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Képviselő.testü lete számár a

Tisztelt Képvise|ő-testĺilet!

A Képviselő-testĺilet |5/20|2. (I.19.) szátműhatźnozatában fogadta el a Józsefuárosi Város-
üzemeltetési Szolgálat (a továbbiakban: WSZ), mint önállóan miĺködési és gazdálkodó ktilt-
ségvetési szerv a|apítő okiratźú, me|y f0|2. februáľ l.jén lépett hatő|yba" ezt követően a Kép-
viselő-testii|et a 33/201f. (II.\f.) száműhatźrozatában fogadta e| a IYSZ Szeľvezeti és Mű-
ködési Szabéiyzatźú. A JVSZ szervezeti egységeinek megoszlása:

-Igazgatőság: biztosítja aJYSZ feladat-ellátásának adminisztratív és gazdáikodási hź,Í'terét,

. rónÚr Biztonsági Csopoľt: e||őtja a IYSZ közrendvédelmi feladataiĹ
- Szakmai Központ: e||éija a IYSZ köztisztasőgi, karbantaľtĺísi, fenntaľtási, élhetőség-

bizto s ítas i fe|adatait,
- Teleki téri piac: biztosítjaJózsefuáľos lakosságának olcsó és jó minőségu árukkal való ellá-

tásáú,
- LÉLEK Ház és LÉLEK Pont miiködtetése a LELEK-Pľogľam keretén belül'
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E|őterjeszÍő: dr. Kocsis MlÍté polgđľmester

A képviselo-testiileti ülés idĺĺpontj a: 2012. március f2. .. sz. napirend

Táľgy: Javaslat a közbiztonság helyi fe|adatainak raciona|ĺz á.Iásár a

A napirendet nyílt Ĺilésen kell tĺáĺgyalni, ahatározat elfogadásrĺhoz egyszeru, a ľendelet elfogadásrához

minĺĺs ített szav azaÍtőbbs ég sztikséges.

ELoKÉsZÍTo SZERVEZETI EcysÉc: Ecyzol ra's[{Er
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgá|tatási Bizottság véleményezi

Hattn ozati iav as|at a bizottsźte sZźLmáLr a:

A Váľosgazdálkodĺási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselo-testületnek az e|iĺterjesztés meg-

tźnsva|ását.



A JóFIÚK Biztonsági Csopoľt a kerĹileti biaonsági-rendészeti feladatok ellátĺásában közre-
műkiidik, va|amint elllźt órző-, védő feladatokat. A szervezeti egység modern tęchnikával van
felszerelve, tagjai jó ťlzikai képességekkel és gyakoľ|atitapasztalattal ľendelkeznek' műktidé-
sük alapja a megelőzés.

A Józsefrárosi Közteriilet-felügyelet keriiletőľeinek fobb feladata:
. jőrőrszolgálat keretében kiizreműködői minőségében segíti a kiizteriilet-feltigyelő és a

parkoló őr munkáját,
- jelenlétével és szóbell felhívásával megakadá|yozza a közteľtlleten megvalósuló jtlgsérĹő

cselekményeket,
- felderíti az illegális hulladék elhelyezéseket, eljár a ktiztertilet-felĹigyelői intézkedést nem

igénylő esetekben,
- az önkoľmányzati vagyon védelme, orzése,
- őrzo-, védő feladatok iinálló ęllátĺísą
- a parkoló ellenőrtikkel, paľkolóóľa karbantartókkal közös feladat ellátás soľán a szemé-

|yek, pénz és technikai eszközök védelme.

