására kiképzett
személyt lehet. A kényszerítı eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a
térítés módjáról, a kényszerítı eszközök típusairól, fajtáiról és az alkalmazásukról a 86/2012. (XII.
28.) BM rendelet rendelkezik.
Akinek a törvény szerinti kényszerítı eszköz alkalmazása jogát vagy jogos érdekét sértette, a
rendırséghez fordulhat panasszal.
4.

Képzés, Vizsga

A rendészeti feladatokat ellátó személy a számára jogszabályban meghatározott
vizsgakövetelményeken túl köteles
- a Rendészeti törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban,
- a szabálysértésektıl, a szabálysértési eljárásokról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerrıl szóló törvényben,
- a Büntetı Törvénykönyvrıl szóló törvényben,
- a büntetıeljárásról szóló törvényben meghatározott rendelkezések ismeretébıl – bizottság
elıtt – vizsgát tenni.
A vizsga a Rendészeti törvényben meghatározott intézkedések és kényszerítı eszközök
alkalmazásával kapcsolatos elméleti ismeretekbıl, gyakorlati alkalmazásukból, valamint egyéb
elméleti és gyakorlati részbıl áll, amelyet a rendészeti feladatokat ellátó személy a Rendészeti
törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelet szerinti képzésen sajátít el. A képzés elvégzését
követıen ötévente kiegészítı képzésen és vizsgán is köteles részt venni, amely során a
bekövetkezett jogszabályi változások és azok gyakorlati alkalmazhatóságából, valamint a
kényszerítı eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretekbıl tesz vizsgát.
A Rendészeti törvény szerinti képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és
képzettségek jegyzékét a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelık, valamint a
személy-és vagyonırök képzésérıl és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet
tartalmazza, melyek az alábbiak:
a) a rendészeti igazgatási szakon, a bőnügyi igazgatási szakon, a rendészeti vezetı szakon, a
nemzetbiztonsági szakon, az igazgatásszervezı szakon szerzett, valamint a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem és jogelıd intézményeinél szerzett, felsıfokú határır vagy határrendészeti szakképzettség,
b) a rendészeti szervezı szakképesítés,
c) a rendırszervezı (tiszt) szakképesítés,
d) a rendészeti szakközépiskolákban szerzett szakképesítés,
e) a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában középfokú büntetés-végrehajtási
szaktanfolyami képzésben szerzett szakképesítés,
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f) a középfokú büntetés-végrehajtási szakképesítés,
g) a Vám- és Pénzügyırség Alapfokú és Középfokú Szaktanfolyamon szerzett pénzügyıri
szakképesítés,
h) a rendıri szakközépiskolában, a határrendész képzı szakközépiskolában, a büntetés-végrehajtás
tiszthelyettes képzı iskolában szerzett szakképesítés, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási
Központjában szerzett szakképesítés,
i) az alap- és középfokú szaktanfolyamon szerzett büntetés-végrehajtási szakképesítés, a
kutyavezetı szakképesítés, vagy
j) a 2013. szeptember 1-jét követıen indult szakképzés során megszerzett személy- és vagyonır,
valamint közterület-felügyelı szakképesítés.
Az e) valamint a h) pontban meghatározott képesítésekkel, szakképesítésekkel, szakképzettségekkel
egyenértékőnek kell tekinteni az e), illetve a h) pontban említett intézmények jogelıdjeinél szerzett
képesítéseket, szakképesítéseket és a Rendırtiszti Fıiskolán szerzett olyan oklevelet, amelyben szak
megnevezése még nem szerepel.
Költségek:
/ 1 fı közterület felügyelı alkalmazására vonatkozóan/
1.

Munkabér

45 éves, kb. 20 éves szolgálati idıvel, felsıfokú végzettséggel, középfokú nyelvvizsgával
rendelkezı munkavállaló

Bruttó bére 242.300 Ft/fı/hó
Járulék
Cefetéria Bruttó

2.907.600 Ft/fı/év
785.052 Ft
200.000 Ft
3.892.652 Ft/fı/év

2. Egyen- vagy formaruha
70/2012. (XII. 14.) BM rendelet szerinti közterület felügyelıi ruházat árlistája

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Termékmegnevezés
Középkék téli sapka+ hímzés
Középkék nyári sapka + hímzés (pilotka)
Tányér sapka (kék v. fehér + hímzés)
Középkék téli kabát (dzseki)
Átmeneti dzseki
Tasakos orkán ruha (garantáltan vízálló, szitázva)
K. kék farmernadrág, téli
K. kék farmernadrág, nyári
Téli gyakorló nadrág (kivehetı bélés)
Gyakorló felsı (szitázva, tépızárazva)
Rövid ujjú ing*
Hosszú ujjú ing*
Pulóver sötét betéttel
Pamut póló rövid ujjú
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Ár(Ft)
1970.-Ft
1750.-Ft
6600.-Ft
9300.-Ft
10200.Ft
3400.-Ft
5060.-Ft
5060.-Ft
5600.-Ft
5600.-Ft
3300.-Ft
3300.-Ft
6000.-Ft
1000.-Ft

