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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testület e számára

Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testĺ.ileti tilés időpontj a: 20| 1 . novembeľ 3. . sz. napirend

Táľgy: A Józsefuarosi Közteľület-felügyelet alapító okirata módosításának jóvĺĺhagyása

A napirendet nyílt Ĺilésen kell táľgyalni, a đtintés elfogadásźůloz minősített szavazattĺibbség
szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi E] ,.,,/

Humánszolgáltatásĺ Bizottság véIeményezi tr

Hatźr ozati j av as|at a bízot1ság számáĺ a..

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáď Humánszolgáltatási Bizottsźtgjavasolja a Képviselő.
testĺiletnek az e|őteriesztés mestáľsv a|ásźú..

Tiszte|t Képvĺsető-testĺi|et!

A Képviselő-testtilet a Józsefuárosi Közteľtilet felügyelet számźtra a koľábban ellátott feladatokon tul
201 1. évben új tevékenységeket hatátozottmeg.

Az a|ábbiakban részletezett határozatokban foglaltak végrehajtása során szükségessé vált bővítések,

átszervezések és végbement egyéb szęrvezeti változások aktuálissá tették a Józsefuárosi K<jztertilet-

fe|ügyelet, mint önállóan gazdźůkodő és miĺködő köItségvetési szew a|apitő okiľatának módosítását'

Az a|apítő okirat bevezető ľészében a hivatkozott jogszabá|yhely pontosítása történt meg, amely nem
jelent érdemi módosítást.

A Képviselő.testület a.482l2009. (XII. 02.) száműhatározatźlĺak l8. b) ponda szerint a Józsefuárosi
k<jzteľület-felügyelet által eddig haszná|t ingatlanok (1089 Bp. Kőris u. l5. és l082 Bp. Baľoss u. 81.)

az áÍkö|tiőzés után az önkormányzati vagyongazdálkodás kezelésébe kerülnek vissza. Ezt követően a

Képviselő-testiilet a 234/f0I1. (V. 19.) számú határozatának 15. pontjában döntött arról, hogy a
költségvetési szeľv telephelyeként a 1085 Budapest, József u. |5-|7. szőmű épületet biztositja.
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E változások az a|apító okiratban megjelölt intézményi telephelyek (1. pont) és a használatba adott
vagyontárgyak (10. pont) tekintetében a módosítrás szükségességét eľedményezik.

A Józsefuárosi Közterület.felügyeletről szóló I9/f0I1. (N.08.) önkormányzati rendelet hatalyon kívül
he|yezte a 47 12009. (XII.2 l .) számú ĺlnkoľmányzati rendeletet. A Képviselő testiilet a 366/2011 . (IX.
15.) számú hatźnozatźtban elfogadott megállapodźsaa|apján azintézmény szabad kapacitásának terhére
paľkolás-üzemeltetési és keľékbilincselési feladatokat |áLt el Budapest xI. keľiilet Ú;t.'aa
közigazgatźtsi teriiletén. A korábbi a|apító okiratban szereplő hatalyon kívül helyezett rendeletľe,
illetve az ťlj rendeletben és a fenti Képviselő-testületi hatärozatban a Közterület-t.elügye|et hatáskörébe
utalt újabb feladatokľa tekintettel sziikséges aza|apitő okirat 3. pontjának módosíĹása.

A Józsefuárosi Közterület-felügyelet, vźitozó feladatkörére tekintettel sztikségessé vźit az a|apítő
okirat 4. pontjában megi elölt szakfeladatok pontosítása.

A Józsefuárosi Közteľület-feliigyelet gazdasági vezetője jogállásának tisztázása is megtörténik az
a|apítő okirat 8. pontjában

A Képvise|ő testiilet a384/20|l. (X.06.) száműhatźrozatának 2. pontjában a kerületi kĺjzrendvédelmi
akció végrehajtása érdekébęn a Józsefuárosi Közterület-feliigyelet részére 5.000'0 e Ft egyszeľi
támogatást, ebből dologi kiadásokľa 1.000,0 e Ft-ot biztosított.

