
1. A KOMMUNÁLIS ÉS KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG 2019. ÉVI FELÜGYELŐSÉGI 
FELÜGYELETI TERVE 

 
1.1 ÁLTALÁNOS ADATOK: 
 

A Kommunális és Közlekedési Felügyelőség éves felügyelőségi felügyeleti tervét a 
felügyelőségi felügyeletről szóló törvény (AZ SZK Hivatalos Közlönye, 2015/36. szám) 10. 
szakaszával összhangban hoztuk meg. 

A felügyelőségi felügyelet éves terve tartalmazza a 2019-ben elvégzendő feladatok és teendők, 
a törvények és egyéb előírások közvetlen alkalmazásának általános bemutatását, valamint a Topolya 
község területén a kommunális és közlekedési felügyelet terén uralkodó állapot figyelemmel kísérését.  
 
1.2 A FORRÁSOK ELOSZTÁSA 
 

A felügyelőségi felügyeletek és a hivatali ellenőrzések végrehajtására rendelkezésre álló 
napok elosztása 2018-ban. 
 

Az év napjainak száma 365 
Hétvégék  105 
Évi szabadságok 25 
Munkaszüneti napok 9 
MUNKANAPOK ÖSSZESEN 226 
Rendes felügyelőségi felügyelet 58 
Rendkívüli felügyelőségi felügyelet 100 
Képzés  8 
Találkozók és konzultációk 20 
Egyéb teendők 40 

 
1.3 A FELÜGYELŐSÉGI FELÜGYELET ÉS A HIVATALI ELLENŐRZÉS 

VÉGREHAJTÁSÁNAK IDŐTARTAMA 
 

A felügyelőségi felügyelet / hivatali ellenőrzés lefolytatása időtartamának egyes szakaszaira 
vonatkozó normatívákat tapasztalat, becslés és a felügyelő sokéves terepi munkája alapján határozzuk 
meg. 

A felügyelőségi felügyelet / hivatali ellenőrzés minden egyes szakaszához szükséges percek 
száma időtartam szerint 
 

Szakasz  Felhasznált idő (perc) 
Műszaki előkészület 5 
A dokumentáció áttekintése 35 
Fizikai áttekintés 40 
Az irat kiadása 20 
Kezelési teendők 5 
ÖSSZESEN 105 

 
1.4 NEM TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK 
 

A jelen terv szerint végrehajtandó tevékenységeken kívül, melyek kapcsolódnak a 
felügyelőségi felügyelethez - felügyeleti ellenőrzéshez, képzésekhez, előirányzott ülésekhez, a 
közigazgatási intézkedések elvégzéséhez, valamint azok ellenőrzéséhez és a Felügyelőségi Osztály 
egyéb tevékenységeihez, nem tervezett tevékenységeket is végez az Osztály, amelyhez szintén 
szükséges megfelelő időt biztosítani.  



A nem tervezett tevékenységek azonnal végrehajtásra kerülnek, és a polgári bejelentésekre, a 
beérkezett e-mailekre, telefonhívásokra, valamint a felügyelők helyszínen történő közvetlen 
megfigyeléseire vonatkoznak.  
 
 
1.5 ELŐÍRÁSOK, MELYEK ALAPJÁN A KOMMUNÁLIS FELÜGYELŐSÉG ELJÁR 
 
Törvények: 

- Törvény a felügyelőségi felügyeletről (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2015/36. szám) 
- Törvény a kommunális tevékenységekről (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2011/88. szám) 
- Törvény az általános közigazgatási eljárásról (A JSZK Hivatalos Lapja, 97/33. és 01/31. szám 

és az SZK Hivatalos Közlönye, 10/30. szám) 
- Törvény a szabálysértésekről (Az SZK Hivatalos Közlönye, 13/65., 2016/13. szám) 
- Törvény a közúti személyszállításról (Az SZK Hivatalos Közlönye, 15/68. szám) 
- Törvény a közúti teherszállításról (Az SZK Hivatalos Közlönye, 15/68. szám) 
- Törvény a közutakról (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2005/101., 2007/123., 11/101., 12/93., 

13/104. szám) 
- Törvény a közúti közlekedés biztonságáról (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2010/41., 

2011/101., 2013/32. és 2014/55. szám) 
- Törvény a lakhatásról és az épületek fenntartásáról (Az SZK Hivatalos Közlönye, 16/104. 

szám) 
 
Határozatok: 

- Határozat a csapadékvizek Topolya község településein való elvezetéséről (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2001/6, 2004/15. szám) 

