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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Budakörnyéki Közterület-felügyelet 
működtetésére vonatkozó részéből történő kilépésről 

 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 89/2013. (V.23.) számú 
határozatában úgy döntött, hogy csatlakozik a Budakörnyéki Önkormányzati Társuláshoz. 
 
A Társulásban való részvételér fizetendő éves tagdíj 2022-ben 4.316.400,- Ft. 
 
A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (továbbiakban: BÖT) Társulási Tanácsának öt 
tagtelepülése 2014-ben alapította meg a Budakörnyéki Közterület-felügyelet intézményét 
(Továbbiakban: Felügyelet), annak érdekében, hogy a BÖT tagtelepüléseinek a korábban 
egyénileg megoldott vagy nem megoldott közterület-felügyelettel kapcsolatos feladataikat 
közösen létrehozott, illetve finanszírozott szervezet útján lássák el. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 106/2015. (V. 27.) Kt. határozatával 
döntött arról, hogy 2015. július 1. napjával csatlakozik a Felügyelethez. 
 
A Felügyeletben való részvételért fizetendő éves tagdíj 2022-ben 7.460.600, - Ft.  
 
A BÖT 2021. évi beszámolója alapján a tárgyidőszaki közterület-felügyelői tevékenységének 
mutatószámai - Biatorbágy Város tekintetében - elenyésző számú a hasonló nagyságú és 
népességű Budakeszi Városának mutatószámaihoz képest.  
 
Biatorbágyon az önkormányzati rendészeti feladatellátást jelenleg 1 fő teljes státuszban 
foglalkozatott közterület-felügyelő végzi. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testületének 168/2022.(V.26.) számú határozatával a jelenlegi 
közterület-felügyeleti rendszer felülvizsgálatát kezdeményezte, valamint indokoltnak tartja 
minimálisan két közterület-felügyelő alkalmazását. 
 
Saját szervezésű településrendészeti szervezet alapítása esetén a hatályos jogszabályok, 
továbbá Biatorbágy Város Önkormányzatának belső szabályzata alapján saját 
foglalkoztatásban 2 fő közterület-felügyelő - 8 órás munkaidőben - éves bére, juttatásokkal 
együtt körülbelül 20.000.000, - Ft költséget jelentene Biatorbágy Város Önkormányzata 
költségvetése számára. A felügyelő köztisztviselő. Közszolgálati jogviszonyára, ha törvény 
eltérően nem rendelkezik, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. A közterület-felügyelet működésének megkezdéséhez – ezen túlmenően - 
szükség van megfelelő eszközök, különösen egy új gépkocsi, ruházat, egyéb eszközök, 
valamint a működés finanszírozására (pl. üzemanyag) ami becsléseink szerint összesen 
6.000.000, Ft  kiadással járna . 
Mindezek alapján feltételezhető, hogy a közterület-felügyelői feladatok két fővel történő 
ellátása – pénzügyi szempontból - összevetve a jelenlegi, éves szinten 7.460.600, - Ft 
költséggel járó, társulási keretek közötti, egy fővel megszervezett feladatellátással, nem 
eredményez akkora mértékű többlet-ráfordítást, mint amilyen várható előnyökkel járhat. A 
minden bizonnyal hatékonyabb feladatellátás ugyanakkor más területeken jelentős 
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megtakarításokat is eredményezhet, különösen például az illegális szemétlerakás mértékének 
és a szemétlerakók megszüntetésére fordított költségvetési kiadások csökkenésével. 
 
Szükséges említést tenni arról, hogy  a közterület-felügyeleti feladatok ellátásának Biatorbágy 
Város Önkormányzata általi, jövőbeni, önálló megszervezéséhez elegendő a Biatorbágy 
Város Önkormányzata és a BÖT között a közterület-felügyeleti feladatok társulási keretek 
között történő ellátása vonatkozásában létrejött feladatellátási megállapodást felmondani a 
BÖT tagság további fenntartása mellett, mivel a BÖT által – a közterület-felügyeleti feladatok 
ellátásán kívül - nyújtott egyéb szolgáltatások további igénybevétele szintén külön megfontolás 
tárgyát képezi 
 
A BÖT és Biatorbágy Város Önkormányzata között a Budakörnyéki Közterület-felügyelet 
működtetésére vonatkozóan megkötött „Pénzeszköz-átadási megállapodás, és feladatellátási 
szerződés” nem rendelkezik külön a felmondásról, így az utóbbiból történő kilépésre is az 
általános kilépési szabályokat kell irányadónak tekintenünk. 
 
Ami a jogszabályi hátteret illeti, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. §-a alapján a helyi önkormányzatoknak 
lehetőségük van arra, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a 
polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb 
ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hozzanak létre. A társulást a helyi 
önkormányzatok képviselő-testületei írásbeli megállapodással hozzák létre. 
 
A Mötv.) 89. § (1) bekezdése alapján a társulásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, ha 
a törvény vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik. 
 
A Társulási megállapodás 7. 1-3. pontja alapján az Önkormányzat a Társulásban való 
részvételét a tárgyév december 31-re felmondhatja.  
 
Az Mötv.) 89. § (2) bekezdése alapján a társulásból való kiválásról, ha a törvény másképp nem 
rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a 
társulási tanácsot értesíteni kell. 
 
Mindezek alapján a Társulás egy részéből való kilépésre is ezek a szabályok az irányadóak. 
 
A közterületi-felügyelői feladatok ellátásának megszervezése és biztosítása a kiválást 
követően történhet önállóan, vagy szintén társulási formában, egy új önkormányzati társulás 
létrehozásával is.  
 
