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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véIeményezi x
Humánszolgáltatási Bizottsá g v éIemény ezi

Hatźr ozati j av aslat a bizottsělg szźlméra:

A Vĺĺľosgazdálkodási és PénzĹieyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a
Képviselő-testtiletnek az előteri es ztés meŃáľsvalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény

A Képviselő-testület a 234/20I|. (V.19.) számű hatźlrozatában döntött a Józsefuárosi
Városüzemeltetési Szo|gá|at (a továbbiakban: JVSZ) a|apításźlrő|, alapfeladatainak meghatźtrozttsźrő|.
Ennek a\apján kerü|t kiadásľa az öná||őan működő és gazdálkodó kĺjltségvetési szerv - azőta több
alkalommal módosított - Szervezeti és Műkodési Szabá|yzata, a legutóbbi módosítását a Képviselő-
testület a 65/20|3. (II'f1 .) száműhatározatában fogadta el.

Józsefváľosi Váľosĺizemeltetési Szolgálat által ellátott feladatok
A JVSZ alapfeladataként a Magyarorszźtg helyi önkoľmányzatairó| sző|ő 201l. évi CLxXXx.
törvény 23. s (5) bekezdésében meghatározott feladatok kĺjzül e||źtja:

- a helyi közutak, közterek és parkok kezelését, fejlesztését és üzemeltetését;
- a hajlékta|anná vált személyek ellátásának és ľehabilitációjának, valamint a hajlékta|anná

vál ás megelőzésének binosítását;
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- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabtiyban meghatározott teľmékeik - értékesítési
lehetőségeinek biĺosítasát, ideérrve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

- a helyi közbiztonság biztosítástlban közremiĺködést, melyek az a|apiÍő kotelezo és ĺinként
vá||alt feladatai.

A Képviselő-testület a 408lf0l1. (X.20.) számű hatírozattxa| |étrehozta a Jőzsefvárosi Jófiúk
Szolgálatot és a JVSZ engedélyezett |étszámát 46 főve| megemelte, melyből 20 fő a Józsefuárosi
Jófiúk Szo|gá|at foglalkoztatottja. A képviselő-testiileti hatttrozat alapján a létrehozott szervezeti
egység munkaváĺlaloit a Munka l örvénykönyve alapján foglalkoztatj a a JY SZ.

A Józsefuárosi Jófiúk Szolgálat által ellátott feladatok a IYSZ Szervezeti és MĹiködési Szabźiyzata
szerint az a|ábbiak:

- a jogszabályi keretek között közreműködik Józsefuáros közterületi, közparkjainak,
j átszótereinek vagyonának megóvásában;

- a fenntartó źńtal jóváhagyott megállapodás a|apján rendőri, közteľület-felügyelői
intézkedéseknél igény esetén segítőként v esz részt;

- az illegális hulladék elhelyezés megakadályozására és felszámolására intézkedést
kezdeménye z az i||ętékes ható ságnál ;

- védik, őtzik az onkormányzati vagyont, a vonatkoző jogszabályoknak történő megfelelést
követően orző-,védő feladatokat lát el.

A Képviselő-testület a I0Iĺf01f. (III. f2.) szźtmű határozatában felkéte a polgármestert, hogy
vizsgźĺ|ja meg annak jogszabá|yi, technikai és anyagi feltételeit és lehetőségét, hogy a Józsefuárosi
Kozteriilet-felügyelet szervezetén beltil működő kerületőrség, valamint a Józsefuárosi
Városüzemeltetési Szolgálat szer:lezetén belül működő Jófiúk Szolgálat _ jelenleg Józsefuárosi Jófiúk
Szolgálat elnevezéssel - a jovőben egy szeľVezeti egységként a Józsefrárosi Köztertilet-feltigyelethez
rendelten működhessen.

A Keľületőľség által ellátott feladatok
A Józsefuárosi Közterület-felĺigyeleten (a továbbiakban: JKF) beltil működnek a końisztviselőnek
minősülő közterület-feliigyelők, akiket munkájuk során a keľtiletőrök segítenek.
A kerületórök feladata:

- a könerületi állomány á|ta| esetlegesen megvalósított nem kívánatos tevékenységek
felderítése, megfigyelése;

- a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátasának elősegítéseként személyek, pénz és technikai
eszközök védelme;

- teljesítési segédként vesz résń a távfelügyeleti rendszer iizemeltetésében a diszpécseľ és a
kivonuló szo|gá|at el|átásáv a|.

