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Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottságvé|eményezi E]

Humánszolgáltatási Bizottságvéleményezi tr

Hatźr ozati jav as|at a bizottság szźlmár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáď Humánszolgźitatźsi Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiletnek az elóteriesztés megtárgyalását.

Tĺsztelt Képviselő-testiilet!

I. Előzmények

Önkormányzatunk a Budapest Fővárosi onkormányzatta|Budapest VIII. keriilet közigazgatátsi területén
a keriileti önkoľmányzat fulajdonában állló közteľiileteken a közterületek ľendjének és tisztaságának
fenntaľtiása érdekében, a közterület-felügyeleti feladatok átadáLs-áiyételére vonatkozőarl2001. ápľilis l7-
én kötött Megállapodást, mely 2008. április f9-én,2009. augusztus 26-źn, valamint 20l0. május 31-én
került módosítiísra.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A Fővarosi Közgyulés az 1090/2013. (06.12.) számri hatźrozatźlban döntött a közterület-feliigyeleti
feladatok áltadás-źfiłéte|e tárgyźhan a fővárosi kerületi önkormányzatokkal folýatandó tárryalásokon
képviselendő elvekľő|, amelyek többek között i.arta|mazzźlk a korábbi években megkötött
megállapodások köztis megegyezéssel történő megszĺintetését valamint a fővárosi keriileti
önkoľmányzatokkal kötendő új megállapodásokban a közterület-felügyeleti feladatok megfatźnozásá,Í.
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Tekintettel egyrészt a fentiekre, másrészt a200I óta eltelt időszak jogszabźiyi és szervezeti vá|tozźĺsaira
indokolt a megállapodás taľtalmi és formai rendezése és a Képviselő-testület erre vonatkozó dontése.
III. Tényállásĺ adatok

A feladat- és hatáskör vállalásĺáról a Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLxxxIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 12. $ (2) bekezdés a|apján dönthet, mely szerint:

,,I2. s Q) Afeladat- és hatóskör vállalĺźsdról a telepĺilési önkormányzat képviselő-testiilete - afeladar
és hatáskör eredeti címzettjének előzetes egłetértése esetén - rendeletben, a táľsulás hatórozatban dönt
afcladar ćs hatáskĺjr vóllalás tcm,czctt időpontjłźt mcgclőzőcn lcgalóbb három hónappal koróbban,,'
Az Mötv. 23. $ (7) bekezdése értelmében a fővárosi önkormányzat megállapodhat a keľületi
önkoľmányzattal, hogy a fovárosi önkormányzat feladat- és hataskörét a keriileti önkormányzat vagy
azok tĺársulása |źtja el. A fővárosi önkormányzat az áúadott feladat- és hatráskörök arányában az
elláĺásukhoz sziikséges anyagi eszközöket köteles a kerületi önkormányzatnak, illetve azok társulásának
átadni.

A fentiek végrehajtásához szükséges a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat
Képviselő-testiiletének a Józsefuáľosi Közterület-felügyeletről szóló 4612013. (XI.0l.) önkoľmányzati
rende|etének módosítása is.

A köZterület-felügyeleti feladatok e|Iźttásźhan érintett kerĺileti [Józsefuáľosi KĺizterÍi|et-felügyelet és
Váľos[izemeltetési Szolgálat (JKFVSZ), Polgármesteri Hivatal] és fővárosi szervezetek (Fővárosi
onkormányzati Rendészeti Lgazgatősźry (FORI), Főpolgármesteri Hivatal] között az előzetes
egyeztetések megtörténtek.
Budapest Főváros onkoľmányzataFópo|gármesteri Hivatal Üzemeletetési Főosztályának20|4. május
19-i írásbeli tźtjékoztatása szerint a megállapodás tewezetek ellenjegyzésének és koordinációjának
megindítása megtörtént, mely tájékoztatźst az Mötv. |2.5 Q) bekezdésben megfogalmazott - a feladat-
és hatáskör eredeti cimzsttjénekelőzetes egyetértésének _ lehet tekintetni.

1. Koľábbi megállapodás megszüntetése
Az eredeti megállapodás (és módosítrásai) szerint a keľületi önkoľmányzat az ź.ŕ'vett feladatok és
hatáskörök e||źttásźďĺroz pénzeszköz źttadásálra nem taľtott igéný. A Fővaľosi Köztertilet-felügyelet által
ellátott feladatokkal kapcsolatos helyszíni bíľság bevételek a Fővárosi Önkormányzatot, a Józsefuárosi
Közterület-fe|ügyelet źútal- ę|látott feladatokkal kapcsolatos helyszíni bírság-bevételek a kerĺileti
önkormányzatot illetik meg.
Az előterjesztés 1. számri me|lékletét képezi a korábbi a korábbi megállapodás közös megegyezéssel
történő megszĹintetésének tervezste, melynek 4. pontja a fentiekľe tekintettel taĺta|mazza a
következőket: Felek kijelentik, hogł egnóssal szemben nincs elszómolási ldtelezettségĺik, illetve
követelést egłmással szemben a megszűnt Mególlapodósból eredően nem tómasztanak.
AmegszüntetésamegállapodásFe|ektL|ta|toťténőa|áírásánaknapján|éphatáĺ|yba.

2. Új megá|lapodás megkiitése
A közteľület-felügyeleti feladatok źiadźs-áltvételére vonatkozó új megállapodás tervezete az
előterjesztés 2. számű mellékletét képezi, mely szerint a hatźrozat|an időtartamú megállapodás 4
oldalú, Budapest Főváľos onkoľmányzata, aJózsefuárosi Önkormányzat, a FÖRI és a JKFVSZközött
jtin létre a Felek kölcsönös a|źúrásánaknapjźn.

A megállapodás tervezet szerint a kerĺileti önkoľmányzat önként vállalt feladatként a Fővárosi
onkormányzattő| átveszi és e||źtja Budapest VIII. keriiletközigazgatási területén a ryalogos aluljĺíĺók
és azok közvetlen fe|színi tertiletének kivételével a tulajdonában, kezelésében lévő közterĹiletre szóló
illetékességgel alábbi általános köZtertilet-feliigyeleti részfeladatokat:
a) köztertiletek jogszerú hasznźiatának, a közteriileten folýatott, engedélyhez, illetve útkezelői

hozzźĄźnu|źlshoz kötött tevékenység szabáiy szeruségének ellenőľzése,
b) a köaeľület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok áital' tiltott tevékenység megelőzése,

megakadályozźsa, megszakítiísa, megszĺintetése, illetve szankcionálása,



c) a jogellenes állapotje|zése, intézkedés kezdeményezése,ha a sztikséges eljárás más hatóság (szerv)
hatásköľébe tartozik (közterületen jogosulatlanul, jogszabály-ellenesen elhelyezett építmények,
tźr gy ak e ltávo lításának kezdem ény ezése),

d) a főváľos köztisztaságáró| szóló önkormányzati ľendelet hatáůya a|á taltozó jogséľtések je|zése a
FORI felé'

