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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képviselő.testüIet e számáłľ a

Előterjesztő: Dľ. Szabó Gábor igazgató

A képviselő-testületi iilés időpontja:20I2. fębruar 16. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Jőzsęfvźlrosi Vaĺosüzemeltetési Szolgálat Alapító okiratanak és

SzewezetíésMfü odésiSzabáIvzatźnakmódosítására

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerrĺ/p|q5s(!ę!!
szav azafrobb sé g sztiks é ge s.
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Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véIeméĺyezi E
Humánszotgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatfu ozati jav as|at a bizottság számáĺa:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|óterjesztés

mestáľsvalását.

Tisztelt Képviselő.testület!

A Józsefráľosi Vaľosüzemeltetési Szolgá|at Alapító okirata a Képviselő-testület
|5l20Iz.(I.I9.) sz. hattrozatával módosításra került, Szervezeti és Műkĺ'dési Szabályzata a

Képviselő-testület 33|20I2.(II.2.) sz.határozatával elfogadásľa kerĹilt. Az Alapítő okirat és a

Szewezeti és Miĺkĺjdési Szabályzat szakfeladat szerinti besoľolásából a 841228 szakágazat
szźmu, szociális szo|gźitatások helyi igazgatása és szabályozása szakfeladat megnevezésű
alaptevékenység kimaradt, ezéľt szükséges a két dokumentumot módosítani.

Az Alapító okiľat egyéb módosításait _ a foľgalomképes vagyonból a korlźiozottan
forgalomképes vagyonelembe töľténő átminősítésével egy időben - a Szeľdahelyi u. 5 szźlm

a\attiingatlan felújítása illetve af0 đb szo|gáIati lakás felújítása befejezését követően fogom
előterjeszteni.

Képviselő-testiilet és Szervei Szervęzeti és Múktjdésí Szabtiyzatfuo| szőLő |912009. (V.16.)

önkormanyzatí rende|et 4. $ (ł) g) pontja a\apján az intézmény alapítása, jelen esetben az
a|apitő okirat módosítása a a Képviselő-testiilet hatásköre.
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KéremazaIélbbihatźrozati javaslatelfogadását.

H'łrÁnoza.rl JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja az e|ótefiesztés I. számű męllékletét képező, Józsefuáľosi
Szolgź"Jat Alapító okiratának módosítását

2. elfogađja az elĺĺteľjesztés 2. szźĺnű mellékletét képező, Józsefuáľosi
Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Alapító okiľatát.

3. elfogadja az e|ótetjesztés 3. szźtm,Ú mellékletét képező, Józsefvárosi
Szo|gá|atSzervezetiésMűködésiSzabá|yzatátmódosításźi

4. felkéri a Polgáľmestert az okiratok aláirására

Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. februaľ 1 6.

Budapest, 2012.február 6.

A j e gy zot helyettesítő aIj egy ző

Váľosüzemeltetési

Városüzemeltetési

Váľosüzemeltetési



1. számú melléklet

ALAPÍTó OKIRAToT
ľĺooosÍľó oxrnaľ

Az áI|anhánartźsrőI sző|ő 2011. évi CXCV. törvény. és az á||anháztartástő| szóló tĺiľvény
végrehajtásárőI sző|ő 368120II. (XII. 31.) Koľm. rendelet, a szakfeladatrendről és az
áIIanhźztartási szakágazati rcndtől szóló 5612011. (XII.31.) NGM ľendelet a|apjáĺ 2012.
március 1. napjától a Jőzsefvárosi Vaľosiizemeltetési Szolgálat hatályos egységes szerkezetbe
foglalt alapítő okirata az alźlbbiak szerint módosul:

1. Az Alapítĺó okiľat 4. pontja helyébe a ktivetkező rendelkezés lép:

''A 
kiiltségvetési szeľv alaptevékenysége:

d alaptevékenvséqe

szakźlgazat szźlma: 84l2I8

szakágazat me gnevezé s e : lakás -, kommunáli s s zo l gáltat ások igazgatása

szakfeladat száma: 841402

szakfe|adatmegnevezése: város-, kozséggazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

szakfęladat száma.. 381 103

szakfeladat megnevezése: települési hulladék vegyes (ömlesztett) begffitése, száI|itása,
átrakźsa

szakfeladat száma.. 381202

szakfeladat megnevezése: egyéb veszélyes hulladék begyĺĺjtése, száIIítása,átrakása

szakfeladat szćma: 812000

szakfeladat me gnevezése : egyéb takaľítás

szakfeladatszttma; 84242I

szakfeladat megnevezése : közterület rendj ének fenntartása

szakfeladat száma.. 800000

szakfeladat me gĺev ezése : B iztonsági, nyomozói tevékenysé g

szakfelađat sztmla: 813000

szakfeladat me gnevezése : zöldterület kezelés

szakfeladat száma.. 42II00

szakfeladat megnevezése : út, autőpáLy aépítése

szakfęladat száma.. 559099

szakfeladat megnevezése: egyéb m. n. s. szálláshely-szo|gá|tatés

szakfęIadat szźlma: 841907



szakfeladat megnevezése: önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

szakfeladat száma: 890441

szakfelad at me gnev ezés e : rö'vi d időtaľtamú kö zfo gl al k oztatás

szakfeladat szttma; 890442

szakfeladat megnevezése: bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása

szakfeladat szttma; 890443

szakfeladat me gĺev ezés e : e gyéb közfo glalk oztatás

szakágazatszźlma.. 841228

szakágazat me gnevezé se : szo ci ál i s szo l gáltatások helyi i gazgatása és szab źiy o zása

Y áI|a|ko zźls i tevékeny sé get nem fo lytathat','

Záradék:

Jelen alapító okiratot módosító okirat tarta|mźĺbaĺ megfelel a Budapest Fővaľos VIII. keriilet
Józsefuáľosi Önkoľmányzat Képviselő-testülete..... 12012,(II.16.) számű hatźtrozatával
elfo gadott e gys é g e s szetkęzetú aIapíto o kiľatnak.

