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Előterjesztő: dľ. Kocsis ľ.ĺ.ńté polgáľmester

. sz. napirend

T árgy : Javaslat kö|tségvetési szervek alapító okiľataĺnak módosításáľa
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VáľosgazdálkodásĺésPénzüryiBÍzottságvé|eményezi E
Humánszolgáltatási Bizottsáryé|eményezi tr

Hatźr ozati j av aslat a bizottsźĘ számát a..

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáď Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őteńesztés mestáľsy aláłsát.

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Előzmények

A Képviselő-testület a347120|3. (IX'l8.) szźtwÍlhatźtrozatźnak 1. pontjźlban az alábbi döntést
hozta:

,,I. a) 2013. november 01. napjával a Józsefuĺáľosi Közterület-felügyelet önállóan
mfüĺidő és gazdálkodó kĺiltségvetési szerv tevékenységéből źltadja a közteľület-felügyeleti, a
kerékbilincselési, a téľfigyelő kameraľendszer mfüödtetési feladatokat a Józsefuĺĺľosi
Varosüzemeltetési SzoLgálat önállóan mfüödő és gazdá|kodó ktiltségvetési szervnek. Az
átszewezett feladatok e||źttásźtra tartós mfüödési kötelezettségetvá||a| a parkolási bevételek
és közteľület felügyeleti közhatalmi bevétlek terhére, melynek varható tĺibbletkĺiltsége
évente 18-20 millió Ft.
b) f013. november 01. napjával a Józsefuaľosi KĺiĺeľĹilet-felügyelet költségvetési szerv
nevét Józsefuarosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat névľe módosítj a.
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c) 20|3. novembeľ 01. napjával a Józsęfuarosi Váľosiizemeltetési Szolgálat költségvetési
szeľv nevét Józsefraľosi KozteľĹilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat névre
módosítja.''

II. A beterjesztés indokolása

A Képviselő-testtilet a fentiekben hivatkozott határozatźnak 5. pontjában felkéľte a
polgáľmestert akét költségvetési szerv a|apítő okiratainak módosítására és a Képviselő-testület
2013. október havi első rendes üléséľe ttiľténő előterjesztésre.

ilI. Tényállás

A Képviselő-testiilet a költségvetési szervek iranyító szerve az źi|anhánańásról szőlró 20II.
évi CXCV. tĺirvény (Ąnt.; 2. $ (l) bekezdés i) pont ia) alpontja alapján. Az irányítási
hatáskĺiľbe taĺtozik az Aht.9. $ (1) bekezdés a) pontja szeľint a költségvetési szerv a|apitő
okiľatának kiadása.

Az előterjesztés mellékleteit képezik a módosító okiratok, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetb e fo glalt a|apitő okiratok.

Iv. Jogszabályi kłiľnyezet ismeľtetése

A Képviselő-testület döntését a Magyarorszźry,he|yi ĺinkormányzatairő| sző|ő 20II. évi
CLXxXx. törvény (MötV.) 42. s 7. pontja, az Aht.9. $ (1) bekezdése, azźilanhánaftásról
szóló töľvény végrehajtásaról szőlő 368120ll. (XII.31.) Koľm. rendelet 5. $ (4) bekezdése
a|apjáĺhozzameg

V. .Döntés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése

Az elozőekben hivatkozott képviselő-testĺileti hatźtrozat a|apjźn a Képviselő-testület elfogadja

- a Jozsefvaĺosi Kĺizterület-felügyelet, 2013. november 1. napjától a Jőzsefvárosi Paľkolás-
tizemeltetési Szolgálat módosító okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapitő okiratát,

- a Józsefuaľosi Vaľosüzemeltetési Szo|gatćllat, 2013. novembeľ |. napjátő| a Józsefuaľosi
Közteľiilet-feliigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat módosító okiľatát és a módosításokkal
e gysé ge s szerkezetbe fo glalt a|apítő okiratát.

Az okiratok hatályba lépésének napjazDI3. november 01.

vI. A diintés célja' pénzůiryi hatása

A d<intés céIja: az Mötv. 42. s 7. pontja szerint a képviselő-testiilet hatásköréből nem rvhźz,hatő
át intézmény alapítasa, źúszervezése, megszĹintetése, melynek a|apjan a kĺlltségvetési szervek
mfüödését képezó alapdokumentumok elfogadásra keľĹilnek elfogadásra.

A döntés péĺ:zúgyivolrattal nem jaľ.

Fentiek a|apjźn kéľem az a|ábbi ahatétrozati javaslat elfogadását.

H.ł,ľ,łnoz,ł.rl JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dtint' hory

1. elfogadja a Józsefuaľosi Közterület-feliigyelet,20|3. november 0l. napjától a Józsefuáľosi
Parkolás-üzemeltetési Szolgálat - az e|őterjesztés |. szźlmí mellékletét képezó - a|apítő
okiľatát módosító okiratot, 20|3. novembeľ 1-jei hatályba lépéssel.

Felelős: polgáľmester



Határidő: 20|3. október 02.

2. e|fogadja a Jőzsefvarosi Közterület-felĹigyelet, 2013. november 01. napjától a Józsefraľosi
Parkolás-tizęmeltetési Szolgálat - az eloterjesztés 2. szźmíl mellékletét képező
módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt alapítő okiratát, f0I3. november l-jei hatályba
lépéssel.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. október 02.

3. elfogađja a Józsefuarosi Vaľosiiemeltetési Szolgá|at, 20|3. novęmber 01. napjától a
Józsefuarosi Közteľiilet-feltigyelet és Vaľosĺizemeltetési Szolgálat - az elótetjesztés 3. számil
mellékletét képezo - a|apítő okiľatát módosító okiratot, 20t3. november l-jei hatályba
lépéssel.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|3. október 02.

4. elfogadja a Józsefvarosi Varosiizemeltetési Szolgá|at,20|3. november 01. napjától a
Józsefuáľosi KĺizterĹilet-felügyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat - az eIoterjesztés 4. számu
mellékletét képezł5 - módosításokkal egységes szetkezet foglalt a|apítő okiratát, 20|3.
november 1-jai hatályba lépéssel.

Felelős: polgármesteľ
Hatáńdő: 2013. október 02

5. felkéri a polgármestert a határozat 1-4. pontjában foglalt okiľatok a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: az okiratok a|áírásánakhatárideje 20|3. október 04.

