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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testůilet e számár a

. sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szolgálat Alapító okiratának
módosításaľa

A napiľendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszertĺ/minligí!ę]Lt
szav azattobb sé g s ztiksé ge s.
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ĺ lĺcy zÓt HELYETTES ĺl o xsecy zo

Váľosgazdátkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi E
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi tr

}latáĺ ozatí jav as|at a bizottság' számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|oterjesztés
mestársvalását'

Tisztelt Képviselő.testůĺlet!

A Képviselő-testület 5I0|20I1.(XI.15.) sz. hatźlrozata 5. a.) pontjában úgy döntött, hogy a
Jőzsefvźttosi Váľosiizemeltetési Szolgálat Baľoss u. 81. fsz, 5. székhelyet 2012. január 1.

napjától telephellyé minősíti' a Déri Miksa u. 3. szám 39 m2 helyiséget telephellyel bővíti, és

az intézmény székhelyéiil a Mátyás tét 15. Kesztýgyaľ ftjldszinti és első emeleti szintjét
(teľület nagysága |69,2mz)jeltili ki. Képviselő-testiilęt felkért alľa, hogy készíttessem el a
Józsefuaĺosi Vaľosüzemeltetési Szolgáiata|apító okiratźnak a módosítását. Az a|apító okiľat
módosítása és egységes szerkezetbe foglalása elkészült.

Időközben 2012. januaľ 01. napjáva| hatá|yba lépett az á||amháztaľtásľól sző|ő 2011. évi
CXCV. tv. és az á||anháztartásrőI szóló tĺirvény végrehatástnő| szőIő 368/20II. (XII. 31.)
Korm. rendelet. Az tlj jogszabáIyolľa tękintettel technikai jellegű átvęzętésekĺe teszek
javaslatot.

Ěffi KEZETT

2012 jAN 13 4l'{



A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabźl|yzatátrőI sző|ő I9l2009. (v.16.)
önkormányzati rendeLet 4. $ (4) g) pontja alapján az íntézmény a|apitása, jelen esetben az
a|apítő okiľat módosítása a a Képviselő-testtilet hatáskcjre.

Kéremazalábbíhatfu ozati javaslatelfogadását.

Ha.rÁnoza'Tl JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

1. elfogadja a határozat I. szttmll mellékletét képező, Józsefuarosi Vaĺosüzęmeltetési
Szolgá|at alapitő okiratának módosítását tarta|maző okiratát, melynek hatá|yba lépése
2012. februar 1.

2. elfogadja a határozat 2' szźtmű mellékletét képező, Józsefuárosi Váľosüzemeltetési
Szo|gáIatta vonatkozó móđosításokkal egységes szeľkezetbe fogla|t a|apítő okiľatot,
melynek hatá|yba lépése 2012. február 1.

3. felkéri a polgármestert az okiratok a|źftásfua

Felelős: Polgármester
Hatĺíriđő: azonnal

Budapest, zll2.januar 1 0.

Törvényességi elle.nőrzés :

- Dľ. Mészár Eľika
A j e gy zót helyettesítő alj egy ző
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7 szélmis'melléklet

ALAPITO OKIRATOT
vĺónosÍľó oxrnĺ.ľ

Az áIllanhźntartźsől szőIő 20t1. évi CXCV. törvény. és az źtllamhźutartásrőLszóló töľvény

vógrehajtásaról szóló 368lf01|, (XII. 31.) Koľm. rendelet, a szakfeldatľendľől és az

á||amhánartási szakfeladatľendről szőIő 5612011. (XII.31.) NGM renđelet a|apjźn 201'2.

február 1. napjától aJőzsefvárosi Varosüzemeltetési Szo|gáIat hatályos egységes szetkezetbe

fo glalt a|apítő okiľata az a|ábbiak szeľint mó do sul :

1. Az Alapítĺí' okiľat bevezető rendelkezése helyébe a kiivetkező ľendelkezés lép:

,,Budapest Főviíľos VIII. keľiilet Józsefváľosi onkormáĺyzat Képviselő-testülete a39211994.

számon elfogadott, valamint a 30311997. (V.6.), 2712008.(I.16.), a 27712009.( VI.17.), a

27212011.(VI.16.) szźrĺon módosított Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzat feĺlrúartásában

működő Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szolgálat a\apitő okfuatát az á|Iaĺnhaztartásról szóló
20|I. évi CXCV. töľvény és az á|Ianháaaĺtásľól szóló törvény végľehajtásárő| szőIő

