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Szolpálat feladatainak hatékonvabb ellátásáľa

A napirendet nyílt iilésen kell taľgyalni, a dĺintés elfogadásźlhoz minósített szavazattöbbség
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Váľosgazdálkodási és Pénzü5ri Bizottság véleményezi

Hu m án szo l gá lta tá s ĺ Bwotts ág v élemény ezi

Hatźr ozati j av as|at a bizottság szźlmér a:

Tĺsztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények

A Józsefuáľosi KözerĹilet-felügyelet, mint költségvetési szerv létrebozäsźtől a Képviselő-testĺ'ilet
2003-ban (425/2003 ' (x. 16.) szźtmű képviselő-testületi határozat) döntött. Az azóta eltelt időszakban
több a|kalommal módosult a költségvetési szeľv kozfe|adata, tevékenysége. A Képviselő-testiilet a
482/2009. (XII. 2.) számű hatánozatźtban dĺintött a józsefvárosi köĺeriileti parkoltaĺás önálló
megvalósÍtasáróI. A képviselő-testtileti határozatnak megfelelően, a parkolási ľendszer üzemeltetése is
a Józsefuárosi KözterĹilet-felügyelet által történik.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv székhelyén (Német u. 17.-19.) és aJózsef u.
|5.-17 . szám alatti telephelyén |túja e| feladatait. Engedé|yezett |étszźlma l 58 fő, akik köztiszwiselők,
il l etve lĺ/:t. hatźiy a a|á tartoző munkavál lalók.

A Képviselő-testtilet 2011-ben a234/201l. (V.l9.) számú határozatábandöntött arľól, hogy mint a
Teleki téri piac intézményfenntaľtója, ezen költségvetési szerv elnevezését 201l. július l-jétől
Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szolgálat elnevezésľe módosítja, és eg1ruttal alaptevékenységét a
köztisztasági feladatok ellátásával kiegészítette. Ezt követoen u önállóan míĺködő és gazdálkodó
költségvetési szerv tevékenysége folyamatosan bővült többek között a helyi közutak és közteľületek
fenntartásáva|.
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Feladatait a székhelyén (Mátyás téľ 15.), valamint a Dankó u. 3-5., a Leonardo u. 2/A és a Magdolna
u.4. szźtm alatti telephelyén látja el. Engedélyezett|étszáma 105 fő, akik közalka|mazottak, illetve Mt.
szerinti besorolásri munkavál|alók.

il. A beterjesztés indokolása

Józsefoáros terĺiletén az idoszakban jelentős ménékben megnőtt az i||egźůis szemét mennyisége, a
Józsefuárosi Városüzeme|tetési Szo|gźiat havonta 650 m3 szemét-összegyÍĺjtését, szti|ításźú |átja e|,

amely éves szinten 50-52 mi|lió Ft kiadást jelent.

E probléma megoldása éľdekében és koztisztaságga| összefüggő szabálysértőkkel szembeni
hatékonyabb fellépés érdekébenjavaslom' hogy ajövőben koncentrźitan egy költségvetési szerv lássa
el a kĺjzrendi/közterĺilet felügyeleti és a településtisztasági feladatokat.

Ezen javaslat további indoka, hogy a jelenlegi Józsefuárosi Közteľület-felügyeletet érintően a
Képviselő-testiilet a28912013. (vII.l7.) száműhatátrozatétban úgy döntött, hogy 20|4. január l-jétől
Józsefuárosi parkolás-gazdálkodási ľendszeľt bővíti, oly módon, hogy 55 db rij parkolójegy kiadó
automata kerül kitelepítésre, az eddigi l855 díjfizetó zőnźha tartoző parkolóhely 3f83 iú férőhellyel
bővĺil. Ezen túlmenően 589 fővárosi tulajdonban fizető paľkolóhely üzemeltetési feladatait is ellátja. E
feladatellátás érdekében a Józsefuárosi Közterĺilet-feltigyelet engedélyezett parko|ó óri létszźma20|4.
január 1-jétő.l..15 fővel megemelésre került, melynek a|apján a parkoló-Ĺizemeltetési |étszám 43 főrőt'
58 fóľe emelkedik.