A diintés végrehajtását végző szervezeti erység: Józsefváľosi Paľkolás.ĺizemeltetési
Szolgálat' JĺízsefvárosÍ Ktizterĺĺlet.felüryelet és Váľosĺĺzemeltetésĺ Szolgálat'
Varyongazdálkodásĺ és Üzemeltetésĺ Ügyosztály.

Budapest, 2013. szeptember 25. /,r$Ml
dr. Kocsis MráLté \

polgáľmester
Tĺiľvényességi ellenőľzés:

Rimán Edĺna
jegĺző

nevében és megbízásából:

&,*MNyůry
aljegyz(5
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ALApÍľó oKIRAToľ ľĺónosÍľo oKIRAT

Az a|apítő okiľat bevezető része

,,Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete módosítja a
4f5/2003. (x.16.) számon elfogadott, az539/f009. (XII.16.)' az54lf0|0. (II.17.)' a|65l?0|1.0V.07.)
sámon módosított, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvźtrosi onkormźnyzat fenntartasában
működő Józsefuárosi Közterület-felügyelet alapító okiratát az źillamhźtztartäsról sző|ő |99f. évi
xxxVIII. törvény 90. $ (1) bekezdésében, valamint az źń|arĺháztaľtás működési rendjéľől szóló
29f/2009. (Xil. 19.) Korm. ľendelet 10. $-ban biztosított jogkĺirében eljárva a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. $ (4) bekezdése alapján.,' helyébe az a|á.ňbi
szöveg lép:

,,Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő.testiilete a Magyarországhe|yi
önkormányzatairől sző|ő f0|1. évi CLXXXIX. törvény 41. $ (6) bekezdése, 42. s 7. pontja, az
á'||amhávtartásról szóló 20l l. évi cxcv. törvény, az źů|amhźztartásról szóló törvény végrehajtásáľól
rendelkező 386/20| 1. (xII. 31.) Korm. rendelet, szakfeladatrendről és az á|lamháztartási szakágazati
rendről szóló 56120||. (XII.31.) NGM rendelet a|apjźn a JőzseÍvárosi KözterĹilet-felüryelet
a|apításźtó| az a|źlbbi alapító okiratot adja ki.''

Äz a|apítő okiľat 1. pontjának helyébe az alábbi sziiveg lép:

1. A kiiltségvetési szeľv

neve: Józsefuárosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat (JPSZ)
székhelye: 1084 Budapest, VIII. kerület Német utca I7-|9.

Az a|apitő okirat 2. pontjának helyébe az a|á'Jobi sztiveg lép:

2. A ktiltségvetési szeľv létľehozásáľól ľendelkező diintés:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének 42512003.
(x. 1 6.) szźtmű hatátr ozata.

Az alapitás éve:2003.

Módosító hatźnozatok: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-
testületének az539/2009. (xII.l6.)' az54/2010. (u.17.)' a165/2011. (IV.07.)'

Az alapítő okiľat 3. pontj ának helyébe az a|ábbi szöveg Iép :

3. A kiiltségvetési szeľv által e|látott' jogszabályban meghatározott kłizfe|adata:

Magyarország helyi önkormányzatairól sző|ó 20Il. évi cLxxxx. törvény 13. $ (1)
bekezdés f. pont településüzemeltetés körében a gépjźrmtivek parkolásának biztosítasa
közfeladat e||átźsa Józsefuáros közigazgatźtsi teľületén, a közterületen kijelölt és a korlátozott
vérakozźsi övezetbe bevont fizető parkolóhelyek üzemeltetésę źůta|.

Az a|apítő okĺľat 4. pontjának helyébe az 
^|á!bbi 

sztiveg lép:

4. A kiiltségvetési szelv alaptevékenysége:

szaktgazat szźtma.. 84l 1 16



szakágazat megnevezése: onkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási
intézményeket ellátó, kisegítő szo|gá|atai

szakfeladat száma: s22003
szakfeladatmegnevezése: Parkoló, garázsüzemeltetése,fenntartása

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége keretében más fővárosi kerület illetékességi
tęrĺi|eÍén is ę|láthat parkcllás-ĺizęmęltętési fęlaĺ|atokat. A vál|a|kozási tevékenységének aránya
felső határa a költségvetési szerv módosított kiadási e|őirźtnyzatainak30%o.

Az a|apítő okiľat 5. pontjának helyébe az a|ábbi szłiveg lép.

5. A költségvetési szerv illetékessége' műkłidési kŕiľe:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros közigazgatźlsi tertilete.

Az alapítő okiľat 7. pontjának helyébe az alábbi sztiveg lép:

7. A költségvetési szerv gazdálkodási besoľolása:

- önállóan műk<jdő és gazdálkodó ktiltségvetési szeľv,
- önálló |étszźtm és bérgazdźtlkodó, teljes intézményi működési

költségvetési keľetén belül látja el,
- a költségvetési szerv vezetője gyakorolja a költségvetése felett

utalv ány ozáls i j o gköľt.

Äz a|apítő okiľat 8. pontjának helyébe az a|álbbi szöveg lép:

8. A ktiltségvetési szeru vezetőjének megbízási ľendje:

és szakmai tevékenységét

a kötelezettségvállalási és

A költségvetési szerv vezetőjét a közalkalmazottak jogállásĺáľól sző|ő 1992. évi XXXIII.
töľvény rendelkezései alapján a Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuárosi Önkormányzat
Képviselő-testiilete nevezi ki 5 év határozott időre, pályźaat tĺŕrjźn. A vezeto felett a
munkáltatói jogokat a Képviselő-testiilet, az egyéb munkáltatói jogokat az Mötv. 67. $ (l)
bekezdés g) pontja a|apján a polgáľmester gyakorolja.

A kö|tségvetési szerv gazdasági vezetójének kinevezése, vagy megbízása, fe|mentése, vagy a
megbizás visszavonása, dijazásźtnak megállapitźsa a polgármester hatáskörébe tartozik az
áůIamhánartásľól szóló 20LI. évi CxCv. törvény 9. $ (6) bekezdése alapján. A gazdasági
vezető fe|ett az eryéb munkáltatói jogokat a költségvetési szeľv vezetője gyakorolja.

A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatóijogokat - a költségvetési szerv Szervezeti
és Mtiködési Szabtůyzatában meghatározottak szeint - a költségvetési szerv vezetője
gyakorolja a gazdasági v ezető kivételével.