3681201I. (XII.31.) Korm. rendelet, a szakfeldatrendről és az a||amhá^artási

szakfeladatrendről sző|ő 561201 1. (XII.31.) NGM rendelet a|apján2012. februaľ I. napjźttő| az

alábbiak szerint źiIapitja meg:''

2. Az Alapító okirat 1. pontja helyébe a következő ľendelkezés lép:

''A 
ktiltségvetési szerv

neve: Józsefuaľosi Vaľosüzemeltetési SzoIgá|at

székhelye: 1084 Budapest, Mátyás téľ 15.

telephelyeĺ:
1082 Budapest, Baross utca 81. fszt.5 sz.
1084 Budapest, Déľi Miksa u. 3.

1081 Budapest, Teleki LászIő tér 1-10.

1086 Budapest, Karácsony S. u. 1.

1086 Budapest, Kaľácsony S. u. 3.

1 086 Budapest, Szerdahe|yí u. 17 .

1 08 1 Budapest, Népszínház u. 14.

1086 Budapest, Dankó u. 3-5.

1086 Budapest, Koszorú u.4-6.

iroda
iľođa
piac
ideiglenes piac
ideiglenes piac
ideiglenes piac
piac raktáľ
géptaľoló

iroda, szá|Iás,,

3. Az Alapító Okiľat 3. pontja helyébe a ktivetkező ľendelkezés lép:

,,A ktiltségvetési szelw által ellátott, jogszabályban meghatáľozottközfe|adat:
- a helyi önkormányzatohőI szóló 1990. évi LXV. törvény 8.s (1) bekezđése szęrinti:



a helyi közutak és kĺjzteriiletek fenntartása, a koztisztaság és településtisztaság bíztositása,
gondoskodás a kozbíztonság helyi feladatairő| helyi kozszo|gá|tatás, melyek az a|apítő

kötelező és önként vźilalt feladatai;
- az55/2009. (I[.13.) Korm. rendelet 1- 3.$ piactartása,,

3. Az Alapító okiľat 4. pontja helyébe a kłivetkező rendelkezés lép:

''A 
ktiltségvetési szerv alaptevékenysége:

a,) ąlaptevéken}lsége

szakágazatszáma: 84I2l8
szakágazatmegnevezése:lakás-,kommunálisszolgáltatźsokigazgatása
szakfeladatszáma: 841402
szakfeladat megnevezése: váľos-, kozséggazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

szakfeladat száma.. 3 8 1 1 03

szakfeladat megnevezése: települési hulladék vegyes (ömlesztett) begffitése, szá|Iítása,

átrakása

szakfę|ađatszźlma.. 381202
szakfeladat megnevezése: egyéb veszélyes hulladék begýjtése, száI|ítása,átakása

szakfe|aďat száma: 812000

szakfe|ađat me gnevezése : e gyéb takarítás

szakfeladat száma: 84242I
szakfeladat me gnevezése : közteľĹilet ľendj ének fenntaľtása

szakťe|ađat száma.. 800000

szakfelađat megnevezése : Biztonsági, nyomozói tevékenység

szakfeladat száma.. 813000

szakfe|ađat megnevezése : zöldteľülęt kezelés

szakfelađatszáma: 42Il00
szakfeladat megnevezése : út, autőpá|ya építése

szakfeladat száma: 559099
szakfeladat megnevezése: egyéb m. n. s. szálláshe1y-szo|gá|tatás

szakfelađat száma: 841907

szakfe ladat me gnev ezés e : cinkorm źny zatok el számo lásai a kö l ts é gvetés i szerveikke l
szakfelađat száĺrla: 89044|
szakfe lađat me gnev ezése : ľövi d i đő taĺamú kö zfo glalko ńatás
szakfęladat szźlma.. 890442
szakfeladat megnevezése: bérpótló juttatásľa jogosultak hosszabb időtartamú fog|a|koztatźsa

szakfelađat száma: 890443

szakfel adat me gnev ezése : e gyéb kci zfo glalk oztatás

Y źtlIa|ko zás i tevékenys é get nem fo lyathat.''

4. AzAlapító okiľat 8. pontja helyébe a ktivetkező ľendelkezés lép::

,,A kii lts é gv etés ĺ sz elv v ezető j ének megbízáls i ren dj e :



A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Fővaĺos VIII. keľiilet Jőzsefváľosi onkormźnyzat
Képviselő-testĹiletepáIyázatÍltjźlĺhatározottiđotartamĺabizzameg.