- Határozat a háziállatok tartásának és védelmének feltételeiről (Topolya Község Hivatalos 
Lapja, 2001/7., 2004/15. szám) 

- Határozat a vendéglátó-ipari, szórakoztató és szerencsejátékokat szervező, illetve 
kereskedelmi és kisipari létesítmények munkaidejéről Topolya község területén (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2010/2., 2010/6. szám) 

- Határozat a parkolóhelyek kijelöléséről és fenntartásáról (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2001/10., 2004/15. szám) 

- Határozat a helyi kommunális illetékekről (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2012/10., 
2013/16. szám) 

- Határozat a zöldterületek Topolya község területén való létesítéséről, fenntartásáról és 
védelméről (Topolya Község Hivatalos Lapja, 1998/2., 2002/5., 2004/15. szám) 

- Határozat a kommunális tevékenységekről (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2014/12., 
2015/18. szám) 

- Határozat a kisebb montázslétesítmények közterületre telepítésének kritériumairól és 
feltételeiről (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2004/5., 2004/15., 2005/9., 2006/6. szám) 

- Határozat a köztisztaság Topolya városban és a község településeiben való fenntartásáról 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 1997/5., 2002/5., 2004/15. szám) 

- Határozat a hőenergia-ellátás feltételeiről és módjáról (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2016/12. szám) 

- Határozat a vízkitermelésről és –elosztásról (Topolya Község Hivatalos Lapja, 1997/5. szám) 
- Határozat a lakóépületek fenntartásáról Topolya község területén (Topolya Község Hivatalos 

Lapja, 1996/10., 1999/8. szám) 
- Határozat a csatornahálózatról (Topolya Község Hivatalos Lapja, 1995/3., 2004/15. szám) 
- Határozat a piaci és vásári áruforgalomról (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2003/4., 

2004/15., 2007/7., 2008/14., 2010/2., 2010/5., 2010/8. szám) 
- Határozat a temetkezésről és a temetők rendezéséről és fenntartásáról (Topolya Község 

Hivatalos Lapja, 2003/5., 2004/15., 2006/10. szám) 
- Határozat a közterületek felbontásáról (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2006/5. szám) 
- Határozat Topolya község kommunális rendjéről (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2015/3. 

szám) 



- Határozat az utakról (Topolya Község Hivatalos Lapja, 1997/7., 2004/15. szám) 
- Határozat a Topolya község területén való közúti személyszállításról (Topolya Község 

Hivatalos Lapja, 2011/9., 2012/10., 2014/10., 2016/09. szám) 
 
 
1.6 A FELÜGYELŐSÉG HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ TEVÉKENYSÉGEK 
 

1. A kommunális közvállalatok és a kommunális tevékenységet folytató gazdasági társaságok 
munkájának felügyelete, a közvállalatok által végrehajtott kommunális tevékenységek végrehajtásáról 
szóló program alkalmazásának ellenőrzése, valamint a végrehajtott kommunális tevékenységek 
minőségének az ellenőrzése, a közterületek és kommunális objektumok fenntartásának és 
használatának az ellenőrzése, a közterület helyreállításának ellenőrzése. 
 

2. A kommunális tevékenységek területéhez tartozó törvények és előírások alkalmazásának 
ellenőrzése Topolya község területén: a tisztaság fenntartása, a hulladék tárolása és lerakása, a zöld- és 
szabadidős területek fenntartása, a temetők fenntartása és a temetkezési tevékenységek, az 
állategészségügyi szolgálat feladatainak ellenőrzése, az utcák, utak és más közterületek fenntartása, 
vízellátás, szennyvíz elvezetése és tisztítása, távfűtési szolgáltatás nyújtása, háziállatok és házi 
kedvencek tartásának felügyelete, közparkolók használata, vendéglátói épületek és más épületek előírt 
nyitvatartási idejének betartása, kisebb montázsépületek felállítása és felhasználási módja. 
  

3. A felügyelőségi felügyeletek és a hivatali ellenőrzések során a kommunális felügyelők 
kötelesek tartani magukat a fontosabb eljárásokhoz és kötelesek használni az ellenőrző lapokat, 
amelyeket a felügyelőségi felügyelet területe alapján állítottak össze. 
 