Eĺ követően a Képviselő-testület a 387/2011. (X.06.) számű hatźrozatźtban elfogadta a rÉLBr
programot, a 409120|1. (X.20.) számű hatfuozatának 1. pontjäban a LELEK-pont elfogadásĺáľól
döntött. Javaslom, hogy a LÉlľr-pont hajléktalan klienseinek e|szá|titásátaz ÁNľSz l097 Budapest,
Gyáli út 7/B. á!|ta| miíködtett közfi'irdőbe (fertőtlenítő fiirdés érdekében) a Közteľület-felügyelet lássa
el. A szállítás költségeitazintézmény gazdtůkodja ki.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény l0. $ (1) bekezdés g) pontja szerint a
képviselő-testiilet hatasköľéből nem ruházhatő át intézmény a|apitźsa. Az ti|amhźztaľtásľól szóló
1992. évi XxXVm. törvény (a továbbiakban: Aht.) 93. $-a a költségvetési szervek irźnyittsára
vonatkozóan tarta|maz rendelkezéseket. A 93. $ (1) bekezdés a) pontja szerint az irźtnyítási jog az
a|apitást, módosítást, átalakítást is magában foglalja. Az a|apitő okirat taľtalmi elemeit a 90. $-a
hatáĺozzameg.

Az áilamhźlztartás miĺködési rendjéről sző|ő 29212009. (XII. 19.) Koľm. rend. 1l. $ (6) bekezdése
értelmében, ha a költségvetési szeľv szervezeti egységeit érintő váůtozás történik, il|etve módosulnak a
tevékenységek, akkor az a|apítő okirat módosítása szĺikséges.

Az előterjesztés mellékletét képezo a hatályos a|apítő okirat módosító okirata, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a|apitő okirat.

Fentiekľe tekintettel kéľem az a|ábbi hatátozatijavaslat elfogadását.

[I,ł'rÁnoz,ł.TI JÄvAsLAT

A Képviselő-testiilet riry dönt, hogy

1. 20|l. november 3-tó| aJózsefuárosi Ktjzterület-felüryelet önként vá|lalt feladatként végziLÉLEK-
pont klienseinek elszállítźsźú azÁNrsz l097 Budapest, Gyáli ilt7ĺB, által működtetett közfiirdőbe.



2. jővźhagyja a Józsefvtírosi Közteľtilet-feliigyelet alapító okiratiít Módosító okiraĺát (az elóterjesaés
l. sz. melléklete), valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratÁt (az
előterjesztés 2. sz. me||éklete) és felkéľi a polgiármestert a sziikséges okiratok a|źirásźru

3. felkéri a polgĺĺrmesteľt, hory a Józsefuĺĺrosi Közteriilet-feliigyelet Szrrvezpti és Mliködési
Szabźiyzatźú.terjessze elö a Képviselő-testtilet 20l1. december havi első Ĺilésére.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: l.,2. pont esetén 201l. november 03., a 3. pont esetén a Képviselö-testület 201l.
december havi elsö ülése

A diintés végrehajtásáŃvégzń sznĺvezeti egység: Józsefvárosi Ktjztertilet-feltiglelet

Budapest 20l l. október 28.
| -/--v. /t,,,ĺ )

p1./6qpgís Máté ĺ
polgármesteľ
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1. sz. melléklet

ALAPÍTó oKIRÁ.ToT

ľĺóuosÍľó olmĺľ

A Józsefuárosi Közterület-felĺiryelet 2010. április 8. napjától hatáýos, mó'dosíüásokkal erységes

szerkezetbe fogla|t atapÍtó okiraänak bevezf)tő iésze helyébe a következó rendelkezes lép:

Budapest Föváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzat Képviselö-testĺilete módosítja a 425|2003.

(X.16.) sámon elfogaáoą az539ĺ2009. (x11.16.), a"śąlzolo, (II.17.), a 165|20Il. (N.07.) szĺmon

módosított Budapest Fövaros VItr. kertilet Józsefvarosi onkormźnyzat fenntarĺásában műkiidő

Józsefurárosi Közteríil;.ietiiryelet alapító okiratát az źů|aĺĺháztaĺtźsról szoló I99?. évi xxxvÜ.
tá*e,,y 90. $ (1) b"l."łesäu"n, valämint az á||amháztaĺtÁs működesi rendjéről szo|ő 29f|2009.

(XII.19.) Korm. rendelet t0. $-ban biztosított jogkörében e!árva és a helyi önkormányzatokról szo|ó

iqqo. eui LXV. ttirvény 9. s (4) bekezdése alapján.

A Jóxefuarosi Közterület-feliigyelet 2010. ápńlis 8. napjától hatalyos, módosítasokkal egységes

,"".r""etu" foglalt alapító okiraänak 1. pontja helyébe a következő rendelkezes lép:

1. A költségvetési szerv

neve: Józsefuárosi Közlerület-felügyelet
székhe|ye 1084 Budapest,vlll keriilet Német u. l7-l9.
tetephelye: l0E4 Budapest, Józsefu. 15.17.

