
 Város Polgármestere  
 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. •  
 Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142  

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
 

A közterület felügyelet kérdésének rendezéséről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A közterület-felügyeletre vonatkozó szabályokat a közterület-felügyletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 
rendezi. A közterület-felügyelet bevezetése indokolttá vált a településen, ezért Biatorbágy Város 
Önkormányzata (Önkormányzat) jelezte a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT) felé, hogy részt 
kíván venni a Budakörnyéki Közterület-felügyelet (Felügyelet) működtetésében.  
 
A BÖT, a Felügyelet működéséről és a Felügyelethez történő társulás feltételeiről szóló ajánlatát (első 
ajánlat) 2015. április 17-én küldte meg az Önkormányzat részére. Tekintettel arra, hogy az első ajánlat 
feltételeivel kapcsolatban több kérdés is felmerült, továbbá az Önkormányzat több ponton kért 
módosításokat, így például szükségtelennek tartotta a 2 fő közterület-felügyelő alkalmazását és egy 
újabb gépkocsi vásárlását, a BÖT 2015. május 20-án újabb ajánlatot tett, mellékelve a második ajánlat. 
 
A tárgyalások során Biatorbágy Város finanszírozott létszámigényként egy fő közterület-felügyelő 
létszámot jelölt meg, így az ajánlat értelmében „Biatorbágy csatlakozással” Biatorbágy Város 
Önkormányzata az alábbi költségeket vállalná: 
  

- személyi kiadásokra 238.009 Ft/hó/fő, 1 fő középfokú végzettségű közterület-felügyelő 
biztosításával, ez 2015. évben július 1-ei kezdés esetén összesen 1.428.052 Ft (személyi 
kiadások) 

- dologi kiadásokra 116.851 Ft/hó/fő, 1 fő biztosításához, ez 2015. évben július 1-ei kezdés esetén 
összesen 701.104 Ft.  

 
Összegezve, 2015. évben július 1-ei kezdéssel a közterület-felügyelet 1 fővel történő bevezetése havi 
szinten 354.860 Ft, éves szinten összesen 2.129.155 Ft költséget jelentene Biatorbágy Város 
Önkormányzata számára.   
 
Biatorbágy Város 2015. évi költségvetése 3.600.000 Ft fedezetet biztosított a közbiztonsági feladatok 
támogatására (lsd. 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet II/3. számú melléklet).  
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, bizottságot hozza meg döntését.  
 
 
Biatorbágy, 2015. május 22. 
 
   Tisztelettel: 
 
      Tarjáni István s.k. 
          polgármester 
 
 

 
Mellékletek: 
- BÖT 2015. május 20-án érkezett második ajánlata  

 
 

 

http://www.biatorbagy.hu/


Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 
…/2015. (V. 27.) határozata 

 
 

A közterület felügyelet kérdésének rendezéséről 
 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a közterület felügyelet kérdésének rendezéséről 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. július 1. napjával csatlakozni kíván a Budakörnyéki 
Önkormányzati Társulás önálló intézményeként működő Budakörnyéki Közterület-felügyelethez 
(továbbiakban: Felügyelet), ezért 2015. július 1. napjától a plusz 1 fő közterület-felügyelő 
személyi és dologi kiadásaihoz szükséges bruttó 354.860 Ft/hó összeget, így 2015. évre 
összesen 2.129.155 Ft összegű költségviselést vállalja.  

2. Biatorbágy Város Önkormányzata kiköti, hogy a Felügyelet Biatorbágy Városában dolgozó 
közterület- felügyelője a hét minden munkanapján – a Felügyelet munkarendjéhez igazodva - 
havi 160 órában végezzen a biatorbágyi önkormányzat számára közterület- felügyelői 
feladatokat. 

3. A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 
tárgyalásokon való részvételre, valamint a jelen határozat 1. és 2. pontjában meghatározott 
feltételekkel a megállapodások aláírására. 

 
Határidő: 2015. július 01. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 
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