
Jegyzőkönyv 3/2. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
(módosításokkal egységes szerkesztésben)

A  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 
az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.19.)  Korm.  rendelet  10.  §-ban 
biztosított jogkörében eljárva és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § 
(4)  bekezdése  alapján  a  Józsefvárosi  Közterület-felügyeletről  az  alábbi,  módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.

1. A költségvetési szerv neve: Józsefvárosi Közterület-felügyelet
Székhelye: 1084 Budapest, Német u. 17-19.

A költségvetési szerv telephelyei:
1089 Budapest, Kőris u. 15. fsz. 1. sz. 2. sz.
1082 Budapest, Baross u. 81.

2. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:
Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testületének 
425/2003. (X.16.) számú határozata.

3. A költségvetési szerv által ellátott, jogszabályban meghatározott közfeladata:

Józsefváros közigazgatási területén
1) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. § 

(1) bekezdésében foglalt helyi közbiztonsági feladatról való gondoskodás.
2) Az  Ötv.  8.  §  (4)  bekezdésében  foglalt  a  helyi  közutakon,  a  helyi  önkormányzat 

tulajdonában  álló  közforgalom  elől  el  nem  zárt  magánutakon,  valamint  tereken, 
parkokban  és  egyéb  közterületeken  közúti  járművel  történő  várakozás  (parkolás) 
biztosításáról való gondoskodás.

3) A közterület-felügyeletről szóló 1999. LXIII. törvény 1.§ (4) bekezdése alapján:
a) A  közterületek  jogszerű  használatának,  a  közterületen  folytatott  engedélyhez 

illetve  útkezelői  hozzájáruláshoz  kötött  tevékenység  szabályszerűségének 
ellenőrzése;

b) A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály áltat tiltott tevékenység 
megelőzése,  megakadályozása,  megszakítása,  megszűntetése  illetve 
szankcionálása;

c) közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
d) közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében;
e) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
f) közreműködés  a  köztisztaságra  vonatkozó  jogszabályok  végrehajtásának 

ellenőrzésében;
g) közreműködés állat-egészségügyi és eb-rendészeti feladatok ellátásában.

4) A  Józsefvárosi  Közterület-felügyeletről  szóló  47/2009.  (XII.21.)  önkormányzati 
rendelet 3. § (2) bekezdése alapján:
a) kerékbilincseléssel és a gépjárművek elszállításával kapcsolatos feladatok ellátása;
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b) Józsefvárosi  Önkormányzat  törzsvagyonába  tartozó,  az  Önkormányzat 
közigazgatási  területén  fekvő  várakozási  övezetek  parkolás-üzemeltetési 
rendszerben történő kizárólagos üzemeltetése;

c) közterületen  működő  a  közbiztonsági  feladatokat  elősegítő  kamerarendszer 
üzemeltetésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása;

d) társasházak,  lakóépületek  belső  udvarán  működő  a  közbiztonsági  feladatokat 
elősegítő  kamerarendszer  üzemeltetésével,  működtetésével,  és  felügyeletével 
kapcsolatos feladatok ellátása;

e) vagyonvédelmi  távfelügyeleti  riasztórendszer  építése,  fejlesztése,  bővítése, 
javítása, üzemeltetése, kivonuló szolgálat működtetése.

Józsefváros közigazgatási területén kívül:
Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testületének 
120/2011.  (III.17.)  számú határozatában elfogadott  megállapodás  alapján az intézmény 
szabad kapacitásának terhére parkolás-üzemeltetési feladatokat lát el. 

4. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Szakágazat száma: 841218;
Megnevezése: lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása

Szakfeladat száma: 842421
Megnevezése: közterület rendjének fenntartása

Szakfeladat száma: 522130
Megnevezése: parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása.

Szakfeladat száma: 802000
Megnevezése: biztonsági rendszer szolgáltatása.

5. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros közigazgatási területe
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda közigazgatási területe

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

7. A költségvetési szerv gazdálkodás szerinti besorolása:

Önállóan működő és gazdálkodó

8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:

A  költségvetési  szerv  vezetőjét  a  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki pályázat útján. A vezető felett a munkáltatói 
jogokat a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat az Ötv. 103 § (1) bekezdés b.) 
pontja alapján a polgármester gyakorolja.
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A költségvetési  szerv vezetője  köztisztviselő,  közszolgálati  jogviszonyára  a közterület-
felügyeletről  szóló  1999.  évi  LXIII.  törvény  eltérő  rendelkezése  hiányában  a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezési rendje:
A költségvetési szerv gazdasági vezetőjét a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki pályázat útján. A gazdasági vezető felett a 
munkáltatói jogokat a Képviselő-testület gyakorolja.
A  költségvetési  szerv  gazdasági  vezetője  köztisztviselő,  közszolgálati  jogviszonyára  a 
közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény eltérő rendelkezése hiányában a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszonyok:

A  költségvetési  szerv  foglalkoztatottja  köztisztviselők,  akik  jogviszonyára  a 
köztisztviselők  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXIII.  törvény  rendelkezéseit,  továbbá  a 
közterület-felügyelettel  munkaviszonyban  álló  munkavállalók,  akik  jogviszonyára  a 
munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit  kell alkalmazni, 
valamint megbízási jogviszonyban állók.

10. A költségvetési szerv egyéb adatai

A költségvetési szerv használatába adott ingatlanvagyon az önkormányzati  törzsvagyon 
része,  korlátozottan  forgalomképes,  azt  nem  jogosult  elidegeníteni,  illetve  harmadik 
személynek azon a tulajdonosi joggyakorló előzetes jóváhagyása nélkül bármilyen jellegű 
jogot átengedni.

A  költségvetési  szerv  rendelkezésére  bocsátott  vagyontárgyat  feladatai  ellátásához 
szükséges  mértékben,  tevékenységi  körén  belül  egyéb  módon  hasznosíthatja. 
Tevékenységi  körén  kívül  eső  hasznosításhoz  az  alapító  hozzájárulása  szükséges. 
Immateriális vagyon, tárgyi eszközök: a költségvetési szerv vagyonleltárában felsorolt, és 
a szervezet működését szolgáló ingó vagyontárgyak.
A  költségvetési  szerv  vagyona  feletti  joggyakorlásról  (az  a  feletti  rendelkezésről)  az 
önkormányzat vagyonrendelete és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkeznek.

A használatba adott vagyontárgyak (ingatlanok):
1084 Budapest, VIII. kerület Német u. 17-19.

(budapesti 35217/A/1, 189 m2)
(budapesti 35217/A/3, 115 m2)
(budapesti 35217/A/4, 521 m2)
(budapesti 35217/A/16, 85 m2)

1089. Budapest, VIII. kerület Kőris u. 15. fsz. 1. sz. 2. sz.
(budapesti 36069 hrsz, 20 m2 és 62 m2)

1082 Budapest, VIII. kerület Baross u. 81.
(budapesti 35723/A/27, 94 m2)

Záradék

Jelen  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot  a  Budapest  Főváros  VIII.  kerület 
Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  165/2011.  (IV.07.)  számú  határozatával 
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fogadta  el,  a  jelen  alapító  okirat  a  54/2010.  (II.17.)  számú képviselő-testületi  határozattal 
elfogadott, és többször módosított alapító okirat helyébe lép.

Hatályba lépésének időpontja 2011. április 8.

Budapest, 2010. április ….

       Dr. Mészár Erika Dr. Kocsis Máté
a jegyzőt helyettesítő aljegyző    polgármester
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