Az a|apítő okirat 9. pontjának helyébe az a|áhbi sziiveg lép:

9. A költségvetési szeIv képvĺselete:

A költségvetési szerv képviseletét vezetője |ttja el, aki e jogkörét esetenként, vagy az ugyek
megjlatźrozott csoportjáľa nézlłe a vonatkozó jogszabályok keretei között źtruhtvhatja.

Az a|apítő okĺľat 10. pontjának helyébe az a|á'ňbi sziiveg lép:

10. A kiiltségvetési szeľv feladate|látását szolgálĺĎ iinkoľmányzati vagyon megnevezése:



A költségvetési szeľv hasznźiatálban adott ingatlanvaryon az önkormányzati törzsvaryon
része, korlátozottan forgalomképes, azt nem jogosult elidegeníteni, illefue haľmadik
személynek azon a tulajdonosi jogryakorló előzetes jőváhagyása nélkiil bármilyen jellegtĺ
jogot átengedni.

A kĺiltségvetési szerv a ľendelkezésére bocsátottvagyontárgyatfe|adatai e||átźsźlhoz szükséges
mértékben, tevékenységi körén belül egyéb módon hasznosítja. Tevékenységi körén kívtil eső

hasznosításhoz az alapító hozzájáru|ása sziikséges. Immateriá|is vagyon, tátgyi ęszközök;
költségvetési szerv vagyonleltárában felsorolt, és a szer,lezet működését szolgáló ingó
vagyontĺárgyak. A költségvetési szerv vagyona feletti joggyakorlásról (az a feletti
rendelkezésrő|) az önkormányzat vagyonrendelete, és az egyéb vonatkozó jogszabályok

rendelkeznek.

A használatba adott vagyontárgyak (ingatlanok):
1084 Budapest, V[II. kerület Német utca I7-I9.

(budapesti 35217 I NI, 189 m2)
(budapesti 35217 ĺ N3, 1 1 5 m2)
(budapesti 35217 I N 4, 521 m2)
(budapesti 35217/N16, 85 m2)

Az a|apítő okĺľat 11. pontjának helyébe az a|á,}bi szöveg lép:

11. Á' költségvetésĺ szeľv fogla|koztatottjaiľa vonatkozó foglalkoztatási jogvĺszony
megieliilése:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai ki5za|ka|mazottak, akiknek a jogviszonytra a

koza|ka|mazoĺak jogállásáľól szóló 1992. évi Xxxm. tcĺrvény rende|kezéseit kell a|ka|mazni.

Zárradékz

Jelen alapító okiratot módosító okirat i'arta|mźlban megfelel a Budapest Főváľos VIII. keriilet
Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete źL|ta| a ......l20I3. (....) számű határozatźpa|
elfogadottegységesszerkezeťua|apitőokiratnak.

Jelen módosító okirat 20l3.november 1. napjától hatályos.

Budapest,2013.

Rimán Edina
jegyz(ĺ

dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ
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ALApÍľó oKIRAT
módosításokkal egységes szeľkezetben

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuáľosi Önkormányzat Képviselő-testĺilete a347/20|3. (IX.18.)
számri határozatźban hozott döntésnek megfelelően, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
tnkormányzat fenntartásában létrehozott Józsefuáľosi KözterÍilet-feltigyelet 2003. .. hatályos
alapító okiratát az źilamhźvtartásról sző|ó 2071. évi CXCV. törvény 8. $ (1) bekezdés b) pont, (4)-(5)
bekezdése, az áú|a'mháztartásrĺi| szĺiló törvény végľehajtásáľó| ręncĺelkęző 386lf01 l. (xil' 3 l.) Korm.
ľendelet 5. $ (1)-(2) bekezdése, valamint a szakfeladatrendről és az áillamhźlztartási szakźlgazatí rendről
sző|ó 561201 1 . (XII.3 1 .) NGM rendelet 2013. november 0l ' napjától az a|ábbiak szerint állapítja meg.

A ktiltségvetési szeľv

neve: Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat
székhelye: 1084 Budapest, VIII. kerĹilet Német utca 17 -19 .

A költségvetési szerv |étrehozársáľĺól rende|kező diintés:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi ÖnkoľmányzatKépviselő-testiileténeke 425lfO03.
(x. 1 6.) szźtmű hatźr ozata.

A költségvetési szeru által ellátott, jogszabályban meghatitozott kiizfeladat:

Magyaľoľszág helyi önkormányzatairól sző|ő 20|1. évi CLxxxx. törvény 13. $ (1)
bekezdés 2. pont településüzemeltetés körében a gépjárművek parkolásának bizosítĺása
kozfe|adat ellátása Józsefuáros közigazgatátsi terĹiletén, a közterületen kijelölt és a korlátozott
várakozási övezetbe bevont fizető parkolóhelyek üzemeltetése á|tal.

A křiltségvetési szeľv alaptevékenysége:

szakttgazat száma: 841116
szakźtgazatmegnevezése: Onkormányzati, valamint többcéhi kistérségi üársulási

intézményeket ellátó, kisegíto szo|gźiatai

szakfeladat szźtma: 522003
szakfe|adatmegnevezése: Parkoló, garázsüzemeltetése,fenntarľása

A kciltségvetési szeľv vállalkozási tevékenysége keretében más fővárosi kertilet illetékességi
tertiletén is elláthat parkolás-ĺizemeltetési feladatokat. A vállalkozási tevékenységének arźtnya
felső hatáľa a költségvetési szerv módosított kiadási e|oirźnyzatainak30%o.

A költségvetésÍ szerv illetékessége' mĺÍködési kiiľe:

Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuáros közigazgatźlsi tertilete.

A kiiltségvetési szerv alapítóĺ jogokkal fe|ľuházott iľányító szeľvének neve, székhelye:

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testiilete
1082 Budapest, Baľoss u.63-67.

A kiiltségvetésĺ szerv gazdálkodási besoľolása:

- önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv,

5.

6.

7.



8.

- önálló |étszźtm és bérgazdźtlkodó, teljes intézményi működési és szakmai tevékenységét
költségvetési keretén belül látja el,

- a költségvetési szerv vezetóje gyakorolja a költségvetése felett a kötelezettségvállalási és
uta|v źny ozźts i j o gkört.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvętési szęrv vezetőjéÍ a közalkalmazottak jogállásáľól szőlő 199f . évi XXXIII.
töľvény rendelkezései a|apján a Budapest Főváros VII'I. kerüIet Józsefuárosi Önkormányzat
Képviselő-testĺilete nevezi ki 5 év hatźrozott időre, pályázat tÍjźn. A vezető felett a
munkáltatói jogokat a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat az Mötv. 67. $ (l)
bekezdés g) pontja alapján a polgármesteľ gyakorolja.