A költségvetési bevéte|eket képezó parkolás-üzemeltetést mely a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 201l. évi CLXXXIX. törvény (Mt'tv.) 23. $ (5) bekezdés 3. pontja szerint
kötelező önkoľmányzati fe|adat _ cé|szerű a közteľület-felügyeleti feladatokat ellátó szervezettó|
e|vá|asztani.

ilI. Tényállás

Fentiekben jelzettek megvalósítása a két költségvetési szerv közötti fetadatátszervezését igény|i az
alábbiak szerint:

2013. november 01-jétől a Józsefuárosi Közteriilet _ felügyelet jelenlegi feladatai közül a közterület-
felügyeleti feladatokat, a térfigyelő-kamerarendszer miĺködtetését, a kerékbilincselési feladatokat, a
keľületőľségi feladatokat źúadjaa Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálatnak.

A fe|adatáúszervezés a|apjźłn a két köItségvetési szerv nevét módosítani szükséges, melyre
vonatkozóan javaslom:

- a Józsefuárosi Köztertilet-felügyelet neve 2013. november 01-jétől Józsefuárosi Parkolás-
üzemeltetési Szolgálat névre módosul, mely elnevezésből adódóan kizátrő|ag parkolás-üzemeltetés
feladatait |źtja e|.

- aJózsefvátľosi Viárosüzeme|tetési Szo|gźiat neve 2013. november 01-jétől Józsefuárosi KöZteľület-
felügyelet és Viárosüzemeltetési Szolgálat névre módosul, mely a|apján feladatai: a közterület-
felügyeletei feladatok, a településüzemeltetés, a Teleki téľi piac mĺĺködtetése, a kerékbilincselési
feladatok, a keriiletőrségi feladatok' atérfigyelő-kameraľendszer működtetése.

A fe|adatźttszervezés következtében jelen előteľjesztésben ismertetésre kerül a költségvetési szervek
telephelyeinek, engedélyezett|étsz.ámának, foglalkoztatotti jogviszonyának vźůtozása.

w. Jogszabályĺ köľnyezet ismeľtetése

A Képviselő-testtilet döntése azMötv.13. $ (1) bekezdés 2. pontjźn,14. pontján, l7. pontján, a 23. $
(5) bekezdés 1. pontján,3.-4. pontján, 16. pontján, a 4I. $ (2) bekezdésén és (6) bekezdésén, a 42. $ 7 .

pontján alapul, valamint az ái|amháztartásľól szóló 20II. évi CxcV. töľvény 8. $ (l) bekezdés b)
pontján,9. $ (6) bekezdésén.



v. Döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

rÖr,ľsÉcvETÉsl sZERvEK Ár,r.łĺ, ELLÁToTT És 20 13. NovEMBEn ĺ-ľBľŐr,
ELLÁTA}IDo rnĺ.ĺna,ľox

Józsefváľosĺ Kłizterü|et-felĺi gyelet

2013. október 3l-ig

Jĺózsefváľosi Paľkolás-üzemeltetésĺ Szolgálat

20l3. november 01-jétől

3 0 I 0 1 cím közterület-fe lügveleti feladatok 30I05 cím parkolási feladatok

3 0I0f cím térfi svelő-kamerarendszer míĺködtetés

30103 cím kerékbilincselési fe|adatok

30l04 cím kerü|etőrsési feladatok

30l05 cím parkolási feladatok

Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Józsefváľosi Kiizteľület-felügyelet és
Váľosüzeme|tetésĺ Szolgálat

2013. október 31-ig 2013. november 01-jétől

ror.ľsÉcvETÉsl SZERVEK ENGEDÉLYEZETT ľs zors. NoVEMBER 1-JEToL
ENGEDELYEZETT l,BľszÁľu' És ĺocvrszollYA

Józsefoáľosĺ Ktizteľület-felĺĺgyelet Józsefváľosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat

2013. október 31-ig 2013. november 0l-jétől

engedé|yezett|étszźtm: l58 fő engedélyezett létsám: 50 fó

kozteriilet-feliig,,elők 66 Í,ő ftözszolgĺźIati
fiszniselők, Kttv.)

parkolds-üzemeltetési feladatokat ellótók 50 Íő
(közalkalmazotti i ogviszony, Kit. )

keľĺiletőľök 4l ffi (munkaviszony. Mt.)