A Józsefvarosi Köztertilet-felüryelet 2011. április 08. napjától haüályos, módosítasokkal erységes

szpĺkezetfoglalt a|apitóokiraĺának 2. pontja nbyoue a következö rendelkezes lép:

2. A köttsĘvetésĺ szeľv létrehozásárót rendelkező döntés:

Budapest Fövĺĺros VIII. kerĺilet Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 4?5D003. (X.16.) számú

hatáĺozata" módosította az 539t2009. (xII.l6.), az są7zolo. ([.l7.), a I65D0|1. (N.07.) számon hozott

képviselő-testĺi|eÍihatározat.

A Józsefuárosi Közterĺilet-felĺigyelet 20lt. április 8. napjától hatályos, módosítasokkal egységes

szerke?ptbefoglalt a;apitőokiraűnak 3. pontja helyébe a következö rendelkezes lép:

3. A költségvetési szerv által etlátott jogszabályban meghatározott közfeladata:

Józsefuaľos közi gazgatási terĺlletén
l) A helyi önkormányzatolaól szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: otv.) 8. s (l) bekezdésében. 

foghít helyi közbiztonsági feladatról való gondoskodĺás. 
.

2) Az otv. 8. $ (4) bekezdésében foglalt a" helyi közuüakon, a helyi tinkoľmányzat tulajdonában á1ló

közforgalom eläl,el nemzÁrt*ugĺnúákon, valamint tereken, paľkoĹtan és egyéb közterületeken közriti

jarmĺvil történő várakozas (parkolás) biaosításaról való gondoskodás.

3) A köZterület-ielugyeletről."älo lgqg. LXIII. tÖrvény l.$ (4) bekezdése alapján:

a) A közterĺiletek jogszerĺĺ használatának, a kołerúleten folytatott engedélyhez illętve útkezelői

honÄjáruleshoz 
-kďtott 

tevékenység szabályszeríiségének ellenőrzése ;

b) A közterĺilet rendjére és tiszasffiu uonutkozo.jógszabály áltat tiltoü tevékenység megelőzese,

megakadá |y ozÁsai megszakitźsa, ńegszÍintetése illetve szankcionálása]

c) ktizremĺikđdes a koztelrulet , az épitett és a természeti kömyezet védelmében;

di közremiiködés a köaend, a közbiztonság védelmében;

"ĺ közreműködés az önkormányzÄti vagyon védelmében;.

Đ közremiĺködés a köztiszüasĺgru ,,o,,a:tĹo zÍl jogszabá|y.ok végrehajtásának ellenőrzésében;

c) közľemÍĺködés állat-egészségügyi és eb-rendészetí feladatok ellátásában.



4) A Józsefuárosi Közteľiilet-fe|ügyeletról szóló |9ĺ20|l. (N.08.) önkormányzati rendelet 3. $ (2)
bekezdés a) pontja alapján:
Józs efu áľos közigazgatási teľiiletén :

a köztęľiiletek jogszenĺ használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői
hozzájaru|áshoz kötött tevékenység szabályszeľiĺségének ellenőrzése,
a közteriilet rendjére és tisaaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése,
megakadályo zása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,
ajogellenes állapotjelzésę, intézkędés kezdeményezésę, ha a sztikséges efiáľás más hatóság (szęrv)
hatáskörébe tartozik (pl. közterületen jogosulatlanul, jogszabályellenesen elhelyezett épĺtmények,
tárgy ak eltávo|ításának kezdeményezése),

közremfüödés a főváros koztisztaságárőI szóló ĺinkormányzati ľendelet végrehajtásának
ellenőrzésében,
kiizľeműködés a köaend, a közbiaonság védelmében,

közreműködés a közteľület , az épitett és teľmészeti környezet védelmében,
közremíĺködés az onkorm ány zata vagyonának védelmében, megóvásában,
az |999. évi LXil. törvény feLhata|mazása alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros
közigazgatási teruletén telepített köaertileti közbiaonsági térmegťrgyelő kameľarendszer
üzemeltetése, múködtetése, fejlesztése' kezelése. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a
képfelvevőve| megfigyelt köZteriilet kijelöléséről a Közterület.feliigyelet előterjesztésére a
Képviselő-testiilet dönt. A Közterĺilet-felügyelet a képfelvevők pontos helyéről és az általuk
megfigyelt köztertiletről tźtjékoztatja a ľendőľséget, valamint az onkormányzatot, melyet
Józsefuáros hon|apján közzé tételĺe keńil.

i) vagyonvédelmi távfelĺigyeleti riasztórendszeľ fenntaľtása, telepítése, fejlesztése, javitÁsa,

üzemeltetése, kivonuló jári5rszo|gá|at működtetése. A távfelĹigyeleti riasztórendszer működtetésével
kapcsolatban kelętkező személyes adatok kezelése.