Önállóan létrehozandó közterület- felügyelet jogszabályi alapját a közterület-felügyeletről 
szóló 1999. évi LXIII törvény rendelkezése értelmében a közterület-felügyeletet a városi 
képviselő- testület hozhat létre, önálló költségvetési szervként vagy költségvetési szerv belső 
szervezeti egységeként.  
 
 
A társulási formában történő megvalósítású elképzelés Biatorbágy, Etyek és Herceghalom 
települések részvételével célszerű lehet, mivel Biatorbágy Város Önkormányzata és az utóbbi 
két település illetékesei között a közelmúltban már folytak ígéretes előzetes tárgyalások e 
tárgykörben.  
 
Az új társulás várható kiadásainak mértéke tekintetében az alábbi előzetes becsléseket vettük 
alapul, bár e vonatkozásban szükséges kihangsúlyozni, hogy a költségviselés mértéke 
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nagyban függ az egyes települések ellátási igényeitől, amelyek természetesen elsősorban a 
közeljövőben lefolytatandó tárgyalások függvényei.  
 
A BÖT Társulási Megállapodása szerint a Társulás alapításához és működési költségeihez a 
Társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában járulnak hozzá. 
E rendező elvek alkalmazása esetén az új közterület-felügyeleti társulás esetében a 
költségviselés megoszlása az alábbiak szerint történne. 
 
A három érintett település lakosságszáma a 2022. évi januári adatok szerint a következők 
szerint alakult:  

- Biatorbágy Város lakossága       15058 fő; 
- Etyek Nagyközség lakossága      4878 fő; 
- Herceghalom Község lakossága  2773 fő. 

 
A teljes lakosságszám megoszlása – százalékban kifejezve - mindezek alapján Biatorbágy 
esetében 66,3 %, Etyek esetében 21,5 %, míg Herceghalom vonatkozásában 12,2 %. Ezen 
adatok alapján elmondható, hogy a lakosságszám arányában megosztott költségviselés 
esetén Biatorbágy Város viselné a költségek kétharmadát, míg a másik két település osztozna 
a költségek fennmaradó egyharmadán.  
 
Mindezen döntési alternatívákra tekintettel – jelen előterjesztéshez - két változatú határozati 
javaslat készült. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi alternatív határozati javaslat A./ vagy B./ 
változatát minősített többséggel elfogadni szíveskedjen.  
 
Biatorbágy, 2022. június 1. 
 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
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A./ Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022. (VI.30.) határozata 
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Budakörnyéki Közterület-felügyelet 

működtetésére vonatkozó részéből történő kilépésről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Budakörnyéki 
Önkormányzati Társulás Budakörnyéki Közterületi-felügyelet működtetésére vonatkozó 
részéből  történő kilépésről szóló előterjesztést és az alábbi döntéseket hozta: 
 

1. Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. december 31. napjával kiválik a 
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Budakörnyéki Közterület-felügyelet 
működtetésére vonatkozó részéből. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Tarjáni István polgármestert, hogy 
gondoskodjon a tagság részleges megszüntetésével kapcsolatban felmerülő 
szükséges intézkedések megtételéről. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Tarjáni István polgármestert, hogy a közterület-
felügyeleti önkormányzati feladatok saját szervezetrendszeren belüli 
megszervezése, és e feladatok utóbbi keretek között, 2023. január 1 – jétől történő 
ellátásának biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

4. A Képviselő-testület a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti 
egységeként, két fő napi 8 órában történő alkalmazásával működő közterület-
felügyelet 2023. január 1 -jével történő létrehozásához és utóbbi időponttól 
kezdődő folyamatos működéséhez szükséges költségvetési fedezetet - a 2023. 
költségvetési évre 26.000.000 Ft, azaz huszonhatmillió forint összeget - biztosítja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 
 
 

B./ Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022. (VI.30.) határozata 
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás  Budakörnyéki Közterület-felügyelet 

működtetésére vonatkozó részéből történő kilépésről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Budakörnyéki 
Önkormányzati Társulás Budakörnyéki Közterületi-felügyelet működtetésére vonatkozó 
részéből történő kilépésről szóló előterjesztést és az alábbi döntéseket hozta: 
 

1. Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. december 31. napjával kiválik a Budakörnyéki 
Önkormányzati Társulás Budakörnyéki Közterület-felügyelet működtetésére 
vonatkozó részéből. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Tarjáni István polgármestert, hogy gondoskodjon a 
tagság részleges megszüntetésével kapcsolatban felmerülő szükséges intézkedések 
megtételéről. 
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza Tarjáni István polgármestert, hogy vizsgálja meg 
Etyek és Herceghalom települések önkormányzatai részvételével egy közterület-
felügyeleti feladatok közös ellátására vonatkozó önkormányzati társulás 2023. január 
1. napjával történő létrehozásának lehetőségét, mely társulásban a közterület- 
felügyelői feladatok ellátására két fő napi 8 órában kerülne alkalmazásra. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Tarjáni István polgármestert, hogy a közterület-
felügyeleti önkormányzati feladatok 3. pontban meghatározott települési 
önkormányzatok részvételével megalakuló önkormányzati társulás keretében történő 
megszervezése, és e feladatok utóbbi keretek között, 2023. január 1 – jétől történő 
ellátásának biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

5. Amennyiben a 3. és 4. pontban foglaltak szerinti önkormányzati társulás létrehozása 
Biatorbágy Város Önkormányzata érdekeit megfelelően szolgáló módon mégsem 
valósulhat meg, a Képviselő-testület felhatalmazza Tarjáni István polgármestert, hogy 
a közterület-felügyeleti önkormányzati feladatok saját szervezetrendszeren belüli 
megszervezése, és e feladatok utóbbi keretek között, 2023. január 1 – jétől történő 
ellátásának biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket, akként, 
hogy a közterület- felügyelői feladatokat 2 fő napi nyolc órás munkaviszonyban látná 
el. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
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