80I0I cím lgazgatósĺźg, mely tartozik igazgató,
igaz gató- he lyette s, titkárs ógv ezető, sz emélyügł,
sazdasási szerýezet

80]01 cím lgazgatósóg, melyhez tartozik:
igazgató, igazgató- helyettesek, titkársógvezető,
személyügy, sazdasági szervezet

80 1 03 cím településüzemeltetés-szakmai központ
feladatai

80 l 03 cím telepiilésüzemeltetés-szakmai központ
feladatai

80l05 cím Teleki téri piac működtetése 80105 cím Teleki téri piac működtetése

80 l 06 cím közterület-felĹieyeleti feladatok

80 1 07 cím kerékbilincse|ési fe|adatok

80108 cím kerületőrséei feladatok

80109 cím térfigyelő-kamerarendszer
működtetése



kerékbilincselési feladatokat ellátók 8 fő
(munkaviszony, Mt.)

parkolási feladatokat ellátók 43 fo
(munkaviszony, Mt.)

A Józsefuárosi Közterület-felügyelet jelenleg aközszo|gálati tisztviselőkről sző|ó fĺ|l. évi CXCX.
törvény (Kttv.) hatá|ya a|átartoző szervként működik, tekintette| aľra, hogy a közterület-feli'igyelők -
a köztertilet-felügyeletről szóló |999. évi LXIII. törvény 2. $ (1) bekezdése alapján _ köztisztviselők.

A Kttv. hatá|ya a|ä tartoző szerv esetében lehetőség nyílik _ a munka törvénykönyvérő| sző|ő 2012.
évi I. törvény (Mt.) szerinti munkaviszoĺyban töľténő fogla\koztatásľa, melynek alapján a Józsefuárosi
Közterület-feliigyeletnél afenti személyi körkivételéve|azMt. hatálya a|átartoző munkavállalók.

A Józsefuárosi Közterület-felügyelet vezetóje a fentiekre tekintettel hatáĺozat|an időľe létesített
közszo|gá|ati jogviszonyban á||,hatélrozat|an időre szóló vezetói megbízással.

A fe|adatźńszervez'ést követően a Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat valamennyi
foglalkoztatĄa a közalkalmazottakjogállásáról sző|ő 1992. évi XXXIil. törvény (Kjt.) hatálya alá
fog taľtozni, azaz jogviszonyváitás következik be. A Kjt. hatźůya alá történő átsorolásra a Kttv. 7f. s-źLt
kell alkalmazni.

A Józsefuárosi Közterület-feliigyelet vezetoje is a Kjt. hatá|ya alá fog tartozni, a jogviszonyváltás
a|apjźtn határozat|an idejű közalka|mazottijogviszonyba kerül, a vezetíĺi megbizatása 5 év hatźrozott
időtaľtamúra változik.