Jelen módosító okirat 2012. maľcius 1. napjától hatályos.

Budapest, 2012. februaľ 1 6.

Dľ. Mészáľ Eľika

a jegyzőt helyettesítő a|jegyző

Dľ. Kocsis lVIáúé

polgármesteľ



2. számú mellék|et

ALAPÍTo OKIRAT
mĺódosításokkal egységes szerkezetben

Budapest Fővaľos VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormźnyzat Képviselő-testtilete a 39211994.
sziímon elfogadott, valamint a 30311997. (V'6.), f7l2008.(I.16.), a 27712009.(YI.I7.), a
27fl2011.(VI.16.) számon módosított Budapest Józsefrĺĺrosi onkoľmtnyzat fenntaľtásában
működő Józsefuaľosi Váľosiizemeltetési Szo|gá|at alapitő okiľatát az áLlanhźztaľtásról szóló
20I|. évi CXCV. tĺ}rvény és az á|Ianhtztartástő| szóIó törvény végľehajtásáľól szóló
36812011. (XII. 31.) Koľm. rendelet, a szakfeladatľendľől és az źi|aľlhź.z,tartási szakágazatí
rendről szőIő 561201 1. (XII.31.) NGM ľendelet a|apján 2012. maľcius 1. napjától az a|ábbiak
szeľint állapítja meg:
1. A ktiltségvetési szeľv

neve: Józsefuarosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat

székhelye: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.

telephelyei:

1082 Budapest' Baľoss utca 81. fszt.5 sz.

1084 Budapest, Déľi Miksa u' 3.

1081 Budapęst, Teleki Lźsz|őtér

1086 Budapest, Kaĺácsony S. u. 1.

1086 Budapest, Karácsony S. u. 3.

1086 Budapest, Szerdahelyi u. 17.

1 08 1 Budapest, Népszíĺlhźa u. 14.

1086 Budapest, Dankó u. 3-5.

1086 Budapest, Koszoľú u.4-6.

iroda

iroda

piac

ideiglenes piac

ideiglenes piac

ideiglenes piac

piac ruktár

géptráľoló

iroda' száIIás

2. A kłiltségvetési szeru létrehozásáról ľende|kező dtintés:

Budapest, Józsefüaľosi onkoľm źnyzat Képviselő-testtiletének 392l|994 (X. 1 1) szhatározata

módosította: 30312007 (V.06) Kt. sz. hatźlrozat, a2712008 (I.16) Kt. sz. határozat, a Budapest,
Józsefuárosi Önkoľmányzat Képviselő-testületének 23412011.(V.19.) sz. határozata,
Budapest, Józsefuáľosi onkormtnyzat Képviselő-testiiletének 40812011'(X.20.) sz.
hatátozata.

3. A kiĺltségvetésĺ szeľv által ellátott, jogszabályban meghatáľozottközfe|adatz

- a helyi önkoľmányzatolaő| sző|ó |990. évi LXV. törvény 8.$ (1) bekezdése szerinti:

a helyi közutak és közteľĹiletęk fenntartása, a koztisztaság és telepĹiléstisztasźry biztosítása,
gondoskođás a kozbinonság helyi felađatafuő| helyi közszolgáItatás' melyek az aIapítő
kote|ezo és önként váIla|t feladatai;

- az 55lf009. (III.13.) Korm. rendelet 1- 3.$ piac tartása

4. A ktiltségvetési szeľv alaptevékenysége:



ą,| alaptevékenvsége

szakágazatszáma: 841218

szakágazatmegnevezése:lakás-,kommunálisszolgáltatásokigazgatása

szakfe|adat száma'. 841402

szakfeladat megnevezése: váľos-, kozséggazđálkodási m.n.S. szolgáltatások

szakfeladat szélrla: 381103

szakfeladat megnevezése: települési hulladék vegyes (ömlesztett) begýjtése, szá|lítása,
átrakźsa

szakfeladat száma: 381202

szakfeladat megnevezése: egyéb veszéIyes hulladék begffitése, szti|itása,átrakása

szakfeladat sztmta; 812000

szakfeladat me gnev ezése : e gyéb takańtás

szakfeladat szátla: 84242I

szakfeladat megnevezése : közteriilet renđj ének fenntartása

szakfeladatszáma: 800000

szakfeladat megnev ezése : Biztonsági, nyomozói tevékenység

szakfeladat száma: 813000

szakfeladat megnevezése: zöldteľület kezelés

szakfeladat száma.. 421100

szakf e|ađatmegĺevezése:út,altőpźůyaépítése

szakfę|adat száma.. 559099

szakfeladat megnevezése: egyéb m. n. s. szálláshely-szo|gźitatás

szakfeladatszáma: 841907

szakfe|adat me gnev ezés e : önkorm ény zatok el számo lás ai a kö lts é gveté si s zerveikkel

szakfe|adat szźlma.. 890441

szakfelađat megnevezése : ľövid időtaĺamú közfoglalkoztatćs

szakfe|adatszáma: 89044f

szakfeladat megnevezése: bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkońatása

szakfe|adat szźlma.. 890443

szakfe|adat m e gnevezé se : e gyéb kö zfo glalk oztatás

szakfelađatszćmla.. 841228

szakfeladat megnevezése: szociális szo|gáItatások helyi igazgatása és szabá"Iyozźsa

Y á||a|kozási tevékenysé get nem folytathat.

5. A kiiltségvetési szeľv műkiidésĺ kiiľe:



Budapest Főváros VIII. keľĹil et J őzsefvźĺtos kozigazgatási teriilete

6. A kiiltségvetési szeľv alapítĺói jogokkal felľuházott iľányítĺó szervének neve'
székhelye:

Budapest Főváros VIII. kerülęt Józsefuaľosi onkormányzatKépviselő-testülete

1082 Budapest, Baross utca63-67

7. A költségvetésl szeru gazdálkodási besoľolása:

A kti lts é gv eté s i szerv be s oľo lása gazdá|ko dási j o gkdre alapj án
ĺjnállóan mfüĺidő és gazdźůkodő költségvetési szerv

- ĺjnálló létszźtm és bérgazdá|kođő, teljes intézméĺyi működési és szakmai

tevékenységét költségvetési keľetén belül látja el.

- a költségvetési szęrv vezetóje gyakorolja a költségvetése felett a kötelezettségvállalási

és utalványozási j ogk<irt.

8. A költségvetési szeľv vezetőjénekmegbuálsi ľendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváľos VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormźnyzat
Képviselő-testtiletepáLyázatútjanhatarozottíđőtartamĺabízzameg.

A költségvetési szerv gazđasági vezetojéĺek kinevezése' vagy megbízása, felmentése, vagy a
megbizás visszavonása, dijazástnak megállapitása a polgármester hatáskörébe tartozLk.

9. A kti|tségvetési szeľv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjeliilése:

- k<jzalkalmazotÍijogviszony, melyre a kĺjzalkalmazottak jogá||ásárőI sző|ő 1992. évi XXXIII.
törvény ľendelkezéseit,

- munkaviszony, melyre a Munka Törvénykĺinyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
ľendelkezéseit kell a|ka|mazni.

10. A feladat ellátását szo|gáůő tinkoľmányzativagyonz

a Budapest VIII. kerĹilet ingatlan-nyilvantartásban 35086 hrsz. a|att felvett 169,2 m,
alapteľülettĺ, 1084 Budapest, Mátyás tér 15. sz. a|att talá|hatő ingatlan székhelyként
hasznźiata,

- a Budapest VIII. kerĹilet ingatlan-nyilvantartásbarl 35723lN27 hrsz. alatt felvett 94 m,
alapteriiletű,1082 Budapest, Baross utca 81. fszt.5 sz. (természetben Leonardo da V. u.

f l A.) a|att talźihatő ingatlan iroda'

- a Budapest VIII. keriilet ingatlan-nyilvĺíntartásban 34924 hĺsz. alatt felvett 39 m2

alapteľĹiletű, 1082 Budapest, Déri Miksa u.3. aIattÍalźihatő ingatlan iroda,

- a Budapest VIII. keľület ingatlan-nyilvántaľtásban 3512311I hrsz. alatt felvett 3795 m2

teľmészetbęn Teleki LászIő téren találhatő piac,

- a35332hrsz. alatt felvett 840 m2 természetben a Budapest, VIII. kerület Kaľácsony S. u 1.

talá|hatő i dei glenes p i ac,



- a35333llĺsz, a|att felvett 278 m, természetben a Budapest, VIII. kenilet Kaľácsony S. u 3.

taIá|hatő i đei glene s piac'

- a 35331 hĺsz. alatt felvett 712 m2 teľmészetben Budapest, VIil. keriilet Szeľdahelyi u. 17.

talźihatő i dei glene s p i ac,

- a34675l2lN33 hrsz. a|att felvett 80 m2 természetben Budapest, VIII. keľület Népszínház
u. 14. található píacraktá,r,

- azingatlan-nyilvlĺntaľtásban 35298 hľsz. alatt felvett 1970 m2 természetben Budapest, VIII.
kerĹilet Dankó u. 3-5. ta|áIhatő géptaľoló,

- a 35282 hrsz. alatt felvętt 2127 m2 természetben Budapest, VIII. Koszorri u' 4-6. iroda,

szźi|áshaszĺtĺIata,

- vagyoni értékú jogok, tźtrgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek stb.)

hasznźiata áIIő e szkoz l e ltár szerint.

A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testület á|tal alkotott rendeletekbenmeghatźrozott
szabályok az ir źny adők.

11. A ktiltségvetési szeľv képviselete:

A kdltségvetési szerv vezetője, valamint az á|ta|amegbízott dolgozó.

Záradékz

Jelen egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okiratot Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete ....l20I2. (II.16.) szttmiĺ hatźrozatáva|
elfogadta, és ezzel egyidejiĺleg a jelen alapítő okirat a Képviselő-testiilet |512012. (I.19.)
szźlműhatźrozatával kiadott a|apítő okiľat helyébe lép.

Hatályos: 2012. március 1.

Budapest, 20|2. februaľ 1 6.

Dľ. Mészáľ Erika

a jegyzőt helyettesítő a|jegyző

Dr. Kocsis NI.áLIé

polgáľmesteľ



3 számú melléklet

Józsefvárosi Váľosĺizemeltetési Szolgálat

Szewezeti és Mííkt'dési Szab áilvzata

Jővéůlagyla:

Budapest Főváros VIII. kerĹilęt Jőzsefvźrosi onkoľmźnyzat Képviselő-testiilete ....... szrímú
hatźrozatáva|

Dľ. Kocsis Máté

polgáľmesteľ

Budapest,2012.



I. Általános ľendelkezések
1. Aszabá|yzat cé|ja
Az államháztafiásrőI sző|ő 2011. évi CXCV. törvény 10.$ (5) bekezdés a|apjźn a Budapest
Fővaľos VIII. keľiilęt Jőzsefuźtosi onkormányzat, Józsefvaľosi Varosüzemeltetési Szolgálat
(továbbiakban: JVSZ) önállóan működő és gazdźikodó költségvetési szervként műk<jdő
intézmény fę|adataí ellátásának ľészletes belső rendjérőI és módjáról az alźtbbi Szervezeti és
Mfü ödési Szabźiy zatb an (továbbiakban : S zMS z) ľendęlkezęm.