e) közremííködés a társadalmi bűnmegelőzési fe|adatok megvalósításában, a közbinonság és a
közrend védelmében,

f) közreműködés a közterĺilet, az épitett és teľmészeti környezet véde|mében,
g) közremiĺködés - az ái|atok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi xxVIII. töľvény 48/A. s (3)

bekezdésében meghatáľozott kóbor állatok befogásával és elhelyezésével kapcsolatos fe|adatok
kivételével - az tů|ategészségügyi és eb-rendészeti fe|adatok ellátĺásában,

h) a Fővárosi Közgyulés által rendeletben megJlatározott várakozási övezetekben váĺľakoző járművek
várakozási hozzź$átru|ásainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatáľozottak
szerinti szankcionáĺ ás, a hozzźĄźlrulás kiadójának éľtesítése,

i) kerékbilincs alkalmazásának lehetősége a koľlátozott várakozźtsi övezetekben dijfizetés nélkül
vtrakoző, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott vtrakozási övezetben érvényes engedély
nélkĹil e|he|yezett, illefue a közterületen szabźiyta|anul elhelyezett jrárműveken, ha a szabálytalanul
elhelyezett jáľművek balesetveszélý nem jelentenek és a foľgalmat nem akadźiyozzÁk,

j) a đohźnyzźtsi tilalomra vonatkozó jogszabźiyi rendelkezések ellenőrzése, szankcionálása a
közösségi közlekedési eszkoz igénybevételének céljából létesített, illetve ene kijelölt megállók,
v źrakoző helyek, illetőleg helyiségek kivételével.

3. A 46120|3 (xI.01.) iinkoľmányzati ľendelet módosítása
Az Mötv. 12. $ (2) bekezdésében foglaltak a|apján mivel kö'zfeladat źúvźi|alását éľinti szükséges a
Józsefuárosi a Józsefuáľosi Közteriilet-felügyelet szóló 46120|3. (x.01.) önkormányzati rendelet
módosítása. A ľendelet módosítás tervezete az e|őterjesztés 3. számri mellékletét képezi.

rV. Döntés tarta|mőnak ľészletes ĺsmertetése

A Képviselő-testiilet dönt a korábbi megállapodás megszüntetéséről és az űj közterületi-felügyeleti
feladatok źftadás-ź.ĺvételéľől szóló 4 oldalú megállapodás elfogadásáról.

Ezze| egyidejűleg a Képviselő-testĺilet a lőzsefvátrosi Közterület-felügyeletről szóló önkormányzati
rendelet módosítĺásĺáról szóló rendeletét megalkotją 2014. június |6-ihatá|yba lépéssel.

Fentiek elfogadása esetén a JKFVSZ szervezeti és miĺködési szabźůyzatának módosítása is indokolttá
válik. A Képviselő-testiilet a JKFVSZ-nek, mint költségvetési szeľvnek az irétĺyitő szeľve. A
költségvetési szeľv irányitása magában foglalja a szev szervezeti és működési szabźůyzatának
jóváhagyását, figyelemme| az á||anháztaÍtźtsról szóló 20II. évi cxcv. töľvény 9. $ (l) bekezdés a)
pontj ában foglaltakra.

V. A dtintés cé|ja' pénziigyi hatása

A korábbi megállapodáshoz hasonlóan önkoľmányzatunk a fentiekben ismertetett átvett részfeladatok
e||áńásáůloz anyagi eszközökre nem tart igéný a Fővárosi onkoľmányzattő|, tekintettel egyrészt arr4
hogy a JKFVSZ ľendelkezik a szükséges humánerőforrással és infrastrukturával, másrészt a feladatok
átvállalásából szÁrmaző bevételek (pl. a kerékbilincselésből származő havi 2 millió FĐ az
önkormányzatot illetik meg.

A diintés célja kiizfeladat źtwźilalása önként vállalt feladatként. Az egyeztetések során megállapítást
nyert, hogy a Fővrírosi onkoľmányzati RendészetiLgazgatőság és azönkormányzatunk által mÍĺködtetett
közterület-felügyeletnéI eltéľőek a köĺeriilet-feliigyelői fe|adatok elláüísának költségszámíüásai. A
költségek egyesítésére nincs megfelelően a|ka|mazhatő szÁtmitźsi módszer vagy nonna.

A Magyarorszźę2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi ccxxx. töľvény 2. mellékletének
I.l.d) pontja a|apján Budapest Főváros onkormányzat2000 millió forint támogatás illeti me1 az Mötv.
23. $ (4) bekezdésében meghatározott fe|adatainak ellátástůloz, ame|y kizátrót'ag az igazgatáłssa|,



település-ĺizemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos míĺkĺjdési kiadásokra
használható fel.
Tekintettel a fentiekre az tj megállapodásban ľögzítésre kerĹil, hogy a Felek nem tartanak igéný az
źúadott, illetve źtvettközterület-felügyeleti feladatokhoz anyagi ęszközök átadźs-átvételére.

Vr. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testület döntését a Mötv. 12. $ (2) bekezdése, a 23. $ (7) bekezdése alapján hozza meg' a
rendelotalkotás az Álaptörvőny 3f . oikk (2) bokgzdósón, az Mötv. 42. $ 1. pontján alapu|.

TźĘékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a Főváľosi Közg1ríĺlés 2014. június 18-án tartandő
ülése keretében táľgyalj a a j e len előterj esztésben foglaltakat.

Fentiek a|apján kérem az önkormányzati rende|et és az alábbi ahatfuozatijavaslat elfogadását.

II,ł,rÁnozłTI JAVAsLAT

A Képviselő-testület úgy diint' hogy

1. a Budapest Főváľos Önkormányzatáva| 2001. áryritis 17-én, a közteriilet-felügyeleti feladatok
átadás-źúvételéről szóló megállapodást megsziinteti és felhata|mazla a Polgármestert az előteľjesztés
l. sz. mellék|etétképező megállapodás megszüntetéséről szóló megállapodás a|áírásfua.

Felelős: polgármester
Hatrĺridő: 2014. június 1 l.

2. megköti az előterjeszĺes 2. sz. mellékletét képező a közteriilet-felügyeleti feladatok átadás-átvétele
tárgyű megállapodrást Budapest Főváros Önkormányzatźtva| és a felhata|mazza a Polgáľmesteľt
annak a|áúrźsára aÍÍa az esetre kiterjedően is, ha annak taĺtatmźúó| a Felek az önkoľmányzat érdekeit
nem sértő módon eltérnek.

Felelős: polgĺíľmester
Határidő: 20l4. jlinius 1 l.

3. fe|kéľi a Józsefrárosi Közterület-felügyelet és Váľosiizemeltetési Szolgálat igazgatőjźtt a
költségvetési szeľv szervezeti és működési szabáiyzatźnak módosítĺásának elkészítéséľe és
jóváhagyás céljából a Képviselő.testiilet e|éterjesztésére, és ezze| egyidejű|eg mutassabe az önként
v áila|t közfeladat e||áúźsáůloz kapcsolódó költségeket.