Darab Ár(Össz)
1
1970.-Ft
2
3500.-Ft
1
6600.-Ft
1
9300.-Ft
1 1110200.-Ft
1
3400.-Ft
2
10120.-Ft
2
10120.Ft
2
11200.-Ft
2
11200.-Ft
5
16500.-Ft
5
16500.-Ft
2
12000.-Ft
3
3000.-Ft

Pamut póló hosszú ujjú
15.
Fekete félcipı, normál*
16.
Fekete gyakorló bakancs (S.W.A.T. prémium minıség)
17.
Nyakkendı*
18.
Nyaksál*
19.
Téli kesztyő, bır, ötujjú
20.
Nyári pamut zokni
21.
Téli pamut zokni
22.
Derékszíj címeres
23.
Jó láthat. mellény + szitanyomás (hasonló mint a rendıröké)
24.
Pamut póló, galléros (fehér, szitázva, tépızárazva)
25.
Pamut póló, galléros (s.kék, szitázva, tépızárazva)
26.
Gravírozott névkitőzı
27.
Hímzett névkitőzı
28.
Csekktömbtartó táska
29.
Taktikaöv (komplett)
30.
Gyöngyvászon spraytok
31.
Hímzett karjelzés
32.
Csekktömb tartó (gyöngyvászon)
33.
Az árak nettó árak
(2013.04.02-i árlistája
alapján)

1800.-Ft
3
5400.-Ft
9200.-Ft
1
9200.-Ft
18000.Ft
1
18000.-Ft
1000.-Ft
2
2000.-Ft
1000.-Ft
1
1000.-Ft
4180.-Ft
1
4180.-Ft
240.-Ft
5
1200.-Ft
300.-Ft
5
1500.-Ft
3960.-Ft
1
3960.-Ft
3800.-Ft
1
3800.-Ft
2450.-Ft
3
7350.-Ft
2450.-Ft
3
7350.-Ft
1100.-Ft
1
1100.-Ft
500.-Ft
1
500.-Ft
1950.-Ft
1
1950.-Ft
4300.-Ft
1
4300.-Ft
1000.-Ft
1
1000.-Ft
500.-Ft
2
1000.-ft
1750.-Ft
1
1750.-Ft
Összesen: 202.150.ebbıl nem kötelezı tétel
45.200.Bruttó:

199.327-

Forrás: www.kfosz.hu
A *-gal jelölt tételek nem kötelezıek

3.

Szolgálati igazolvány, Szolgálati jelvény

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles eljárás
megnevezése
elsı igazolvány kiállítása
jelvény kiadása

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(Ft)
4000
2100

Összesen: 6100.-Ft.
4.

Kényszerítı eszközök
-

bilincs + bilincstartó
gumibot + gumibottartó
vegyi eszköz (gázspray)
Különbözı fajta, választék alapján max: 40.000.-Ft.

Fentiek figyelembe vételével az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé:
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Határozat-tervezet
…. /2013. (….) ÖH.
Közterület-felügyelet felállítása
Határozat
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a közterület-felügyelet
felállításáról szóló szakmai anyagot.
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közterület-felügyelet feladatait a
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott 1 fı közterület-felügyelı útján
kívánja elláttatni 2014. január 1-tıl. A közterület-felügyelı bérezése a közszolgálati
tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint történik.
3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy az
önkormányzat 2014. évi költségvetésében teremtse meg az 1 fı közterület-felügyelı
alkalmazásának feltételeit.
4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a 2012. évi
CXX. törvény 24. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen kezdeményezze a helyi
rendıri szervnél az együttmőködési megállapodás megkötését.
5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a soros
képviselı-testületi ülésre terjessze elı a határozat 2) pontjának megfelelıen a Lajosmizsei
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodásnak, a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatának és a Hivatal alapító okiratának módosítását.
Határidı: 2013. október 31.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester, jegyzı

Lajosmizse, 2013. október 08.
Basky András sk.
polgármester
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