Fentiek a|apján megállapítható, hogy az önkormányzat vagyonának védelme érdekében két
költségvetési szerv míĺködik kozre, ezért a feladatraciona|izá|ás és a szeľvezetek proÍiltisztitása
érdekében szükséges 2013. május i-jével aIYSZ Józsefráľosi Jófiúk Szo|gtiataá|ta|e||ttott feladatok
áúhe|y ezése a J őzsefv árosi Közterület-felügyelethez.

A feladat ellátásĺának ź,liadásźlvall egyidejűleg áltadásra kerül a JKF részére a Józsefuárosi Jófiúk
Szolgálat źůta|használt ingat|an és táľgyĺ eszkiizök.

A feladatellátás átadásźpal egyidejűleg a JVSZ Józsefuárosi Jófiúk Szolgálatának munkavállalói a
JKF kerĺiletőrség elnevezésű szęľvezeti egységéhez kerülnek. A Szolgálatjelenleg 20 főt foglalkoztat,
akik kozül 18 fó a f01f. évi I. törvény hattiya a|á tartoző munkaválla|ő,2 fő pedig _ a titkárnői
feladatokat ellátó munkatáľs és avezető - közalkalmazotti jogviszonyban á'||.

A Közteľület-felügyelet a f0 fót Mt hatá'|ya a|á tartoző munkavállalói jogviszony keretében
fog|a|kortafia tovább.



Af fő köza|kalmazott munkajogi viszonyánakvá|tozźtsźlraaközalkahnazottak jogźilásáról sző|ő I992.
évi XXXIII. tĺiľvény (atovábbiakban: Kjt.) alkalmazandó, melynek 25lA. $-a szerint:

,,(l) Ha a munkáltató szemé|ye azétvá|tozik meg, meľt az a|apítő vagy a munkáltató dö,ntése

alapján a munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi
erőforrásainak vagy fe|adat- és hatásköľének meghatźrozott csoportja) a Munka Törvénykönyvě
vagy a köztisztviselők jogállásaról szóló töľvény hatá|ya a|áĺ tartozó.muhkáltató számára kerül
źÍadásra, a munkáltatő átadźsra kerülő szenĺezete, illetve tevékenysége keretében fog|alkoztatott
köza| ka| m azott köza|kal mazotti j ogv i szonya az źttadás időpontj ában megszĺĺn i k.''

Az źúadő és az áťvevo munkáltató legkésőbb az ź'iradást megelőzően haľminc nąppal korábban köteles
tájékoztatni a közalkalmamttat, a munkáltatónál képviselettel renđelkező szakszervezetet és a
közalkalmazotti tanácsot (közalkalmazotti képviselőt) az átadás
a) iđőpontjáról,
b) okáról,
c) a közalka\mazottakat érintő jogi, gazdasági és szociáIis következményeiről.
A tźĄékoztatással eg1ĺidejiĺleg az átadő és az átvevő munká|tató köteles íľásban tź!ékoztatni a
köza|kalmazottat aľĺ.ól', hogy az źttadást követően a közalkalmazott fog|a|koztaÍásźÍ az átvevő
biztosítja. A tá!ékoztatásnak taľtalmaznia kell a további foglalkoztatást.biztosító munkaszeľződés,
taľtalmi elemeire vonatkozó ajánlatot. Az ajźn|atot a Kjt. 25lB. $ rendelkezéseire figyelemmel kęll
megtenni. ... l

A közalkalmazott atéĄékoztatźskézhenléte|étől számitott tizenöt napon belül az átadó munkáltatónak
írásban nyilatkozik, hogy az áwevő munkáltatónál tĺirténő további fog|alkoztaÍásźthozhozzájáľu|-e. Ha
a közalkalmazott az e|őílt hatfuidőn beltil nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, mintha nem járulna
hozzá a további foglalkoztatásźlhoz.
Ha a közalka|mazott az áttvevő munkáltatónźi ti'Íténő további foglalkoztatásźlhoz nem jrírul hozzá, az
átadó munká|tatő az átadás napjával köteles írásban értesíteni a közalkalmazottAt a köza|ka|mazotti
jogviszony megszűnéséről, valamint kdteles a közalkalmazott szźtmára végkielégítést - hatáľozott idejű
jogviszony esetén üívolléti díjat - megfizetni.