Józsefváľosĺ Váľosiĺzemeltetési Szolgálat

20l3. október 3 1-ig

engedélyezett |étszám: 1 05 fő

Józsefvárosi Ktizterĺilet-felĺigyelet és
Váľosüzemeltetési Szolgálat

2013. november 01-jétől

engedé lyezett |étszźtm: 2| 3 fő

Igazgatósóg 15fő Igazgatóság, melyhez tartozik: igazgató,
igazgató-helyettesek, titkarsógvezető,
személyiigł, gazdasági szervezet, osszesen 25 fő
(19 Íő kÓzszolgólati tisztviselő, 6 Íő Mt. hatólya
aIó taľtozó)

településiizemeltetésĹszakmai központ 84 fó településüzemeltetés-szakmai központ feladatai,
összesen 86 fő (6 fcí közszolgálati tisztviselő, 80
fő Mt. hatźlya a|á tartoző\

Teleki téľi piac 6 fő Teleki téri piac működtetése, összesen 6 fő (2 fő
közszo|gźůati tisztviselő, 4 fő Mt. hatá|ya a|ál

tartozó\

köĺerület-feltigyeleti feladatok 55 fő
közszo|uáL|ati tisztvi selő

keľékbilincselési feladatokat ellátók, összesen 10

fő (2 fő kozszo|gźůati tisztviselő, akik közteriileti
felüsyelők. 8 fő Mt. hatá|vaa|ätartoző\

keľületőrségi feladatokat ellátók 28 fó Mt.
hatźt|va a|átartoző

térľlgyelő-kameľarendszer mĺĺködtetése 3 fő
közszo|sźL|ati ti sztvi selő



A jelenlegi engedélyezett létszámbó| 2I fó a K.jt. haĺálya, 84 fő azN.ĺt. hatźůya alá került besorolásra,
ugyanakkor a költségvetési szerv valamennyi foglalkoztatottja a Kjt. hatálya a|átartozik.

A fe|adatátszęrvezést követően 108 fő (jelenleg a Józsefuáľosi Közterület-felügyeletnél
foglalkoztatott) átvételre kerül, a költségvetési szerv engedélyezett|étszáma213 főre módosul.

A költségvetési szervnél szintén jogviszonyváltás következik be, tekintettel arra, hogy a szeĺl
alaptevékenysége a közterület-fe|ügyeleti feladat ellátĺása |esz, ezért a Jőzsefuźrosi Közteriilet-
felügyelet és Városiizęmęltętési Szolgálat a Kttv. hatéł|ya alá kęľtil. A köaęrülęt-feltiryelők megtaľtják
a Kttv. hatá|ya a|á tartozźsukat, valamint a kerékbilincselési és a kerületőrségi feladatokat ellátók
megtaľtj ák az Mrt. hatá|ya a|á tartozásukat. A j elenlegi Kjt' hatá|ya alä tartozó foglalkoztatottak a Kttv.
hatá|ya alá fognak tartozni.

A feladatátszervezésse| összefüggésben a munkatársakat az a|ábbi csopoľtokba lehet sorolni:
- akik jogutódlással, de jogviszonyváltás nélkül keriilnek át a Józsefuárosi Közterület-felügyelet

és Váro sü zeme lteté s i Szo|gá'|athoz,
- akik jogutódlással, de egyben jogviszonyvá|tással kertilnek át a Jőzsefvárosi Közteľület-

felügyelet és Vrárosüzemeltetési Szolgálathoz,
- akiknéljogutódlásnemtörténik,csakjogviszonyváltásrakerülsor.

A Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat vezetóje _ az igazgató _ a K.jt. hatá|ya a|á tartoző,S évre
szóló határozott idejű vezetőimegbizása van' a jogviszonyváltás a|apján azigazgatő is a Kttv. hatáiya
alá fo g tartozni, hatźlr ozat|an i dej iĺ vezető i me gb ízás s al.

osszességében a feladat ok źúszervezése miatt az Mrt. hatá|ya a|á tartoző foglalkoztat ottak |étszáma 34
fővel, a közszo|gźńati tisztviselők |étszáma 2| fővel trő, a köza|ka|mazotti jogviszonyban
foglalkoztatott létszám 55 fővel csökken (az engedé|yezett álláshelyekhez és a költségvetési szeľvek
jelenlegi SZMSZ-ben szabźúyozottaV'hoz viszonyítva), ugyanakkor a két költségvetési szervnél
engedélyezett álláshely bővítés nem lesz.