A költségvetési szerv gazdaságivezetőjének kinevezése, vary megbízása, felmentése, vagy a
megbízás visszavonása, díjazźsának megállapitása a polgármester hatáskörébe tartozik az
źů|amhźlztartásról szóló 201l. évi CXcv. törvény 9. $ (6) bekezdése a|apjźn. A gazdasági
vezętó fe|ett az egyéb munkáltatói j ogokat a költségvetési szerv vezetője gyakoľolj a.

A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatóijogokat - a költségvetési szeľv Szervezeti
és Működési Szabźúyzatában meghatźrozottak szeľint - a költségvetési szerv vezetóje
gyakoro lj a a gazdasźryi v ezetó kivételével.

A ktittségvetési szerv képviselete:

A köItségvetési szeľv képviseletét vezetője |źúja e|, aki e jogkörét esetenként, vagy az ugyek
meghatározott csopoľtjára nézye a vonatkozó jogszabályok keretei között áúruházhatja.

A kłiltségvetésĺ szeľv feladate||átását szolgáló iinkormányzati vagyon megnevezése:

A költségvetési szerv hasznźůatálban adott ingatlanvagyon az önkoľmányzati törzsvag7ĺon
része, kor|źúozottan foľgalomképes, azt nem jogosult elidegeníteni, illetve harmadik
személynek azon a tulajdonosi joggyakorló előzetes jóváhagyása nélkül bármilyen jellegiĺ
jogot átengedni.

A költségvetési szerv a rendelkezésére bocsátottvagyontźrg1ĺatfe|adatai e||źúásźlhoz szükséges
méľtékben, tevékenységi körén beltil egyéb módon hasznosítja. Tevékenységi köľén kívĹil eső
hasznosításhoz az a|apítő honźýźru|ása sziikséges. Immateriális vagyon, tárgyi eszközök:
költségvetési szerv vagyon|e|tźtátban felsorolt, és a szervezet működését szolgáló ingó
vagyoĺtfugyak. A költségvetési szeľv vagyona feletti joggyakorlásról (az a feletti
rendelkezéstő|) az önkoľmányzat vagyonrendelete, és az egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkeznek.

A hasznźiatba adott v agy ontárgyak (ingatlanok) :

1084 Budapest, VIII. keľĺilet Német utca I7-I9.
(budapesti 35217 / Nl, 1 89 m2)
(budapesti 35217 / N3, Il5 m2)
(budapesti 35217 / N4, 521 m2)
(budapesti 35217 1 N 16, 85 m2)

A költségvetési sz€ľv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatásĺ jogvĺszony
megielölése:

A költségvetési szeľv foglalkoztatottjai közalkalmazottak, akiknek a jogviszonyára a
közalkalmazottak jogźilásáľól sző|ő 1992. évi XXXII. törvény rendelkezéseit kell a|ka|mazni.

9.

10.

11.



Záradék

Jelen egységes foglalt a|apítő okiratot Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat
Képviselő-testiilete a .....ĺ2013.(....) számű határozattwa| hagyta jóvá és ezze| egyidejűleg jelen
alapító okirat a Képviselő-testiilet 445/2011' (XI.3) szźtműhatfuozatával kiadott alapító okirat helyébe
lép.

Hatályos 2013. novembeľ 0l. napjától.

Budapest,2013.

Rimán Edina
jegyző

dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ
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ALAPÍTó oKIRAToT
tvĺouosÍTó oKIRAT

Budapest Főváros VIII. keľületJőzsefvárosi onkormányzatKépviselő-testiilete a392l|994. számon
elfogadott, valamint a30311997. (V. 6.), a27/f008. (I. 16.), a277/2009. (VI. 17.), a272/2011. (VI.
16.), af23/212' (VII. 05.) számű képviselő-testületi hatźtozatok'kal módosított Budapest Főváros VIII.
keľüle[ Józsefváľosi orůoľlnárlyzat fetultat'tásábalr működő Józsefuáľosi Váľosüzenreltetési Szolgálat
2012. július 16. napjátő| hatályos a|apitó okiľata az źi|amháztaľtásról sző|ő 20|l. évi CXCV. törvény
és az źú|amhánartásró| szóló töľvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (X[. 31.) Koľm. rende|et, a
szakfeladatrendről és az źillamhź.ztaĺtźtsi szakágazati rendľől sző|ő 56120l l. (xII. 3 1.) NGM ľendelet
alapján az a|élbbiak szerint módosul:

Az a|apítő okiľat 1. pontjának helyébe az a|ábbi szöveg lép:

1. A kiiltségvetési szerv

Megnevezése: Józsefuárosi Közteľület-felüryelet és Városüzemeltetési Szo|,gźt|at

Székhelye: 1084 Budapest, Mátyás tér l5.

Telephelyei:
1084 Budapest, Német u.17-|9. iroda
(Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat székhelye, k<izos használat)
1084 Budapest, Déri Miksa u. 3. fsz.4.
1084 Budapest, Józsefu. I5-I7.

iroda
iroda

géptároló
kaľbantaľtó miihely
ideiglenes piac

1082 Budapest, Baross u. 81. fszt. 5. sz. iroda
l086 Budapest, Dankó u. 3-5.
1086 Budapest, Magdolna u.4.
1086 Budapest, Szerdahelyi u. 19.

Az a|apítő okĺľat 2. pontjának helyébe az a|á'ňbi sziiveg lép:

2. A költségvetésĺ szeľv létrehozásáľĺól ľendelkező dtintés:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testtiletének 392/|994. (x.l 1.)

szźlĺműhatźrozata.

Módosította: a 30312007 (V. 06.) számű képviselő-testületi hatźrozat, a 27/f008 (I. 16.) számú
képviselő-testiileti határozat, a234/2011. (V. 19.) szánnű képviselő-testiileti hatáĺozat, a 408/201|. (X.
20,) számű képviselő-testĺileti hattrozat, a223/20|2. (VII. 05.) szźtmű képviselő-testiileti hatźrozat,

Az a|apítő okiľat 3. pontjában helye az a|ábbi sztiveg lép:

3. A kłiltségvetési szeľv által ellátott' jogszabá|yban meghatátozott kiizfeladat:

- Maryaroľszäghe|yi <inkormányzatairól szó|ő 20|l. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: M<ĺtv.)
23. $ (5) bekezdés 1. pontja szerint a helyi közutak, közterek és paľkok kezelése, fejlesztése és
üzemeltetése; a |6. pontja szerint a kisteľmelők, őstermelők számáľa - jogszabályban meghatźtrozott
teľmékeik - étékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideéľrve a hétvégi árusítlás lehetőségét is; a l8.
pontja szerint a helyi közbiztonság biztosítĺĺsában közreműködés, melyek az a|apitő kötelező és önként
vállalt feladatai.