A Munka Tĺiľvénykönyve hatá|ya a|ä taĺtoző munkavállalók munkaviszonyfua a 2012. évi I. törvény
a|ka|mazanđó, melynek VI. fejezete rendelkezik a munkáltató személýben bekövetkezettvźůtozásrő|.

,,36. $ (1) A gazdiasägi erység (anyagi vagy nem anyagi erőforrások szervezett csopoľtja)
jogiigyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és
kötelezettségekazáttadőrő|azttfuevómunkáltatóraszál|nakát.
37. $ Az átadó munká|tató az źttszá|lást megelőzően köteles tźtjékoztatĺi az átvevő munká|tatót az
źúszálllźssa| éľintett munkaviszonyokból, valamint a versenýilalmi megállapodásokbóI és a
tanulmányi szerződésekbő| származőjogokľól és kötelezettségekről. AtźĄékoztatás elmaľadása az
átvevő munkáltatóval szemben e jogviszonyokbő|származó igények érvényesítését nem érinti.''

A 38. $ az áwevő munkáltató feladatait, táĄékoztatási kötelezettségeit haĺározzameg. A 39. $ az źtadő
és az źúv ev ő felelősségéről rendelkezik.

,,40. $ (1) A 70. $-ban és a 77. $-ban fogla|t rendelkezéseket kell megfelelően a|ka|mazni, ha a
munkavállaló a munkaviszonyát felmondással arra hivatkozva szünteti meg, hogy a nrunkáltató
személyében bekövetkezett vźitozźs miatt a rä irźnyadő munkafeltételek lényeges és hátrányos
megvá|tozźtsa következtében a munkaviszony fenntartĺísa szźtmźra arányta|an sérelemmel járna
vagy lehetetlenné válna.
(2) A munkaválla|ó az (|) bekezdés szeľinti felmondást - a 67. $ (2) bekezdésében foglalt
szabályok alkalrmazźsáxal - köte le s megindoko| ni.
(3) A munkavźůlra|ő az (1) bekezdés szerinti fe|mondás jogźt a munkáltató személyében
bekövetkezettvźitozás időpontját követő harminc napon belül gyakorolhatja.''

TźĄékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a személyügyi mozgások soľán felmerülő esetleges
ttibbletfedezet biztositźlsa érdekében a JVSZ lgazgatőja a személyügyi megbeszéléseket kö'vetően

előterjesztést készít.

A Józsefuárosi Közteľület-felügyelethez kerülő új feladatokra és a munkavállalók elhelyezésére
tekintettel javaslom a Déri Miksa u. 3. szám alatti ingatlant telephelyeként megjelölni a KözterĹilet-



fe|Ĺigyelet alapító okiľatríba. Mivel ebben az ingat|anban műk<jdik a rÉlBr-pont, így az ingat|ant a
JVSZ a|apitő okiľatában továbbra is indoko|t a7Í feltiintetni. Azingat|an alapterĹilete |56 mf, amibőt
39 m}-t továbbľa is a JVSZ használ - I-Érpr-pont -, a fennmaradó reszt pedig a Józsefuárosi
Közterület-felügyelet.

A JVSZ az ideiglenes piac őrżését jelenleg a Józsefuárosi Jófiúk Szolgálattal |źitja e|. Tekintettel arra'
hogy ezen őrzési feladat az túszervezést követően is a JVSZ fe|adata marad, ezért a piac őrzésére
fedezet biztosítása szükséges, melynek összege 2013. máĄus 01. - 2013. decembeľ 3l. közötti
időszakľa bruttó 9.100 e Ft, melynek fedezete a JVSZ.nél biztosított.

A feladat źúszervezésével egyidejűleg szükséges a JVSZ és a Közterület-felügyelet alapító okiľatanak
és Szeľvezeti és MűködésiSzabáiyzatźnak módosíĺása is.

A feladat źúszewezésével kapcsolatos pénzügyi fedezet a JVSZ költségvetésében rende|kezésre áll és
20|3. m{{us 01. napjától összesen bruttó 4I.239.42| Ft átcsopoľtosítása.szükséges a Józsefuárosi
Közterület-felügyelet részérę.

Fentieken kívü| a JKF 2013. évĺ költségvetésének további módosítási indokai aza|á,ŕ)biak:

A foI3. évi költségvetésről sző|ő 9l2O|3. (II.zf.) önkormányzati rendelet.14. sz. mę||ék|et fl|/|.
sorszámú pontja 3010l címen a JKF székhelyén, a Német u. 17-19. szźtm a|atti ingatlan hátsó
épületrészének fetújításáľa vonatkozóan 30'000 eFtzálrolrásáttarta|mazzaa bevételek teljesü|éséig. A
Képvise|ő.testiilet 377/20L2. (XI.08.) és a 4f9/2012. (XI.o6.) számű'hatźrozata a|apján a JKF
|étszátma}0|3. januáĺ 1. napjával töľtént 19 fővel bővtilt, mely létszámbővítés indokolttĺá teszi, hogy a
hátsó épületrész fe|t$ítźlsa (különösen nyílás záró csere, fíĺtés korszeriĺsítés, tető javítás, elektromos
hźúőzat felúj ítĺása stb. ) elkezdődj ön.

A2oI3. évi költségvetésben foglalt e\óirányzatokhoz viszonyítva a bevételek teljesi.ilése időarányosan
bevételi többletet mutat. A bevételi többletet a díjfizetó övezetbe bevont új teľiiletek hatékony 

,

üzemeltetése, valamint a közterület-felügye|etre vonatkozó 2012. évbentöbb ízben változó jogszabźúyi
környezet - mely azźů|ampo|gźlrokbefizető haj|andóságánakemelkedésével járt - eredményezte.

A 2013. évi költségvetés adatai a|apján a JKF bevételi e|óirányzata január l.-februáľ 28. kijzötti
időszakľa időaľányosan szźtmitva |73.384 e Ft (a 2013. évi bevételi e|őirányzat az egyszeri,
végrehajtási bevételekkel korrigált összegben 1.040.301 e Ft). Fenti időszakľa a ténylegesen teljesült
bevétel233.056 eFt.
A januáľ 01-február 28. napjáigteľjedő időszakľa teljesiilt bevételi többlet összege 59.672 eFt.

Fenti adatok a|apjźnjavasolt a 30101 címen szereplő 30.000 e Ft felújítási etoirányzat záro|ás a|ó|
történő feloldása, ezze| egyidejűleg a I|705 címen az egyéb felhalmozási kiadáson beltil a
felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsĺinök e|őirányzatáĺból 30.000 e Ft zárolása javasolt. A becsült
értékre tekintettel közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

A Képviselő-testtilet döntése a Magyarország helyi ö'nkoľmányzatairól sző|ő 2011. évi CLXXXX.
töľvény 4l. $ (2) bekezdésén, (6) bekezdésén és a42. $7.pontjánalapul. '

A fentiek a|apjátn kérem az a|źlbbihatározati javas|at elfogadását.



HATÁRoZATI JAVAsLAT

A Képviselő-testü|et úgy diint' hogy

l. a) a Józsefoárosi VárostizemeltetéSi Szolgálatná| 2013. április 30-i hatállyal me$szĺinteti a
Józsefuárosi Jófiúk Szolgálat elnevezésű egységet és ettől az időponttól ńegszűnik a
költségvetési szerv ezen fe|adata, és ezen fe|adatot 20|3. mź$us 01. napjáÍól a Józsefuárosi
KöztcrĹilct-fcliiryclct lótj a el.

b) a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat 20l3. május !-jén aza) pont szerinti felądatellátást
biztosító eszközöket ingyenesen átadja a Jőzsefvźrosi Közterület-felügyelet részére. Az źúadás-

átvéte|ĺebonyolítására felkéri a költségvetési szervek vezetőit. :

2. a határozat 1. pontja alapján f0|3. mtĄus l-jétől kijelöli a Józsefuárosi KöZteřĺilet-felügyet
telephelyként a Déri Miksa u.3. szźtm alatti ingatlant

3. a kőzsefvárosi Várostizemeltetési Szolgálat engedélyezett |étszźLmźLt 2013. május l-től.20 Íőve|

csökkenti (80102 cím önként vállalt feladat), így a költségvetési szerv engedélyezett|étszáma |35
főrőI 115 főre módosul.

4. a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat 20|3. évi kö|tségvetését az e|őterjesztés 1. számú és

az I/b. szźtmű melléklete szerint módosítja.

5. a,Teleki Lász|ó téri ideiglenes piac órzésére 2013. májtls 0l-től 2013. december-3l-ig 9.053,0 e '- '

Ft-ot biztosít a Józsefilárosi Városüzemeltetési Szo|gálat költségvetésén belül. 
:

6. a Közteriilet- feliigyelet engedé|yezett |étszźmźtt 2013. május l. napjától 20 fővel'(30104 cím
önként vállalt feladat) 20 fóvel megemeli így az költségvetési szerv engedélyezett|étszátma 138
főről l58 főre módosul.

7. a Közterület feliigyelet 30104 círn finanszírozźsi bevételen belül a műk<jdési irányítószervi
támogatásként folyósított fizetési szźlmlrźtn töľténő jóváírás e|oirźnyzatát 40.996. e Ft-Ííl; a
felhalmozísi irányító szervi támogatásként folyósított fizetési szám|án töľténő jóváírás

e|oirányzatźlt 1.143 e Ft-tal megemeli.

8. a Közteľü|et-feltiryelet 301041 cím kiadás személyi juttatĺás e|oirźnyzatáú 23.448 e Ft-ta|, a
munkáltatót terhelő és szociális hozzá|ámlrálsi adó e|ókálnyzatźlt 10.524 e Ft-tal, a dologi
e|őirényzatźń 6.124 e Ft-tal, a felhalmozás e|őirźnyzatźú |.|43 e Ft-tal megemeli. : -. .

g. felkéri a Jőzsefvárosi Városiizemeltetési Szolgálat és a Közteľület-felügyelet vezetójét, hogy ą
. feladat źúszsrvezésével érintett munkavállalók úgyében a Munka Törvénykönyve és ą Kjt- szerint

10. ;"ĹbJľ;ffi;:ffijffiľ.",ľ,?,"J'],i,".u,aKözterĹi|et-felügye|et vezetőjétahatźrozat'
1. pontja szerinti a|apítő okirat és a szervezeti és míĺködési szabźúyzat módosítĺísának
előterjesĺésére a Képviselőtestiilet 2013. április havi második rendes ülésére.

11. a9l20I3. (Il.22.)önkormányzati rendelet L4. sz.melléklet 2lIlI. sorszámri pontja, 301ói címen a
Német a. |7-I9. szźm a|atti ingatlan hátsó éptiletrészének fe|t$itásfua vonatkozóan 30.000 e Ft
felújítási kiadás e|őirányzatźú a záro|źs aló| feloldja, ezze| eryidejtĺleg a ||705 címen.az egyéb
felhalmozási kiadĺáson belül a felhalmozásra, felujításra nyújtott kölcsönök e|óirányzatźlbő|
30.000 e Ft-ot árol.

12. felkéri a Polgármesteľt, hogy a batáĺozat 4., 7.,8., 11. pontjában fogla|takat a költségvetés
következő módosításánál vegye figyelembe.

73. a hatźrozat 1l. pontjában szereplő építési beruházáshoz sziikséges közbeszęrzési eljáľás
lefolýatására felkéri a Józsefuárosi Közteriilet Feltigyelet lgazgatőjźú.

Felelős: |.a),2- 8., ||.-1f ,pont esetén polgármester
1.b),9.-10. pont esetén a Józsefuárosi Városüzeme|tetési Szolgálat és a Józsefrárosi
Közterĺi let-fe l ti gye let v ezetőj e



13. pont esetén a Józsefuárosi Köĺerület-felügyelet vezetóje . .' . . ....

Határidő:1.pontesetén2013.áryri|is30.és2013.május01.:
2.-8. pollt esetén 2013. május 01.
9. pont esetén 2013. márcitls 20.

1 l. pont esetén 2013. mátrcius 20.
|f. pont esetén a költségvetésrő| szóló rendelet következő módosítása
13. pont esetén akőzbeszerzési eljárás megindításáľa f073 . március 20.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Józsefváľosi Váľosĺizeme|tetési Szo|gálat;
Józsefváľosi Közterĺilet-fetügyeleto VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési ÜgyosztáIy
Gazdálkodási lľoda, Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2013. mfucius 13. 'lw
-aPr .ý J. l1l -ł\ '- !|!Ý brrvv

í řo".i. fuĺ.o
polgáľmester

Töľvényességi el|enőrzés:
Rimán Edina

jegyzó
ner'ében és megbízásából

/, ,ĺUpv fuSĄ
Dr. Mészĺár Erika

a|jegyzó
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