j) azá||ategészségiigyről szóló 1995. évi XCI tv' 42. $. (2) bekezdés b) pontjában meghatáľozott kóbor
ebek befogásával, őrzésével, éľtékesítésével vagy ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok
ellátásának kivételével köaemĺiködés azá||at.egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,

k) a Fovárosi Közg;nĺlés által rendeletben meghatározoĹt várakozási övezetben avárakozójárművelae. 
vonatkozó előírások betaľtasának ellenőrzése, visszaélés ész|elése esetén kiilön jogszabályban

meghatározottak szerinti szankcionálás, az engedély kiadójrínak értesítése,
l) a kÖzilt kezelőjének megbízása a|apján a közterületen tarolt üzemképtelen jármĺĺvek eltávolítasa

iranti intézkedés,

m) kĺilön jogszabályokban meghatĺírozoĺtak szeľint gépjáľmű elindulását gźtt|ő eszköz (kerékbilincs)
akalmazása,

n) ahatékony feladatellátás érdekében egyiittegyüttmĺĺködés igazgatźsi és civil szervezetekkel,
o) a járművek elszállítása, aközteÍi|et.felügye|etről szóló |999' évi LXilI. töľvény és a kerékbilincs

ktizterĺilet-felügyelet általi alkalmazásźra, a jáľĺnűvek e|szźt||itásźra' valamint a felmertilt kiiltségekre
vonatkozó szabályolaól szőIó 55/f009. (X.16.) IRM rendelet szerint'

p) a Józsefuaros közteriiletén kijelölt és a korlátozott várakozttsi övezetbę bevont ťrzető parkolóhelyek
iizemeltetése a Budapest Főváros közigazgatási teľĺiletén a jríľművel várakozás rendjének egységes
kialakításráról, a vátakoztts díjríľól és az üzemképtelen jáľművek tiárolásĺínak szabt,Jyoztlsćlról szóló
30/2010' (VI. 4.) Főv' Kry' rendelet 3.s (2) bekezdésének és 6. számú mellékletének rendelkezései
szerint.

5) A Józsefvárosi Közteľület-felügyeletről szóló |9/2o|l. (IV'08.) önkoľmányzati rendelet 3.$ (2)
bekezdés b) pontja alapján:

Józsefuáľos kőzigazgatási teruletén kívül:

Budapest Fováľos VIII. kerület Józsefuiĺrosi onkoľmányzat Képviselő.testtiletének a t20/2}|l. (ilI.l7.)
számú határozatźtban elfogadott és366/20|l. (x. 15.) szźtmuhatározatáva| módosítoťt egyĺittmÍĺködési
megállapodás alapján szabad kapacitásĺínak teľhére parkolás-üzemeltetési fe|adatokat lát el Budapest
XI. keľiilet Ujbuda közigazgatási teruletén'

a)

b)

c)

d)

e)

Đ
c)
h)



Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuiíľosi onkormányzat Képviselő.testĺiletének 366/20|l. (x.15.)
számű hatźlrozatźłva| elfogadott társulási megállapodás alapján keľékbilincselési feladatokat lát el
Budapest, XI. keriilęt Ú1uuaa közigazgatźsi területén.

A Józsefuárosi Köztertilet-feltigye|et 2011. április 8. napjától hatályos, módosításokkal erységes
szerkezetbe fog|alt alapító okiratának 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

alaptevékenysége:
szakágazatszáma:8424
szakágazat megnevezése: közbiztonság, közrend, államhatár rendjének védelme

szakfeladat száma: 8424|0
megnevezése:közbiaonság,köaendszakigazgatása.

szakfe ladat szźlma: 8 4242I
megnevezése: közterület ľendjének fenntartása

szakfeladat száma: 84 12 l 8;

megnevezése: szociá|is szolgáltatások központi igazgatása és szabáIyozása

szakfeladat száma: 522 | 3 0
megnevezése: parkoló, garázs uzemeltetése, fenntaľtása.

szakfeladat száma: 8 02000
megnevezése: biztonsági rendszer szo|gá|tatás.

Vállalkoási tevékenysége keretében más fővárosi keľĺilet illetékességi területén is elláthat parkolás-
tiaemeltetési és kerékbi|incselési feladatokat'

A Józsefuárosi Közterület-felügyelet 2010. április 8. napjától hatályos, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt a|apitő okiratának 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

7. A kiiltségvetési szeľv besoro|ása:

A költségvetési szerv besoľolása gazdálkodási jogköre alapján:
- önállóan mĺiködő és gazdálkodó költségvetési szerv
. önálló |étszám és bérgazdálkodó, teljes intéZményi mtĺködési és szakmai tevékenységét költségvetési

keľetén belül látja el.
- a költségvetési szerv vezetóje gyakorolja a költségvetése felett a kötelezettségvállalási és utalványozási

jogktiľt.