- a vásárokról, a piacokró|, és a bevásáľlóközpontokról sző|ő 55/2009. (Iil. 13.) Korm. rendelet szerint
piac üzemeltetése: a Teleki téri Piacot és ldeiglerres Piacot fenntartó Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testiilete által kijelölt, a piac vezetését, annak mĺĺködtetésével
kapcsolatos feladatokat |źtjaelr, a fenntartó nevében e|járni jogosult.

- a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény l. $ (4) bekezdése a|apján:
a) a köĺeriiletek jogszeru haszná|atának, a közterüIeten folytatott engedélyhez, illetve útkezelői
hoz.zźĘ źlru|ás h oz ktitiitt tevék en ysé g szabá|y szerusé gé n ek e| l en őľzé se ;

b) a köĺerület rendjére és tisztaságára vonatkoző jogszabźt|y źĺ|ta| tiltott tevékenység megelőzése,
megakadály ozása, megszakítása, megszĺ.intetése, illetve szankcionálása;
c) közreműk<jdés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
d) közremiĺktidés a társadalmi btĺnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a
közrend védelmében;
e) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
f) közreműködés a köztisztasźryravonatkozó jogszabályok végľehajtásának ellenőrzésében;
g) közremiĺködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátĺásában;
h) a mozgásában korlátozott szemé|y parkolási igazo|vány jogszeľű haszná|atának és birtok|ásának az
ellenőľzése.

Józsefu árosközígazgatźtsiteriileténrész|etezye:
o a közterületek jogszeríihasznáiatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői

hozzź|źtru|áshoz kötött tevékenység szabá|yszerűségének el lenőrzése.
o a közterĹilet rendjére és tisztasźryźra vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység

megelőzése, megakadályozäsa, megszakítasa, megszüntetése, illetve szankcionálása.
. a jogellenes ál|apot jelzése, intézkedés kezdeményezése,Ila a szükséges eljárás más hatóság

(szerv) hatáskörébe tartozik (p|. közteľületen jogosulatlanul, jogszabályellenesen elhelyezett
építmények, tár gy ak eltávolításának kezdeményezése),

o kcizľeműködés a főváros koztisztaságárő| sző|ő önkormányzati rendelet végrehajtĺásának
ellenőrzésében.

o közľeműködés a közrend, a közbiztonság védelmében.
o közreműködés a k<jzterĺilet, az épitett és természeti környezet védelmében.
o közremíĺködés az onkormányzatavagĺonának védelmében, megóvásában,
o akozterĺilet-felügyeletről szőlő 1999. évi LXil. törvény felhatalmazása a|apjźn a Budapest

Főváros VIII. ker. Józsefuáros kozigazgatátsi területén telepített közterületi közbiĺonsági
térmegfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, működtetése, fejlesĺése, kezelése. A képfelvevő
elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterĹilet kijelöléséről a költségvetési
szeľv előterjesztésére a Képviselő-testiilet dönt. A képfelvevők pontos helyéről és az általuk
megfigyelt közterületrő| tźtjékoztatja a rendőrséget, valamint az onkormányzatot, me|y
Józsefuáros honlapján közzé tételľe keriil.

. vagyonvédelmi távfelügyeleti riasztóľendszer fenntarttsa, telepítése, fejlesztése, javítása,
üzemeltetése, kivonuló jźrőrszo|gáiat működtetése. A távfelügye|eti riasztórendszer
miiködtetésével kapcsolatban keletkező személyes adatok kezelése'

o a Fővárosi Kcizgyűlés által rendeletben meg)latźrozott váltakozźtsi övezetben a vźtrakoző
jáľművekre vonatkozó előíľások betartásának ellenőrzése, visszaélés észlelése esetén külön
jogszabályban meghatározoÍtak szerinti szankcionálás, az engedéIy kiadójának értesítése.

o a közűt kezelőjének megbízása a|apjźn a közterületen tráro|t üzemképtelen jáľművek
eltavolítása iľánti intézkedés.

o külön jogszabályokban meghatározottak szerint gépjármű elindulását gátlő eszköz
(kerékbilincs) alkalmazása.

o a hatékony feladatelláüás érdekében egyiittegyĹittműködés igazgatási és civil szervezetekkel.



. a járművek elszállitźłsa, a közteľület-felügyeletről sző|ő |999. évi LXIII. töľvény és a
kerékbilincs közterület-felĹigyelet általi alkalmazäsára, a jármiĺvek e|szźi|itására, valamint a
felmerült költségekre vonatkozó szabályokĺól szóló 55/2009. (x. l6.) IRM rendelet szerint.

o a Józsefuáros kozigazgatási területén a jráľművel töľténő várakozás kiegészítő, helyi
szabźůyozásárő| sző|ő 26ĺ2010. (vt. l8.) ĺinkormányzati rendelet 3/A. $-a szerinti várakozási
hozzź|átru|ások kiadása és az ehhez kapcsolódó önkormányzati keze|ésiĺ forgalomirányító
berendezések mrĺködtetése..

A köáertilet-felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos feladatait az egyes ľendészeti feladatokat el|átó
személyek tevékenységéről, valamint egyes tĺirvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biĺosító
módosításáról szóló 2012. évi Cxx. törvény rende|kezései aLapjźln látja el.

Az a|apítő okĺľat 4. pontjának helyébe az a|ábbi sziiveg lép:

4. A kłiltségvetésĺ szerv alaptevékenysége:

alaptevékenység:
szakágazatszttma.. 842410
megnevezése: közbiztonság, közrend szakigazgatása

842421
802000
841218
381 103
38t20f
421100
812000
813000
841403
890441
890442

890443

Közterület rendjének fenntaľtiása
B iztonsági rendszer szo |gá|tatás
Lakás-,kommunálisszolgáltatásokigazgatźsa
Település i hu l l ad ék ve gye s (öm lesztett) be g;nĺj té se, szái|ítása, átr akźsa

Ęey ea veszé lyes hu l l adék be g1riĺj tése, szźilitása, átľakása
Ut, autópálya építése
Takarítĺás
Zöldteriilet kezelés
Viíľos-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Rövid időtaľtamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásľa jogosultak hosszabb idótartamú
közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás

Vállalkozási tevékenységet a költségvetési szeľv nem végez.