Felelős: Józsefuárosi Közterület-felĺigyelet és Városüzemeltetési Szo|gźiatigazgatőja
Határidő: a Képviselő-testtilet soron következő ľendes ülése

A diintés végľehajtását végző szeruezeti erység: Jĺózsefuáľosi Kłizterület.felĺiryelet és
Váľosüzemeltetési Szolgálat' Jegzői Kabinet Szeľvezési és Képviselői Iľoda

Budapest 2014. június 05.

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyń

nevépen és meg[ízásából:
ĺĺ - łł-, I

d/r, ,W.z-ąv
dr. Méšár Erika

a|jegyző

c^ľu/)
dľ. Kocsis Máté | .

po|gáľmesteľ

^?



Budapest Főváľos VIII. keľület JózseÍváłľos onkoľmárnyzat Képvise|ő-testĺiletének

.....ĺ2014. (w. ....) önkoľmányzati ľendelete

a Józsefváľosi Kiizteľület-fe|üryeletľől szóló 4612013. (xI.01.) łinkoľmányzati ľendelet
módosításáľól

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában megllatározott jogalkotási haüáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szó|ő 20|l. évi CLXXXIX. törvény 12. $ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
a|apján, a Magyaľország helyi önkoľmányzatairő| sző|ő 20|l. évi CLXxxx. törvény 23. $ (5)
bekezdés 4. pontjában foglalt feladatköľében eljáľva _ figyelemmel a közteriilet-feliigyeletről szóló
1999. évi LXil. törvény 1. $ (6) bekezdésében és a 4. $ (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1.$ A Józsefuáľosi Közterület-felügyeletľől sző|ő 4612013. (K.01.) önkoľmányzati rendelet 1. $-a a
következő (4) bekezdéssel egészĹil ki:

,,(4) A költségvetési szerv e||źttjaa Budapest Főváros Önkormányzatźpa|a közterület-felügyeleti
feladatok źúadź.s-źttvételéről szóló megállapodásban rögzített következő feladatokat:

a) közterÚ|etek jogszerĺĺ hasmźůatźnak, a közteľĺileten folytatott, engedélýez, illetve útkezelői
honźjáru|źtshoz kötött tevékenység szabźńy szeruségének ellenőrzése,

b) aközterulet ľendjéľe és tisztaságára vonatkoző jogszabályok által tiltott tevékenység mege|ózése,
megakadály ozása, megszakítrísa, megszüntetése, illetve szankcionálása,

c) ajoge||enes állapotje|zése, intézkedés kezdeményezése,haa szükséges eljĺáľás más hatóság (szerv)
hatĺáskörébe tartozik (koĺertileten jogosulatlanul, jogszabály-ellenesen elhelyezett építmények,
tźr gy ak eltávolításának kezdeményezése),

d) a fóvźros köztisztasáryźrő| szóló önkoľmányzati rendelet hatźůya a|á tartoző jogsértések jelzése a
FORI felé'

e) könemĹiködés a tĺírsadalmi bűnmegelozési fe|adatok megvalósításában, a közbiztonság és a
közrend védelmében,

fl könemíiködés a közteriilet, azépített és természeti köľnyezet védelmében,
g) közreműködés - az ál|atok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi xXVm. töľvény 48/A. $ (3)

bekezdésében meghatĺáľozott kóbor állatok befogásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok
kivételével - azái|ategészségiigyi és eb-rendészetife|adatok ellátásában,

h) aEóvárosi Közgyulés által rendeletben meghatározottválrakozási övezetekben várakozó jáľmiĺvek
várakozÁsi hozzá$árulźtsainak ellenőrzése, visszaélés esetén kĺilön jogszabályban meghatáľozottak
szeľinti szankcionál ás, a hozzź$árulás kiadójának éľtesítése,

/ kerékbilincs alkalmazásának lehetősége a korlátozott várakozísi övezetekben díjfizetés nélkiil
várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozntt vfuakozÁsi övezetben érvényes engedély
nélkĺil elhelyezett, illetve a közterületen szabáiýa|anul elhelyezett jármĹíveken, ha a szabáýalanul
elhelyezettjáľművek balesetveszélyt nem jelentenek és a forgalmat nem akadályozzák,

j) a dohányási tilalomľa vonatkoző jogszabályi rendelkezések ellenőrzése, szankcionálása a
közösségi közlekedési ęszköz igénybevételének céljából létesített, illetve ene kijelölt megállók,
v átakoző helyek, illetőleg helyiségek kivételével.

2.$Ez a ľendelet 2014. június I6-án|éphatáiyba.

Budapest, 2014. június ....

Rimán Edina
jegyzó

dr. Kocsis Máté
polgáľmester



INDOKOLAS

A Józsefuárosi Közterület.feltigyeletről szóló 46/20|3. (K.0l.) önkormányzati rendelet
módosításához

1. $-hoz

Az önkormźnyzati rendelet 1. $-a a Józsefuárosi Közterĺilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat
feladatait hatfuozza meg. Tekintette| ana' hogy a kerületi önkormányzat a Budapest Főváros
onkormányzatźúő| önként vállalt közfeladatként közterĺilet-fe|ügyeleti feladatokat áttvesz, ezért
szükséges aköltségvetési szerv feladatainak ezenźilłettfeladatokkal kiegészíteni.

Hatźiyb a léptető rendelkezé s.

f.s



Budapest Főváľos VIII. keľĺĺlet Józsefváľosĺ
onkoľmányzat l(épviselő-testületének

a Jĺózsefváľosi Ktizteľĺilet-felĺigyeletľől szóló
4612013. (xI.01.) iinkoľmányzati ľendelete

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefuáľos
onkoľmányzat Képvise|ő-testĺiletének

D'n1Ä ( \łin|rnrrĺrónwzqŕirenĺ|e|eŕe

a JózseÍvárosĺ Ktizteľĺilet-feltigye|etľől szóIó
46l20t3. (xL01.) önkoľmányzati ľendelet

módosításáľól

1. s (1) Budapest Fóváros VIII. kerület
Józsefuárosi Onkormányzat (a továbbiakban:
onkormányzat) Józsefuáľosi Közterület-
felĺigyelet és Várostizemeltetési Szolgálat
elnevezéssel önállóan működő és gazdálkodó
kö ltségveté si szervet a|apított.

(2) A rendelet hatźůya az (I) bekezdés szerinti
költségvetési szeľvre terjed ki.

(3) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési szerv
e|láúja a közteľĹilet-felügyeletľől szóló törvényben
és a koľmányľendeletben meghatározott
feladatokat.