A Jőzsefvárosi Közterĺilet-felügyelet 2010. április 8. napjától hatályos, módosításokka| erységes
szerkezetbe fog|alt alapító okiľatának 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

8. A ktiltségvetési szeľv vezetőjének kinevezési ľendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefvárosi onkoľmányzat Képviselő-
testiilete nevezi ki pá|yźnat údán. A vezęÍó felett a munkáltatói jogokat a Képviselő-testület, az egyéb
munkáltatói jogokat azotv.103 s (l) bekęzdés b.) pontja a|apján a polgármesteľ gyakorolja.

A költségvetési szeľv gazdasági vezetőjének kinevezési rendje:
A költségvetési szerv gazdasźryi vezetőjének kinevezése, vagy megbízása, felmentése' vagy a megbizás
visszavonása, dijazásának megállapítása a polgármester hatásköľébe tartozik, az ći|anháztartásról szóló
|992' évi XxXVIil. törvény 93. $ (6) bekezdése alapján. A gazdaságivezptő fe|ettaz egyéb munkáltatói
jogokat a Józsefuárosi Közteriilet-felügyelet vezetője gyakorolja.



A Józsefuárosi Köztertilet-felügyelet 201|. április 8. napjától hatályos, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 9. pontja helyébe, a következő rendelkezés lép:

9. A költségvetési szeľv fogla|koztatottjaiľa vonatkozójogviszonyok megie|tilése:

- ktiztisztviselői jogviszony, melyre a köztisztviselők jogállásáról szóló |992. évi Xx[I. törvény
rendelkezéseit,

- munkaviszony, melyre a munka törvénykönyvéről szóló |992 évi XX[. törvény rendelkezéseit,
- megbízási jogviszony, melyre a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell

alkalmazni.

A Józsefuárosi Közteľület.felĹigye|et 2011. április 8. napjától hatályos, módosításokka| egységes
szerkezetbe foglalt a|apítő okiratának a 10. pontja helyébe, a következő rende|kezés lép:

10. A fe|adatel|átását szolgá|ó łinkormányzati vagyon:

A kiiltségvetéSi szerv haszná|atába adott ingatlanvagyon az önkormányzatitörzsvagyon része, koľlátozottan
forgalomképes, azt nem jogosult elidegeníteni, illetve harmadik személynek azon a tulajdonosi joggyakorló
előzetes jóváhagyása nélkĺil bármilyen jellegíĺ jogot átengedni.
A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott vagyontárgyat feladatai e||átćlsźlhoz szükséges mértékben,
tevékenységi körén belül egyéb módon haszĺrosíthatja. Tevékenységi kÖľén kívül eső hasznosításhoz az
alapító hozzájáruIása sziikséges. Immateriális vagyon' targyi eszközök: a költségvetési szerv
vagyonleltfuában felsorolt, és a szervezet működését szolgáló ingó vagyontárgyak.
A költségvetési szerv vagyona feletti joggyakorlásról (az a fe|etti ľendelkezésľo|) az önkormányzat
vagyoĺľendelete és az egyéb vonatkozó jogszabźtlyok rendelkeznek.
A használatba adott vagyontárgyak (ingatlanok):
1084 Budapest, VIII. keľület Német u. |7-|9.

(budapesti 35217 / N l, I 89 m2)
(budapesti 35217 / N3, 1 15 m2)
(budapesti 35217 / N4, 521 lľ'2)
(budapesti 35217 I N 16, 85 m2)

l084 Budapest, VIII. keľület Józsefu. l5-l7.
(budapesti 3 52|8 l N 97,2 Ín2)

A Józsefuárosi Közterĺilet-fe|ügyelet 20||. április 8. napjától hatályos, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt a|apítő okirata a következő 11. ponttal egészĺil ki:

11. A ktiltségvetési szerv képvise|ete:

A költségvetési szeľv vezetoje, valamint az á|ta|a megbízott dolgozó.

Jelen módosító okiratot a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-
testiilete a ...../20Il. (XI.3.) szźtműhatározatźtval fogadta el.

Jelen módosító okirat 20l l. november 3. napján lép hatályba.

Budapest,2011.