Az a|apítő okiľat 8. pontjának helyébe az a|á'}bi sziiveg lép:

8. A kiĺltségvetési szeľv vezetőjének kinevezésének ľendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros VIII. keľület lózsefvárosi onkoľményzat
Képviselő-testĺilete a közszo|gállati tisztviselőkről sző|ő 20|1. évi cxclx. töľvény ľendelkezései
a|apjźn hatźrozatbaĺ nevezi ki határozatlan időľe, illetve menti fel. A vezető fe|ett az egyéb
munkáltatói jogokat azMötv.67. $ g) pontja a|apján a polgármester gyakoľolja.

A költségvetési szeľv gazdasźęi vezetőjének kinevezése, vagy megbízźsa, fe|mentése, vagy a
megbizźs visszavonása, dijazásának megállapítĺása a polgáľmester hatáskörébe tarĺozik az
źi|amhźztartásról szóló 2011. évi CxCv törvény 9. $ (6) bekezdése alapján. A gazdasźryi vezető felett
az egyéb munkáltatói jogokat a költségvetési szeľv vezetője gyakoľolja.



A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat - a költségvetési szerv Szervezeti és
Működési Szabá|yzatźtban meghatźnozotĺak szerint . a költségvetési szerv vezetője gyakorolja a
gazdasźęi v ezetó kivéte lével.

Az a|apítő okiľat 9. pontjának helyébe az a|á'Jobi sztiveg Iép:

9. A kiiltségvetésĺ szeľv foglalkoztatottjaira vonatkozĺĺ fogla|koztatási jogviszony megie|tilése:

- köĺisztviselői jogviszony, melyre aközszo|gálati tisztviselőkről sző|ő 20I l. évi CXCIX. töľvény,
- munkaviszony' melyľe a munka töľvénykönyvéről szóló 20|2. évi I. töľvény,
- egyéb (megbízási stb.) jogviszony, melyľe a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Äz a|apítő okiľat 10. pontjának helyébe az a|á'bbi szöveg lép:

10. A kiiltségvetési szeľv feladat ellátását szo|gáló tĺnkoľmányzati vagyon:

- a Budapest VIII. keriilet ingatlan-nyilvántaľtásban 35086 brsz' a|att felvett 1055 m, alapterüleĺĺ
ingatlanból 169,2 m2, 1084 Budapest, Mátyás tér 15. sz. a|att ta|źůhatő ingatlan székhelyként
hasznźiata,

- a Budapest VIII. keriilet ingatlan-nyilvántaľĺásban 357f3lNf7 hrsz. alatt fe|vett 94 m2

alapterü|ettĺ, 1082 Budapest, Baross utca 81. fszt. 5. sz. (megközelítése Leonardo da Y . u. 2/A.)
a|att ta|źiható ingatlan iľoda, te lephe lyként való haszn álata,

- a Budapest VIII. keriilet ingatlan-nyi|vántartásban 35298 hrsz. a|att felvett |970 m2 alapterü|etű,
1086 Budapest, VIII. kerület Dankó u. 3-5. sz. a|att ta|źůhatő géptźro|ő, telephelyként való
hasznźiata,

- a Budapest VIII. keriilet ingatlan-nyilvántartasban 35264 hrsz. alatt fe|vett 284 m2 alapteľiiletű,
1082 Budapest, Magdolna u. 4. sz. a|att ta|źůhatő karbantartő műhely, telephelyként való
hasznźiata,

- a Budapest VIII. kerĹilet ingatlan nyilvántaľtásban349Z4 alatt felvett II7 m2 alapterületű, 1084
Budapest, Víg u. 29. (postacím Déri M. u. 3. fsz. 4.) sz. alatĺta|á|hatő irodą telephelyként való
hasznźiata,

. a Budapest VIII. kerület ingatlan nyi|vántartásban 35218lA a|att felvett 97,2 m2 alapteľtiletÍĺ,
1084 Budapest, József u.I5-|7. sz. a|attta|źihatő iroda, telephelyként va|őhaszná|ata,

- vagyoni értékiĺ jogok, tátgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, jármĺĺvek stb.)
hasznźůata á|lő eszkoz lelt.ár szerint.

A vagyon feletti rendelkezésre a Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuáľosi onkoľmányzat
Képviselő-testiilete álta| alkotott rendeletekben meghatározott szabźúyok irányadók.

Záradékz

Jelen alapító okiľatot módosító okirat tarta|mábaĺ megfelel a Budapest Fővĺĺros VIII. kerület
Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő.testtilete áůtal a ....../20|3. (....) szźtmű batfuozatétva|
elfogadott egységes szerkezetĺĺ a|apítő okiratnak.

Jelen módosító okirat 2013.novembeľ 1. napjától hatĺáýos.

Budapest,2013.

Rimán Edina
jegyző

dľ. Kocsis Máté
polgrĺľmesteľ
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ALAPÍTó oKIRAT
módosításokkal egységes szerkezetben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a347120|3. (IX. 18.)
számű hatźrozatában hozott döntésnek megfelelően, a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat
fenntaľtásában létrehozott Józsefuárosi Vaľosĺizemeltetesi Szolgálat 20|?, jit|ius 16-tól hatályos
a|apító okiratát azźů|amháztaľtásról sző|ő201'1. évi CXCV. tö'rvény, azźú|amhźztarĹásról sző|ó20II.
évi CXCV. tĺirvény végrehajtasáľól szóló 368/20|I. (xII. 31.) Korm. rendelet, valamint a
szakfeladatrendről és az á||amhánartási szakägazati rendről szóló 56lf0| 1. (XII. 31.) NGM rendelet
alapján 2013. november 01. napjától az a|źtbbiak szerint á||apítjameg:

1. A költségvetésĺ szerv

Megnevezése:
Székhelye:

Telephelyei:

l086 Budapest, Dankó u.3-5.
I 086 Budapest, Magdolna u. 2.
1086 Budapest, Szerdahelyi u. 19.

Józsefuárosi Közteľület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat
l084 Budapest, Mátyás tér 15.