Fentiekből |áltható, hogy a két intézmény szeÍvezeti egységei által ellátott feladatok között
tapaszta|hatő némi páľhuzamosság és átfedés. Javasolom annak a lehetőségnek a megvizsgá-
lását, hogy a jövőben Józsefuáľosi KözterĹilet-feltigyelet szervezetén működő keriiletőrség,
valamintä Jóżsefuáľosi Váľosüzemeltetési Szolgálat szervezeténbelül mĺÍktidő JóFIÚK BiZ-
tonsági Csoport egy szeÍvezeti egységként a Józsefuárosi Közteľiilet-felügyelethez ľendelten
műkiidjiin. A javaslat kidolgozásáig és elfogadásáig javasolom a közbiztonsághelyi feladatai-
rő| és az önkoľmányzati vagyontárgyak ezze| ösuefiiggő védelméről szóló rendelet hatályba
lépésének módosíüísát

II. A térmegfigyelő szolgálat Józsefráros közbiztonságźnak javítélsáľa iľányuló feladatainak
az e|te|t 13 évben jól megfelelt, hiszen fe|hasznéiátsával sikeresen visszaszorítísra keriilt a
prostifució, látványosan csökkentek aköznyugalmat séľtő és az erőszakos bűncselekmények,
és számtalan btĺnĹigy sikeres megelőzésében, megszakításábanjźúszottmeghatározó szerepet.
A Józsefuárosi Közteriilet-feltigyelet megalaku|ása őta a téľmegírgye|ő szo|gźiat mÍĺkiidési
prioľitásában azonban nem töľtént változáts. A korábban ésszerĺi és szükséges bűniigyi centri-
kusság továbbra is megmaradt, ám ez aközręndészeti felfogás nem tudta kiak,nazni az öná||ő

közterület-felügye|eti munka nýjtotüa lehetőségeket, ennek megfelelően támogatást sem tu-
dott nyújtani a Józsefuáľos közterĹileteinek kiiztisztasága" közrendje védelĺnében eljáró Kiize-
riilet-felĹigyeletnek. A téľmegfigyelő-szolgálat nem csak a közteriilet-felügyelő, rendőľ és
keľületőr tĺsszetételű gépkocsizó járórt irányítja" hanem a Közterület-felĹigyelet valamennyi
kiiztertileti feladatot ellátó kt'ztisztviselőjének és alkalmazottjőnak irźnyításźlt is végzi, így
minden észlelt eseményhez azadekvát intézkedő személy(eke)t tudja irźtnyítani. Azza|, hogy a
mindenkori térmegfigyelő szolgálatban tevékenykedő rendőr e szolgálatának ideje a|atĺatér-
megfigyelő szolgálattól kapja konkrét feladatait, biĺosítani |ehet azt, hogy a kerĹilet számára
inpľoduktív feladatok végzése nem vonja el a közteľĺileti jelenléttől.

A koľábban talán indokolt biĺnügy centrikus súlypont eltolódását segíti a ktizterĹilet-
felügye|etekľől szóló töľvény módosítása, amely a közteľĹilet-felĹigyeletet is felhatalmazta a
téľfiryelő rendszerek működtetésére. A töľvényi váútozźls lehetőséget biztosított an4 hogy a
térfigyelő rendszer mÍĺkiidtetését, feĺntartátsált az önkoľmányzat költségvetési szerve aKőzte-
ľtilet-felügyelet lássa el. A téľfigyelő rendszer ktizpontja _ a Mátyás téri süllyedő bójás foľga-
lomirányító rendszer központjával egyiitt - jelenleg a VIII. kerületi Rendőľkapitányság Víg
utcai épületében van.



A rendszer elhelyezésére szolgáló épiilet és helyiségcsopoľt ál|apota, valamint a ľendszeľ biz-
tonságos fenntaľtĺása miatt sziikségesnek taľtom megvizsgálni a költözés jogszabályi, techni-
kai és anyagi lehetőségét hogy a jiivőben _ Íigyelemmel a kamera rendszeľ fejlesztési igényé.
re is _ a központ a jelenleginél modernebb és nagyobb irodahelyiségben nyerjen elhelyezést.
A közterület-felügyeletről szóló töľvény a felügyelet feladataként közręmiĺkiidést ír elő a köz-
tisztaságľa vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésébęn. Az emberi és anyagi eľő-

források optimálisabb kihasználást segÍthetné,ha atéľťrgyelő rendszer ktizpontja a Közteriilet.
felügyelet telephelyére kerĹilhetne, iľányítási, munkaszeľvezési szempontból hatékonyabban
miĺködhetne a központ a Feliigyelet közvetlen irányítősaa|att.