A költségvetési szerv gazdaságivezetőjének kinevezése' vagy megbizása, felmentése,vagy a

megbizás visszavonása, đijazásźnak megállapitása apolgáľmesteľ hatásköľébe tartozĹk.,,

5. Af, Alapító okiľat 10. pontja hclyóbc n ktivctkcző rendellĺezés lép:

,,A feladat ellátását szolgálĺí önkoľmányzati vagyon:

a Budapest VIII. keľiilet ingatlan-nyilvĺántartásban 35086 Łusz. aIatt felvett 169,2 m2

alapteľĹiletű, 1084 Budapest, Mátyás tér 15. sz. alatt talá|hato ingatlan székhelyként

haszná|ata,
- a Budapest VIII. keľülęt ingatlan-nyilvantartásban 35]23lNf7 hrsz. alatt felvett 94 m2

alapteľĹiletű,1082 Budapest' Baľoss utca 81. fszt. 5 sz. (természetbeĺ Leonardo da V. u.

2 l A.) aIatt ta|áIhatő ingatlan iroda,

- a Buđapęst VIII. keľĹilet ingatlan-nyilvántartásban 34924 hľsz. alatt felvett 39 m2

alapteľiilehĺ , |082 Budapest, Déri Miksa u. 3 . alatt taIáIhatő ingatlan iroda,

- a Budapest VIII. keľĹilet ingatlan-nyilvántartásban 35I23l|1 hľsz. alatt felvett 3795 m2

teľmészetben Teleki Lá.szIő téren találhatő piac,

- a 35332llrsz. a|att felvett 840 m, tęľmészetben a Budapęst, VIII. kerület Kaľácsony S. u 1.

talá|hatő ide i glene s pi ac,

- a35333 |lrsz. a|att felvett 278 m2 teľmészetben a Budapest, VIII. keriilet Karácsony S. u 3.

taIá|hatő idei glene s p i ac,

- a 35331 hĺsz. alatt felvett 7|f m2 természetben Budapest' VIII. kenilet Szerdahelyi u. 17.

taláIhatő ide i gl ene s pi ac,

- a34675l2lV33 hľsz. alatt felvett 80 m2 természetben Budapest, VIII. kerület Népszínház

u. 1 4. ta|á|hatő piac raktár,

- az ingatlan-nyilvántaľtásban 35298 hĺsz. alatt felvett 7970 m2 természetben Budapest, VIII.

kerület Dankó u. 3-5. talá|hatő géptaľoló,

- a 35282 htsz. aIatĺfelvett 2127 m2 természetben Budapest, VIII. Koszorú u. 4-6. iľoda,

szźiláshasznźiata,

- vagyoni éľtékiĺ jogok, tátgyi eszktizĺik (gépek, berendezések, felszerelések, jráľművek stb.)

hasznáiata źi|ő eszko z leltaľ szerint.

A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testtilet źita| alkotott ľęndeletekb en meghatározott

szab ályok az ir ány ađők.,,

Záradékz



Jelen alapító okiratot módosító okiľat tarta\mában megfelel a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő-testtilete ......12012. (I.19.) szćtm,Ú határozatáva|

elfo g adott e gys é ge s szerkezetli a|apítő o kiľatnak.

Jelen módosító okirat 2012. február 1. napjától hatályos.

Budapest,2012.

Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgármesteľ



2. szźmúmelléklet
ALAPÍTo oKIRAT

módosításokkal egységes szeľkezetben

Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Jőzsefvźrosi onkoľmźnyzat Képviselő-testiilete a 39211994.

számon elfogadott, valamint a 30311997. (V.6.), 27lf008.(I.I6.), a 27712009.( VI.17.), a

27212011.(VI.16') számon módosított Budapest Józsefuárosi onkoľmtnyzat fenntartásában

mfüödő Józsefuaľosi Városüzemeltetési Szo|gá|at alapítő okfuatát az áIlamháńaľtásról szóló

20II. évi CXCV. tĺirvény és az á||anháztartásról szóló tĺirvény végrehajtásárő| szőIő

368120II. (xI. 31.) Koľm. rendelet, a szakfeldatrendről és az ál|anháńartási

szakfeladatrendľől szőIő 5612011. (xII.31.) NGM rendelet a\apjźlnz}|z. február 1. napjźúő| az

alábbiak szerint á||apítj a me5

1. A ktiltségvetési szeľv
neve: Jőzsefuárosi Vaĺosüzemeltetési Szolgálat

székhelye: 1084 Budapest, Mátyás téľ 15.