1084 Budapest, Német u. |7-|9. iroda
(Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat székhelye, közös használat)
1084 Budapest, Déri Miksa u. 3. fsz.4. iroda
1084 Budapest, Józsefu. |5-|7. iroda
1082 Budapest, Baross u. 81. fszt. 5. sz. iroda

géptároló
karbantartó míĺhely
ideiglenes piac

2. A ktiltségvetési szeľv létrehozásáľól ľende|kező dřintés:

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuárosi Önkoľmányzat Képviselő-testületének392l|994. (X. l l.)
szźlműhatálrozata.

3. A költségvetési szeľv álta| e|látott' jogszabályban meghatátozott ktĺzfeladat:

- Magyaľorszźryhelyi önkoľmányzatairól sző|ő 20| 1. évi CLXXXIX. tĺirvény (a továbbiakban: Mötv.)
23. $ (5) bekezdés 1. pontja szeľint a helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és
üzemeltetése; a |6. pontja szerint a kisteľmelők, ősteľmelők számźra - jogsabźiyban megfiatźrozott
teľmékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a héwégi ĺárusítĺás lehetőségét is; a 18.
pontja szerint a helyi közbiztonság biztosítrásában közreműk<idés, melyek az a|apítő kötelező és önként
vźi|alt feladatai.

- a vásárokról, a piacokról, és a bevásĺárlóközpontokľól sző|ő 55/2009. (III. 13.) Koľm. ľendelet szerint
piac iizemeltetése: a Teleki téri Piacot és Ideiglenes Piacot fenntartó Budapest Főváros VIII. keriilet
Józsefuárosi Önkoľmányzat Képviselő-testülete által kije|ölt, a piac vezetését, annak miĺködtetésével
kapcsolatos feladatokat |átjae|, a fenntaľtó nevében eljárni jogosult.

- a közerĹilet-feltigyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény l. $ (4) bekezdése a|apján:
a) a közterületek jogszerű használatźnak, a közteri.ileten folýatott engedélyhez, illetve litkezelői

hozzź$źrulźtshoz kötött tevékenység szabá|yszerűségének ellenőrzése;
b) a közterület rendjéľe és tisztaságára vonatkoző jogszabát|y á|ta| tiltott tevékenység megelőzése,

megakadályoztsa' megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; 
1



c) közreműködés a közterület, az épitett és a természeti köľnyezet védelmében;
d) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési fe|adatok megvalósítźsźtban, a kozbinonság és a

közrend védelmében;
e) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
f) közremiĺködés a köztiszlaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
g) közremiĺködés állat-egészségügyi és ebľendészeti fe|adatok ellátĺásában;
h) a mozgásában korlátozott szemé|y parkolási igazo|vány jogszeríĺ hasznźiatźlnak és birtok|źsźnak az

ellenőrzése.

Józsefu áros közigazgatźls i területén r észĺetenl e:
o a közteriiletek jogszeriĺ használatának, a kĺizterületen folýatott, engedélyhez, illetve útkezelői

hozzájźtru|źtshoz kötött tevékenység szabá|y szerűségének ellenőrzése.
o a kozteľület rendjére és tisztasźtgára vonatkozó jogszabályok álta| tiltott tevékenység

megelőzése, megakadályoztsa, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcioná|ása.
. a jogellenes állapot je|zése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság

(szerv) hatásköľébe tartozik (pl. közterületen jogosulatlanul, jogszabályellenesen elhelyezett
építmények, tálr gyak eltávolításának kezdeményezése).

o közreműködés a főváľos koztisztasźęźről szóló önkormányzati rende|et végľehajtlísának
ellenőrzésében.

. közremiĺködés a közrend, a közbiztonság védelmében.

. közreműködés a közterület, az épitett és teľmészeti környezet védelmében.

. közreműködés az onkoľmányzatavawonának védelmében, megóvásában.

a

a

a közterület-feliigyeletľől szóló 1999. évi LXIII. törvény fe|hatz|mazása alapján a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuáros közigazgatási teľületén telepített közterüIeti közbiztonsági
térmegfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, miĺködtetése, fejlesztése, kezelése. A képfelvevő
elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megťrgyelt ktizteľület kijelöléséről a költségvetési
szerv előteľjesztésére a Képviselő-testiilet dönt. A képfelvevők pontos helyéről és az źita|uk
megfigyelt közterületrő| tźtjékoztatja a ľendőrséget, valamint az onkormányzatot, me|y
Józsefuáros honlapján közzé tételre keri'il.
vagyonvédelmi távfelĺigyeleti riasztórendszer fenntaľtísa, telepítése, fejlesztése, javitása,
iizemeltetése, kivonuló járórszo|gá|at működtetése. A távfelüryeleti riasztórendszer
működtetésével kapcsolatban keletkező személyes adatok kezelése.
a Fővárosi Közgyíĺlés által rendeletben meghatźrozott vźrakozási övezetben a várakoző
jáľművekre vonatkozó előírások betaľtásának ellenőrzése, visszaélés észlelése esetén külĺjn
jogszabályban megfiatźlrozottak szerinti szankcionálás, az engedély kiadójának értesítése.
a koztlt kezelőjének megbizása a|apjźn a közerületen tĺłľolt üzemképtelen jármÍĺvek
eltavolítása iránti intézkedés,.
külön jogszabályokban meghatáľozottak szerint gépjármiĺ elindulását gźúl'ó eszköz
(kerékbilincs) alkalmazása.
a hatékony fe|adate||źúás éľdekében eryütteryüttműködés igazgatási és civil szeľvezetekkel.
a jrárművek elszállítása a közterület-felĹigyeletről szóló 1999. évi Lxru. töľvény és a
kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazásfua, a jrírművek e|szźi|itásfua, valamint a
felmerült költségekľe vonatkoző szabályokról szóló 55/2009. (x. 16.) IRM rendelet szerint.
a Józsefuáľos közigazgatási területén a jĺárművel töľténő vźrakozás kiegészítő, helyi
szabáiyozásźrő| sző|ő 26ĺ20|0. (VI. 18.) önkormányzati rendelet 3/A. $-a szerinti várakozási
hozzź$áru|étsok kiadása és az etlhez kapcsolódó önkormányzati kezelésű forgalomirányító
berendezések működtetése.

A költségvetési szerv a közterĹilet-felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos feladatait az egyes
rendészeti feladatokat e|látő személyek tevékenységéről, valamint eryes töľvényeknek az
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáľól szóló 2012. évi CXX. törvény rendelkezései
a|apjźn|źtjae|. 