Dľ. Mészár Erika

a jegy zőt helyettesítő a|jegy zo

Dr. Kocsis Máté

polgármesteľ



2. sz. melléklet

ALAPÍTó oKIRAT

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő.testiilete módosítja a 42512003.
(X.16.) számon elfogadott, az539/2009. (XII.l6.)' az54l?0|0. (II.17.)' a1651201l. GV'07.) számon
módosított Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő
Józsefuáľosi Közterület-felügyelet a|apítő okiratát az źů|amháztaľüĺsról szó|ő |99f. évi XXXVIII.
törvény 90. $ (l) bekezdésében, valamint az źi|amhánartás műkĺjdési rendjéről szóló 29flf009.
(XII.l9.) Koľm. rendelet 10. $-ban biztosított jogkörében eljĺáľva és ahelyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 9. $ (4) bekezdése a|apjźn.

1. A költségvetési szeru

neve: Józsefuárosi Közteľtilet-feliigyelet
székhe|ye: 1084 Budapest,VIII. kerület Német u. |7-|9.
telephelye: 1 084 Budapest, József u . 15-|7 .

2. A költségvetési szerv létľehozäsárő| rendelkező döntés:

Budapest Főváros VIII. keriilet Jőzsefvárosi onkorményzat Képviselő-testületének 425ĺf003.
(X.16.) számű hatźlrozata, módosította az 539/2009. (xII.16.)' az 54/2010. (II.17.)' a l65lf01|.
GV. 0 7. ) számon hozott képviselő-testtileti határ ozat.

3. A költségvetésĺ szeľĺ által ellátott' jogszabályban meghatározott kfizfeladata:

Józsefuáľos közigazgatási területén
1) A helyi <lnkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: otv.) 8. $ (l)

bekezdésében foglalt helyi közbiztonsági feladatról való gondoskodás.
Az otv.8. $ (4) bekezdésében foglalt a helyi k<izutakon, a helyi önkoľmányzat tulajdonában
álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, paľkokban és egyéb
közterületeken közuti járművel torténő vźrakozás (parkolás) biztosításráľól való gondoskodás.
A közterület-felĺigyeletľől szó|ó 1999. Lxn. töľvény 1.$ (4) bekezdése alapjźn:
a) A közteľiiletek jogszeru hasznźůattnak, a közterületen folytatott engedélyhez illetve

útkezelői hozzájáru|áshoz kötött tevékenység szabźiyszeruségének ellenőrzése;
b) A közterület rendjére és tisztaságára vonatkoző jogszabźl|y źitat tiltott tevékenység

megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszűntetése illetve szankcionálása.
c) közreműködés a közterü|et, az épített és a teľmészeti k<irnyezet védelmében;
d) közreműködés a k<jzrend, aközbiztonság védelmében;
e) közreműködés az önkormźnyzati Vagyon védelmében;

Đ közľemĺĺködés aköztisztasátgra vonatkozó jogszabályok végrehajtasának ellenőľzésében;
g) közľeműködés állat-egés zségugyi és eb-rendés zeti fe|adatok ellátásában.
A Józsefuárosi Közterĺilet-felügyeletrő| szóló |9lf011. (tV.08.) önkormányzati rendelet 3. $
(2) bekezdés a) pontja a|apján
Józsefu áro s közigazgatźts i teľü letén :

a) a könerületek jogszeľÍĺ hasznźiatának, a közterületen folýatott, engedélyhez, illetve
útkezelői hozzźĘźlru|äshoz kötött tevékenység szabźůyszeruségének ellenőrzése'

b) a közteľiilet rendjére és tisztaságára vonatkoző jogszabźiyok által tiltott tevékenység

megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megsziintetése, illetve szankcionálása,

c) a jogellenes állapot je|zése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más

hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (pl. közterületen jogosulatlanul, jogszabźiyellenesen

elhelyezett építmények, tár gy ak eltávolítasanak kezdeményezése),

2)

3)

4)



d) kĺizreműködés a főváros köztisztaságáľól szóló önkoľmányzati rendelet végrehajLísának

ellenőrzésében,
e) kĺizreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében,

f) közreműködés a közteriilet, azépitett és természeti környezet védelmében,

g) közreműködés az onkoľmányz ata vagyontlnak védelmében, megóv ásźtban,

h) az 1999. évi LXil. törvény fe|hata|mazása alapján a Budapest Főváros VIII. kertilet

Józsefuáros közigazgatási területén telepített köĺerületi közbiztonsági téľmegfigyelő

kamerarendszer üzemeltetése, miĺködtetése, t.ejlesztése, kezelése. A képt-elvevő

elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt kĺjzterület kijelöléséről a Közterület-

fe|iigyelet előterjesztésére a Képviselő-testiilet dönt. A Köztertilet-fe|iigyelet a képfelvevők

pontos helyéről és az általuk megfigyelt közterületrő| téLjékoztatia a ľendőrséget, valamint

az onkormányzatot, melyet Józsefuáros honlapján közzé tételre kerül.

