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Sorszám Ellenőrzés tárgya, 
 

Ellenőrzés 
határideje/ütemezés 
ellenőrzött időszak 
 

Ellenőrzendő 
tevékenység 
ellenőrzés eszközei  

Ellenőrzés 
szempontjai 
 

Ellenőrzésben 
részt vesz végrehajtásért 
felelős 

1. A közterületek jogszerű 
használatának, 
a közterületen folytatott 
engedélyhez, 
illetve útkezelői 
hozzájáruláshoz 
kötött tevékenység 
szabályszerűségének 
ellenőrzése, 

Folyamatos, 2019. 01.01-2019. 
12. 31.  
Jelentés: hetente 
 

helyszíni szemle, 
engedély nyilvántartás 

a közterületen 
folytatott 
engedélyhez, 
illetve útkezelői 
hozzájáruláshoz 
kötött tevékenység 
engedély megléte, 
tevékenység során az 
engedélybe foglaltak 
betartása engedély 
nélküli használatok 
feltárása, 
szankcionálása 

közterületfelügyelet, jogireferens 
üzemeltetési előadó 
 
Felelős: Aljegyző 

2. A közterület rendjére 
és tisztaságára vonatkozó 
jogszabály által tiltott tevékenységek 
ellenőrzése 

Folyamatos, 2019. 01.01-2019. 
12. 31.  
Jelentés: hetente 

helyszíni szemle tiltott tevékenységek 
felderítése, 
szankcionálása, a 
hulladék eltávolítása 

közterületfelügyelet, jogireferens 
üzemeltetési előadó 
 
Felelős: Aljegyző 

3. Hirdetőberendezések 
és hirdetmények elhelyezésének 
ellenőrzése közterületről látható 
helyen elhelyezett kirakatot, cégtáblát, 
hirdetési- és reklámcélú szerkezetek 
állapota (9/2018.(V.3.) önkormányzati 
rendelete 4. § (1) bek 

Folyamatos, 2019. 01.01-2019. 
12. 31.  
Jelentés: hetente 

helyszíni szemle, 
engedély nyilvántartás 

Hirdető-
berendezéseket, 
reklámokat, 
hirdetéseket a 
vonatkozó 
önkormányzati 
rendeletekben 
foglaltaknak 
megfelelően lehet 
elhelyezni. 
Hirdető-berendezést, 
reklámhordozót a 
tulajdonos 
hozzájárulásával, az 

közterületfelügyelet, jogireferens 
üzemeltetési előadó 
 
Felelős: Aljegyző 



abban meghatározott 
módon lehet 
elhelyezni. engedély 
megléte, tevékenység 
során az engedélybe 
foglaltak betartása 
engedély nélküli 
használatok feltárása, 
szankcionálása 
közterületről látható 
helyen elhelyezett 
kirakatot, cégtáblát, 
hirdetési- és 
reklámcélú 
szerkezetet tisztán, 
rendezetten és 
megfelelő állapotban 
kell tartani. 

4 9/2018.(V.3.) Ör. A rendezett 
településkép érdekében meghatározott 
magatartási szabályok betartása 

Folyamatos, 2019. 01.01-2019. 
12. 31.  
Jelentés: hetente 

valótlan pontatlan 
lakcím SZL 
nyilvántartás, szemle 

A tulajdonos használó 
a telekingatlanát és az 
általa használt 
ingatlan előtti járdát, 
az ingatlan 
határvonala és az 
úttest széle közötti 
területet tisztán 
tartani, 
gyommentesíteni; 
az általa használt 
ingatlan előtti járdát 
hó- és síkosság 
mentesíteni; 
a forgalmat 
akadályozó, a 
telekingatlanáról 
közterület fölé nyúló 
növényzetet 
visszavágni. 

közterületfelügyelet, jogireferens 
üzemeltetési előadó 
 
 
Felelős: Aljegyző 



A tulajdonos köteles a 
beépítetlen, 
időszakosan használt 
telekingatlan utca 
felőli oldalán az 
ingatlan helyrajzi 
számát, a 
tulajdonosok vagy 
használók nevét és 
címét tartalmazó 
táblát kihelyezni. 
Az üzemeltető köteles 
tisztán tartani, hó- és 
síkosság mentesíteni 
a szórakozó-, 
vendéglátó- vagy 
árusító helye, üzlete 
előtti járdaszakaszt. 

5. Állattartásra vonatkozó magatartási 
szabályok 9/2018.(V.3.) Ör.6.§ 

Folyamatos, 2019. 01.01-2019. 
12. 31.  
Jelentés: hetente 

helyszíni ellenőrzés, 
szemle  

Állatot tartani a 
mindenkor hatályos 
jogszabályokban és 
az e rendeletben 
meghatározottak 
betartásával lehet. 
Állatot lakóházban a 
lakók nyugalmának, a 
környező 
lakóközösség 
kialakult élet- és 
szokásrendjének 
tartós, indokolatlan 
zavarása, anyagi 
károkozás nélkül, 
testi épséget vagy 
egészséget nem 
veszélyeztető módon 
lehet tartani. 
Közterületen ebet a 
kedvtelésből tartott 

közterületfelügyelet, jogireferens 
üzemeltetési előadó 
 
Felelős: Aljegyző 



állatok tartásáról és 
forgalmazásáról szóló 
41/2010. (II. 26.) 
Korm. rendelet 
rendelkezéseinek 
megfelelően, pórázon 
lehet vezetni, kivéve a 
közterületként kijelölt 
kutyafuttató területét. 
Közterületen ebet 
csak olyan személy 
vezethet, aki az eb 
irányítására, 
kezelésére és féken 
tartására képes. 
Közterületen az eb 
tulajdonosának vagy 
az eb felügyeletét 
ellátó személynek 
biztosítania kell, hogy 
az eb embert, más 
állatot harapásával ne 
veszélyeztethessen, 
fenyegető 
magatartásával ne 
zavarja mások 
közterület-
használatát. 

 

 