4. Felügyelet a közlekedés területén: az utasok városon belüli és városon kívüli utaztatása, az 
utasok különjáratos és taxival történő utaztatása, tárgyak közúti szállítása, személyek és tárgyak saját 
szükségletekre történő szállítása, valamint a járművek megállítása és parkolásával kapcsolatos 
munkák; a parkolók fenntartása és használata; az autóbusz- és taxi megállók rendezése és fenntartása; 
a községi utak állapota, azok részeinek és úti létesítmények állapota; műszaki és más, a községi utak 
kiépítéséhez, újjáépítéséhez és fenntartásához szükséges dokumentumok beszerzése; az útburkolati 
jelek és a közúti jelzőtáblák; a községi utakon történő közlekedés folyamatosságához szükséges 
feltételek biztosítása, a községi utakon való rendszeres és szabályos védelmi tevékenységeinek 
végrehajtása; a községi utak, azok részeinek és az úti létesítmények kiépítésének, újjáépítésének és 
fenntartásának munkálatai; a közterületek közlekedési felületeinek felásása és műszaki szempontból 
megfelelő állapotba való rendezése; átmeneti közlekedési szabályok alkalmazása és más felügyeleti 
tevékenységek a közlekedésüggyel kapcsolatban. 
 
Tevékenységek  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Az éves munkajelentés kidolgozása x            
A felügyelőségi felügyelet éves tervének kidolgozása          x   
A kommunális rend és a tisztaság fenntartásának rendes 
ellenőrzése 

  x  x  x  x  x  

A zöldterületek fenntartásának rendes ellenőrzése     х  х  х  х  
A áru piacon és vásáron kívül történő értékesítésének rendes 
ellenőrzése 

     x x      

A kisebb, könnyűszerkezetű létesítmények rendes ellenőrzése    x x x x x x    
A közvállalatok munkájának rendes ellenőrzése          x x  
A vendéglátó-ipari létesítmények munkaidejének rendes 
ellenőrzése 

     х    x   

A közúti személyszállítás rendes ellenőrzése      х   x    
Az utak, az útügyi felszerelések és az útügyi létesítmények 
rendes ellenőrzése 

       x   х  

Az út melletti fák, élő sövények és egyéb ültetvények 
állapotának ellenőrzése 

  х х      х х  

Az utak és utcák téli fenntartásának ellenőrzése x x          х 



Az utak állapotának ellenőrzése (az út sérülései)   х       x   
A közlekedési jelek ellenőrzése    x     x    
A lakóközösségek ellenőrzése    x         
Felügyelőségi felügyelet ügyfélkérelem nyomán és rendkívüli 
felügyelőségi felügyelet 

х х х х х х х х х х х х 

A tárgyak frissítése és archiválása х х х х х х х х х х х х 
 
1.7 KOCKÁZATBECSLÉS A FELÜGYELŐSÉGI FELÜGYELETBEN 
 

A 2018. évi munkatervben szereplő kockázatbecslést az említett területeken végzendő 
felügyelőségi felügyelet, illetve a felügyelőségi felügyelet eddigi sokéves végrehajtása során tapasztalt 
helyzet elemzése, valamint információk és a más felügyelőségektől, felhatalmazott szervektől és 
szervezetektől kapott adatok alapján végeztük el, amit táblázatosan is bemutattunk. 

 
 
        Kritikus 

kockázat 
        Magas 

kockázat 
        Közepes 

kockázat 
        Alacsony 

kockázat 
        Elhanyagolható 

kockázat 
1 2 3 4 5  
    

JELMAGYARÁZAT 
1 KÖZVILÁGÍTÁS 

NYILVÁNOS ZÖLDTERÜLETEK 
TEMETKEZÉS ÉS TEMETŐK 
PIACOK 

2 A VENDÉGLÁTÓ-IPARI, KERESKEDELMI ÉS KÉZMŰVES LÉTESÍTMÉNYEK MUNKAIDEJÉNEK 
ELLENŐRZÉSE 

3 KISEBB, KÖNNYŰSZERKEZETŰ LÉTESÍTMÉNYEK FELÁLLÍTÁSA 

4 HÁZIÁLLATOK TARTÁSA 
5 VÍZKITERMELÉS (GYŰJTÉS, TISZTÍTÁS) ÉS -ELLÁTÁS 

 
1.8 ZÁRSZÓ 

A felügyelőségi felügyelet 2019. évi tervét rendszeresen frissítjük, elemezzük és ellenőrizzük 
a szükségletekkel összhangban. 

Kritikus kockázat 

Magas kockázat 

Közepes kockázat 

Alacsony kockázat 

Elhanyagolható kockázat 

JELMAGYARÁZAT: 

2.1 Személyek és tárgyak saját szükségletre történő szállítása 
2.2 A járművek leállítása és parkolása 

3.1 Az utasok taxival történő szállítása 
3.2 Az utasok menetrenden kívüli szállítása 
3.3 Az utasok menetrendszerinti szállítása 

Utak és közlekedési jelzések  

Illegális személyszállítás 