i) vagyonvédelmi távfelügyeleti riasztórendszer fenntaľtiĺsa, telepítése, fejlesztése, javítása,

tizemeltetése, kivonuló járőrszo|gá|at míĺkĺjdtetése. A távfelügyeleti riasztórendszeľ

működtetésével kapcsolatban keletkező személyes adatok kezelése.
j) u á|lategészségiigyről szóló 1995. évi XCI tv. 42. $. (2) bekezdés b) pontjában

meghatźrozott kóbor ebek befogásána|, őrzéséve|, éľtékesítésével vagy źrta|mat|allrlźt

tételével kapcsolatos feladatok ellátásának kivételéve| közreműködés az źi|at-egészségügyi

és ebrendészeti feladatok ellátásában,

k) a Fővárosi Közgyĺlés által rendeletben meg}latźrozott viĺrakozási övezetben a vźrakozó
jármiĺvekre vonatkozó előíľások betaľüásának ellenőrzése, visszaéIés észlelése esetén kiilön
jogszabályban meghatáľozottak szerinti szankcionálts, az engedély kiadójának értesítése,

l) a közut kezelőjének megbízása a|apjźn a közterületen taľolt üzemképtelen járművek

eltĺávolítása iránti intézkedés.

m)külön jogszabályokban meghatározottak

(kerékbi|incs) alkalmazása,

n) a hatékony fe|adate||túźls érdekében

szerint gépjáLrmu elindulását gźtt|ő eszköz

egytittegyiittmiĺködés igazgatási és civil
szervezetekkel,

o) a jármÍivek elszállítása, a közterület-felĹigyeletről sző|ő 1999. évi LXIII. törvény és a
keľékbilincs köZteľület-felügyelet általi alkalmazására, a jáľművek elszÁ||itźsźra, valamint a

felmerült költségekľe vonatkozó szabályokró| szóló 5512009. (X.16.) IRM rendelet szerint.

p) a Józsefuáros köztertiletén kijeltilt és a korlátozott vtĺrakozźsi övezetbe bevont fizető

parkolóhelyek üzemeltetése a Budapest Főváľos kozigazgatźlsi területén a jáľművel

vtrakozás rendjének egységes kialakításáľól, a várakozás dijáről és az uzemképtelen

jáľművek tárolásának szabźiyozásźről sző|ő 3012010' (vI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 3.$ (2)

bekezdésének és 6. számú mellékletének rendelkezései szerint.

5) A Józsefuárosi Közteriilet.felügyeletről szó|ő 191201l.0V.08.) önkoľmányzati rendelet 3. $

(2)bekezdés b) pontja a|apjźn:

Józsefuáros közigazgatási teľületén kívii| :

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő.testtiletének a
|2012011. (III.I7.) szźtműhatározatźtbanelfogadott és366/2011.(x. 15.) számú batźlrozatźwa|

módosított együttműködési megállapodás a|apjźtn.szabad kapacitásának terhére parkolás-
iizemeltetési feladatokat lát eI Budapest XI. keriilet Ujbuda kozigazgatźlsi teľületén.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtiletének 366120II.
(x.l5.) szátmű határozatával elfogadott tĺársulási megállapodźs a|apján keľékbilincselési
feladatokat lát el Budapest, XI. kertilet Ujbuda közigazgatźlsi terĹiletén.



4. A költségvetési szeľv alaptevékenysége:

alaptevékenysége:
szakágazat száma: 8424
szakágazat megnevezése: közbiztonság, közrend, til|amhatár rendjének védelme

szakfeladat száma: 84f4I0
megnevezése:kozbiztonság,közrendszakigazgatźłsa.

szakfeladat száma: 84f42|
megnevezése : közterület rendj ének fenntartása

szakfeladat száma'. 8 4 |2 I 8 ;

me gnevezé se : szoc i ál i s szo lgáltatasok közp onti igazgatäsa és szab áLy o zása

szakfeladat száma: sff 1 3 0
me gnevezése : parkoló, garźns üzemeltetése, fenntaľtása.

szakfeladat száma: 8 02 000
megnevezése: biĺonsági rendszeľ szolgáltatás.

Vállalkozási tevékenysége keretében más főváľosi kerület illetékességi területén is elláthat
parkolás-üzemeltetési és kerékbilincselési feladatokat.

5. A ktiltségvetési szerv műkiĺdési kiĺľe:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosközigazgatási terĺilete és Budapest Főváros XI. kerület
Uj buda közigazgatás i teľü lete.