telephelyei:
1082 Budapest, Baross utca 8l . fszt. 5 sz. iroda

1084 Budapest, Déri Miksa u. 3. iľoda

1081 Budapest, Teleki LźszIőtér piac

1086 Budapest, Karácsony S. u. 1. ideiglenes piac

1086 Budapest, Karácsony S. u. 3. ideiglenes piac

1086 Budapest, Szerdahelyi u. 17. ideiglenes piac

1081 Budapest, Népszínhźzu. |4. píacraktźlr

1086 Budapest, Dankó u. 3-5. géptaľoló

1086 Budapest' Koszorú u.4-6. iroda, szźi|ás

2. A ktiltségvetési szeľv létľehozásáľóI rende|kező döntés:

Budapest, Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testületének39211994 (X.11) szhatározata

módosította 30312007 (V.06) Kt. sz. hatźtĺozat, a2712008 (I.16) Kt. sz. határozat, a

Budapest, Józsefuaľosi onkorm tnyzat Képviselő-testületének 23412011 .(V. 1 9.) sz.

határozata, Budapest, Józsefuarosi Önkoľmtnyzat Képviselő-testülętének 40812011.(X.20.)

sz.határozata.

3. A kiĺltségvetési szeľv által ellátott, jogszabályban meghatáľozottkőzÍeladat:

- a helyi ĺinkormányzatokról sző|ő 1990. évi LXV. törvény 8.$ (1) bekezdésę szerinti:

a helyi közutak és közteriiletek fenntartása, a koztisztaság és teleptiléstisztaság biztosítása,

gondoskodás a kozbińonság helyi feladatairő| helyi közszo|gá|tatás' melyek az a|apítő

kotelęző és önként v á||alt fęIaďatai;

- az5512009. (III.13.) Korm. ľendelet 1- 3.$ piac1artźsa

4. A ktiltségvetési szeľv alaptevékenysége:



a') aląptevékenyĺéqe
szakágazatszáma: 84I2I8
szakágazat me gnevezés e : l akás -' kommunáli s szol gáltat ások igazgatása

szakfelađat szźlma: 841402
szakfelađat megnevezése: város-, kozséggazđálkodási m'n.s. szolgáltatások

szakfeladat száma: 381 103

szakfe|adat megnevezése: települési hulladék vegyes (ömlesztett) begffitése, szti|ítäsa,
átrakása

szakfe|adat száma: 381202
szakfe|adatmegnevezése: egyéb veszélyes hulladék begyiĺjtése, szźi|ítźsa,źúrakása

szakfeladat száma: 812000
szakfeladat megnevezése : egyéb takarítás
szakfeladat szź.ľľra: 84242I
szakfeladat megnevezése : közteriilet rendj ének fenntaľtása
szakfeladatszáma: 800000
szakfeladat megnevezése : Biztonsági, nyomozói tevékenység

szakfeladat száma: 813000
szakfeIađat me gnevezé s e : zö 1 dteriilet keze l é s

szakfe|adat száma.. 42II00
szakfeIađat me gnev ezés e : út, autőp źiy a ép íté se

szakfeladat száma.' 559099
szakfeladat megnevezése: egyéb m. n. s. szálláshely-szo|géitatás

szakfeladat szźlma: 841907

szakfeladat megnevezése : önkorm ány zatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
szakfeladat száma: 89044I
szakfeladat me gnevezé s e : rö vi d i dőtartamú kö zfo glalk o ztatás

szakfeladat szttma: 890442
szakfeladat megnevezése: bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idótartamífog|a|koztatása
szakfeladat száma.. 890443
szakfe|adat me gnevezé se : e gyéb kĺi zfo g1 alk o ztatäs

Y á|Ia|kozélsi tevékenysé get nem folytathat.

5. A ktiltségvetési szeľv műkiidési kiiľe:

Budape st Főváro s VIII. kerület Józsefu áľ o s kozigazgatási teľülete

6. A ktiltségvetési szeľv alapÍtói jogokkal felľuházott irányítő szeľvének neve'

székhelye:

Budapest Főváros VIII. kerületJőzsefvtrosi onkormtnyzatKépviselő.testülete

1082 Budapest, Baross utca63-67

7. A kiiltségvetési szeľv gazdálkodási besoľolása:



A költségvetési szerv besoľolása gazdáIkoďási jogkĺiľe a|apjźln:

- önállóan miĺködő és gazdálkodó költségvetési szerv

- ĺ'ná11ó |étszttm és bérgazdáIkođő, teljes intézméĺyi mfüödési és szakmai

tevékenységét költségvetési keľetén belül látja el.