A rendelet 1. $-a
egészül ki:

következő (4) bekezdéssel

,,(4) A költségvetési szeľv e||źtja a Budapest
Főváros Önkoľmány zatźtva| a közterület-
felügyeletifeladatokźúadäs-źúvételérőIszóló
me gál lapod ásban r ö gzitett következő feladatokat :

a) közteru|etek jogszerĺĺ lnsznźůatának, a
közteľületen folytatott, engedélýez, illetve
útkezelői hozzź!źlru|áshoz kötött tevékenység
szab áiy szeruségének e l lenőrzése,

b) akönerulet rendjére és tisztaságára vonatkozó
jogszabályok źLltal tiltott tevékenység
mege|őzése, megakadá|yozása, megszakítása,
megszüntetése, illetve szankcionálása,

c) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés
kezdeményezése, ha a sziikséges eljárás más
hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik
(közterületen jogosulatlanul, jogszabźiy-
ellenesen elhelyezett építmények, tźĺrgyak
elĺávolításának kezdeményezése),

d) a fővĺáľos közÍisztasáąźrő| szóló
önkormányzati rendelet hatźiya a|á tartozó
jogséľtésekjelzése a FÖRI felé,

e) konemtlködés a tarsadalmi bűnmegelőzési
feladatok megvalósítĺás ttban, a közbiztonság és
a közrend védelmében,

lJ közremiĺködés a közterii|et, az épített és
teľmészeti környezet védelmében,

p közreműködés - az źů|atok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVII. törvény
48/A. $ (3) bekezdésében megllatározott
kóbor á|latok befogásával és elhelyezésével
kapcsolatos feladatok kivételével - az
źů|ategészségiigyi és eb-rendészeti feladatok
e||źúásában,

h) a Fővárosi Közgnĺlés áL|ta| rendeletben
meghatiírozott vttrakozási övezetekben
vfuakoző jáľművek várakozási
hozzá$áru|źlsainak ellenőrzése, visszaélés
esetén külön jogszabályban meghatározottak
szerinti szankcionálás, a hozzźĄźm|ás
kiadój ának éľtesítése,

l) kerékbilincs a|ka|mazásálnak lehetősége a



koľlátozott várakozási övezetekben díjfizetés
nélktil vźrakoző, a kiemelten védett' védett
vagy korlátozott várakozási övezetben
érvényes engedély nélkül e|he|yezett, illetve a
köZterületen szabálýalanul elhelyezett
járműveken, ha a szabáiýa|anul elhelyezett
jármiĺvek balesetveszélý nem jelentenek és a
forgalmat nem akadály ozzátk,

j) a dohźnyzási tilalomľa vonatkozó jogszabźilyi
rendelkezések ellenőrzése, szankcionźilźsa a
közösségi közlekedési eszköz
igénybevételének céljából létesített, illetve
eÍTe kijeltilt megállók, vźrakoző helyek,
illetőleg helyiségek kivéte|ével.



BUDAPEST FOVAROS
ripoloÁRMEsTERE

előterjesztés 1. sz. melléklete

lktatószám: FPHO1 5/. ..'....''..l2o1 4.

BUDAPEST FŐVÁRos Vllt. KERÜLET
ĺozse rvÁRos PoLGÁRĺu esľEn e

MEGÁLLAPoDÁs
a Budapest Főváros önkormányzata és a Budapest Főváros Vtlt. kerület Józsefvárosi
önkormányzat között megkötött közterület.fe!ĺigye|etl feladatok átadás-átvételérőt,

ellátásáról szóló MegálIapodás megszüntetésérő|

E megá||apodás |étĘött

egyrészrő| Budapest Főváros onkormányzata (székhe|ye: 1052 Budapest,
Városház utca 9-11., tozskönyvi azonosító szám: 735638, adószám: 15735636-2-41,
KSH statisztikai számje|: 15735636-8411-321-01, ÁHTl azonosító: 745192, bank és
bankszám|a száma: oTP Bank Nyrt. 11784009-15490012 Fóvárosi Önkormányzat
ko|tségvetési e|sz. szám|a, a továbbiakban: Fővárosi tnkormányzat) képviseletében
Tar|ós lstván főpolgármester,

Budapest Főváros Vllt. kerület Józsefuárosi önkormányzat (székheĺye: 1082
Budapest, Baross utca 65-67., tozskönyvi azonosító szám: 735715, adószám:
15735715-2-42, KsH statisztikai számje|: 15735715-8411-321-01, ÁHTl azonosító:
745279, bank és bankszámla száma: SBERBANK 14100309-10213949-01000006, a
továbbiakban: Kerületi önkormányzat) képvise|etében dr. Kocsis Máté
polgármester

(a továbbiakban együtt: Felek) kozött az alulírott napon és he|yen, az a|ábbi fe|téte|ek
mellett:

1. Felek je|en megállapodás e|őzményeként rögzítik, hogy a2001. április 17-én a Fővárosi
tnkormányzat és a KerÜ|eti Önkormányzat közott a Budapest Vtil. kertilet
kozigazgatási tertjletén a Kertjleti onkormányzat tulajdonában álli koztertjteteken _ a
közterü|etek rendjének és tisztaságának fenntartása érdekében megállapodás
(továbbiakban: Megá|lapodás) jött |étre.

2. Felek rögzítik, hogy a Megál|apodás 1. számú módosításáról 2008. ápri|is 29-én
FPH015128712008. számon megá||apodást, 2. számú módosításáró| 2009. augusztus
26-án FPHo15l496/2009. számon megá|lapodást, valamint 3. számú módosításáró|
20 1 0. máj us 3 1 -én FPH91 51296-1 1 l 20 1 o. számon megá | |apodást kötottek.

3. Felek megállapodnak abban, hogy a kozöttĹlk |étrejött Megá||apodást és jelen
megállapodás 2. pontjában meghatározott megá||apodásokat kozös megegyezésse| a
Felek, vatamint a Fővárosi önkormányzati Rendészeti tgazgatóság (1o5a Budapest,
Akadémia utca 1.) és a Józsefvárosi Közterü|et.felĹigyelet (1084 Budapest, Német
utca 17-19.) között a koáerület-felügyeleti fe|adatok átadás-átvéte|érő| kötendő
négyo|dalú megá||apodás a|áírásának napjávaI megszüntetik.



4. Felek kije|entik, hogy egymássa| szemben nincs e|számo|ási köte|ezettség[.lk, i||etve

kovete|ést egymással szemben a megszűnt Megá||apodásból eredően nem
támasztanak.

5. A je|en megá||apodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Toruénykonyvről
szóli töruény rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

6. Jelen megá||apodás a Felek ko|csönös a|áírásának napján, amennyiben a je|en

megá||apodást a Fe|ek nem ugyanazon a napon irják a|á, (lgy az a későbbi a|áírás
időpontjában |ép hatá|yba.

7. A jelen megá||apodás 3 számozott o|da|bó| á|l és...'. egymássa| megegyező eredeti
pé|dányban készü|t. Fe|ek a je|en megá||apodásban fogla|t fe|tételekke| egyetértenek,
azokat e|fogadják, és a megá||apodást, mint akaratukka| mĺndenben megegyezőt,
jóváhagyó|ag aláírják.

Budapest,2014' hó nap Budapest,2014' hó nap

Tarlós lstván dr. Kocsis Máté
Főpolgármester polgármester

Budapest Főváros onkormányzata Budapest Főváros Vtl!. kerület
Józsefuárosi önkormányzat

Pénzugyi e||enjegyzést végeáem: Pénzügyi|eg el|enjegyzem:

Budapest,2014, hó nap Budapest,2014. hó nap

Verő Tibor Páris Gyu|áné
PénzĹigyi Főosztá|y vezetője pénzügyi ügyosztá|yvezetó

Jogi szempontbó| el|enjegyzem :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábó|

Budapest,2014' hó nap

dr. Mészár Erika
a|1egyző

Láttam:
Budapest,204. hó nap

Sárádi Ká|mánné dr.