6. A költségvetésĺ szerv alapítóĺjogokkal felruházott iľányító szervének neve, székhelye:

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
1082 Budapest, Baross u.63-67.

7. A ktiltségvetési szerv besoľolása:

A költségvetési szerv besoľolása gazdálkodási j ogköre a|apjźtn:-

- önállóan mÍĺkö,dő és gazdálkodó költségvetési szeľv
- önálló |étszám ésbérgazďálkodó, teljes intézményi mfüĺldési és szakmai

tevékenységét kĺlltségvetési keretén belül látja el.
- a költségvetési szerv vęzetője gyakorolja a kĺiltségvetése felett a kötelezettségvállalási

és utalványozási jogköľt.

8. A költségvetési szervvezetőjének kinevezési ľendje:

A költségvetési szeľv vezetőjét a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat
Képviselő-testüIete nevezi ki pźiyäzat útján. A vezeto felett a munkáltatói jogokat a Képviselő-
testület' az egyéb munkáltatói jogokat az otv . 103 $ ( 1) bekezdés b.) pontja a|apján a polgármester
gyakorolja.

A költségvetési szeľv gazdasźryi vezetőjének kinevezési ľendje:
A kĺiltségvetési szeľv gazdasági vezetojének kinevezése' vagy megbízása' felmentésą vagy
a megbízás visszavonása, dijazásának megállapítása a polgáľmesteľ hatáskörébe tartozik,
az á|lamhźnaftásról sző|ő 7992. évi XXXVIII. törvény 93. $ (6) bekezdése alapján. A gazdasági
vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Józsefuárosi Kĺjzterület-felügyelet vezetője
gyakoľolja.
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9. A ktiltségvetési szeľv fogla|koztatottjaiľa vonatkozó jogviszonyok megielölése:

- köztisztviselői jogviszony, melyľe a koztisztviselők jogállásáról szóló
törvény rendelkezéseit,

- munkaviszony, melyre a munka tcirvénykĺinyvéről szóló |992 évi
rendelkezéseit,

. megbízasi jogviszony, melyre a Polgáľi törvénykönyvrő| szóló 1959.
rendelkezéseit kell alkalmazni.

1992. évi XXIII.

)oil. ttĺrvény

évi rV. törvény

1 0. A feladatellátását szolgáló önko rmán y zati v agy onz

A költségvetési szeľv hasznźiatźlba adott ingatlanvaryon az önkormányzati törzsvagyon része,
korlátozottan forgalomképes, azt nem jogosult elidegeníteni, illetve harmadik személynek azon a
tulajdonosi joggyakoľló előzetes jóváhagyása nélkül báľmilyen jellegű jogot átengedni.
A költségvetési szerv ľendelkezésére bocsátott vagyontárgyat fe|adatai e||źúźsź'ŕoz sztikséges
méľtékben, tevékenységi körén belül egyéb módon haszĺrosíthatja. Tevékenységi körén kívül eső
hasznosításhoz az a|apítő hozzźjźtru|źsa szükséges. Immateriális vagyon, tźrgyi eszközök: a
kĺlltségvetési szerv vagyonle|tlárában felsorolt, és a szervezet mtíködését szolgáló ingó
vagyonüárgyak.
A költségvetési szerv vag}ona feletti joggyakorlásról (azafe|etti rendelkezésróI) az önkormányzat
vagyonrendelete és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkeznek.
A használatba adott vagyontárgyak (ingatlanok):
l084 Budapest, VIII. kerü|etNémet u.I7-I9.

(budapesti 35217 I Nl, 189 m2)
(budapesti 35217 / N3, 1 l5 m2)
(budapesti 35217 / N4, 521 m2)
(budapesti 35217/N16, 85 m2)

1084 Budapest, VIII. keľület József u. 15-|7 .

(budapesti 35218/ N97,2 m2)

11. A költségvetési szerv képviselete:

A kö ltsé gveté si szerv v ezetőj e, valamint az á|ta|a me gbizott do l go zó.

Záradék

Jelen egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okiratot a Budapest Főváros VIII. keľii|et Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testiilete a .....ĺ2O|1. (xI.3.) szátmű határozatźtval elfogadta, és ezze|
egyidejÍĺleg a jelen a|apitő okiľat a Képviselő-testület |65/20| l. (tV.07.) számű hatźtrozatźpal kiadott
a|apítő okirat helyébe lép.

Hatályos: 2011. november 3.

Budapest, 2011.

Dľ. Mészáľ Erika
a jegyzót helyettesítő a|jegy ző

Dr. Kocsis Máté
polgáľmester
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