Mindkét költségvetési szeľv esetén a foglalkoztatĺási jogszabályok meghatfuozzźtk a besorolásokat és
azi||etményeket, pótlékokat is afe|adatźtszervezés miatt a foglalkoztatottak hátrányos helyzetbe nem
kerülhetnek, melynek a|apjźn, akiknek az i||etménye magasabb a jogszabźůyban meghatźtrozottzktő|,
úgy annak illetménye nem csökkenthető.

Az źúszewezéstő| az érintett foglalkoztatottakat 45 napon belĺ'il tájékoztatni és nyilatkoztatni kell,
hogy a munkáltatói és esetleg a munkaköri vá|tozást elfogadják-e. Amennyiben a munkavállalók nem
fogadják el, úgy az végkie|égítés jogcímén fizetési kö,telezettség terheli a költségvetési szeľvet,
önkoľmányzatot.

Az źltszervezés miatt a foglalkoztatottakhoz kapcso|ódó költségek - jelentős részben a béľek -
többletfedezetet igényelnek ebben az évben, mely kb. 1,5 millió Ft havonta, 2014. évre éves szinten 1 8

millió Ft. A Józsefuárosi Közteľület-feltigyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat dologi kiadásai is
többletfonást igényel ebben az évben, melynek összege 5-10 millió Ft köľül vźrhatő, tekintettel arra,
hogy a Józsefuárosi Közterület-feliigyeletnél nem maradt meg a miĺk<idéshez sztikséges e|óirźtnyzat
időarányos része. Mindezek a következő évek költségvetéseire tartós működési kötelezettséget
jelentenek, melynek forľását biztosítani kell.

TźĄékoztatom a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy a költségvetési szervek 2013. október havi második
ülésére készítik el, hogy afe|adatáúszervezés miatt mennyi költségvetési forľást kell biĺosítani.

SZEKIIELY, TELEPHELYEK, HELYISÉGEK
A két költségvetési szeľv székhe|ye vźůtozatlan maľad.

A jelenlegi Józsefuárosi Közterület-felügyelet Német utca |7.-I9. sz. a|atti ügyfélszolgá|ata és az
öltözők a feladatátszervezést követően közös használafuak lesznek, mely a két költségvetési szerv
Szervezeti és Működési Szabźiyzatźban rögzitésre került. Költségvetés szempontjából javaslom ezen
helyiség kĺjzüzemi és egyéb költségeit tervezésnél és kifizetésnél a Józsefuárosi Paľkolás-üzemeltetési
Szolgálatnál fi gyelembe venni.



A jelenlegi Józsefuáľosi Közteľiilet-felügyelet telephelyei ktizül teljes felszeľeléssel, térítésmentesen
átadźsra keri.il a Józsefuárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálathoz aDéri Miksa u.

3. és a József u. |5.-l7. sz. a|attí helyiségek.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet' hogy a 2013. október havi második iilésre készül
előterjesĺés, hogy mely eszközcik, szoftverek, berendezések, felszerelések, ingóságok, gépjárművek
kerü lnek átadásr a és átvéte l re a f e|adatźúszeľvezés m iatt.

A felada ĺátszervezéshez kapcsolĺíĺ| ú i n ĺézrnény i fe|ad atok:
- a Józsefuárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálatnak a közterületi bevételek

beszedésére a új bankszámlát kell nyitni, a meglévő bankszámláj źnak a megnevezését módosítani
kell;

- a Jőzsefvárosi Közterület-feltigyeletnek a ťoszám|ź|a megnevezésének módosítása, a bírság és a
kerékbilincs a|szźm|źtkat 2013. október 3l. napjáva| le kell zárni és meg kell szüntetnie;

- mindkét költségvetési szerv vezetőjének a foglalkoztatottak irányźtban a munkajogi és munkáltatói
intézkedés i feladatok;

- valamennyi fe|adatźtszeruezéssel érintett feladatokra vonatkozó szerződések fe|ülvizsgálata,
sziikséges esetén azok módosítása.

A feladatátszeľvezéshez kapcsolódó iinkoľmányzati feladatok
- 2013. november 01. napjával a két költségvetési szeľv nevének és telephelyének módosítása,

melynek a|apján szükséges a költségvetési szervek a|apitő okiratainak és szervezeti és működési
szabáiyzatainak a módosításą valamint a költségvetési szervek engedélyezett |étszámtłnak
módosítása, és ezze| egyidejűleg a kiiltségvetésük módosítása és döntés a többletköltségek
fedezetéró|;

- 2013. novembeľ l-jei hatályba lépéssel a Jőzsefvźrosi K<iĺerület-felügyeletről szóló |9120||.
(rV.8.) önkoľmányzati rendelet, valamint azOnkormányzat költségvetési szerveinek közszo|gźt\ati
jogviszonyban állók díjazásárő| és egyéb juttaĹásaiľól szó|ő 7|lf012. (xII. l3.) önkoľmányzati
rendelet módosítasa;

- 2013. novembeľ I-jai hatźiyba lépéssel ,,A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat źita| fenntartott intézményekben alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott
dolgozók juttatásiszabá|yzata,,mődositźsa;

- 2013. novembeľ 01. napjával a két költségvetési szerv vezetőjének jogviszonyváltás szerinti
kinevezésének, vezetői megbizatásának módosítĺĺsĺáról és bérezéséről való döntés;

- 201,3.novembeľ01-jeihatállya|azÖnkormányzatésaBRFKközötti -f013.január |-jétő|2013.
december 3l-ig taľtó _ tulszolgálat finanszírozźsźra vonatkozó megállapodás módosítása.

vI. A diintés célja' pénzügyi hatása

Célja egyrészt az illegális szemetelés megakadályozása, a körtisztasággal összefiiggő
szabálysértőkkel szembeni hatékonyabb fellépés, ezért a közrendilközíeríi|et fe|iigyeleti és a
teleptiléstisztasági feladatokat egy költségvetési szerv tátja e|. Másrészt a költségvetési szervek
profi|tisztitálsa, melynek a|apjźn a parkolás-üzemeltetési feladatok széNáiasztźtsa a hatósági/bírságolási
feladatoktól.

Pénzügyi hatása: a fe|adatźftszeľvezésből adódó jogviszony-változások (Kttv., Kjt.' Mt.) és az ehhez
kapcsolódó juttatások, valamint az túszervezés soľán a munkáltatóváltást el nem fogadó
foglalkoztatottaknak a jogszabźiy szerinti kifizetések (végkielégítés) és a mríködési költségek 2013'
évben és a következő évek költségvetésében többletköltséget okoznak. Becsült összege 20|3. évre 5-
10 millió e Ft, melynek fedezetekéntjavaslom azźútalános míĺk<jdési taľtalékot megjelölni.

Kéremaza|átbbihatánozati javaslatelfogadását.



Határozati javaslat

A Képviselő-testĺilet úgy dtint' hogy

1 . a) 2013. november 01 . napjával a Jőzsefvátrosi Közterület-felügyelet önállóan működő és

gazdálkodó költségvetési szerv tevékenységéből źttadja a köztertilet-feliigyeleti, a
kerékbilincselési, a térfigyelő kamerarendszer miĺködtetési feladatokat a Józsefuárosi
Várostizemeltetési Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szeľvnek. Az
źúszervezett feladatok e||átásáratartós működési k<jtelezeffséget vá|Ia| a parkolási bevételek és

közterület felügyeleti kĺjzhatalmi bevétlek terhére, melynek várható többletkĺjltsége évente 18-
20 millió Ft.

b) 2013. november 0l. napjával a Józsefuárosi Közterület-felügyelet kĺiltségvetési szerv
nevét Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat névre módosítja.

c) 2013. november 01. napjával a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetési
szeÍy nevét Józsefuárosi Köztertilet-feliigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat névre
módosítja.

Fe|elős: Polgáľmester
Határidő: 2013. november 01.

2. a) a Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szo\gźůat engedéIyezetĺ létszámáú 2013.
november 01. napjától 50 főben határozza meg' a költségvetési szerv a közalkalmazottak
jogállásáról sző|ő |992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) hatálya a|á tartozik, a foglalkoztatottak a

Kjt. hatálya a|á tartoznak.

b) ahatźtrozat2. a) pontja a|apjźn a Józsefuáľosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat vezetóje
2013. november 0l. napjától a Kjt. hatlálya a|á tartozőan, 5 év hatfuozott időtartamú vezetoi
megbízással Biá| Csaba illetményének és egyéb juttaĹásainak vtitozat|an haryásával.

c) a Józsefuárosi Közterület-felĹigyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat engedélyezett
létszámźú 2013. november 01. napjától 2I3 főbenhatźrozza meg _ a költségvetési szerv a

20l1. évi cxclX' törvény (Kttv.) hatÁ'|ya a|átaĺtozik, a foglalkoztatottak a Kttv. és azMt.
hatá|y a a|á tartoznak - az a|źbbiak szerint:

- Igazgatőság, melyhez tartozik az igazgató, az igąz$ató-helyettesek, a titkársźlgvezető, a
személyügy, a gazdasźtgi szervezet (melyből |9 fó kozszo|gźiati tisztvisęlő, 6 fő Mt.
hatáiy a a|á tartoző) összesen 25 fő,

- településüzemeltetés-szakmai központ feladatai (melyből 6 fó közszolgźůati tisztviselő, 80

fő Mt. hatźiyaa|átartoző) összesen 86 fő,

- Teleki téri piac működtetése (melyből 2 fo közszo|gźúati tisztviselő, 4 fó IN.ĺt. hatźiya a|á

tartoző) összesen 6 fó,

- közterület-felügyeleti feladatok 5 5 fő közszo|gźůati tisztségviselő,

- kerékbilincselési feladatok (melyből f fó közszo|gźúati tisĺségviselő _közterületi

felüryelők, 8 fő Mt. hatźůyaa|átartoző) összesen 10 fő,

- keľtiletőrségi feladatok 28 ťo Mt. hatĺálya a|átartozó,

- térfigyelő-kamerarendszer működtetése 3 flo közszo|gá|ati tisztviselő.

d) a hatźrozat 2. c) pontja a|apján a Józsefurĺrosi Közterület-feliigyelet és

Vĺárosiizemeltetési Szolgálat vezetője 2013. novembeľ 0l. napjátó| a Kttv. hatá|yaa|átartozőan,
határozat|an időtaltamú vezetói megbízással Ács Péter illetményének és egyéb juttatásainak
vźůtozat|anhagyźsźxa|.



e) ahatározat 2. b) és 2. d) pontja alapján felkéri a Polgármestert a szükséges munkajogi
intézkedések megtételéľe.

Felelős:
Határidő:

PoIgáľmesteľ
20 13. november 0l .

4.

3. a) a hatÁrozat szerinti fe\adatźtszervezéssel érintett költségvetési szervek
alkalmazottjainak további foglalkoztatását binosítja, oly módon, hogy az alkalmazottakat
bérezésben hźúrány nem érheti.

b) felkéri a Jőzsefvźtrosi Közterület-felügyelet és a Józsefuárosi Várostizeme|tetési
Szolgálat igazgatőjźtt, hogy a fe|adattttszervezéssel érintett foglalkoztatottak ügyében aKjt., az
Mt. és a Kttv. szerint szabźůyozoÍt személyügyi intézkedések megtételéľe.

Felelős: a) pont esetén Polgármester
b) pont esetén k<iltségvetési szervek vezetői

Határidő: a) pont esetén 20l3. november 0l.
b) pont esetén 2013. szeptember l8.

a) felkéri a Józsefuáľosi Kozterület-feltigyelet igazgatőjźtt, hogy készítsen előterjesztést
azon eszközökrő|, ingóságokró|, gépjáľmiĺvekről, szoftverektől, stb., amelyek a fe|adat
átadásźthoz szüksége sek.

b) a Budapest, VIII. kertilet Német u. |7.-|9. szźtm a|atti ügyfélszolgźiati irodźú és az
öltözőket térítésmentesen a Józsefuárosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat és a Józsefuárosi
KözteľĹilet-felügyelet és Városiizemeltetési Szolgálat közösen hasznźija, oly módon, bogy az
ingatlanok üzemeltetési költségeit a Jőzsefvárosi Parkolás-ĺizemeltetési Szolgálat tervezi és
ťlzeti.

Felelős a) pont esetén Józsefuárosi Közterület-feltigyelet igazgatója
b) pont esetén a költségvetési szervek vezetői

Határidő: a) pont esetén a Képviselő.testület 2013. október havi második rendes ülése
b) pont esetén 2013. november Ol-jétől

felkéri a Polgáľmesteľt a hatĺározat szerinti ktiltségvetési szervek alapító okiratainak, valamint
szervezeti és mÍĺködési szabá|yzatainak módosítását terjessze elő a Képviselő-testtilet elé.

Felelős: Polgáľmester, költségvetési szervek vezetói,
Hatátridő: az a|apitő okiľat módosítast a Képviselő-testiilet 2013. október havi e|ső

rendes üléséľe,
a szervezeti és működési szabályzat mődosítást a Képviselő-testület 2013.
október havi második ľendes Ĺilésére

felkéľi a Polgármestert, hogy a határozat szerinti fe|adatźúszervezés miatt készítsen
előterjesztést

a) aJőzsefvárosi Közterület-felügyeletről szóló |9/201l. (rV.8.) önkormányzati rendelet,
b) az onkormányzat költségvetési szerveinek közszo|gáúati jogviszonyban állók

dijazásáról és egyéb juttatásairól szó|ő 7|l20l2. (xII. 13.) önkormányzati rendelet,
c) ,,A Budapest Fóváľos VIII. keriilet Józsefuáľosi onkormźnyzat által fenntaľtott

intézményekben alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók juttatási

szabá|yzatď,,
d) az onkormányzat és BRFK között kötött ttt|szolgtůat flnanszirozása tárgyil

Megállapodás

módosításara.

5.

6.

Felelős: Polgármesteľ



Hatáľidő: a Képviselő-testület 2013. október havi második rendes tilése

7. a) azátszervezés becsü|t költségének fedezetéül, melynek f0|3. évi váľható ĺisszege 5-10
mi l l ió forint, a működé s i általáno s tarta|ék e|óir ány zatot j e l ö l i m e g.

b) felkéri a Polgármesteľt, hogy a fe|adatátadással kapcsolatos többletköltségeket mérje
fel és ennek ismeretében az érintett költségvetési szeľvek és az önkoľmányzat
költségvetésének módosítrását terj essze a képviselő.testiilet elé.

Felelős: Polgármesteľ
Hatźridő: a) pont esetén f0|3. szeptember l8.

b) pont esetén a Képviselő-testĺ'ilet 2013. októbeľ havi második rendes ülése

8. felkéri az érintett költségvetési szervek vezetőit, hogy készítsenek beszámolót a
foglalkoztatottak átheIyezéséról és esetleges jogviszony megszüntetése miatti
többletköltségekről.

Felelős: Költségvetési szervek vezetői
Határidő: a Képviselő-testület 2013. november havi első rendes ülése

A diintés végľehajtásáúvégző szervezeti egység: Jĺózsefváľosi Kiizterület-felĺigyelet' Józsefváľosi
Váľos üzemeltetési Szolgálat' J egy zői Kabinet, Pénzü gyi Ugyosztály

Budapest, 2013. szeptember 16.

É###-/U-ł
-a,#^i. MáĹ v l

polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Rĺmán EdÍna

jegyző
nevében és megbÍzásábó|
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