Főjegyző
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zÁnłoÉx

A Fővárosi tnkormányzati Rendészeti Igazgatóság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia
utca 1., képvise|i: dr. Petó Gyorgy igazgatő) képvise|etében nyilatkozom, hogy jelen
megá|lapodás tarta|mát megismertem, a benne fog|altakat az intézményre nézve
kotelezőnek fogadom el.

Budapest,2014. hó nap

dr. Pető Gyfirgy
igazgató

Pénzügyi szempontbó| e|lenjegyzem :

Budapest,2014. hó nap

ZARADEK

A Józsefuárosi KozterĹilet-fe|Ügyelet és VárosÜzeme|tetési Szo|gálat (székhe|y: 1084
Budapest, Mátyás tér 15., képviseli: Ács Péter igazgató) képvise|etében nyilatkozom, hogy
je|en megá||apodás tarta|mát megismertem, a benne fog|altakat az intézményre nézve
kötelezőnek fogadom e|'

Budapest,2014' hó nap

Acs Péter
igazgató

PénzĹigyi szem pontbó| ellenjegyzem :

Budapest,2014. hó nap

Kapiák:
... számú pé|dány: Budapest Főváros onkormányzata
...... számú példány: Budapest Főváros Vltl. kerület Józsefuárosi Önkormányzat
. ..'. számú pé|dány: Fővárositnkormányzati Rendészeti lgazgatóság
...... számú pé|dány: Józsefvárosi KöáerĹi|et-fe|Ĺigyelet és VárosÜzemeltetési Szolgá|at

u



előterjesztés 2. sz melléklete

lktatószám: FPHO1 5/1 07 -'..'...'.l2o1 4.

Megál|apodás
a közte rü let-fe l ii gye leti fe lad ato k átadás.átvéte !é rő !

E megá||apodás létĘott

egyrészről
Budapest Főváros önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.,

torzskonyvi azonosító szám: 735638, adószám: 15735636-2-41, KSH statisáikai számje|:

15735636-8411.321-01, ÁHT| azonosító: 745192, bank és bankszám|a száma: oTP Bank
Nyrt. 11784oo9-1549oo12 Fővárosĺ Önkormányzat költségvetési e|sz. szám|a, a
továbbiakban: Fővárosiönkormányzat) képvise|etében Tarlós |stván főpolgármester,

másrészről
Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat (székhelye 1082 Budapest,
Baross utca 63-67., törzskönyvi azonosító szám: 735715, adószám: 15735715-242, KsH
statisztikai számjet: 15735715-8411.321-01, ÁHTl azonosító: 745279, bank és bankszámla
száma: SBERBANK 14100309-10213949-01000006' a továbbiakban: Kerületi
ön kormá nyzat) képvise|etében d r. Kocsls Máté pot gármester,

harmadrészről
Fővárosi onkormányzati Rendészeti lgazgatóság (székhe|ye: 1054 Budapest, Akadémia
utca 1., tozskonyvi azonosító szám: 493233, adószám: 15493235-2-41, KSH statisztikai
számje|: 15493235841132201, ÁHTl azonosító: 8411 álta|ános közigazgatás, bank és
bankszám|a száma: oTP Bank Nyrt. 11784oo9-15493235-oooooooo, a továbbiakban: FöRt)
képvise|etében dr. Pető György igazgató,

negyedrészről
Józsefuárosi Közterület.felügyelet és Városüzemeltetési Szolgátat (székhelye: 1084
Budapest, Mátyás tér 15., tozskönyvi azonosító szám: 679143, adószám: 16923656-2-42,
KSH statisztlkai számje|: 16923656-8424-322.01, ÁHT| azonosító: -, bank és bankszám|a
száma: SBERBANK 14100309-19063249-01000003, a továbbiakban: JKFVsz)
képviseletében Ács Péter igazgató

(a továbbiakban egyĹitt: Felek) kcizott az alulírott napon és helyen az a|ábbi feltéte|ek me|lett:

Felek jelen megá||apodásban A Magyarország helyi onkormányzatairil szóló 2011. évi
CLXXXIX. toruényben (a továbbiakban: Motv'), A kozterüIet-felügyeletről szoli 1999. évi
LXllI. toruényben, valamint az ágazati jogszabá|yokban e|óírt köáerület-felugyeleti feladatok
hatékony e||átása érdekében határozzák meg és szabá|yozzák az egymás részére átadott
fe|adatok ellátásának módját és annak gyakor|ását.

AZ Mötv' 12' s (1) bekezdésére és a 23. s O bekezdésére való hivatkozássa|, figye|emme|

a Fővárosi Kozgyű|és ....12014' (....) Főv. Kgy. számú határozatára és a Budapest Főváros
V|||. kerü|et Józsefvárosi tnkormányzat Képviselő{estĹiletének ...12014' (.....) számú
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határozatára, Felek a közterü|et-fe|ügye|eti fe|adatok átadás-átvéte|e tárgyában a
kovetkezőkben á||apodnak meg :

|. Előzménvek

1. Felek jelen megál|apodás e|őzményeként rogzítik, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a
Kerü|eti Önkormányzat között - a Budapest Vll!. kerü|et kozigazgatási terü|etén a
Kerületi Önkormányzat tu|ajdonában álló kozterÜleteken _ a kozterü|etek rendjének és
tisztaságának fenntartása érdekében kötott megállapodást (továbbiakban:
Megá||apodás) és az 1. számÚ módosításáró| 2008. ápri|is 29-én FPH015/287l2oo8.
számon kötott megá||apodást, a 2. számú módosításáró| 2009. augusáus 26-án
FPH015/49612009' számon megá||apodást, va|amint a 3. számú módosításáró| 2010.
május 31-én FPHo15l296-11l2010. számon megállapodást kozos megegyezésse| az
FPH01 51 1 07 -...''.'1201 4. számú megállapodássa| megszüntették.

2' A Fővárosi önkormányzatkije|enti, hogy a részére meghatározott közteru|et.fe|ugye|eti

fe|adatokat a FöRl útján látja el.

3. A KerÍi|eti onkormányzat k.lje|enti, hogy a részére jogszabályban és meghatározott
közterü|et-fe| Ügyeleti fe|adatokat a J KFVSZ útjá n |átja el.

ll. A Fővárosi önkormánvzat részéről a Kerĺ.ileti önkormánvzat részére átadott
részfeladatok

1' A Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a Kerületi onkormányzat az Mötv' 12. $ (1)

bekezdésében és a 23. s ę) bekezdésében fog|altak atapján a Fővárosi
önkormányzat egyetértésével - ćLnként vállalja - figye|embe véve az Motv. 23. s (4)

bekezdés 1. pontjában és az (5) bekezdés 4' pontjában fog|altakat, valamint a Fóvárosi
Önkormányzat kezelésében |évő főútvonaIak, közutak és köáerÜletek k.ljelo|ésére

vonatkozó jogszabá|yi rende|kezéseket - a Budapest Vll|. kerü|et közigazgatási terü|etén

a gyalogos alu|járók és azok közvet|en felszíni terü|etének kivéte|éve| a tulajdonában,
keze|ésében |évő közterületre szó|ó i||etékességge| a je|en megál|apodás lX. 6. pontjában

fog|altak szerinti hatá||ya| határozat|an időtartamra, a Vonatkozó jogszabályokban előírt,

alábbi általános kijzterĺjlet.feliigyeleti részfeladatok feladat- és hatáskćjrének
átvételét:
a) köztertj|etek jogszerű haszná|atának, a koáertileten fo|ytatott, engedé|yhez, i|letve

útkeze|ői hozzĄáru|áshoz kotött tevékenység szabá|yszerűségének e||enőzése,

b) a kozterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabá|yok á|tal tiltott tevékenység
mege|őzése, megakadá|yozása, megszakítása, megszüntetése, i||etve

szankcionáIása,

c) a jogel|enes á||apot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szÜkséges e|járás

más hatóság (szerv) hatáskorébe tartozik (kozterü|eten jogosulatlanu|, jogszabály-

e!|enesen e|helyezett építmények, tárgyak eltávo|ításának kezdeményezése),

d) a főváros koztisztaságáró| szó|ó önkormányzati rendelet hatálya a|átaĺtozó
jogsértések jelzése a FoRlfeté,
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e) kozreműködés a társada|mi bűnmege|őzésĺ fe|adatok megvalósításában, a
kozbiztonság és a közrend véde|mében,

f) közreműkodés a közterü|et, az épĺtett és természeti környezet véde|mében,

g) kozreműködés - az ál|atok véde|mérő| és kĺméletérő| szó|ó 1998. éviXXVl|l. törvény
48/A. s (3) bekezdésében meghatározott kóbor á||atok befogásával és e|he|yezéséve|

kapcsolatos feladatok kivéte|éve| - az á||ategészségügyi és eb-rendészetife|adatok
e||átásában,

h) a Fővárosi Kozgyű|és á|ta| rende|etben meghatározott várakozási ovezetekben
várakozójárművek várakozási hozzĄáru|ásainak e||enőrzése, visszaé|és esetén
kü |ön jogszabá|yban meg határozottak szeri nti szankcioná|ás, a hozájáru|ás
kiadójának értesítése,

i) kerékbilincs a|ka|mazásának lehetősége a kor|átozott várakozási övezetekben
díjfizetés né|kül várakozó, a kieme|ten védett, védett vagy kor|átozott várakozási
ovezetben érvényes engedé|y né|kuI e|he|yezett, i|letve a közteril|eten szabáĺyta|anuI

e|he|yezett járműveken, ha a szabályta|anu| e|he|yezett járművek ba|esetveszé|yt
nem je|entenek és a forga|mat nem akadá|yozák,

j) a dohányzási ti|alomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenó|zése,
szankcioná|ása a közösségi közlekedési eszköz igénybevéte|ének ce|jábóĺ létesített,

i||etve erre kijelo|t megállók, várakoző he|yek, illetó|eg helyiségek kivéte|ével.

2. A Kerü|eti önkoľmányzat köte|ezettséget vá||al arra, hogy a je|en fejezet l|. 1. pontjában

meghatározott közterü|et-felügye|eti részfe|adatok feladat- és hatáskörének átvéte|e

kapcsán azMotv'12. $-ban fog|a|tak szerint jár e|.

3' A Kerületl önkormányzat kije|enti, hogy a részére jogszabá|yban és a jelen

megá||apodásban meghatározott kozterület-fe|ügye|eti fe|adatokat tény|egesen a JKFVsz
Útján látja e|.

4. A Keri'ileti önkormányzat tekintette| afra, az ál|amháztartásban az álta|ános
kozterület-fe|ügye|eti feladatok finanszírozása nem részfe|adatokra történő bontásban
kerÜ|t meghatározásra - kije|enti, hogy a je|en fejezet 1. pontjában meghatározott és
átvett részfe|adatok e||átásához szükséges anyagi eszközokre nem tart igényt a Fővárosi
onkormányzatrészéról. A Keriiteti önkormányzat egyúttal kijetenti, hogy a jelen fejezet
1. pontjában meghatározott részfeladatok átvéte|e és azok továbbiakban történő

maradékta|an el|átása tekintetében rendelkezik a szükséges anyagi eszközökke|.

5.A Felek kije|entik, hogy a je|en fejezet 1. pontjában meghatározott részfe|adatok
átválla|ásából eredő bevételek tekintettel aÍra, hogy a részfe|adatok átválla|ása
közfe|adat átvá|lalásaként történik - a KerÍileti onkormányzatot i||etik meg. A Kerületi
onkormányzat vá||a|ja, hogy az átvett résďe|adatok e||átásából származó bevéte|eket a
kizárólag a közfeladat ellátásán belÜ|i fe|adatok - úgymint a közterületek rendjének és
tisztaságának védelme, annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb mege|őzése,
megakadályozása, szankcioná|ása - még hatékonyabban történő ellátására fordítja.
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lll. A Fővárosi onkormánvzat által ellátandó részfeladatok

1. A Felek rogzítik, hogy a Fővárosi önkormányzat a Budapest V|l|. keru|et kozigazgatási
terÜ|etén beltl| - tekintettel az Mötv. 3. s (3) bekezdésében és 22. s (3) bekezdésében
fogla|takra - az Mötv. 23. s (4) bekezdés 1. pontjában és az (5) bekezdés 4. pontjában

foglaltak, va|amint a Fővárosi tnkormányzat keze|ésében lévő főútvona|ak, kozutak és
köáerü|etek kije|ö|ésére vonatkozó jogszabályi rende|kezések alapján az a|ábbi

részfeladatot |átja e|:

a) az üzemben tartó és a rendőrség értesítése me||ett a közterü|eten szabá|ytalanu|
e|helyezett jármĹi e|szá|lítássa| töńénő e|távo|ítása, ha az - a kozúti köz|ekedés
szabá|yairó| szó|ó jogszabá|yban fog|a|t esetekben - a közútiforga|om biztonságát és
a közbiztonságot veszé|yezteti;

b) a he|yi kozúton kozterĹilet-haszná|ati engedé|y nélkül táro|t, hatósági jelzésse| nem

rende|kező azon jármú _ a rendőrség egyidejű értesítése me||etti e|szá||ítássa|

torténő - e|távo|ítása, ame|y a közúti forgalomban csak i|yen je|zéssel vehet részt, ha

annak Üzemben tartója (haszná|ója) a kozterÜ|et jogszerĹi á||apotának he|yreáĺ|ĺtására
irányuló, a járműre kihe|yezett értesítésben fog|a|taknak az értesítés e|he|yezésétól
számított 30 napig nem tesz eleget;

c) az uzemképte|en jármĹĺvek táro|ására vonatkozó jogszabály rende|kezése a|apján a
főÚtvona|on e|helyezett üzemképte|en járművek - a rendőrség egyidejiĺ értesítése
me||etti e|szá||ítássa| torténő - eltávo|ítása'

2' A Fővárosi onkormányzat kije|enti, hogy a részére jogszabá|yban és a je|en

megá||apodásban meghatározott köäerü|et-feltigye|eti fe|adatokat tény|egesen a röRl
útján látja e|.

3. A Felek kije|entik jelen fejezet.t. pontjában meghatározott részfe|adatok e||átásábó| eredő
bevéte|ek A kerékbilincs köztertjlet-felügyelet általi alkalmazására, a járművek

elszállÍtására, valamint a felmertjlt koltségekre vonatkozó szabályokril szóló 55/2009.
(X. 16.) IRM rendeleŕ 6. $ (8) bekezdése értelmében a FöRt-t i||etik meg, me|yeket az
intézmény kote|es a rende|etben fog|a|t fe|adatok finanszírozására fordítani.

lV. A Budapest Főváros Vll|. kerület közigazqatási teriiletén ioqszabálvi
kötelezettségek alapián a Fővárosi onkormánvzat áltat végzett részfeladatok

1. Fe|ek rogzítik, hogy a Fővárosi önkormányzat jogszabá|yi kotelezettségek a|apján a
jelen megá||apodás hatályba |épését kovetően is tény|egesen a FoR| titján |átja e| a
Budapest Vl l l. kerÜ|et teljes k<izigazgatási tertiletén az a|ábbl részfeladatokat:
a) az állatok védelméről és kÍméletérŐI szóló 1998. évĺ WVlil. toruény 48/A' s (3)

bekezdésében meghatározott kóbor állatok befogásáva| és e|he|yezéséve|
kapcsolatos feIadatok e||átása,

b) a Fővárosionkormányzat koztertjlet-felügyeletĺfeladataink ellátásáról szóli 56/2013.

(vl. 27.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Kf. rende|et) 2' s (1) bekezdésében
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fogla|tak szerint a Fővárosi onkormányzattömegköz|ekedésife|adatának e||átása

során üzemeltetett tomegköz|ekedési eszkozok haszná|ati rendjének fenntartása,

c) a koz(lti közlekedésĺ szolgáltatásokra és a kozútijárművek tjzemben taftásáróI szóló
89/1988. (Xll. 20.) MT rendeleŕ 25. s (2) bekezdésében fog|a|tak, valamĺnt a
szeméIýaxivalvégzett személyszállítási szolgáItatás és a szeméIytaxĺ-szolgáltatást
kozvetítő és szervező szolgáIat mŰkodtetésének feltételeirőI, a taxiáIlomásoĘ
létesítésének és ĺgénybevételének re ndjéről és a személýaxi-szolg áItatás h atiság i
áráril szili 31/2013' (lV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 13. $-ában fog|altak, i||etve a Kf.

rendelet 5. s (1) bekezdés e) pontjában fogla|tak szerint a szemé|ytaxi-szo|gá|tatás és
a személygépkocsis szemé|yszá| | ító szolgá|tatás, a közterÜ |eten létestl |ő

taxiállomások haszná|atára vonatkoző szabá|yok e|lenőzése.

V. A Budapest Főváros Vlll' kerĺ,ilet köziqazqatási területén ioqszabálvi kötelezettséq
alapián. területi i|letékesséq szerlnt a Fővárosi önkormánvzat és a KerüIeti
onkormánvzat áttat véqzett részfeladatok qvakortására vonatkozó eqves feltételek

1. A Fővárosi önkormányzat- tény|egesen a röru uqan - és a Kerüteti önkormányzat
. ténylegesen a JKFVsz útján - az Mötv. 23. s (4) bekezdés 1. pontjában és az (5)

bekezdés 4. pontjában fog|a|tak alapján |átják el a Budapest Főváros V|ll. kerü|et

közigazgatási terÜletén az a|ábbi részfe|adatokat:

a) a Fővárosi Kozgyű|és á|ta| kĹl|ön rende|etben szabá|yozott, a telepü|ési szilárd és
fo|yékony hu||adékka| kapcso|atos kote|ezettségek, e|őírások közszolgá|tatók általi
te|jesítésének e| |enőrzése,

b) Fővárosi KözgyĹilés á|ta| rende|etben meghatározott kor|átozott forgatmi kozutakon,
vatamint kor|átozott forga|mú ovezetekben köz|ekedő, a korlátozás a|á eső jármÍĺvek

behajtási hozzĄáru|ásainak e||enőzése, visszaé|és esetén kÜ|on jogszabá|yban

meghatározottak szerint szankcioná|ás, a hozzájáru|ás kiadójának értesítése,

c) a Fővárosi Közgyűlés á|tal rende|etben meghatározott várakozási ovezetekben a
mozgásában kor|átozott szemé|yek parko|ási igazo|ványainak e||enőzése, visszaé|és
esetén külon jogszabáĺyban meghatározottak szerinti szankcionálás, a parko|ási

igazolvány kiadójának értesítése,

d) a Fővárosi Közgyűlés á|ta| rende|etben meghatározott védett övezetekben a
mozgásában kor|átozott szemé|yek parko|ási igazo|ványainak e||enőzése, visszaé|és
esetén külon jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, a parko|ási

igazolvány kiadójának értesítése,

e) a kozterü|et-fe|ügye|etek közöttije|zés az engedély né|kÜ|i közterÜlet-használat,
valamint azahhoz kapcso|ódó meg nem engedett árusítás ellenőrzése
vonatkozásában.
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2. A Felek kö|csonösen kije|entik, hogy a fe|adatok e||átásábó| eredően költségigényük
egymássa| szemben nincs' Ugyanakkor a feladat-el|átásbó| eredő bevéte|ek a fe|adat
címzettjét i||etik meg. A je|en fejezet 1. pontjában meghatározott feladatok kozos
szolgá|atte|jesítés során tett intézkedésekből származő bevéte|ek azon fe|et il|etik meg,
amely álta| fenntartott közterü|et-fe|ügyeletné| a|kalmazott közterÜ|et-fe|Ügye|ő
foganatosította az intézkedést.

3' Felek rogzĺtik, hogy a jelen fejezet 1. pontjában meghatározott fe|adatok e||átása során

- figyelemme| a Mötv. 23. s (4) bekezdés 1. pontjában és az (5) bekezdés 4. pontjában
fog|a|takra - a röru Budapest Fóváros Vlll. kerü|etközigazgatási terĹiletén a Fővárosi
ön ko rmá nyzat tu lajdonában, keze|ésében |évő kozterületeken intézkedhet.

4' Felek rögzítik, hogy a je|en fejezet 1. pontjában meghatározott feladatok e||átása során

- figye|emme| az Mötv. 23. s (4) bekezdés 1. pontjában és az (5) bekezdés 4. pontjában
fog|a|takra - a JKFVSZ a Budapest Főváros Vll!. kerület kozigazgatási terü|etén a
Kerületi önkormányzat tu|ajdonában és keze|ésében |évő közterü|eteken intézkedhet.

5. Felek kije|entik, hogy a je|en fejezet 1. pontjában meghatározott feladatoknak a 2' pont

szerint együttesen torténő ellátásáról - így kü|önösen a járőrszo|gá]at tervezésének és
ellátásának rendjérő|, az intézkedések dokumentá|ásáról és a pénzügyi elszámo|ás
módjáró|- a röru és a JKFVSZ kozött ku|ön megál|apodás megkötése szükséges.

6. A FoRt és a JKFVSZ köte|ezettséget válla|nak arra, hogy a je|en fejezet 5. pontjában
meghatározott kü|on megá||apodást a jelen megál|apodás Felek á|ta|i ko|csönos
a|áírását követően megkötik.

V|. Meqállapodás módosítása

1. Je|en megállapodás módosítását bármelyik fé|, bármikor kezdeményezheti. A Felek a
kezdeményezést kovetően kotelesek a módosításĺ javaslatokra vonatkozó érdemi
nyi|atkozatot a kezdeményezőnek a javaslat benyújtását követő második hónap uto|só

napjáig megkÜldeni. A Felek kote|esek haladékta|anu| megkezdeni a tárgya|ásokat és
donteni a módosítási javas|atokró|.

Vll. Meqállapodás megszü ntetése

1. Fe|ek a je|en megá||apodás fe|mondását a kovetkező év január 1-i hatá||yal minden év
június 30-ig kezdeményezhetĺk' Fe|ek kötelezettséget vá||a|nak arra, hogy a je|en

pontban meghatározott fe|mondási jogukat 2014' december 31-ét megelőzően nem
gyakorolják.

V|ll. Kapcsolattartás

1' A Fővárosi önkormányzatrészérő| a kapcsolattartó:
neve:

címe:

Budapest Főváros Főpo|gármesteri Hivatal Üzeme|tetési Főosáá|y
Vorös György főosáályvezető
1 052 Budapest, Városház utca 9-1 1 .
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2.

e|érhetősége: +361 327 1014

A Kerü leti ön kormá n yzat részérő| a ka pcso|attartó:

neve:
címe:
elérhetősége:

A FoR! részérőla kapcso|attartó:

neve: Hermann Gábor osáá|yvezető
címe: 1054 Budapest, Akadémia utca 1.

e|érhetősége: +361 301 7500

4. A JKFVsz részérő| a kapcso|attartó:

neve:

címe:
H attyár And rea közteru |et-fe| ügyeleti vezető
í084 Budapest, Német utca 17-19.

7.

e|érhetősége: +36 20 367 3069, e-mai|: hattyar.andrea@kf'hu

Felek rögzítik, hogy je|en megá||apodássa| kapcso|atos értesítések, köz|ések,
fe|hívások, nyi|atkozatok megtéte|ének módjaként az írásban, a je|en pontban megjelolt
értesítési címekre tértivevényes aján|ott kü|deményként postai úton történő koz|ést
fogadják el.

Felek szerződéses viszonyaira lényegesen kiható, a je|en megá||apodás megszűnését
eredményező, vagy az e|számo|ásra vonatkozó, i||etve a tulajdonosi e||enőrzéshez
kapcso|ódó okiratokat visszae||enőrizhető módon, írásban kel| a tobbi fé| részére
megküldeni.

Felek kifejezett e|térő megá||apodása hiányában a jelen megál|apodásban előírt bármely
jóváhagyás vagy megá||apodás csak írásban érvényes.

8. Felek rogzítik, hogy amennyiben a megje|o|t kapcsolattartók szemé|yében, adataiban,
elérhetőségében vá|tozás állna be, úgy errő| - jelen megá|lapodás módosĺtása né|kül _
kötelesek a többi fe|et a vá|tozásról ha|adékta|anul írásban, és igazo|ható módon
értesíteni. Felek rogzítik, hogy jelen pont szerinti eset nem minősü|

szeződésmódosításna k.

lX. Eqvéb rende|kezések

1. A FöRl tudomásul veszi, hogy köteles gondoskodni a jelen megál|apodásból származó,
a Fővárosi önkormányzat részére átadott és a FoRl részére meghatározott feladatok
tényleges e||átásáról, a je|en megá||apodásban meghatározott jogok és kotelezettségek
maradékta|anuI megi||etik i|letve kötelezik az intézményt.

2. A JKFvsz tudomásu| Veszi, hogy a je|en megá||apodásbő| származó, a Kerületi
önkormányzatrészére átadott és a JKFVSZ részére meghatározott feladatokat kote|es
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e||átni, a je|en megá||apodásban meghatározott jogok és kote|ezettségek
maradékta|anul megi||etĺk i||etve köte|ezik az intézményt.

3. Felek k.ljelentik, hogy a megállapodás aláírásáva| hozzájárulnak a je|en megál|apodás
főbb adatainak az informácios onrendelKezésijogról és az informáciiszabadságril szili
2011. évi CXII. toruény szerinti kozzététe|éhez.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a je|en megá||apodásbó| eredő jogvitákat e|sősorban
békés úton, egyeztetés útján kívánják fe|o|dani.

5. Je|en megá||apodás - a l|.1. és ll.5. pont kivételével - a Fe|ek köĺcsonös a|áírásának
napján, amennyiben a megál|apodás a Felek nem ugyanazon a napon irják a|á,ljgy az
a későbbi a|áírás időpontjában lép hatá|yba.

6. Je|en megá||apodás l|.1. és l|.5. pontjában fog|a|t, a Fővárosi önkormányzattól átvett

feladatok tény|eges e||átására csak a je|en megá||apodás ||'2' pontjában fogla|t
jogszabá|yĺ kotelezettség teljesítését kovetően kerü | het sor.

7. A je|en megá||apodás 9 számozott o|da|ból á|l és........ egymássa| megegyező eredeti
példányban készült. A Felek a je|en megállapodásban fog|alt feltéte|ekke| egyetértenek,
azokat e|fogadják, és a szerződést, mint akaratukka| mindenben megegyezőt,
jóváhagyó|ag a|áírják.

Budapest,2014. hó nap Budapest,2014. hó nap

Tar!ós lstván dr. Kocsis Máté
Főpolgármester polgármester

Budapest Főváros önkormányzata Budapest Főváros Vlll. kerület
Józsefuárosi önkorm ányzat

PénzĹigyi e||enjegyzést végeztem: Pénzügyi szempontbó| ellenjegyzem:

Budapest,2014. hó nap Budapest,2014. hó nap

Verő Tibor
Pénzügyi Főosztá|y vezetője

Páris Gyu|áné
pénzü gyi ügyosztá|yv ezetó
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Jogi szempontbó| e||enjegyzem:
Rimán Edina

iegyző
nevében és megbĺzásábó|

Budapest,2014. hó nap

Láttam:

Budapest,2014. hó nap

Sárádi Ká|mánné dr. dr. Mészár Erika
Főjegyző a|.egyző
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