2. Intézményi alapadatok:
Név: Józsefuárosi Vĺíľosüzemeltetési Szo|gáIat
Székhely: 1084 Budapest, Mátyás téľ 15

Telephelyei:
1082 Budapest, Baross utca 81. fszt.5 sz. iroda
1084 Budapest, Déri Miksa u. 3. iroda
108l Budapest, Teleki Lász|ő tét piac
1086 Budapest, Kaľácsony S. u. 1' ideiglenes piac
1086 Budapest, Kaľácsony S. u. 3. ideiglenes piac
1086 Budapest, Szerdahelyi u. 17. ideiglenes piac
1081 Budapest, Népszínhazu. 1,4. piac raklár
1086 Budapest, Dankó u. 3-5. géptĺáĺoló
1086 Budapest, Koszorú u.4-6. iroda, szźilź.s

Jogállás: önálló jogi személy
Gazdálkodás: <jnállóan múkodő és gazdtikodó költségvetési szerv
Engedélyez ett létszám: 1 09 fő.
Elérhetőségek: tel : 06 -1 -323 -03 3 5' info@j ovaros.hu, www j ovaľos.hu

3. Azintézmény Alapítĺó okĺľatának vonatkoző adatai:
Az intézmény alapításának időpontja: 2011. november 1.

Aza|apitő okiľat kelte: f01,I. november 1.

Az alapitő okiľat száma: 40812011. (X. 20.).
Az intézmény törz skĺinyvi azono sít ő száma.. 67 9 I 43 .

Az a|apítő okirat utolsó módosításának keltę: 2012. január 19.

4. Intézményi alaptevékenységei:
AzIntézményáIta|ellátott, jogszabá|ybanmeghatźlrozottkozf eladat:
- a helyi önkormanyzatokőI szőIő 1990. évi LXV. törvény 8.$ (1) bekezdése szerint: a helyi
ktjzutak és köZteniletek fenrÍartźsa, a koztisńaság és településtisztaság biztosítása,
gondoskodás a közbiztonság helyi feladataírőI helyi közszolgźitatál melyek az a|apítő
kötelező és önként véi|alt feladatai.
- az55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 1-3.$ piac l.artź.sa.

Józsefuáros közrendjénęk védelme, köZteľiiletei élhetőségének biztosítása, a Józsefvárosban
haj léktalanná vá|t emberek rehabilitációj a. E feladat e|Iéĺása érdekében:
- Takarítja lőzsęfvźlros köZterületeit, biztosítja a hulladék rendezett elhe|yezésének feltételeit,
me gelő zi az iIIe gá|is hulladék- l erakást.
- Gondoskodik a terek, paľkok magas szintű élhetőségéľől, fenrÍĄa a novényzetet,
gondoskodik azutcabútorok és a szilárd burkolat karbantartźtsáról.
- Gondoskodik a keriilet kezelésében lévő utak buľkolatának karbantartásáról'
állagmegóv ásátő|, megúj ításáról.
- Megvédi Józsefuiíľos mindennemű vagyonát.
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- Kcjzremfü ödik Józsefu áros polgárai biztonsá gának me góvásában.
- Lakhatást és munkat bíztosít a Jőzsefvźrosban hajléktalanná vá|t embeľeknek.
Y áIIa|kozźlsi tevékenységet nem folytathat.

5. Azintézmény feladatainak szakfeladat szeľinti besoľolása:
szakágazat száma.. 84I2l8
szakágazatmegnevezése:lakás-,kommunálisszolgáltatźsokígazgatása
szakfeladat száma: 841402
szakfeladat megnevezése: város-, kozséggazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
szakfe|adat száma.. 3 8 1 1 03
szakfeladat megnevezése: települési hulladék vegyes (cimlesztett) begyiíjtése, szá|Iítźsa,
átrakása
szakfęladat száma: 38t202
szakfeladat megnevezése: egyéb veszélyes hullađék begyíĺjtése, szźilítása,átrakása
szakfeladat szétma: 812000
szakfeladat megnevezése: egyéb takaľítás
szakfeladat száma.. 84242I
szakfeladat megnevezése : ktjzterület ľendj ének fenntaľtása
szakfe|adat száma.. 800000
szakfeladat megnevezése: Biztonsági, nyomozói tevékenység
szakfeladat sztma: 813000
sz akfe l adat me gĺev ezése : zö lđterül et kezelé s
szakfeladat száma: 42II00
szakf elađatmegnevezése:út,autőptĺIyaépítése
szakfeladat száma.. 559099
szakfeladat megnevezése: egyéb m. n. S. szálláshely-szo|gáItatás
szakfeladat száma: 841907
szakfeladat megnevezése: önkormźnyzatokelszámolásai a kĺiltségvetési szerveikkel
szakfe|adatszáma: 89044I
szakf eIadatmegnevezése:rövididőtaľtamúközfoglalkoztatás
szakfeladat száma.. 890442
szakfelaďat megnevezése: bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtaľtamú fog|a|koztatźsa
szakfeladat száma: 890443
s zakfę ladat me gnev ezése : e gyéb kö zfo glalk oztatźs
szakfe|adat száma.. 841228
szakfe|adat megnevezése: szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabá|yozása
Y á|Ia|kozási tevékenységet nem folýathat.

6. Az alaptevékenységét szabá|yozőjogszabályok:
o 20|1. évi CXCV. törvény az źůlrarĺ.hánaftásról
. a helyi önkormányzatokľól szőIo 1990. évi LXV. törvény
o 1992, évi XXil. törvény a Munka Törvénykönyvéľől
o 2000. évi C. töľvény a Számvitelről
o 7992. évi XXXII. törvény a közalkalmazottak jogáIlásań|
o 1988. évi I. tĺirvény aközúti közlekedésről
. 39812011.(XII.31.) Koľm. renđelet az á|Ianháńartástő| szóló tĺjľvény végľehajtásárő|

(Avr)
o 37012011.(XII.31.) Korm. renđelet a költségvetési szervek belső kontľollrendszeréľől

ós bclső cllcnőľzósóről
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77lI993. (V. 12.) Korm. ľendelet a kĺlzalkalmazottak jogáIlźsáről szóló |992. évi
XXXil. tĺirvény végrehajtásarőI a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató
feladatokat e|Iátő egyes ktiltségvetési intézményeknél
24912000' (XII.24.) Korm. rendelet az ćtIlanháztartás szęrvezeteí beszámolási és
könywezetési kĺjtelezettségének sajátosságairól

. a7. 55/f009. (III.13.) Korm. rendelet
o akozteniletek, ingatlanok ľendjéről és akońisztaságról sző|ő 62/2007. (XI.13.) számú

önkormány zati r enđelet

7. Az SzMSz hatáiya
A Szabéiyzathatá|ya azlrfiézmény vezetőire és mindeĺ a|ka|mazottjáĺa kiteťęd.

II. Az Intézmény szervezeti felépítése

1. Intézményi szeľvezeti egységek:
Az Iĺtézmény szervezetí egységei a feladatellátás szerint kerĹilt meghatározásra és
elnevezéssel az alábbi módon és engedélyezett áI|áshelyekkel:

o Igazgatóság, 11 engedélyezett éů|áshe|y
. rópĺÚr Biztonsági Csopoľt, 20 engedélyezettálláshely
o Szakmai Kĺizpont, 61 engedélyezett. álláshely
. Teleki téľi piac, 6 engedélyezett álláshely
o LÉLEK Hźn és LÉLEK Pont, 11 engedélyezett álláshely.

Az Igazgatóság keretében mfüödik a gazđasági szervezet is' melyet a gazđasági vezető
fuźnyít. A szervezeti egységek felépítését és kĺjztfü levő kapcso|attafiást a szeÍvezęti źbra
tarta|mazza. (Me l l ékl et)

2. A szervezetĺ egységek feladatellátásának helyei
A telephelyek:
1082 Budapest, Baross utca 81. fszt. 5, iľoda OPERATIV KOZPONT, koztisńaságí,
útkaľbantaľtás
1084 Budapest, Déri Miksa utca 3, iroda LÉLEK PONT
1081 Buđapest, Teleki Lászlőtér 1-10, piac TELEKI TÉRI PIAC
1086 Buđapest, Kaľácsony Sándor utca 1, ideiglenes piac TELEKI TÉRI PIAC
1086 Budapest, Karácsony Sándor utca3,ideiglenes piac TELEKI TÉzu PIAC
1086 Budapest, Szerdahelyi utca 17, ideiglenes piac TELEKI ľÉzu PIAC
1081 Budapest, Népszínházutca14,piac ľaktaľ TELEKI TERI PIAC
1086 Budapest, Dankó utca 3-5, géptárolő SZAKMAI TELEPHELY
l 0 8 6 Budapest, Koszoľú utca 4 -6, iľoda, szći|ás. ĺ-Éĺ-Bĺ< gnz

3. A szeľvezeti egységek feladatai:
- Igazgatőság: biztosítja a JYSZ feladat-ellátásanak adminisztratív és gazdá|kodási hátteľét. A
gazđasági szew ezet e||átja:

o a kĺiltségvetési szerv e|őkáĺyzatai tekintetében a tewezési, gazdá|kodási,
ťlnanszírozási,adatszo|gá|tatásiésbeszámolásifeladatokat,

o a költségvetési szerv mfüĺidtetésével, üzemeltetésével, aberuhénásokkal, a vagyon
haszĺá|atával, haszno s itás áv aI, véde lméve l kapc s o l ato s feladatokat.

- ĺóľ.IÚr Biztonsági Csopoľt: e||atja a IY SZ kĺjzrendvédelmi feladatait.
- Szakmai K<izpont: e||átja a JYSZ koztisńasélgi, karbantartásí, fenntaľtási, élhetőség-
biztosításí feladatait.
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- Teleki téľi piac: szetvezett és higiénikus viszonyok kĺjzött biztosítja Józsefuaľos
lakosságanak olcsó és jó minőségű árukkal va|ő ellźľiását.
- LELEK Program: gondoskodik a Józsefuaľosban hajléktalanná vált emberek
rehabilitáciőjárő|, elősegíti lakhatásukat és munkavállalásukat.

III. Intézmény vezetése és a vezetőkfeladatai, hatásköľei

1. Lz Intézmény v ezetői, feladatai:
Az Intézmény v ezetŕĺi..
-Igazgatő
. Gazdaságivezďo
- Altaláno s igazgatő -helyettes
- B iztonság i igazgatő -helyettes
- opeľatív igazgatő -helyette s
- Fo glalkozt atćsi igazgató-helyettes.

A vezetők alapfeladatai:

-Igazgatőlz szervezi és iranyítja aJYSZ feladatainak e||átásźt, ennek érdekében megalkotja a
kötelęzően előíľt belső szabá|yzatokat, általános munkáltatói jogköĺt gyakorol a IYSZ
dolgozóival kapcsolatban, dĺint az intézmény rendelkezéséte álló foľrások felhaszná|ásárőI,
gondoskodik a rendelkezésre á11ó erőforľások bővítéséről, megalkotja és aktualizá|ja az
intézmény sttatégiáját az irźnyitő szerv dĺjntései szerint.

- Gazdaságivezetőz
. irányitja és ellenorzi a gazdasági szervezetet,
o felęlős:

o a kĺiltségvetési szerv előirźnyzatai tekintetében a tervezésí, gazďáIkođźsi,
ťlnanszirozási,ađatszolgáltatásiésbeszámolásifeladatok,

o a kĺĺltségvetési szerv mfüĺjdtetésével, üzemeltetésével, a bęnlházásokkal, a
Vagyon használatával, hasznositásźlval, védelmével kapcsolatos feladatok,

o a koteIezetts é gvál l al ás ok pénzü gyi e l lenj e gyzé sének ę|Iátásáért.

- Altalános igazgatő-helyettes: az intézmény SzMSz-ében meghatározotr, módon helyettesíti
az igazgatot, annak teljes feladat-, és hatáskĺlrében. Gondoskodik az iĺtézményi feladatellátás
ügyviteli rendszerének hatékony mfüĺjdéséľől és ellenőrzésérő|. Figyelemmęl kíséri a JYSZ
miĺködésének jogszabályi környezetét, javaslatot tesz az ígazgatőnak az sZMsZ, az A|apítő
okirat,azÜgyrendésaJVSZSzabá|yzatainakaktua\izźiásźlta.

- Biztonsági igazgatĺi.helyettes: gondoskodik a JVSZ renđészeti feladatainak e|IátásáĺőI,
összegffiti és elemzí a kozrendvédelmi kockázatokat, azohőI tájékoztatja az igazgatőt,
szfüség esetén az illetékes hatóságokat.

- opeľatív igazgatő-helyettes: szervezí és irźnyitja a JYSZ szakmai fe|adatę||źtźsát:
koztisztaság, Ptrk-, és útkaľbantartás.

- Foglalkoztatási igazgatő.helyettes: szervezi és irányítja a lÉlpr Programot, sziikség
esetén kcizremúködik a JVSZ munkavállalói szociális problémáinak megoldásában.
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2. A tov ábbi munkakiiľiik felsorolása :

IGAZGATósÁc
o igazgató
o áItalános igazgató helyettest
. teľep ellenőľ
. mrĺszaki ęllęnőr
o gazdastlgivezető
o titkaľságvezető
o kĺjnyvelő
o pétutáros
o gazdastlgingyiĺtéző
o infoľmatikusrendszetsazda
o asszisztens

ĺóľ.ĺÚr BIZToNSÁGI SZoLGÁLAT
o igazgató helyettes
o asszisztens
o váltásPaľancsnok
o kocsi paĺancsnok
o járőr

SZAKMAI KOZPONT
o opeľatív igazgató helyettes
o asszisztens
o koztisnaságivezetó
o gépkocsiző takaritő
o csoportvezetĺĺ
o takarító
o főkertész
o keľtész
o karbantaftő szakmunkás
o paľkkaľbantartő
o útkaľbantartási vezető
o útkarbantartő szakmunkás
o útkarbantartó

ĺÉrpĺ<nĺz
o foglalkoztatási igazgatóhelyettes
o asszisztens
o szociális munkás
o segítő

SZAKMAI TELEPHELY
o telephelyvezető
. ľakodó
o kisegítő

I4



TELEKI TEzu PIAC
. piacvezető
. piacvezető helyettes
o takaritő
o kisegítő

3. A JVSZ képviselete
A JVSZ képviseletébenazígazgatő és az áItalános igazgatő-helyettes jáľhat el.

Iv. Az Intézmény műkiidésének főbb szabályai

Í. Az intézm ény míĺktidés ét m e ghatáľozĺi do kumentum ok:
Alapító okirat
Szęw ezęti és Mfü <jdé si Szabá|y zat
Ügyľenđ
Műkö dé shez sztiksé g es szab źiy zatok
- Munka-, és Trĺzvéde|mi Szabá|yzat
- Munkavállalói Etikai S7abáIyzat
- Rendészeti Szolgálati Szabá|yzat
- Lo gisztik ai Szabá|y zat
- Ügyirat-kezelési és Adatvéde|mí szabźiyzat
- Mfüodéshez kapcsolódó pénziigyi kihatással bíró szabtiyzatok az Avr. 13.$(2) szerinti
kcjtelező szab á|y zatok

2. A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok

^. Kinevezés, munkaviszony' munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létľejiitte
A JVSZ igazgatőját a Budapest Fővĺĺros VIII. kertilet Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-
testületę nęvezi kí pźiyázat útj.ĺn. A vezető felett a munkáltatói jogokat a Képviselő-testiilet,
az egyéb munkáltatói jogokat az ow. 103 $ (1) bekezdés b.) pontja alapjáĺ a polgármester
gyakorolja.
A JVSZ gazdasági vezetojének kinevezése' vagy megbizása. felmentése, vagy a megbízás
visszavonása, díjazásának megáLlapitása a polgáľmester hatáskĺlrébe tartozik, A gazďasági

vezeto feIett az egyéb munkáltatói jogokat a JYSZ ígazgatőja gyakorolja.
A JVSZ vęzetői és vezető helyettesi feladatait ęllátó a|ka|mazottak, az Igazgatőság minđen
a|kalmazottja, a Lélekhźz asszisztense és szociális munkás a|kalmazottak foglakoztatási
jogviszonyuk koza\kalmazott. Jogviszonyukĺa a közalkalmazottak jogáI|ásárőI sző|ő 1992. évi
X)oilII. törvény vonatkozó töľvény rendelkezései és a 77lI993. (V. 12.) Koľm. ľendelet a
kĺjzalkalmazoffiak jogállásaľól szóló 1992. évi XxXm. törvény végrehajtásaľól a helyi
önkormányzatok áItaI fenntaľtott szolgáItatő feladatokat ellátó egyes költségvetési
intézmények.aéI az iranyadó ak.
A további munkaköröket betĺĺltők munkaszeľzőđés alapjáĺ foglalkoztatott munkavállalók.
Jogviszonyukľa a Munka Törvénykönyvéről szőIő 1992. évi XXII. tv. ľendelkezéseit kell
a|ka|mazní.
A JVSZ kĺizalkalmazottai és munkaváIIalői (egyĹitt, a továbbiakban mint: dolgozók) felett a

munkáltatói j ogokat az Igazgatő gyakoľolj a.

b. A munkaidő beosztása
A JVSZ-néI az áIta|źnos munkarend. mely a munkaidőt és az ebédidőt tarta|mazza:

t5



munkanapokon: 08.00. - 16.00.
Eltérő munkarendben dolgoznak a ĺór.ĺÚr Biztonsági Csopoľt, a lÉlp,r Hźz és a Teleki téri
piac dolgozői. Az eltérő munkarendről külön igazgatői utasítás ľendelkezik.

c. A munkavégzésteljesítése, munkaktiľi kiitelezettségek
A nrulrkavégzés teljesítése az igazgatő által kijelölt rnunkalrelyen, tertileten az ott éľvérýen
|évő szabźůyok és a kinevęzési okmányokban, valamint a munkaszerződésbęn leírtak szęrint
történik.
A dolgozó kötelęs a munkakörébe tartozó és a munkaköri leírásában nevesített munkát
képességei maximális kifejtésével, az elváĺhatő szakértelemmel és pontosan végezni.
A JVSZ dolgozóinak munkakĺiri feladatait, jogosultságait, kötelezettségeit a beosztásnak
megfelelő' részletes munkaköri leírásban kell ľögzíteni, melynek egy példányát a đo|gozőnak
kell átadni.
A munkavégzést a szervezeti egységenként vezetett jelenléti iv togziti, melyet a szervezetí
e gy s é g v ezetőj e el|enóriz é s továbbít az Igazgatő ság r észér e.

d. Szabadság
Az éves rendes és renđkívüli szabadság kivételéhez elozetesen a szervezeti egységek
vezetőivel egyeztetett teľvet kell készíteni. A ľendkívüli és Íizetés nélküli szabadság
engedélyezéséľe az Igazgatő jogosult' A koza|ka|mazottak és munkavállalók éves
szabadságának mértékét a hatá|yos jogszabályoknak megfelelően kell megáL|apitani. A
szabadságkiírás és távollét nyilvántartás rendjérő1 külön Igazgatői utasítás rendelkezik.

e-. A helyettesítés ľendje
Altalános igazgatő-helyettes: az intézmény SzMSz-ében meghatátozott módon helyettesíti az
igazgatőt, annak teljes feladat-, és hatáskörében.
A dolgozó távolléte esetén a helyettesítés ľendszerének kidolgozása a munkakör szeľinti
közvetlen felettes v ęzętó fe|adata.
A helyettesítéssel kapcsolatos' egyes dolgozókat érintő konkľét feladatokat a munkaköri
leíľásokban kell ľĺigzíteni.

f. Munkakiiriikátadása
A JVSZ vezęto állású kozalkalmazottai, valamint az igazgatő á|tal kijelölt dolgozók
munkaköri źúadásźrő|, illetve átvételérőI személyi váůtozás alkalmával jegyzőkönyvet kell
készíteni. Az átadźsról, átvételľol készült jegyzőkĺinyvben fel kell ttĺntetni:

- az átadás _ átvétel időpontját,
- az rigyiratok, dokumentumok felsorolását, kiemelten a

folyamatban lévő konkľét tigyeket'
a munkavé gzéshez sziiks é ge s e szkĺj zök tńađźsát,

- a jęlenlévők aIáírźsźft.
A munkaköľ átadás _ źńvéte|ével kapcsolatos eljárás lefolytatásĺáľól kĺizvetlen felettes vezető
gondoskodik, a készült jegyzőkĺinyv iktatásra kerĺil.

g. Vagyonnyi|atkozat tételi kötelezettségi
A2007. évi CLII. törvény 5. $ (1) bekezdés cb) pont értelmében,azigazgató és a gazdaságí
vezeto a megbízźstń, vagy kinevezését megelőzoen, ezt kovetóen két évente tesznek
vagyonnyilatkozatot.
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3. Azlntézmény ügyiratkezelése
Azügyiratkęze\ésrendjétazígazgatőTJgykatkezelésiSzabályzatbaĺhatározzameg.

4. Kiadmányozás rendje
A JVSZ-nél a kiadmźnyozási jogkört az igazgató, távolléte esetén az á|taIános igazgatő
helyettes gyakorolja.

5. BéIyegzők használatának ľendje
Valamennyi hivatalos aláirásnźů, a jogosult a\áírása mellett szerepelnie kell a JVSZ hivatalos
béIyegző lenyomatának. Az JYSZ béLyegzőit a kijelölt alka|mazott köteles naprakész
állapotban nyilvantaľtani.
A béIyegzők hasznáIatára az ígazgatő távollétében a következők jogosu|tak: az általános
igazgatő helyettes és a gazdaságivezeto.
Az átvevók személyesen felelősek a béLyegzők megórzéséért. A béIyegzok beszerzéséróI,
k'lađźsáről, nyilvántartásálrő| a kijelölt személy gondoskodik, illetve a béIyegző elvesztése
esetén aze|őírások szeľintjaĺ el.

V. Intézmény kapcsol attartásának rendj e

1. SajtĺĎval való kapcsolattartás
A sajtóval történő kapcsolattaľtást az lgazgato biztosítja. Az igazgató a sajtóval történő
kapcsolattaľtásra más személý is kijelölhet. A JVSZ további a|ka|mazottai a sajtónak csak az
igazgatő erľe vo natk oző kifej ezett eng e délyév el nyi latko zhatnak.

2. Személyes adatok kezelése
A személyes adatok kezelése a jogszabźiyokban és a JVSZ adatvédęlmi szabá|yzatában
me ghatźr ozottak szerint torténhet.

vI. Az Intézmény gazdálkodásának rendje

A JVSZ <jnállóan működő és gazdźikodó kijltségvetési szęrv, Jóváhagyott költségvetésén
belül a mindenkori hatályos jogszabá|yi keretek között önállóan műkĺjdik, és gazdálkodik. E
tevékenységen belül ĺjnálló béľ és munkaeľő gazđá|kodási jogk<inel ręndelkezik.
Tevékenységének ę||źtźsźlhoz a sztikséges forrást az fuźnyítő, fenntartó kĺiltségvetési
tźtmogatása és az alapító okiľatban meghatźttozott feladatokból saját bevételei biztosítják.
Pérungyi és gazdá|kodási feladatait a kĺiltségvetési szęrvek költségvetési, gazdálkodási
előírásai szeľint végzL
A gazdá|kodás általános vitelénél a mindenkoľi hatályos jogszabályok rendelkezései szerint
kell eljámi. A hatályos jogszabályok előíľásainak megfelelőeĺ az a|aptevékenységbę tartoző
péľzťlgyi, gazdastĺgi és egyéb feladatait önálló hatáskönel |átja e|, a rábízott vagyonnal
önállóan gazdá|kodlk, kĺjtelezettségeinek teljesítéséért felelősség teľheli.
A JVSZ az irényítő szerul fenntartó által meghatározott iľĺányelvek alapjźn késziti eI az
iĺtézméĺy költségvetési tervezetét és küldi meg a fenntartó által kijelcilt szewezetnęk.
A JVSZ a Képviselő-testiilet áIta| jőváhagyott íntézményi költségvetési keretszámok és a
jogszabáIyok, valamint a fenntartő áItaI meghatározattak figyelembevétele alapjźn áIlítja
össze elemi költségvetését.
A JVSZ a sajźt költségvetése és gazdálkodási hatásk<jrébe utalt felađatok és előirányzatok
tekintetében előirányzat feIhasználási jog illeti meg. A kciltségvetési szabálytalanságért a
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A kĺiltségvetésben jóvrĺhagyott költségvetési eIőírányzat módosítási hatáskört az
onkormanyzat minđenkoľi k<jltségvetéséről rendelet szabźůyozza. Az intézmény új feladatot
kizarőIag a Képviselő-testület döntése és köItségvetési fedezetének megjelölésével,
biztosításávaIvégezhet. A Képviselő-testület a módosítást rendelettel és határozattal fogađja
el.
A JVSZ magasabb szintrĺ jogszabá|y előírása a|apjáĺ kötelęs havi bontásban éves
költségvetési felhasználási ütemtervet készíteni, amit az évkozi eloírźnyzat módosításokkal
aktua|izá|ni kell, továbbá havi pénzforgalmi jelentést, feléves és éves koltségvetési
beszámolót készíteni mindazon k<iltséghelyek, címľendek előiranyzataiĺak fe|haszná|ásátő|,
amelyeknek a pénzügyi nyilvántartźsźń vezeti. Ezen felül az irźnyítő szeÍv aZ intézménýől
más kimutatást és nyilvántaľtást kérhet.
A banknál vezetett fizetési számIa feletti renđelkezésre jogosultakat az ígazgató jelöli ki.
Nevüket és a|áírás bejelentési katonjaik egy-egy péIdźtnyát a gazdaséryí vezető köteles órizni.
A kötelezettségvállalás' utaIváĺyozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét aZ igazgatő a
Gazdálko dási S zabálv zatb an szab á|v ozza.

VI. Belső Kontrollrendszeľ

A Belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetésért és fejlesztéséétt azlgazgatő felelős.
A belső kontrollrendszer egy folyamat rendszer, amely biztosítja a műk<jdés és gazdálkodás
soľán a tevékenységek szabáIyszeĺíien' gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen való
végrehajtását, az elszĺĺmolási kötelezettségek teljesítését és megvédi az erőfoľľásokat a
veszteségektől, kaľoktól és a nem rendeltetésszeriĺ haszná|attől. A belső kontrollrendszeľ
Iétrehozźsa' mfüödtetésę a 370|20I1.(XII.31.) Kormány rendeletben foglaltak szerint
történik.
Az|rúézmény belső ellenőrzését a Jőzsefvárosi onkormányzat Polgármestęri Hivatal Belső
Ellenőrzési Irodája |tńja e| a Képviselő-testülęt á|tal jővzhagyott éves ellenőrzési terv alapján.

VII. Felelősségi szabályok

A JVSZ do|gozőira a közalkalmazottak jogállásaľól szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
Munka Törvénykĺinyvéľől szőIő 1992. évi XXII. töľvény felelősségi szabáIyai azírányadőak.

YIII. Zár ő ľen delkezés ek

AzSzMSz-t a Képviselő-testület hagyja jővá.
A SzMSz jővźlhagyźsátkövetően lép hatályba20I2. március l-jén.
Az Igazgatő köteles gondoskodni aruőI, hogy az Intézmény dolgozói az SzMSz-t
megismeľjék'

MellékIetek:
1. Szervezeti ábra

Budapest, 20|2, február 1 6.

Készítettez
dľ. Szabó Gábor

JvsZlgazgatő
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