- a költségvetési szerv vęzetője gyakoľolja a kĺiltségvetése felett a kötelezettségvállalási

és utalványozási j ogköľt.

8. A ktiltségvetési szeľv vezetőjénekmegbízźtsi ľendje:

A koltségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros VIII. keľĺilet !őzsefyárosi Önkormányzat

Képviselő-testtiletepäIyázattÍjarlhatarozottidőtartamrabizzameg.

A költségvetési szerv gazdasági vezďojének kinevezéSe' vagy megbízása, felmentésą vagy a

megbízás visszavonása, díjazźsźnak megállapítása apolgármesteľ hatáskörébe tartozik.

9. A költségvetési szeľv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony

megieliilése:

- kĺjzalkalmazotti jogviszony, melyre a kĺjzalkalmazottak jogźilásarő| szőIő 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezéseit,

- munkaviszony, melyre a Munka Törvénykönyvéről sző|ő 1992. évi XXII. tĺirvény

rende lke zé seit kell a|ka|mazĺi.

10. A feladat e||átását szolgálĺí tinkormányzati vagyon:

a Budapest VIII. keľiilet ingatlan-nyilvantaľtásban 35086 hĺsz. a|aÍt felvett 169,2 m2

alapteľiiletú, 1084 Budapest, Mátyás téľ 15. sz. a\att, taláIhatő ingatlan székhelyként

haszná|ata,
- a Budapest VIII. keľtilet ingatlan-nyilvantartásban 35723lN27 Łrsz. alatt felvett 94 m2

alapteľületú,1082 Budapest, Baľoss utca 81. fszt.5 sz. (természetben Leonardo da V. u.

2 l A.) a|att talźihatő ingatlan iroda,

- a Budapest VIII. kerĹilet ingatlan-nyilvántartásban 34924 hĺsz. alatt felvett 39 m2

alapteľületű, 1082 Budapest, Déri Miksa u. 3. alatt ta|áIhatő ingatlan iroda,

- a Budapest VIII. kerület ingatlan-nyilvántartásban 35123111 hĺsz. alatt felvett 3795 m2

természetben Teleki Lász|ő téren találhatő piac,

- a35332hrsz. alattfelvett 840 m2 tęrmészetben a Budapest, VIII. kerület Karácsony S. u 1.

taláIhatő idei gl ene s piac,

- a35333l:ľsz. a|att felvett 278 m2 természetben a Budapest, VIII. kerület Kaľácsony S. u 3.

ta|á|hatő idei gl ene s pi ac,

- a 35331 hĺsz. alatt felvett 772 m2 természetben Budapest, VIII. kerület Szerdahelyi u. 17.

ta|á|ható i dei gl ene s p i ac,



- a 34675l2/N33 hrsz. alatt felvett 80 m2 teľmészetben Budapest, VI[. kerület Népszínház
u. 14. található piacruktźr,

- azingatlan-nyilvántaľtásban 35298ltĺsz. alatt felvett 1970 m2 teľmészetben Budapest, VIII.
kerület Dankó u. 3-5. taláIhatő géptároIő,

- a 35282 |lĺsz. a|att fęlvett 2127 m2 természetben Budapest, VIII. Koszorú u. 4-6. iľoda,

szá|Iáshasznźiata,

- vagyoni éľtékű jogok, tźlrgyi eszközök (gépek, beľendezések, felszerelések, jáľművek stb.)

haszĺá|ata á|Iő eszko z l eltár szerint.

A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testület á|tal alkotott rendeletekben meghatározott

szabályok az irźny aďők.

11. A kiiltségvetési szeľv képviselete:
A költségvetési szeľv vezetője, valamint az áIta|a megbizott do|goző'

Záradékz

Jęlen egységes szetkezetbe foglalt alapítő okiľatot Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet

Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testülete ...1201'2. (I.19.) szźtm'ű hatźrozatáva|

elfogadta, és ęzze| egyidejűleg a jelen a\apítő okiľat a Képviselő-testület 40812011. (X.20.)

száműhattrozatával kiadott a|apitő okirat helyébe lép.

Hatályos: 2012, február 1.

Budapest,2012.

Dľ. Mészáľ Eľika

a jegyzőt helyettesítő a|jegyző

Dľ. Kocsis NIáté

polgáľmester