A Képviselő-testiilet döntését az á||amhźntartásról sző|ő 2011. évi CXCV. töľvény 9. $ -ában

foglalt jogkiiľében eljáľva hozza meg' a rendelet alkotás a helyi tinkoľmányzatokról szóló
1990. évi LXV. töľvény 10. $(1) bekezdés a) pontja alapján a képviselő-testület hatĺísköľéből
nem ruhĺázhatő éú.

Kéľem a hatétr ozatij avasl at valam int a rendelet tęrv ezet e lfo gadását.

Határozati javas|at

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. felkéri a polgáľmesteľt, vizsgálja meg annak jogszabályi, technikai és anyagi feltételeit
és lehetőségét, hogy aJózsefuárosi KözterĹilet-feliigyelet szervezetén beliil miĺködő keľü-

letőrség, valamint aJőzsetvátosi Várostizemeltetési Szolgálat szervezetén beliil működő
ĺóľrur Biztonsági Csoport a jövőben ew szevezeti egységként a Józsefuáľosi Közteľü-
let-felügyelethez ľendelten miĺködhessen és javaslaüĺt a képviselő-testĺilet 201^2. ápril'isi
első ľendes üléséľe terjessze be.

2. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a térfigyelő központ áthelyezésének vagy egy új digitális
platfoľmon műkiidő központ létesítésének jogszabályi, technikai és anyagi feltételeit,
megtéľĹilési mutatóit vizsgéůja meg és javaslatát a képviselő-testiilet 2012. źpri|isi máso-

dik. ľendes testiileti Ĺiléséľe terjessze be.

Felelős: polgáľmester
Határidő: l. pont esetében a képviselő-testület 20If. ápri|isi első rendes iilésę, 2. pont eseté-

ben a képviselő-testĺilet2012. áprilisi második ľendes iilése.

Budapest, 2012. mfuciusff .

Törvényességi elllenőrzés :

Rimán Edina
jegyzó

nevében és megbízásából

//

dľ..Kósiś Máté
polgáľmester
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Budapest Fővá ľos VIII. keľiĺlet Józsefvárosi onkoľ mányzat Képviselő-testületének
..,. |20t2. (... ...) łinkoľmányzati ľendelete

a kiizbĺztonság helyi feladataiľó| és az iinkormányzatĺ vagyontáľgyak ezzel iisszefiiggő
védelméről szĺiló

|9 120|2. (I[. 08.) ii n koľmányzati ľend elet mód osításá ról

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testtilete a helyi tin-
kormányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény 16. $ (1) bekezdésében kapott fe|hata|mazźs
a|apjén, az Alaptörvény 3f. cikk (2) bekezdésében meghatĺírozott feladatkörében e|járva a
következőket rendeli el:

1. s A közbiztonság helyi feladatairól és az ö'nkormźnyzati vagyontárgyak ezze| összefiiggő
védelméről sző|ő |912012. (III.08.) önkormányzati rendelet 5. $-a helyébe a következő ren-
delkezés lép:

,,5. $ Ez a rendelet 2012, mź$us 15-én lép hatźiyba.,,

2. $ Ez a rendelet 20|f . mźĄus 15-én lép hatílyba.

Budapest, 2012. mźrcius ...

Rimán Edina
jegyzó

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ



Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvá-
ľosĺ Önkoľ mányzat Képviselő-testületének
a ktizbiztonság helyĺ feladataĺľĺil és az ön-

koľmányzatĺ vagyontáľgyak ezze| össze.
ftĺggő véde|méről szóló

|9 l20t2. Gn. 08.) iinkoľmányzati ľendele-
te

5. s Ez a rendelet}Dĺz. március 3l.én lép

hatályba.

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefvá-
ľosi onkoľ mányzat Képviselő-testĺiletének

........12012. (........) tinkoľmányzati ľende-
lete a közbiztonság helyi feladataiľól és az
iinkoľmány zati vagy ontárgyak ezze| össze-

fiiggő védelméľő| szóló

t9 12012. (trI. 08.) tinkoľmányzati ľendelet
módosításáľól

5. $ Ez a rendelet f0I2.május 15-én lép ha-

tá|yba,