.,



4. A kiiltségvetési szerv alaptevékenysége:

alaptevékenység:
szakágazatszáma.. 8424|0
megnevezése: kcizbiztonság, közrend szakigazgatása

8424f1 Közterület rendjének fenntaľtása
802000 Biztonsági rendszer szo|gá'|tatás
84|2|8 Lakás-, kommunális szolgáltatrásokigazgatása
381103 Települési hulladék vegyes (omlesztett) begyűjtése, száilítása, źúrakása
38I20f Ęsyeu veszélyes hulladék begyiĺjtése, szźi|ítása, átľakása
42II00 Ut, autópálya építése
812000 Takarítĺás
813000 Zöldterület kezelés
841403 Város-, kozséggazdálkodási m.n.s. szo|gá|tatások
89044| Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú

közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás

Vállalkozási tevékenységet a költségvetési szerv nem végez.

5. A költségvetési szeľv illetékessége' működési teľĺilete:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľo s közigazgatási tertilete.

6. A kiiltségvetésĺ szerv alapítói jogokkal felľuházott iľányító szervének neve, székhelye:

Budapest Főváros VIII. keľi'ilet Józsefuárosi Önkoľmányzat Képviselő-testülete
1082 Budapest, Baross utca 63-67 .

7. A kti|tségvetési szeľv gazdáIkodásĺ besoľolása:

A költségvetési szeľv besorolása gazdálkodási jogköre a|apjátn:
- onállóan mtĺködő és gazdá|kodó költségvetési szerv,
- önálló létszám és bérgazdálkodó, teljes intézményi míiködési és szakmai tevékenységét

költségvetési kęľetén belül látja el.
- a költségvetési szerv vezetője gyakorolja a ktiltségvetése felett a kötelezettségvállalási és

utalv źny ozźls i j o gkört.

8. A ktiltségvetési szerv vezetőjének kinevezésének ľendje:

A költségvetési szerv vezetőjét közszolgźiati tisztviselőkről szóló 20II. évi cxcx. töľvény
rendelkezései alapján a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testiilete határozatban nevezi ki hatźrozatlan időre, il|etve menti fel. A vezető fe|ett az egyéb
munkáltatói jogokat az Mötv. 67. $ g) pontja alapján a polgármesteľ gyakorolja.

A költségvetési szeľv gazdasági vezetőjének kinevezése, vagy megbízźsa, fe|mentése, vagy a
megbizás visszavonása, dijazźsźnak megállapíüása a polgáľmester hatáskörébe tartozik az
áů|amhźztartásról szóló 20|I. évi CXCV törvény 9. $ (6) bekezdése a|apjźn. A gazdasági vezető felett
az egyéb munká|tatói jogokat a költségvetési szerv vezetője gyakorolja.



A kö,ltségvetési szeľv dolgozói felett a munkáltatói jogokat - a kĺiltségvetési szerv Szervezeti és
Miĺködési Szabźiyzatźtban meghatározntĺak szerint - a költségvetési szerv vezetője gyakoľolja a
gazdasáęi v ezetó kivéte lével.

9. A kiiltségvetési szeľv foglalkoztatottjaiľa vonatkozó foglalkoztatásĺ jogviszony megielölése:

- köĺisztviselőijogviszony, melyre aközszo|gźtlati tisztviselőkről szóló 2011. évi CxCx. törvény,
- munkaviszony, melyre a munka törvénykönyvéról szóló 2012' évi I. töľvény,
- egyéb (megbízási stb.) jogviszony, me|yre a Polgári Törvénykönyvről szóĺó 1959. évi IV. törvény
rendelkezéseit kel| alka|mazni.

10. A ktittségvetési szerv feladat e|látását szolgáló tinkoľmányzativagyonz

- a Budapest VIII. kerület ingatlan-nyi|vántartásban 35086 hrsz. a|att felvett 1055 m, alapterĺi|etű
ingatlanból |69,2 m2, 1084 Budapest, Máýás tér 15. sz' a|att talrźihatő ingatlan székhelyként
hasznźiata,

- a Budapest VIII. keľület ingatlan-nyilvántartĺásban 35723/N27 hrsz. alatt felvett 94 m2 alapterületĺĺ,
1082 Budapest, Baľoss utca 81. fszt. 5. sz. (megközelítés Leonardo da V. u.f/A.) a|attta|źihatő
ingatlan irodą telephelyként va|ő haszná|ata,

- a Budapest VIII. keľület ingatlan-nyilvántartásban 35298 hrsz. a|att felvett |970 m, alapteľületű,
1086 Budapest, VIII' kerĹilet Dankó u. 3-5. sz. a|atí ta|źůhatő géptároló, telephelyként va|ó
haszná|ata,

- a Budapest VIII. keľület ingatlan-nyilvántartásban 35264 hrsz. a|atlfelvett 284 m2 alapterületű,
1082 Budapest, Magdolna u. 4. szám a|att ta|źiható kaľbantaľtó műhely, telephelyként való
hasznźůata,

- a Budapest VIII. kerület ingatlan nyi|vźntartásban 34924 a|att. fe|vett ||7 m2 alaptertilettí, 1084
Budapest, Víg u. 29. (postacim Déri M. u. 3. fsz. 4.) sz. a|alt ta|źiható iľoda, telephelyként való
haszntiata,

- a Budapest VIII. kerĹilet ingatlan nyilvántaľtásban 35218/A a|att fe|vetl97 .2 m2 alapterületű, 1084
Budapest' József u. I5-I7 . sz. a|att ta|źibatő iľoda, telephelyként valő hasznáiata,

- vagyoni éľtékíĺ jogok, tźrgyi eszkö'zök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek stb.)
haszná|ata źt||ô eszkö z le ltĺár szerint.

A vagyon feletti rendelkezésre a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkoľm ányzat
Képviselő-testiilete által alkotott rendeletekben meghatározott szabźiyok iľányadók.

11. A köItségvetési szeľv képviselete:
A költségvetési szerv vezetője, valamint az źůta|a megbizott dolgozó.

Záradékz

Jelen egységes szerkezetbe foglalt a|apitő okiľatot Budapest Főváros VIII. kerület Józsefrárosi
onkormányzat Képviselő-testtilete a ....../2013. (....) számű határozatálva| elfogadta és ezze|
egyidejűleg jelen alapító okirat a Képviselő-testület 223/2012. (vII. 05.) szźtmű határozatźxal kiadott
a|apitő okirat helyébe lép.

Hatályos 2013. november 1. napjától.

Budapest,2013.

Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ


