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Határozati jav as|at a bizottsźtg szźtmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őterjesztéS meg-
tátrwal.ásáll".

Budapest Jĺízsefu áľosĺ Onkorm ányzat
szamara

Tĺsztelt Képvĺselő.testület!

I. Előzmények

A Képviselő-testiilet a347/2013' (D(.t8.) számú hatźrozatának l. pontjában úgy döntött, hogy 2013.
november 01. napjával a Józsefuáľosi Közterĺilet-felügyelet önállóan működő és gazdálkodó költség-
vetési szerv tevékenységéből átadja a közterület-felügyeleti, a kerékbilincselési, atérfigye|ó kamera-
rendszer miĺködtetési feladatokat aJőzsefvárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat önállóan működő és gaz-
dálkodó költségvetési szeľvnek, továbbá 2013. november 01. napjával a Jőzsefvźtosi K<jzterület-

felügyelet költségvetési szeľv nevét Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat névre, a Józsefuárosi
Várostizemeltetési Szolgálat kö|tségvetési szeľv nevét Józsefuárosi Közterület-felügyelet és Város-
tizemeltetési Szo|gálat névľe módosítja.

A Képvise|ő-testiilet hivatkozott határozata a|apján a két költségvetési szeľv a|apitő okiratainak módo-
sításáró l döntött a Képvi se lő-te stii let a 3 6 6 l 20 13 . (X. 02. ) szźtmű hatźr ozatźlban.
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II. A beteľjesztés indoka

A Képviselő-testtilet a347l20L3. (Ix.18.) száműhatźrozatának 5. pontja szerint szükséges a két költ-
ségvetési szeľv szeľvezeti és műkĺidési szabéiyzatainak módosítása, illetve annak jóváhagyása.

A hivatkozott képviselő-testiileti határozat 6. pontja szerint a Jőzsefvárosi Közterület-felügyeletről
sző|ő |912011. (tV.08.) ĺinkormányzati rendelet, az onkormányzat k<lltségvetési szerveinek közszo|gźr
lati jogviszonyban á||ők dijazásáról és egyéb juttatásairól sző|ő 7|/2012. (KI.13.) önkormányzati
rendelet, a Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefoárosi onkormányzat źúta| fenntaľtott intézmények-
ben alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók juttatási szabá|yzat módosítása indokolt.
Ezen tr]llmenően szükséges módosítani a Jőzsefvźlros kozigazgatási teriiletén a járművel történő vára-
kozás kiegészítő, helyi szabá|yozźsáról szóló 26/2010.NI.l8.) önkormźnyzati rendeletet is.

A fenti döntések meghozata|a' valamint az önkormányzati rende|etek a|kotása' módosítása érdekében
szükséges a Képviselő-testii|et döntéshozatala.

III. TényáIlási adatok

A Képvise|ő-testiilet át nem ruházhatő hatásköľébe tartozĹk _ Magyarorszägbe|yi önkormányzataiľól
sző|ő 20|1. évi CLXXXIX. tĺirvény (Mötv.) 42. $ 1. pontja a|apján- a rendeletalkotás, melynek alap-
jźn az új önkormányzati rendelet alkotása (1. sz. melléklet) és az önkormźtnyzati ľendeletek módosítá-
sa (2. és 3. sz. melléklet) is a Képviselő-testület hatáskörébe taÍtozik.

A Képviselő{estiilet a költségvetési szervek irányitő szeľVe az ái|amhźztaľtásról szóló 201l. évi
CxCv. törvény (Aht.) 2. $ (1) bekezdés i) pont ia) alpontja alapján.

Mindezek a|apjźtn 2013. novembeľ l-jei hatályba lépéssel módosítja a Budapest Főváros VIII. keri'ilet
Józsefuáľosi onkormányzat á"|ta| fenntartott intézményekben a|ka|mazotti jogviszonyban foglalkozta-
tott dolgozók juttatĺási szabźiyzatźtt (4. sz. melléklet). A módosítás alapján a Szabźiyzat személyi hatá-
|ya váitozlk' va|amint a Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálatnál foglalkoztatottakat megillető
hűségjutalom szabá|yai átemelésre a kerülnek az A|ka|mazotti Szabźt|yzatba a jogviszonyváltassal
kapcsolatos háĺányok csökkentése érdekében. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alkal-
mazottiSzabźúyzatban a ruődosítlźsok vastagított betíítípussal kerültek jelölésre.

A Képviseĺő-testület, mint a költségvetési szervek irányitő szerve az ĺllt.g. $ (1) bekezdés a) pontja
a|apján 20l3. november l-jei hatźiyba lépéssel jóvźhagyjaafeladatźúszeľvezéssel érintett két költség-
vetési szerv szervezeti és működési szabáiyzatźú (5. sz. és 6. sz. melléklet).

A Képviselő-testiiletnek döntést kell hozni a feladaŁátszervezésse| éľintett két önállóan működő és
gazdźúkodő költségvetési szerv költségvetését érintően.

Iv. A döntés taľtalmának rész|etes ismeľtetése

()nkormdnyzati rendeletek alkotúsa

A Józsefuáľosi Közterület-felügyeletről szóló 19/20|1. (tV.08.) önkoľmányzati rendelet felülvizsgálata
során megállapítást nyeľt, hogy ahatáůyba lépése óta eltelt időben a jogszabá|yi környezet vźitozźsa
szükségessé teszia rendelet hatrályon kívül helyezését és új rendelet e|fogadását. A rendelet tervezetaz
előtedeszté s I. sz. mellékletét képezi.

A feladatáts zerv ezés miatt

- a Józsefrárosközigazgatási teľiiletén ajármiĺvel történő várakozélskiegészító, helyi szabályozäsźtrő|
sző|ő 26l2010.(VI.18.) sz. önkoľmányzati rende|et móđosítása. A rendelet tervezet az e|óterjesztés 2'
s z. me l l é kl etét képezi.

- az Önkormźnyzat költségvetési szeľveinek kózszo|gá|ati jogviszonyban állók dijaz,ásáró| és egyéb
juttatásairól szóló 7|/2012' (xII.l3.) önkoľmányzati rendelet módosítása is szükséges, tekintettel egy-
résztana, hogy a rendelet személyi hatźlya megváltozik.

A rendeletmódosítas másik indoka, hogy a Józsefuárosi Közterület-feliigyelet és Váľosüzemeltetési
Szolgálat szervezeti felépítése t$vezetőiszintbevezetésétteszi szükségessé. A Kttv.236. $ (5) bekez-
dés c) pontja alapján főváľosi kerĹi|eti önkoľmányzatnźi a jegyzói, aljegĺzoi kinevezésen túlmenően
osztźiyvezetői és főosztá|yvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetői kinevezésen tul további veze-
tői kinevezés is adható. A Kttv. 129. $ (l) bekezdése szerint a köĺiszrviselő - ktilön törvényben írta-
kon túlmenően - osztáýezetői, foosztáiyvezető-helyettesi, főosztáýezetói munkakör betöltésére is
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kinevezhető kozigazgatálsi szerv, il|etve a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egy-
ség vezetésére. A Kttv. 236. $ (4) bekezdés b) pontja a|apján a helyi önkoľmányzat rendeletbenveze-
tői illetménypótlékot źůlapíthat meg egységesen valamennyi vezetőre kiterjedően, amelynek mértéke
nem csökkenthető.
A rendelet elfogadásáva| a már megállapított oszttúyvezetői és foosztáiyvezető-helyettesi szintnek
megfelelő 10%.os és 15%-os vezető pótlék mellett a Képviselő.testiilet a fóosztźiyvezető szintu veze-
tői kinevezéshez20%o-os illetménypótlékot á|lapít meg. A rendelet tervezet az e|őterjesztés 3. sz. mel-
lékletétképezi,

Képv i s e l ő - t e stül e t i határ oz at o k

A Képviselő.testtilet elfogadja a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat źl|ta|
fenntaľtott intézményekben alkalmazotti jogviszonyban fogla|koztatott dolgozók juttatási szabá|yzatát
2013. november l-jei hatáýba lépéssel (4. sz' melléklet).

A Képviselő-testiilet, mint a költségvetési szervek irźnyítő szerve jővźthagyja 2013. november l-jei
hatźi|ya| a Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat és a Józsefuárosi Köaerület-felüryelet és
Városüzemeltetési Szolgálat szervezeti és működési szabźiyzatźú(5. és 6. sz' melléklet).

A Képviselő-testiiletnek döntést kell homi a feladatátszeľvezéssel érintett két önállóan míĺködő és
gazdálkodó költségvetési szeľv költségvetését érintően az előterjesztésY. pontja szerinti rész|etezés
szerint.

v. A döntés célja' pénzĺigyi hatása

A döntés cé|ja a költségvetési szervek működésének megteľemtése és a hatékony feladat ellátás bizto.
sítĺása.
Az intézmények nevének módosítása és a Józsefuárosi Közteľület-felügyelet és Városüzemeltetési
Szolgálat költségvetési címeinek bővítése szĹikséges.

A Józsefuárosi Közteriilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szo|gźúat engedélyezett|étszámát a KépvĹ
selő-testiilet a347/20|3. (IX.l8.) szźtműhatáĺozat2.c) pontjźtban feladatonként fogadta e|. Azintéz-
mény az szMsz készítése sorźtn az intézményen beltili feladatonkénti engedélyezett létszámot java-
solja módosítani, melynek alapján szükséges a hivatkozott képviselő-testiileti határozat pontjának mó-
dosítása.

A Józsefrárosi Közterület-felügyelet 20|3. évi költségvetésének módosítĺását javasolja, melyet az e|o-
terjesztés 7. sz. melléklete részletesen taľtalmaz'za. A 65.000,0 e Ft ö'sszegíĺ kiadási többletköltségek
fedezete az intézmény saját bevételi többlete. A kiadási tcibbletet indokolja a Főváľosi onkoľmányzat
paľkolási feladatainak e||áúźlsátvalr kapcsolatos költségek, a mĹiködtetés biztosíĺása érdekében a kaľban-
taľtási igények, eszközök cseréje, azintézményi źttszervezéssel kapcsolatos szoftvereket érintő költsé-
gek. A többletköltségek eryszeri jellegiĺek, így a következó évek költségvetésére kötelezettségvállalást
nem jelentenek.

A Józsefuárosi Közterület-felügyelet engedélyezett |étszźmźtból a Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési
Szo|gźiatnál maradó engedélyezett létszámokra eső béľ és jutüatások, járulékok, valamint az épu|et-
tizemeltetési és a működtetési költségekľe (papir-írőszsľ, postai szolgáltatasok költsége, takarítás, stb.)
azintézményi költségvetésen beltili átcsopoľtosítĺás szükséges a 30101 címľől a 30105 címre, melynek
összege összesen 8.f75'0 eFt.

Az intézmények közötti fe|adatźńszervezések miatt mind a két költségvetési szeľv költségvetésének
módosítása indokolt. A Józsefuárosi Közterület.felügyelet költségvetésén belül az źtadott feladatok
költségeiľe 77 .065,0 e Ft előirányzatot ad źú a Iőzsefvaľosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési
Szo|gá|atrészére. Részleteibenaze|őterjesztés9la.sz. mellék|etetarta|mazza.

A Józsefuárosi Közteľület-feltigylet céljellegű e|óirányzataibć,| 35.420 e Ft <isszegiĺ maradványát más
kiadásokra hasznźůta fel, melyet részleteiben a9ĺa. sz. melléklet tarta|maz. A céljellegíĺ előirźtnyzatok
maradvźnyálnak átcsopoľtosítĺását indokolja a jogszabályvá'|tozások és végrehajtĺísukhoz kapcsolódó
egyéb előírások. A formaruha e|őirányzaton azért maľadt marađvány' mert az a|ka|mazottak gamitűta
helyett csak darabos formaruhában részesiiltek. Ezek a|apjén az intézmény vezetoje utólagosan kéri az
intézmény költségvetésének módos ítźsźú.

A Jőzsefvárosi Közteriilet-felĺigyelet intézmény ťlnanszíroztlsi - az túszervezett feladatokat érintő -
összege összesen 77.065,0 e Ft, melyet javasolok a működési álta|ános tarta|ék'ĺahelyezni.
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A Józsefuáľosi Városiizemeltetési Szolgálat tobbletigénye az źúszervezésből adódóan összesen 7.324,9
e Ft, melyet részletesen az e|óterjesztés 8. sz. melléklete tarta|maz.

A feladatok átszervezéséből adódóan a Józsefuárosi VárosĹizemeltetési Szolgálatnak / Józsefuárosi
Közterĺ.ilet-felügyelet és Városiizemeltetési Szolgálat 79.54I,6 e Ft-ot szükséges biztosítani, melyből a
Közterület-felügyeletnél megmaradt 77.065,0 e Ft. A különbözet f.476,6 e Ft, mely a jogszabźiyivźi-
tozások miatti a|ka|mazotti bérek vá|tozásáből és bénendezésekből adódik.

osszességében

Az Onkorményzatnak a feladatÁtszervezések többletköltségére külön költségvetési fedezetet nem kell
biztosítani, tekintettel ana, hogy a Jőzsetvárosi Közterület-felügyeletné| tervezeľt éves bevételi előĹ
rźnyzatok október végéig teljesĺilnek, ezért a Józsefuárosi KözterĹilet-felügyelet és a Józsefuárosi Vá-
rosüzemeltetési Szolgálatnál a közhatalmi bevételeket _ mint többletbevételt - 78.000'0 e Ft összegben
indokolt megteľvemi. A Közterület-felügye|et 77.065,0 e Ft önkormźtnyzati ťlnanszirozźts összegéből
(mely működési általános Íarta|éV,ła kerül) mindösszesen 7 .247,2 e Ft-ot kell biĺosítani a Józsefuáľosi
KözterĹilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálatnak a feladatok e||źtásához, valamint a fe|adatźú-
szerv ezés miatti többletköltségekhez.

Megállapítható, hogy a Képviselő-testiilet a 347/20|3. (Ix.l8.) számú hatfuozatźtban engedélyezeff
túszervezés többletköltségeinek fedezeteként a míĺködési általános tartalék terhére engedélyezett 5-10
millió Ft-os összeg azintézményi bevételi többletek miatt nem kerĹi| felhasznźiásra.

A feladat źúszervezés miatt a többletköltségekből a tartós kötelezettségvállalás összege a kö'vetkező
költségvetési évekre vonatkozóan havi 857,3 e Ft bérkiilönbözet, mely éves szinten |0.f87,6 e Ft-ot
jelent. A tartós kötelezettségvállalás fedezeteként az intézmény közhatalmi bevételét javaslom megje-
lölni.

TáĘékoztatőjelleggel nem teljes körűen felsorolva az e|oterjesztés 10/1.-10/5. sz. mellék|etét képezik
azon eszkozök, melyek átadźsra keľülnek.

- |0lI. sz. melléklet: Berendezésitárgyak, eszközök

- |0/2. sz. melléklet: Keľékbilincsek jegyzéke

- I0l3. sz. melléklet: Előfizetéses mobiltelefonok

- I0/4. sz. melléklet: Gépjáľművek

- l0/5. sz. melléklet Szímítogépek, informatikai eszközök

A Képviselő-testtilet dönt l db Volkswagen Bora típusú gépjáľmű térítésmentes tulajdonba adásźtrőt. a
Józsefuáľosi Intézményműködtető Központ (JIK) részéľe. A gépjáľmű ĺizembe helyezés dátuma
2003.12.|6., bruttó éľtéke 3.872.950.- Ft, értékcsökkenése 3.872.950.. Ft, jelenleg nullára leírt.
A gépjĺáľművet eddig aJőzsefvźrosi Közterület-feltigyelet hasznáita, miután az onkormányzathasznźy
|atra źttadta.Igy a gépjármu źúadásźú-tttvéte|ét akét intézményvezetójének bevonásával kell lebonyolĹ
tani.
A JIK alaptevékenysége a közfeladatot e||źtő köznevelési intézmények szakmai fę|adate||átásźhoz
szükséges eszk<izĺjk beszerzése, épĺiletek, berendezések, felszerelések kaľbantartása, felújítĺása, cseréje'
épĺiletek üzemeltetése, közétkeztetés ellátása, a pénnigyi-számviteli -gazdźůkodźlsĹtervezési feladatok
e|láttźsa; ezen feladat hatékony e||źtásźú segíti a gépjármiĺ biztosítása.
A gépjĺármiĺ biĺosítasa eÍÍe az évre rendezett, ezért a JIK-nek a két hónapra azuzemeltetési költséget
kell finanszírozni, becsü|t összege 600,0 e Ft, melynek fedezetéiil a működési általános taľta|ékot jelö-
löm meg.

Tekintettel aľľą hogy a Képviselő-testĺ'ilet II5/20|3. (III.27 .) számri hatźrozata is taľtalmaz rendelke-
zéseket _ elÍľás mialt - atárgyi IxK-950 frsz-li gépjáľműre vonatkozóan, ezért ezen képviselő-testületi
hatán ozatot módo s ítan i szĹiksé ge s.

vI. Jogszabályi kiirnyezet

A Képviselő-testület döntése Áht. q. $ (1) bekezdés a) pontján, Magyarországhe|yi önkoľmányzatairő|
szőIó20|l. évi CLXXXIX. törvény 42. s |. és 7. pontján alapul.

Kéľem az előteľjesúés !.,2.,3. sz. mellékletét képező önkoľmányzatĺ ľendelet teruezetek elfoga-
dását. Kéľem az a|áňbi határ ozati j avas|at elfo gad ását.
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II.łrÁnoz.łTI JAVAsLAT

A Képviselő-testüIet úgy dönt' hogy

t. a) elfogadja a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat á|ta| fenntartott intéz-
ményekben alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók juttatasi szabá|yzatát 2013. no-
vember 0 l . hatállya|, az e|oterjesztés 4. sz mellékletét képező tartalommal.

b) felkéri a polgármestert a szabźúyzat a|áirźsára.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 01.

2. a) jővźthagyja a Jőzsefvárosi Közterület-feltigye|et,20|3. november 01. napjától a Józsefuárosi
Parkolás-ĺ'izemeltetési Szolgálat - aze|őterjesztés 5. sz mellékletétképezó _ szervezeti és műkö-
dési szabály zatźú, 20 | 3 . november 1 -j e i haüályba lépéssel.

b) felkéri a polgármesteľt a szervezeti és működési szabá|yzat aláírásfua.

Fele|ős: polgármesteľ
Hataridő: 2013. november 0l.

3. a) jć:vźthagyjaaJőzsefvárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat,2013. november 01. napjától a József-
városi Közterĺilet-feliigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat - az e|oterjesztés 6. sz mellékletét
képező _ szervezeti és műkĺidési szabá|yzatáú,f0|3, november l-jei hatĺĺlyba lépéssel.

b) felkérí a polgáľmestert a szervezeti és működési szabźiyzat a|źúrásźlra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. november 01.

4. 30100 cím Közterület felügyelet elnevezését 2013. november 1. napjától Józsefuárosi Parkolás-
ĺ.izemeltetési Szolgálat elnevezésre módosul, és ezze| egyidejtĺleg a 30l01 címet, a30|02 címet, a
30103 címet, a30|04 címet törli.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. november 01.

5. a 80100 cím Váľosiizeme|tetési Szolgálat elnevezést 2013. novembeľ 1. napjátő| Józsefuáľosi
Közteľület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgźúat elnevezésre módosítja és címeit kiegészíti
80106 cím Közterület-feli.igyelet, 80107 cím Kerékbilincselési feladatok, 80l08 cím Kerületőrsé-
gi feladatok, 80 1 09 cím Téďrgyelő-kamerarendszeľ elnevezéssel.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 01.

6. a347lf01'3. ( IX.18.) számú képviselő-testületi hatźrozat2./c. pontjźtban foglalt Igazgatősźęen-
gedé|yezett|étszélmát 6 fővel (Mt. + 8fii, Kttv. _ 2 fo) megemeli, a településüzemeltetési feladat
engedé|yezett|étsłÁmźLt 7 ťovel (Mt. -1 fő, Kttv. _ 6 fő) csökkenti, a Közterület-felügyelet feladat
engedélyezett |étszámát 3 fiĺvel (Kttv.) megemeli, a Piac feladat engedélyezettllétszźmán beltil a
Kttv. létszámélt2 fóve| csökkenti és az Mt. |étszámttt2 főve| megemeli, a kerékbilincselési feladat
engedélyezett |étszźtmátt 4 ffivel (Iľ'4't. -zfo,Kttv. -2fő) cs<ikkenti, a Kerületőr feladat engedélyezett
|étszźmźt2 főve| (Mt. +2fő) megemeli.

Felelős: polgármester
Haĺáridő: 2013. november 01.

7. a Józsefuárosi Közteriilet.felügyelet t<ibbletköltségeitaz előterjesztés 7. sz mellékletében foglal-
tak alapján elfogadją melynek fedezete azintézmény bevételi többlete.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 30.
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ahatfuozat7. pontjáhan foglaltak miatt a Józsefuárosi Közterĺilet felĹigyelet 30101 cím bevételi
e|őirányzatán belül a közhatalmi bevételek - kötelező feladat - e|őirźnyzatát 60.000,0 e Ft-tal, a
30105 cím működési intézményműkodtetési bevétel - kötelező feladat - e|őiźtnyzatát 30.000'0 e
Ft-tal megemeli, a 30103 cím - kötelező feLadat _ kĺlzhatalmi bevétel e|óirźtnyzatźú 30.000,0 e Ft-
tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 30101 cím _ kötelező feladat - dologi e|őirányzatát
14.050,0 e Ft-tal, aberuházźsi e|őkźnyzatát 4.500,0 e Ft-tal, a30|0f cím - kötelező fe|adat - do-
logi előirányzatźlt |1.100,0 e Ft-tal, aberuházási e|oirányzatát 5.300,0 e Ft-tal, a 30103 cím - kö-
te\ező feladat - dologi e|őirányzatźtt 3.350,0 e Ft-tal, a 30105 cím - kö'telező feladat - dologi előĹ
rányzatát 2 1.500,0 e Ft-ta| megemeli.

Felelős: po|gáľmester
Határidő: 2013. október 30.

a) a Józsefuárosi Közterĺilet-felügyelet 30101 cím kiadás személyi juttatłás e|óirányzatátn belül a
rendszeres személyi juttatás - kötelező feladat _ e|őirányzatárő| 4.6f5,0 e Ft-ot, a köz|ekedési
k<ĺltségtérítés _ kötelező feladat _ e|őirányzatáró|250,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő jĺárulékok és
szociális hozzźĄźtru|ási adó - kötelező feladat _ e|őirányzatfuő| |.249,0 e Ft-ot, a dologi kiadások _
kötelező feladat _ e|őirányzatáľól 2.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 30105 cím személyijutta-
tás,ezen belül a ľendszeres személyi juttatas előirányzatára4.6f5,0 e Ft-ot, a közlekedési költség-
térítés - kötelező feladat _ e|őirźnyzatźtra 250,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociá.
|ishozzájátrulási adó - kötelező feladat - e|oirányzatźtra I.249,0 e Ft-ot, a dologi kiadások - kötele-
ző fe|adat _ e|őirźtnyzatára 2.000,0 e Ft-ot az átszervezett intézmény működtetése címén.

b) a Józsefuárosi Közterület- felüryelet 30l01 cím kiadás személyi juttatáson belül a céljellegű
cafeteria - önként vállalt feladat - e|őirźnyzatáról 1 1 1,0 e F-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és
szociális hozzájáru|átsi adó e|őirétnyzatán belül az egészségiigyihozzájźlru|ás _ önként vállalt fela-
dat _ előirányzatźtrő| 19,0 e Ft-ot, a dologi e|őirányzaton belül azSZJA - önként vźú|a|t feladat _
e|őirźnyzatárő|2|,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 30105 cím kiadás személyi juttatáson belül a céljellegű
cafeteria - önként vállalt feladat - e|óirźnyzatźlra 1l l,0 e F-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és
szociális hozzźĄárulźtsi adó e|őirányzatźtn belül az egészségügyihozzźýáru|ás - önként vállalt fela-
dat _ előirányzatára l9,0 e Ft-ot, a dologi e|őiľányzaton belül az SZJA - önként vállalt feladat _
e|őirźlnyzatálraf|,0 e Ft-ot az átszervezettintézmény a|ka|mazottainak juttatĺása címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 30.

a) a Józsefuarosi KĺizterĹilet-felügyelet 30101 cím kötelező fe|adat _ bevételi műkĺidési
ťtnanszírozási bevételen beltil az fuényítőszeÍvi támogatás folyószémiźn tĺirténő jőváírźsa
előfuányzatát 12.683,6 e Ft-tal csökkenti, ezze| egyíđejiĺleg a kiadás személyi juttatás elő-
irźnyzatźn belül a ľendszeres személyi juttatás e|óirźnyzatźLt lI.635,9 e Ft-tal, az egyéb
kĺiltségtéľítések előiľányzatát|.000'0 e Ft-tal, amegbizási díj előiľĺĺnyzatáń720,0 e Ft-tal,
a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájáruIási adó e|őfuźnyzatźÍ 3.336,| e Ft-
tal, a dologi kiadások eloirźnyzatát 14.000,0 e Ft-tal csökkenti feladatátadás címén, me-
lyet részleteiben az előteťesztés 9/a. sa melléklete tarta|maz.

b) a Józsefuárosi KözterĹilet-felügyęlęt 3010l cím - önként vállalt feladat - bevételi mĺĺködési f,r-
nansziľoztsi bevételen belül az irányítószervi támogatás folyószámlán történő jóváírźsa előirány-
zatáĺt 17.770,7 e Ft-ta| és a felhalmozási finanszítozźlsi bevételeken belül az irányitőszervi trámo-

gatás folyószźm|án történő jóváiräsa e|őirányzatźú f27,8 e Ft-tal csökkenti, ezze| egyidejűleg a
kiadás személyi juttatĺás előirátnyzatźn belü| a céljellegű költségtérítés, juttatások e|óirányzatźú
1.806,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzáĘźtru|źtsi adó előirányzatźúf98,4
e Ft-tal, a dologi kiadások e|őirźnyzatźtt 343,8,0 e Ft-tal csökkenti fe|adatátadéts címén, melyet
részleteiben az e|oterjesztés 9/a sz melléklete tarta|maz.

c) a Józsefuárosi Közterület-felügyelet 30102 cím - kötelezo feladat _ bevételi működési finan-
szírozási bevételen belül az irányítőszervi támogatás folyószámlán torténő jővátíľása előiranyzatźú
3.923,0 e Ft-tal cscikkenti, ezze| egyidejíĺleg a kiadás dologi e|oirányzatźú 7.000,0 e Ft-tal, a míi-
ködési célú támogatás ái|arrtháztartiĺson belülre e|oirányzatźtt 22.366,0 e Ft-tal, valamint a- bevé-
teli működési ťlnanszírozási bevételen belül aziľźnyitószervitźtmogatás folyószźm|źn töľténő jó-

9.

10.
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vźńrźsa - önként vállalt fe|adat - e|őirányzatźLt 937,7 e Ft-tal csökkenti feladattúadźls címén, me-
lyet ľészleteiben az előterjesztés 9/u sz, melléklete tartz|maz.

d) a Józsefuárosi Közterület-felĹigyelet 30103 cím - kötelezó fe|adat - bevételi működési ťlnanszí.
rozási bęvételen belĹil az irányitőszervi támogatĺás folyószámlán történő jőváirása e|őirányzatát
3.480,8 e Ft-ta|, ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|őirźnyzatźtn belül a ľendszeľes
személyi juttatás e|őirźnyzatitt |.420,0 e Ft-tal, az egyéb költségtérítések előirányzatźú 100,0 eFt-
tal, a munkźitatőt terhelő járulékok és szociális hozzźýtrulrási adó előirányzatźi386,4 e Ft-tal, a
dologi kiadások e|őirźlnyzatźú 3.000,0 e Ft-tal csökkenti felradatáúadźts címén, melyet részleteiben
az e|óterjesńés 9/u sz. melléklete tarla|maz.

e) a Józsefuárosi Közterĺilet-felügyelet 30103 cím - önként vállalt feladat - bevételi működési fi-
nanszíroztlsi bevételen belül az irányítószervi Ĺámogatás folyószámlán töľténő jőváiľása előirány-
zatát 324,0 e Ft-tal, ezze| egyidejiĺleg a kiadás személyi jutüatĺás e|őirźnyzatán beltil a cafatería
e|óirányzatát 136,2,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozzźýätu|ási adó elői-
rźnyzatát 2f,7 e Ft-tal, a dologi kiadások e|oirtnyzatáń 25,9 e Ft-tal csökkenti feladatátadás cĹ
mén, melyet részleteiben az e|oterjesztés 9/a sa mellěklete tarta|maz.

f) a Józsefuárosi Közterü|et-felügyelet 30104 cím - önként vállalt feladat - bevételi miiködési fi-
nanszirozźsi bevételen belül az irányítószervi támogatás fo|yószámlán töľténő jőváirźsa előiľány-
zatát 36.968'9 e Ft-tal cs<ikkenti, ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás elóirányzatźln beltil
a rendszeľes személyi juttat.ás előirányzatźú 5.482,8 e Ft.tal, az egyéb költségtéľítések és cafateľia
e|őirányzatźlt l.189,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźĘźru|źtsi adó előĹ
rányzatát |.628,6 e Ft-ta|, a dologi kiadások e|őirźnyzatźú |.169,4 e Ft-tal csökkenti fe|adatĺátadás

címén, melyet részleteiben az e|óÍerjesztés 9/a sz mellékletetarta|maz.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 2013. október 30.

11. a) a Józsefuárosi Közterület. feliigyelet céljel|egű e|óirźtnyzatainak maradvány felhasznźilźsát
utólagosan j ővźthagyja, melyet részleteiben az e|óteĄesnés g/u sz. melléklete tarta|maz.

b) a Józsefuárosi KözterĹilet-felügye|et 30104 cím - önként vállalt feladat _ kiadás dologi elői-
rźnyzatán belül a céljellegű munkaruha 4.f00,0 e Ft előirányzatátt, a rendőrbot, bilincs beszerzés
294,0 e Ft e|őirálnyzatát' a védőoltás 210,0 e Ft előirrányzaĹát átcsopoľtosítja a 30|02 cím . kötele-
ző fe|adat - dologi e|őirányzatán beltil a gépjźLÍmti üzemköltség e|őirźtnyzatára 3.500,0 e Ft-ot,
gépj ármií kaľbantartĺásra I.204,0 e Ft-ot.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. október 30.

12. az onkoľmányzat 1|108-02 cím - kötelező feladat - kiadás működési ťlnanszirozási kiadáson
belül az irányítószervi támogatásként folyósított tźmogatás kiutalása e|óirźnyzatźrő| 20.835,9 e

Ft-ot, a 11108-02 cím _ önként vállalt - kiadás miĺködési ťlnanszitozźtsi kiadáson belül az irátnyi-
tószervi támogatásként folyósított tĺámogatás kiutalása e|őirźnyzatáről 56.001,3 e Ft-ot, kiadás
felhalmozási ťlnanszírozási kiadáson be|ú| az irányítőszervi támogatásként folyósított tamogatás
kiutalása e|őirźnyzatárő| 227,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1 107-01 cím működési cél- és źita-
lános taľtalékon beĺül az á|talános taľtalék - ktjtelező feladat _ e|őirźtnyzatára.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. októbeľ 30.

13. a) a Józsefuárosi Viárosüzemeltetési Szolgálat az előterjesztés 8. sz. mellékletében felsorolt át-
szervezésből adódó többlet költségvetési igényét 7.3f4,9 e Ft összegben elfogadją melynek fede-
zetéij| az átszervezett feladatok bevételi többletét jelöli meg.

b) a Józsefuárosi Vĺáľosüzemeltetési Szolgálat bevétel 80106 cím _ kote|ezó feladat _ miiködési
közhatalmi bevétel etoirányzatát 70.000,0 e Ft-tal, 80107 cím _ kötelező feladat_ működési köz-
hatalmi bevétel e|őirényzatźń 8.000,0 e Ft-tal megemeli, ezze| egyidejűleg a kiadási e|őirányzato-
kat az előterjesztés 9/b. sz mellékletében foglalt többlet költségek összegével megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 30.
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a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szo|gźiat/Jőzsefuárosi Közterület-feliigyelet és Váľosüzemelte-
tési Szolgálat bevételi, ezen beliil ťlnanszirozási miĺködési irányitőszewi tlímogatásként folyósĹ
tott támogatás fizetési szám|án történő jóváírása _ kötelező feladat - e|óirányzatát és a kiadási elő-
irányzatáú a feladat áúszervezés címén az e|őtetjesztés 9/b. sz mellékletben rész|etezettek alapján
módosítja.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. októbeľ 30.

az onkormányzatkiadźs 1l107-0l cím miĺködési cél- és általános taľtalékon be|iil az általános
tartalék - kĺjtelező feladat - e|őirányzatárő|7.247,2 e Ft.ot átcsoportosít a 1l 108-02 cím miĺködé-
si finanszírozási kiadásokon belĺ'il az irźnyítószervi támogatásként folyósított tĺámogatás kiutalása
- kötelező feladat - e|őírźnyzatźtra Jőzsefválrosi Kö'zteľiilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szol-
gźůat támo gatás a c ím én.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 2013. október 30.

az intézmények feladatatszervezésével a következő évek költségvetésének teľhére éves szinten
|0.f87,6 e Ft tartós működési kötelezettséget válla|, melynek fedezetéiil a Józsefuárosi Közterü.
let-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat saját bevételét jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 30.

a) a Józsefuáľosi Közterület-feliigye|et a feladat e||átáshoz szükséges valamennyi eszközthatźro-
zat|an időre térítésmentesen, a Józsefuárosi VárosÍizemeltetési Szolgálat tulajdonába adja.

b) felkéri a két költségvetési szerv vezetőjét az źttadźs-tú-,létel lebonyo|ítźsźtra.

Felelős: po|gármester
Határidő: 2013. novembeľ 0l.

a) a 115/20|3. (III.27.) szálmű képviselő-testiileti hatátozatbaĺ szereplő IxK-950 forgalmi rend-
szźtmű Volkswagen Bora típusri személygépjármiĺvet módosítja azIXK.970 forga|mi rendszámú
Volkswagen Bora típusti személygépjárműre.

b) az IXK-950 forgalmi rendszámú Volkswagen Bora típusú gépjráľművet a feladatellátása érde-
kében, hatźrozat|an időre, térítésmentesen aJőzsefvźlrosi Intézményműködtető Központ (JIK) tu-
lajdonába adja, meýnek jelenlegi nyi|vźntartźlsi éľtéke nul|a, egýtta| a gépjármú feĺntartásához
szükséges 600,0 ö'sszegii forintot a JIK költségvetésében biztosítja.

c) felkéri a polgáľmesteľt' Józsefuárosi Köztertilet-feliigyelet és a JózsefuárosiIntézményműköd-
tető Központ vezetójét a b) pontbaĺl szereplő gépjármíĺ átadźLs-źLtvéte|ére.

d) az onkormźnyzat kiadás l1107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belul a működési
általános taľtalék - kötelező feladat _ e|őirányzatźról600,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás l1l08-
02 cím ťlnanszirozźlsi miĺködési kiadáson belül az irányítőszervi támogaĺásként folyósított tamo-
gatás kiutalása - kötelező feladat _ előirányzatfua.

e) a Józsefuárosi Intézményműködtető Központ 72|0| cím - kötelezó feladat _ ťtnanszítozźsi
miíködési bevéte|eken belül az irźnyítőszervi tĺámogatásként folyósított támogatás fizetési szám-
lán töľténő jővákása e|oirźnyzatźt és kiadás dologi e|óirálĺyzatźlt 600,0 e Ft-tal megemeli a b)
pontban foglaltak cimén.

Felelős: polgármester
Haüáridő: 2013. november 0l.

felkéri a polgármestert, hory a2013. évi költségvetésľől szóló rendelet következő módosításánál,
valamint a2014. évi és azaztkövető évek kö|tségvetésénektervezésénél a határozatban foglalta-
kat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

15.

16.

17.

18.

19.
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Hataridő: a költségvetésről szoló ľendelet következő módosítása, a 2014. évi és az azt kĺivető
évek tervezése

A diintést végrehajĹását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Józsefuáľosĺ Váľosůize.
meltetési Szolgálat, Józsefuárosi Kiizteľĺilet-fetĺigyelet, Józsefváľosi Intézményműködtető Ktjz-
pont, Vagyongazdálkodási és tŁemeltetési tigyosztály Gazdálkodási lľoda

Budapest, f0|3 . o|<tőber 24.

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

,t, ,Ww, 6,* V
dr. Mészáľ Erika

a|jegyző

2015 ..Ĺl l{T i 5



előteĘesztés I. sz. melléklete

Budapest Főváľos VIII. keľü|et Józsefuáľosĺ OnkormányzatKépvise|&testĺiletének

,......... 12013. (....) iinkormányzati rende|ete

a Józsefváľosi KtizteľüIet.fe|iiryeletľől

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete az A|aptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkoĺási hatáskörében, a kö,zterület-feliigyeletrő| sző|ő t999'
évi LXIII. törvény l. $ (6) bekezdésében és a 4. $ (2) bekezdésében kapott fe|iata|mazás a|apján a
következőket rendeli el:

l.s (l) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
Józsefuárosi Közteriilet-fe|ügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat elnevezéssel ĺjnállóan működő és
gazdá|kodő kĺiltségvetési szervet alapított.

(2) A rende|ethatźůyaaz(I)bekezdés szerinti költségvetési szervre terjed ki.

(3) Az (1) bekezdés szerinti köItségvetési szerv e||źtjaa közteľület-felügyeletről szóló törvényben és a
kormányrendeletben meghatározott feladatokat.

2. s A közterület-felügyelő szo|gáiatateljesítésekor az eryenruháján viseli a ,,Jőzsefvárosi Kö,zterület-
felügyeleť' feliratot, az egyenruha bal olda|án ta|źt|hatő karjelzésként az Önkorm ányzatcímerét.

3. s (1) Ez a rendelet 2013. november l-jén lép hatályba.

(2) Hatźiyźú veszti a Jőzsefvźrosi Közterület-felügyeletrő| szóló 19/2o1l. (ry.08.) önkormányzati
rendelet.

Budapest, 20l3. októbeľ .....

Rimán Edina
jegyző

dľ. Kocsis Máté
polgáľmester



INDoKoLÁs

Az önkormźnyzati rendelet alkotása a megváltozott jogszabályi köľnyezet és a Képviselő-testület
határozata alapján vált szükségessé'

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi Lxm. tĺirvény (a továbbiakban: Kftv.) 1. $ (2) bekezdése
szęl.inĹ a kijzterület-felĺtg]ĺeletet a községi, a városi képviśelőtestĺilet, a megyei jo!ĺ uá.o'i közgyiĺlés,
a fővárosban a főváľosi keĺületi képviselő-testület és a közgyiĺlés (a továbĺiakiň együtĺ képviselo-
testtilet) hozhat |étľe a polgármesteri (ťopolgármesteri) hivatal beiső szervezeti egy*ségeként' önálló
kö|tségvetési szervként vagy költségvetési szerv belső szervezeti egységeként.

1.S
Az onkormźnyzat Józsefuárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat e|nevezéssel
köItségvetési szerv alapításáról döntött, 20l3. november 01-jétől.

Az önkormányzati rendelet hatźúyára vonatkozó ľendelkezés eket tarta|maz.

A Kftv. 4. $ (2) bekezdése lehetőséget ad
karj elzésként viselj e.

2.S

arľa, hogy a közeriilet-felügyelő a település jelképét

s.s
Az önkormányzati rendelethatźiyba léptető éshatá|yźúvesztő rendelkezés ekettarta|maz.



előterjesztés 2. sz. melléklete

Budapest Főváľos VIII. keľütet Józsefuáľos onkoľm ánvzat
Képvĺselő-testĺiletének

...|20t3. (......) iinkoľmányzatĺ ľende|ete

a Jőzsefváros kiizigazgaĹási teľiiletén a jáľművel töľténő váľakozás kĺegészítő, helyi
szabáůy ozásárói 26I2010.(W. 18.) iin koľmányzati ľendelete mĺódosíiásáľól

Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete az Alaptöľv ény 32.cikk (1) bekezdés .a) pontjában megllatározott feládatkoréĹen e|jźrva, a Budapest Főváros
Közgyrĺlesének a Budape9t fýváros közigazgatási teriiletén a jáľművel łárakozźts rendjének egységes
kialakításáró|, a vźtakozás diiráľól és az uzemképtelen jármúvek tárolásának szabá|ýozásara sňrc
30120|0. (VI.4.) önkormányzati rendelet 10. $ (5) beke"đé,éb"n, 1l. $ (4) bekezdésébán és a 13. $ (2)
bekezdésében kapott fe|hata|mazás alapján a következőket rendeli el:

1. s A Józsefuáros kizigazgatási teriiletén a járművel töľténő vźrakozás kiegészítő, helyi
szabá|yozásátrő| 26/2010. (VI.l8.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: Rende1eq zle. 5-ąhelyébe a következő rendelkezés lép:

,,2/A. s A bölcsődék, óvodák, álta|ános iskolák és a |4 év alatti gyermekeket fogadó tĺibbcélú oktatási
intézmények épületének fobejárata előtti utca teljes hossában, az ezze| közvetlenül párhuzamos
utcákban, és az aĺľa merőleges két legközelebbi utcákb an, vagy az épu|etelótti tér, és a térrel érintkező
utcákban hétköznaponként 8.00-8.30, valamint 15.30-17:00 óráig az érintót intézmény és a
Józsefuáľosi Parkolás.-ü.zemeltetési Szolgálat nyi|vántartálsában szeręlők parkolási dij fizetéš nélkül
v źr akozásr aj o gosu ltak.''

2. s A Rendelet 3/A. $ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

''(1) sétáló civezetbe behajtani és ott legfeljebb 2 őra időtatamra kizárőIag áruszá|lítás, költözés,
ľakodás céljából vtrakozni, az e rendelýen meg]latározott behajtĺás i di vagy éves behajtĺási
megváltási díj megfizetése ellenében, legfeljebb 35 tonna megengedeĺ |ěgnafrobb össĺöliegu
gépjárművel lehet. A behajtríshoz aJőzsefvárosi Közteľület-felĺ'igyélet és Várostize]ńeltetési Szo|gáíat
hozzáj fu u|ása sziiksé ges.''

3. s A Rendelet 3/A. $ (3) bekezdés c) pontja helyébe a kö,vetkező rendelkezés lép:

,,(3) Dijmentes a sétríló övezetbe történő behajtás:

c) az igazoltan közszo|gáltatźsi feladatot ellátó szerv ek, szerlezetek és azok mÍĺködését elósegí'tő
szolgáItatók á|ta|, és 'az önkoľmźnyzati szervezésíi rendez-,lények, cinkormźnyzati érdekkörben
felmeľtilő feladatok lebonyolítása során haszná'|t gépjráľművek iekintetéb en. Aź eryedi foľgalmi
rendszámhoz ľendelt behajtrásra jogosító igazolásokat kéielemľe a polgármester állítja ki.''

4. s A Rendelet 5. $ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



,'(1) A rendeletben meglatźrozott hozzź$árulások kiadása iránti kérelmet a Józsefuáľosi Parkolás-
iizemeltetési Szolgálat l082 Budapest, Német u. 17-19. szám a|attiszékhelyén kell benyújtani.''

5. s A Rendelet 6/A. $-a helyébe a k<jvetkező rendelkezés lép:

',6/A. $ A sétĺáló övezetbe történő behajtási hozzźtjźm|ások ellenében fizetett díjak a Józsefurĺľos
Köaeriilet-feltigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat bevételei.''

6.$ Ez a rendelet 2013. novembeľ l-jén lép hatályba, és a hatá|yba lépését követő napon hatä|yát
veszti.

Budapest, 20l3. október ......

Rimán Edina
jegyzó

dľ. Kocsis Máté
polgáľmester



n\DoKoLÁs

Az önkormányzati rende|et alkotása a Képviselő-testü|et 347120|3. (IX.l8.) száműhatározata a|apjźn
vált szükségessé, tekintettel aną hogy a Képviselő-testü|et a Jőzsęfvárosi Közteľiileĺfeltigyelei és
Vĺĺrosüzemeltetési Szolgálat elnevezésscl költségvetési szerv a|apításáľő| dĺint(ltt, 20l3. november 01-
jétől.

1. $,2.$,4.S,5.$

A Józsefuáros közigazgatási tertiletén a járművel t<iľténő vtrakozáts kiegészítő, helyi szabá|yozźsźt61
26/20I0.NI.l8.) önkoľměnyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2/A. $-ában, a 3/A. $.ában' az 5.
$ (1) bekezdésében, a 6/A, $.ában a feladatátszervezésbő| adódóan a korábbi feladatot ellátó
kĺiltségvetési szerv a Jőzsefvárosi Kĺjzeriilet-feltigyelet helyébe az űj fe|adatot ellátó költségvetési
szeÍv aJózsefuárosi Közterület-fe|ügyelet és Váľosüzemeltetési Szo|gźt|atkertilt.

2.S
A Rende|et 3/A. $ (3) bekezdés c) pontjának módosítását indokolta, hogy lehetőséget teremtsen a
díjmentes behajtásra a sétáló övezetben az önkoľmányzati szervezésű renäezvények,tnkormányzati
érdekkörben felmertilő feladatok lebonyolítása során haszná|tgépjáľművek esetén.

Hatźilyba |éptető rendelkezések.

6.$



a Jőzsefvátos kozigazgatási teriiletén a I mĺĎdosítás
járművel történő vátakozés kiegészítő' helyi
szabá|yozásźtrő| sző|ő 2612010. o/I.18.)
<inkoľmiínvzati ľendelet

1. $ A Józsefuáros kozigazgatłĺsi teriiletén a
jármiĺvel töľténő várakozás kiegészítő. helyi
szabá|yozásárő| 2612010. (VI.18.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 2lA. $-a helyébe a kĺjvetkező
rendelkezés lép:

vagy az épiileielőtti tćr, és a térrel énntkezo | épiilet előtti tér, és a téľrel érintkező utcákban

2lA, $ A b<jlcsődék, óvodfü, általrínos | -zĺĺ. $ A bölcsődék, óvodĺĺk, általános
iskolak és a 14 év a|atti gyeľmekeket fogadó | 

i:ľ:'t és a.I4 jY uJffi gyeľmekeket fogadó
többcélú oktatási intéňények épüetěnek I 

tĺibbcélú oktatási intézmények épületének
főbejźrata előtti utca teljes hossźában, az| !óbejĺ,r9ta előtti utca teljes hosszában, az ezze|
ezze\' kozvetlenül pźrhuzamos utcákban, és I kĺizvetleniil páľhuzamos utcfüban, és az arra
az aÍramerőleges két legkĺĺzelebbi utcákban, | 1e1oles9 két legkĺizelebbi utcfüban, vagy az

utcákban hétköznaponként 8.00-8.30, I 
h9tkiznaponként 8.00-8.30, valamint 15.30-

valamint 15.30-17.00 őráig az érintett I 17.00 őráig az érintett intézmény és a

felügyelet nyilvántaľtásában szereplők I 
Szolgálat nyilvántaľtásában szereplők

paľkolási díj ťlzetés nélkül varakoźźsrą | ľaľkolási díj ťlzetés nélkül várakozásta

intézmény és a Józsefuĺĺĺosi K<izterĹi1"1- | Józsefoáľosi Paľkolás-üzemeltetési

jogosultak." ljogosultak."

3/A. $ (1) Sétáló civezetbe behajtani és ott
legfeljebb 2 óľa időtartamľa kizarő|ag
áruszáI|ítás' költcizés, rakođás céIjábći
vźlrakozĺll, az e ręndeletben meghatározott
behajtási díj vagy éves behajtási megváltási
díj megfizetése ellenében, legfeljebb 3,5
tonna megengedett legnagyobb ĺjssztömegtĺ
gépjáľmúvel lehet. A behajtáshoz a
Józsefuiĺĺosi Köztertilet-felĹigyelet
hozzáj áru|źtsa sziiksé ges.

3/A. $

(3) Díjmentes a sétáló
behajtás:

2. s A Rendelet 3/A. $ (1) bekezdése helyébe
a kĺivetkező rendelkezés lép:

,,(1) Sétáló tivezetbe behajtani és ott
legfeljebb 2 őta időtaľtamľa kizarő|ag
áruszá||itás' kĺiltözés, ľakodás céIjábő|
vźrakozní, az e rendeletben meghatźrozoÍt
behajtási díj vagy éves behajtási megváltási
dij megfizetése ellenében, legfeljebb 3,5 tonna
megengedett legnagyobb össztĺimegű
gépjáľmíivel lehet. A behajtáshoz a
Jĺízsefváľosi Kiizteľůilet.felüryelet és
Városĺizemeltetési Szolgálat hozzájáruIása
szükséges.''

3. s A Renđelet 3/A. $ (3) bekezdés c) pontja
helyébe a kĺivetkező rendelkezés lép:

övezetbe tĺiľténő | ,,1:; oĺimentes a sétáló övezetbe történő
behajtás:



c) az igazo|t,an kozszo|gá|tatási feladatot
ellátó szervek, szervezetek és azok
mfüĺjdését elősegítő szolgáltatók á|ta|
hasznéit gépj áľművekkel. Az egyeđi forgalmi
rcndszáĺĺlhoz rendelt behajtásra jogosító
igazoliísokat a kozszo|gźitatási feladatot
ellátó szerv) szewezet kérelmére a
polgáľmester állítja ki.

s.$

(1) A ľendeletben meghataľozott
hozzájaru|ások kiadĺĺsa irrĺnti kérelmet a
Józsefuiíľosi Köaeľület-felügyelet l082
Budapest, Német u. |7-I9. szám a|alti
székhelyén kell benyujtani.

c) az igazo|taĺl kozszolgźitatási feladatot
e|Iátő szervek, szervezetek és azok műktidését
elősegítő szo|gáItatők áItal, és az
tinkormányzatĺ szeľvezésĺĺ ľendezvények,
önkoľmányzatĺ érdekkiirben felmeľiilő
feladatok lebonyolítása soľán haszná|t
gépjáľművek tekĺntetében. Az egyedi
forgalmi rendszźlmhoz rendelt behajtásľajogosító igazolásokat kérelemre a
polgáľmester állítja ki.''

4. $ A Rendelet 5. $ (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(l) A renđeletben meghatározoÍt
hozzájáru|ások kiadása inínti kérelmet a
Józsefváľosĺ Parkolás.ĺizemeItetési

6/A. $ A sétáló övezetbe töľténő behajtási
hozzájáru|ások ellenében ťtzetett díiak a
Józsefuĺĺľos Közteľület-felügyelet bevéielei.

SzolgáIat 1082 Budapest, Német u. I7-1rg.
szźlm a|atti székhelyén kelt benyujtani.''

5. s A Rendelet 6/A. $-a helyébe a kĺjvetkező
rendelkezés lép:

,,6/A. $ A sétáló <ivezetbę töľténő behajtási
hozzájaru|ások ellenében ťlzetett díjak a
Jĺózsefváľosi KözterüIet.felügrelet és
Városĺizemeltetési Szolgálat bevételei.''



előteĘesztés 3. sz. melléklete

Budapest F.őváros VIII. kerĺĺIet Józsefváľosi onkoľmányzat Képvĺselő-testületének

.........12013. (.....) iinkoľmányzatĺ ľendelete

az onkoľmányzatköltségvetési szerveinét közszolgálati jogvĺszonyban á||óixdíjazátsáľól és eryéb
juttatásaiľó| szóló 71lf012. (xII. 13.) számű önkoľmányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete a kozszo|gá|ati
tisztviselőkrő| sző|ő f}I|. évi CXCD(. törvény 234. $ (3)-(4) bekezdésében, a 236. 5 ĺłl
bekezdésében, a 237. $-ban kapott felhatalmazás a|apjźln, figyelemmel a polgármesteri tisztség
ellátĺísának egyes kérdéseiről és az ö'nkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szotő 1994. évi LXIV.
törvény 13. $-ában, és a pľémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló
2004. évi CXXil. törvény 4.$ (5) bekezdésében és az 5. $-ában foglaltaka is az Alaptöľvény 32. cikk
(l) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljfuvaa kcjvetkezőket rendeli el:

1.$ Az onkormányzat költségvetési szerveinél k<jzszolgálati jogvis zonyban áiilćk díjazźtsáról és egyéb
juttatásairól sző|ő 7|/2012. (XI. 13.) számú önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet l i. s.
a he|yébe a következő ľendelkezés lép:

,,l.$ A rendelet személyi hatá,lya kiteťed a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatallal, valamint a Józsefuárosi Közterület-felügyelet és Városiizemeltetési
Szo|gźiatta| (a továbbiakban eg;rüttesen: költségvetési szerv) közszo|gá|ati jogviszonyban álló
köztisztviselőre, ügykezelőre; valaminta2. $, 3. $ és 5. $ kivételével afog|a|koztatźlsi jogviszonyban
álIó fiíállású polgáľmesterre, alpolgármesterre, a ktilönleges fogĘa|koztatási állományb a tartozőra, a
prémiumévek progľamban részt vevő kö'ztisztviselőľe (a továbbiakban együffesen: valamennyi
köztisztviselő).''

2. s A Rendęlet 3. $-a a következő c) ponttal egészül ki:

[3.s A vezető beosztósú köztisztviselő vezetői illetménypótlélcra jogosutt' A pótték mértéke:J

.c) fóosztźiyvezető esetén az a|api|letmény 20%o-a.,,

a rendelet 2013. november l-jén lép hatálybą és a hatalyba lépését követő napon batát|yźú

Budapest, 2013. október ...

3.$Ez
veszti.

Rimán Edina
jegyzo

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ



Il[DoKoLÁs

az I. $-hoz

Budapest Főváros VIII. kerĺ'ilet Józsefoárosi Önkormányzat Képviselő-testtilete 347/20|3. (IX'l8.) sz.
hatźtrozatával úgy döntött, hogy Józsefuárosi Közterület-felügye|et költségvetési szerv nevét
Józsefuárosi ParkolásĹüzemeltetési Szolgá|at névre módosítja, mellyel egy idBben a költségvetési
szeľv a köza|ka|mazottak jogál|ásáról szóló 1992. évi XXKII. tv. (Kjt.) hatá|yaalá kerül át'

A Képviselő-testület továtbbá űgy döntĺjtt, hogy a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat
költségvetési szerv nevét Józsefuárosi Közterület-feliigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat nŹvre
módosítja, ezze| egy időben a költségvetési szerv aközszolgálati tisztviselők jogállásárő]1 sző|ő 20I|.
évi CXCIX. töľvény (Kttv.) hatá|ya a|átartozik.

A jogállásváltozással járó módosítás _ a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően _ a költségvetési
szerveknél foglalkoztatottak díjazásának helyi szabźtlyozźsźn átvezetésľe kerül jelen a Rendelet
szemé lyi hatźiy źnak módo s ítlásáva l.

a 2. $-hoz

Józsefoárosi KözterĹilet-fe|ügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat szewezeti felépítése új vezetĺíi szint
bevezetését teszi szükségessé. A Kttv. 236. s (5) bekezdés c) pontja a|ap1án fóváľosi kerületi
önkoľmányzatnźi a jegyzői, a|jegyzői kinevezésen tulmenően osztá|yvezetoi es főosztá|yvezetó.
helyettesi szintnek megfelelő vezetői kinevezésen tril további vezetőikinevezés is adható. AKttv. |2g.
$ (l) bekezdése szerint a köztisztviselő - külön törvényben íľtakon tulmenően - osztá|yvezetői,
foosztá|yvezető-helyettesi, foosztályvezetői munkakör betöltésére is kinevezhető kozigazgatási szeľv,
illetve a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetéséľe. a rm-. 236. s G)
bekezdés b) pontja a|apján a helyi önkoľmányzat rende|etben vezetői illetménypotlékot állapíthď;;Á
egységesen valamennyi vezetore kiterjedően, amelynek mértéke nem csökkenthétő.

A rendelet elfogadásáva| a már megállapított osztályvezętői és fóosztátlyvezető-helyettesi szinĺrek
megfelelő 10%-os és l5%-os vezető pótlék mellett a Képviselő-testtilet a főosni|yvezető szinťú
vezetői kinevezéshe z 20%o-os illetménypótlékot á|lapít meg.

a 3. $-hoz

A rendelet hatá|yba lépéséve l kapcs olato s rende l kezé s eket tarta|mazza.



7|/20If . (Xil. 13.) szttmű önkormányzati
rendelet aZ onkoľmányzat köttségvetési
szeľveinél kozszolgá|ati jogviszonyban állók
dijazáłsźrő| és egyéb juttatásairól

l.s A rendelet személyi hatźůya kiterjed a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Polgármesteľi Hivatallal,
valamint a Józsefuárosi Közteriilet-feltigyelettel
(a továbbiakban eryüttesen: költségvetési szerv)
kozszoĺgá|ati jogviszonyban á|ló kö'ztisztvise|őre,
ügykezelőre; va|amint a f. $, 3' $ és 5. $
kivételével a foglalkoztatĺási jogviszonyban á||ő
főállású polgármesterre, alpolgármesterre, a
külĺin le ge s f o g|a|koztatás i ál lomány b a tartozőr a,
a prémiumévek programban részt vevő
köĺisztviselőre (a továbbiakban együttesen:
valamennyi köztisztviselő).

módosítás

1.$ Az onkormányzat költségvetési szerveinél
kozszo|gźiati jogviszonyban á||ók dijazásárő| és
egyéb juttatásairol szóló 1|l20l.f. (xll. l3.)
számű önkormányzati ľendelet (a továbbiakban:
Rendelet.) l. $-a helyébe a kcivetkező rendelkezés
lép:

1.$ A rendelet személyi hatźúya kiteťed a
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi
onkoľmány zat P o|gármesteľi Hivatallal, va|amint
a Józsefváľosi Közteľĺĺlet-felĺigyelet és
Városüzemeltetésĺ Szolgá|attal (a továbbiakban
együttesen: kĺiltségvetési szerv) közszolgálati
j ogviszonyban álló köztisztviselőre, ügyke ze|őre;
va|amint a 2' $, 3. $ és 5. $ kivételével a
foglalkoztatási jogviszonyban álló foállású
polgáľmesterľe, alpolgármesteľľe, a kül<inleges
foglalkoztatási állományba tartozőra, a
prémiumévek pľogramban részt vevő
köztiszfuise|őre (a továbbiakban együttesen:
valamennyi köziszwiselő).

3.$ A vezető beosztású köaisztvise|ő vezetői
illetménypótlékra jogosult. A pótlék mértéke:

2. s A Rendelet 3. $-a a következő c) ponttal
egészül ki:

t3,s A vezető beosztasú köztisztviselő vezetői
illetménypótlékra j ogosult. A pótlék mértéke:J

3.$ A vezető beosztĺású köztisztvise|ó vezetői
illetménypótlékĺa jogosult. A pótlék mértéke:

c) főosztá|yvezető esetén az a|api||etmény 20
%o-a.



előterjesztés 4. sz. melléklete

A Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi Onkormánvzat
á ltal fennta ľto tt intézményekben

alkalmazotti j o gviszo nyb a n fogla lkoz tatott

d oI gozĺĺ k j u ttatá si szabály zata

A Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi Önkoľmrĺnyzat (a továbbiakban:
önkoľmányzat) a szabá|yzatban biztosított, a jogszabátyi előíľásokban foglalt és az azt
meghaladó juttatasokkal kívanja elismeľni az alka|mazottak munkźĄát, va|aĺlint erősíteni a
keľülethez való kötődésüket. A szabályzat céIja a kerületi a|ka|mazottak életköľĹilményeinek
szinten tartása, majd javítása egységesen az ágazatok közötti külĺinbségek megszĹintetésével.
A szabéiyzathatźůya az ĺinkoľmźnyzat által fenntartott akilza|kalmazottak jogállásaĺól szóló
1992. évi )o(Xn. törvény (Kjt.) hatá|ya a|á tartoző kciltségvetési szerveknél, a szociális,
gyeľmekvédelmi, köznevelési feladatokat ellátó intézményeknél, a Józsefuiíľosi
Intézményműkĺidtető Központnál, valamint a Józsefváľosĺ PaľkolásĹĺizemeltetési
Szolgálatnái koza|ka|mazotĺként és a munka töľvénykĺinyve hatá|ya alatt fogla|koztatott
ftĺállású a|kalmazoÍIakĺa teľjed ki. Az önkoľmányzat a mwká|tatőn keresztül gondoskodik
aĺľól, hogy a juttatási szaběůyzatot valamennyi a|ka|mazott megismerje és a munkáltatón
keresztĺilbizosítja ajelen szabáIyzatban foglalt juttatások igénybevételét.

I. PENZBENI JUTTATÁsor

1.) Munlraruha juttatás

Az adott szakmai źtgazatra vonatkozó hatályos jogszabályban foglaltak szeľint, a
jogszabá|yban meghatiĺrozott ruhafeleségekĺe térítésben részestilhetnęk az a|ka|mazottak. A
JőzseÍvárosĺ Parkolásĺ.üzemeltetési Szolgáiatnái dolgozó alkalmazottak formaľuha
juttatásban ľészesĺiln ek az intézményv ezető álta| kiadott szabźiyzat szeľĺnt.

A Józsefuaľosi Egészségiigyi Szolgálat munkavállalói munka-, és védőruhabiztositásáľa a
munkavédelemľől szőIő |993. évi XCIII. törvény, valamint a munkavállalók munkahelyen
töľténő egyéni védóeszkoz hasznźiatának minimális biaonsági és egészségvédelmi
követelményeiről szóló 6511999. 6II.22.) EüM rendelet ľendelkezései irĺĺnyadók. A
Józsefuarosi Egészségugyl Szolgálat munka- és védőruhlízati költséget saját bevételéből,
valamint az oEP támogatásából biĺosítja.

2,) Keretkent biztosítandó pénzbeni juttatások

A tlímogatás igény alapján adható. A keľetekľe kĹilĺin igénylőlap szerint az abbarl
meghatáľozottak szerint nyujthatják be kérelmfüet az alĺa jogosultak, a kérelmen a
munkáltató javaslatának is szerepelnie kell. A keretként biĺosítandó péĺubeni juttatás
méľtékéľől, módjaľól a munkáltató dĺint.

Illetményelőleg

. Illetményelőleget hatźrozat|an időľe kinevezett a|kalmazottkaphat. Hatérozott időre
kinevezett a|ka|mazott csak egyéni e|bitáIás alapjrán (határozott idő min.l év)
részesülhet illetményelőlegben.



- Illetményelőleg nem folyósítható a GYES-en, GYED-en, taľtós (3 hónap)
betegállomźny, ťlzetés nélküli szabadság, sziilési szabadságban részesülők részére.

- Az a|ka|mazotti jogviszonyát megsziintető vagy nyugdíjba vonu|ő a|ka|mazott
fennmaľadó illetményelőlegét az e|szétmoló lapján fel kell tĺintetni, amennyiben a
Magyar Áilamkincstĺír (MÁK) feté csekken nem fizeti be egy összegben a
fennmaľadő ńsft.

- Az a|ka|mazott illetményelőleget a külön nyomtatvĺínyon, az abban megjelölt
kötelezettség vállalásával igényelhet.

- Az illetményelőleg összegét úgy kell megállapítani,hogy azegyéb levonások mellett
6 hónap alatt levonható legyen, és a levonás ĺisszege a havi nettó illetm ény 33 Yo-át
nem haladhatja meg.

- Az illetményelőleg felső hatéra a folyósítás napján érvényes minimálbéľ összegének
ötszĺirĺise, de legfeljebb az a|ka|mazott havi besorolási illetményének a személyi
jĺivedelemadó-előleggel, az egészségügyi biztosítási és a nyugdíjjárulékkal
csökkentett összeg kétszerese.

3.) Egłéb pénzbeni Ósztönző juttatások

Az önkormányzat kerületi torzsgźrda jutalomban részesíti a keľületi ĺinkoľmányzati
fenntaľtású ktiltségvetési szervnéI a|ka\mazottként munkában 20, 30, 40 évet tĺiltĺĺtt
dolgozókat. A jutalom źúadása évente tĺiľténik iinnepélyes keretek között az ágazat
szakmai tinnepélyén. A munkavállalónak a torzsgźrda jutalom bruttó cisszele a
mindenkori koltségvetési törvényben meghatározott köza|kalmazotti illetménypótléřalap
%o-a:

a.) 20 éves munkaviszony esetén az i||etméĺypótlékalap 22O %o-a,

b.) 30 éves munkaviszony esetén az illetménypótlékalap 42O %o-a,

c.) 40 éves munkaviszony esetén az illetménypótlékalap 620 %o-a.

d.) 50 éves munkaviszony esetén az illetménypótlékalap 750 Yo-a.

3/A.) A munkáltató személyében a jogszabály ľendelkezése vary a fenntaľtĺí dtintése
folytán bekövetkező olyan vá|tozás esetén, ha a munkálÚatĺó ógészevaw egĺ része a
Kjt. hatálya aIá tartozó munká|tatőhoz kerül (iogutódlás), és az ott ľógutoztatott
ktiztĺsztviselők jogviszonya ktizalkalmazotti jogviszonnyá alakul át, a törzsgárda
jutalom összegét az átadást negelőző jogviszonyára irányadó szabályok sžeľint
kell megáIlapítani, ha az a kiizalkalmazottranén,e kedvezőbb.

A3lA.) pont alkalmazásában ttizsgárda jutalom a|att, hÍĺségiutalmat is éľteni kell.
Az 1.),3.), 3/A.) pontokban foglaltakľa az önkoľmźnyzat a fedezetet a költségvetési szerv
kĺiltségvetésében biztosítj a.

n. TERMESZETBENI JUTTATÁSOK

I.) Üdalést lehetőség

Az önkoľmáĺyzat tidülési lehetőséget biztosít az önkormźnyzat üdülőiben a Józsefuĺárosi
Gyermekek Üdtiltetésééľt Kcizhasznú Nonprofit Kft. ilz|eti tevében elfogadott téľítési díj
ellenében.



2.) Utazási kedvezmények

A munkába járással kapcsolatos helyktizi (távolsági) kĺizlekedési költség megtérítésére
vonatkozóan a munkába jĺĺrással kapcsolatos utazási kĺiltségtérítésről szóló 39l20l0. (II.26.)
Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

3.) Cafetéria juttatás

Az ađott évi önkoľmźnyzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet szeľint. A cafetéria
rendszeľt az intézmény szabá|y ozza.

4.) A képernyő előtti munkovégzés

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségtigyi és biztonsági követelményeiről szóló
50l|999. (XI. 3.) EüM ľendelet szerint kell eljáľni.

A 2., 3., 4. pontban foglaltakľa a fedezetet az önkormányzat a kciltségvetési szęľv
költségvetésében biĺosítj a.

zÁnannx
1.) Jelen szabźiyzat 2013. november l-jén lép hatáiyba, ezze| egyidejűleg a Képviselő-

testĺ.ilet 359120|3. (IX.18.) számuhatározatźxal elfogadott Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefuárosi onkoľmźnyzat által fenntartott intézményekben a|ka|mazotti jogviszonyban
f og|alkońatottdolgozók juttatásiszabáIyzathatźůyátveszti.

2.) A szabá|yzatot Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkormanyzat Képviselő-
testiilete ...l20I3.(X.30.) száműhatáĺozatźxal elfogadta.

3.) A Képviselő-testtilet 97l20l3. Gn.20.) szźtmĹĺ határozatźnak 3. pon$a alapjźn a
Szabá|yzat I. 3.) pontja 20|3. január 01 _ december 31. napjáig kiterjed a 2O|3.januĺĺľ
01. napjától állami fenntaľtásban, de a Budapest Fővlĺros VIII. keľület Józsefuaľosi
onkormanyzat mfüödtetésében lévő iskolak pedagógusaira is, esetfüben a juttatásra való
jogosultság szempontjábő| anaptźri évet kell figyelembe venni.

Budapest, 2013. október ....

fenntaľtói oldal
dľ. Kocsis Máté polgáľmester

éľdekképviseleti oldal

éľdekképviseleti oldal
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ĺ Altavnos rendelkezések

L A Szervezeti-és MíÍki,děsi Szabúlyzat célja
Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormźnyzat képviselő testĺilete a
366/20|3. (x.02.) szétműhatttrozatźwal döntött aJőzsefvźrosi Közteriilet felĺigyelet
áiszervęzésérol, a fęladatok t-elosztásáról és a parkolás üzemeltetési t.eladatokat
ellátók jogviszonyvtńtásárő|. Az átszervezés a|apján a Jőzsefvárosi KözterĹilet-
felügyelet a|apitő okiratát a Képviselő-testiilet a 36612013. (X.02.) szźtmil
határozatźyal módosította és ennęk alapjźtn elnęvezését Jőzsefválrosi Paľkolás-
ĺizemeltetési Szolgá|atra váitońatta és feladatéú parko|źls.üzemeltetési feladatok
e|Iźtźtsźr a m ó do s ította.

A módosításnak megfelelően a Képviselő.testü|et az ál|aĺnháztartásról szóló 20l|.
évi CXCV. tiiľvény 10. $ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás a|apjźn, az
źů|amháztartásról szóló törvény végrehajtásáľól szólő 36812011. (XII.31.) Koľm.
rendelęt 13. $ foglaltaknak megfelelőęn a 36612013. (X.02.) számű hatźrozatta|
elfogadott a|apitő okiratban foglaltak rész|etęzésére jóváhagyja a Józsefváľosi
Paľkolás-üzemeltetésĺ Szolgálat Szewezeti és Míĺködési Szabźůyzatátt (a
továbbiakban: SZMSZ).

Az SZ,MSZ a Budapest Főváros VIII. kęrtilet Józsefuárosi Oĺ.lkormźnyzat,
Józsefvárosi Paľkolás.üzemeltetési Szolgálat (a továbbiakban: Intézmény)
ĺinállóan míiködő és gazdá|kodó költségvetési szerv szęwęzeti tagoződásának,
feladatainak és tevékenységi kcirének, munkáltatói jogok gyakorlásának,
gazđáIko đás i rendj ének ę l s ő dl eges s zab ál y ozás a.

2. Az Intézmény meghatúrouÍso, joglÍllúsa, tevékenységei az alapító okirat
szerint

Azlntézmény neve:
Józsefváľosi Pa ľkolás.üzemeltetési Szolgálat

Az Intézmény törzskĺinyvi azonosító sztlma:
508342

Az Intézmény Alapító okiratának kęlte :

2003. október 16.

Az a|apítő okirat száma:
42 5 / 20 03 . (x. 1 6 . ) számt képvi s e l ő-te stiileti hatźr ozat

Az utolsó alapítő okirat módosításának kelte:
2013. október 02.

Az a|apítő okirat utolsó módosításźnakszáma:
366t20r3. (x.02.)

Az Intézmény a|apításának időpontj a :

2003. november 1.

Az Intézmény székhelye :
1084 Budapest, VIII. keriilet Német utca 17-I9.



Az Intézmény szźtmlaszáma:
1 4 1 003 09- 92t t2249-0 I 00000 I

Az Intézmény adőszźlma:
1s508346-2-42

Az Intézmény alapítőj a:

Budapest Főváros VIII. kęriilet
Képviselő-testtilete
1082 Budapest, Baross u.63-67.

Az Intézmény k tlny ító s zervének neve, székhe lye :

Budapest Főváros VIII. kertilet
Képviselő-tęstĹilete
1082 Budapest, Baross u.63-67.

Az Intézmény tevékenységi körei :

Józsefuárosi onkoľmánvzat

Józsefuárosi onkormánvzat

alaptevékenysége:

szakágazat száma: 841 1 16
szakźryazat megnevezése: Önkormányzati, valamint többcélú
kistérs égi társ ulás i intézményeket e l l átó, kis e g ítő szo|gőiatai

szakfeladat szttma: 522003
szakfe|adat megnevezése: Parkoló, garź.z;s iizemeltetése,
fenntartása

Az Intézmény alaptevékenységén kí\.Íil váltatkozásÍ tevékenységet is végezhet.
Ennęk keretében más fővárosi kerület illetékęsségi teruletén parkolás-tizemęltetési
feladatokat lźtthat ę1. A vál|a|kozási tevékenység arányának felső hatóra az Intézmény
kiadásainak 30%.át nęm haladhatja meg. A vái1la|kozási tevékenység bevételeinek a
vá|Ia|kozźlsi tevékenység kiadásait fedęznie kęll, fenntartói költségvetési támogatásból,
alaptevékenység bevétęleiből a vállalkozźsi tevékenység nem finanszíľozhatő.

3. Az Intézmény jogi személyisége, gazddlkodlÍsa, míÍködése, képvíselete

AzIntézmény önálló jogi személy.
Jóváhagyott költségvetésén bęlĺil a mindenkor hatályos jogszabályi keretek között
iinállóan mĺĺködik és gazdáikodik. E tevékenységen belül önálló bér és munkaerő
gazdálkodási jogkönel rendelkezik. Tęvékenységének ellátásához a szikséges forľást
az irányítő' fenntartó költségvetési támogatźsa és az a|apítő okiľatban meg}latźrozott
fęladatokból saj át bevételei biztositjźk.



Pénztigyi és gazdálkodási feladatait a koltségvetési szervek költségvetési,
gazdá|kodási előírásai szerint végzi. Az a|aptevékenységét _ a hatállyos jogszabályok
előírásainak megfelelően _ ĺinálló hatásköne| |átja e|, a rźtbízott vagyonnal önállóan
gazdáIko dik, kötel ezett s égei n ek te lj e s íté s ééľt fę 1ęl ő s s é g terheli.

Az Intézmény az irányitő szeÍv / feĺlrltartő által meghatźtrozott irányelvek a|apjźn
készítí el ktiltségvetési tervezetét és küldi meg a fenntartó által kijelölt szervezetnęk.
Az Intézmény a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáľosi Onkormźnyzat
Képviselő-tęstülete (a továbbiakban: Képviselő-testtilet) áItal' jővźhagyott intézményi
költségvetési kerętszámok és a jogszabályok, valamint a fenntartó źital
meghatározattak flrgyelembevétele a|apján źi|ítja össze elemi költségvetését, melyben
elkülönítetten kell tęwęzni az a|ap és vállalkozási tevékenységet.

Az Intézméný saját költségvetése és gazdá|kodási hatáskörébe utalt feladatok és
elókźlnyzatok tekintetében a jővźhagyott kiadások és bevételek szerint gazdálkodhat.
A költségvetés szeľinti szabźiyos gazdálkodásért azIntézmény igazgatója felelős.

A költségvetésbęn jóváhagyott költségvetési e|őiźnyzat módosítási hatáskört az
onkoľmányzat mindenkoľi költségvetéséről rendelet szabá|yozza. Az Intézmény űj
feladatot kizárőlag a Képviselő-testĺilet döntése a|apján és a feladat költségvetési
fedezeténęk megi elöl é s ével, valamint biĺos ításáv a| v égezhet.
Az Intézmény magasabb szintrĺ jogszabá|y előfuása alapjźn koteles havi bontásban
éves ktiltségvetési likviditási tervet készíteni, amit az évközi e|oirźnyzat
módosításokkal aktua|izźini kell, továbbá havonta pénzforgalmĺ jelentést, félévęs és
éves ktiltségvetésĺ beszámolót készíteni mindazon szakfeladatok és, címĺęnd
e|őirányzatának felhaszntitstrő| amelyeknek a pénziigyi nyilvtlntartźstlt vezeti. Ezen
fe|ul azirźnyitő szętv azIntézménytől más kimutatást és nyilvántaľtást is kérhęt.

Az igazgatő, a zźrszźĺmadással egy időben képviselő tęsttilęti jőváhagyéĺsra beteľjeszti
azlntézmény mÍÍkłidéséről sző|ő, azévęs tevékenységettarta|maző írásos beszámolót.

Képvĺseletét a költségvetési szerv vezetóje (a továbbiakban: igazgatől) látja el, aki e
jogkorét esętenként, vagy az igyek meghatározott csoportjára nézve a vonatkozó
jo gszab á|yok keretei között túruhtnhatja.
Kiadmányozásra az ígazgató, távollétében az igazgatő helyettes a munkáltatói jog
kivételével teljes jogkörben, gazďaságí ügyben pedig a gazdastlgi vezetőjogosult. Az
ígazgatő taľtós távolléte esetén külön egyedi utasítás szerint történik a kiadmányozás.

4. Avezetők kinevezése

Az Irúézmény igazgatőjźú a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi
onkormányzatKépviselő-testiilete nevezi ki 5 éves hatźrozott időre, ptiyźnatútján. A
vezętő felett a munkáltatói jogokat a Képviselő.testĹilet, az egyéb munkáltatói jogokat
azlľĺí:öÍrľ.67. $ g) pontja alapjźn a polgrármester gyakorolja.



AzIntézmény gazdasági vezetőjének kinevezése' vagy megbízźsa' felmentéSę' vagy a
megbízás visszavonása, dijaztstnak megtů|apítása a polgármester hatáskörébę
tartozik, az źůIamhź"ztartásrőI szóló 20|I. évi CXCV. törvény 9. $ (6) bekezdése
alapján. A gazdasági vezetó felett az eryéb munkáltatói jogokat az igazgatő
gyakorolja.

Foglalkoztatottak és foglalkoztatús i j ogl iszony uk

Az Intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódóan, parkoló ellenőrĺiket, rendszer
informatikust, karbantartókat, ügyfélszolgźiati dolgozőkat, jogászt, parkolási
követeléskeze|őt, adminisztrátorokat, pénzijgyiügyiĺtézőt és pénztźrost foglalkoztat.

Az igazgatő, az á|ta|a kinevezett igazgatő helyettes, a gazđasági vezető és az
Intézmény valamennyi foglalkoztatottja kiizalkalmazotti jogviszonyban áll. A
foglalkoztatottak jogviszonyára a Kjt. ľendelkezésęit kell alkalmazni azza|,hogy azon
foglalkoztatottak esetében, akiknęk jogviszonya a 20|3. novęmber 01. előtti
jogviszonyváltás előtt máľ fęnnállt, azt ajogviszonyt úgy kęll tekinteni, mintha azt
jelen munkáltatónál töltötték volna, koztisztviselőként szerzett jogaikat a
közalkalm azottij ogviszonyváltás nęm érinti.

Az Intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat _ a gazdasági vezetőre
vonatkozó eltérésekk ę| _ az igazgatő gyakorolj a.

A z Int é zm é ny t ev é ke ny s é g ét me g h atúr o aí j o g s zab dly o k

20lt. évi CLXxxx. törvény Magyarorszéĺg helyi önkoľmányzatairő| (a
továbbiakban: Mötv.)

20ll. évi CXCV. töľvény aztů|amháztartásrő|

2000. évi C. törvény aszźtmvitęIről'

1988. évi I. töľvény aközilti közlekedésľől

1959. évi IV. törvény a Polgáľi törvénykönyvről
|992. évi XXXIII. törvény akozalka|mazottakjogá|Láséről (a továbbiakban: Kjt.)
77/|993. évi (V.12.) Konrrányrendelęt aköza|kalnlazottak jogáůlźsáról szóló 1992. évi
xxxIII. törvény végrehajtźtsáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgtitató
feladatokat ellźĺtő egyes költségvetési intézményeknél
368/2011. ()(II. 3 1.) Korm. rendelet az á|Ianháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
(a továbbiakban: Ávr.)
2|8/2003. (Xil. l1.) Korm. rendelet a mozgásában korltiozott személy parkolási
igazolványtrő|



249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelęt az źiIamháztartás szęwęzetei beszámolási és
könywezetésikötelezeĺtségéneksajátosságairőI

30/1988. (Iv. 21.) MT rendelet a közűti közlękedésről szóló 1988. évi I. törvény
végrehajtásáról

t/1975. (II. 5.) KPM_BM egyĹitĹes ľendelet a közúti közlękedés szabályairól

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendęlet Budapest Főváros kozigazgatási teriilętén a
jármiivel várakozźs rendjének egységes kialakításáról, a vfuakozźs díjáról és az
üzemképte l en j áľművek tárol ás án ak szab źiy o zásár ő|

|s/20|3. (Iv.24.) önkormányzati rendęlet a Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában
lévőközteriiletekhasznźiatźtróléshaszntiatźtnakrendjéről

26/2010.(vI.18.) önkormányzati rendelet Józsefuáros kozigazgatási teľülętén a
járműveltörténővárakozáskiegészítő,helyiszabá|yozźnźlrő|

7. Az Intézmény tevékenysége

Az Intézmény alaptevékenysége körében _ a Képviselő-testiilet źita| az a\apítő
okiľatban, a magasabb szintű jogszabźiyokban és az önkormányzati rendeletben
szabźiyozottak szęrint _ ellátja:

az IMöŃ. 13. $ (1) bekezdés 2. pont a|apjtn, a gépjárművek paľkolásának biztosítása
közfeladatot Józsefuáľos közigazgatási tęrületén, a köZteriileten kijelĺilt és a kor|źltozott
vźrakozźtsi övezetbe bevont fizętő parkolóhelyek üzemeltetésę által.

Az Intézmény saját dĺintéséve| az ktnyitő szerv által meghatźrozott feladat- és
működési kiirét nem változtathatja meg. Az Intézmény részérę a képviselő-testületi
döntéssel meghatározott többlet feladatok végrehajtásának szabźůyozása igazgatői
utasításban is történhet. E körbęn az igazgatő utasításában hatźtrozhatja meg
ktilönösen: a többlet feladatok ellátásának módját (munkaidőben, vagy munkaköľi
leíráson kí\Ąili feladatra vagy a ręndes munkaidőn túl történjen munkavégzés,
túlmunka, célfeladat kitĺĺzés, stb.), a résztlĺęv,ők kijelölését, a végľehajtás során
nyújtott teljesítménytik éľtékelésének szempontjait, mindezeknęk megfelelően
díj azásuk szab źiy ait ( c élj utal om, a keres et kie gészítés más l ehető s é ge i).

Vállalkozási tevékenysége keretében vagy szabad kapacitásának terhéľe _ a szabad
kapacitás fiiggvényében . más fővárosi kerĹilet illetékességi teľületén is ęIltlthat
parkolás.iizemeltętési feladatokat, a Képviselő-testĹilet döntése szerinti külön
megállapodás ok alapj án.

Az Intézmény m ĺĺkö d ési teľĺilete :
Altalános feladat ellátás Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefuáro s közigazgatási teľĹilete.



8. Az SZMSZ személyi hatdlya

Az SZMSZhatá|ya azIntézmény vezetőiľe és minden foglalkortabftjára kiterjed.

il Szervezeti Szabályok
Az Intézmény szeľvezetĺ felépítés e

L A szervezeti egységek

A Pénztigyi Iroda az Avr. 13. $ (1) bekezdés e) pontja szerinti gazdasági szęrvezet.

Azlgazgatósághoz tartozik I fő jogźlsz, azigazgató munkáját titkárnő segíti.

Az igazgató közvętl en irźnyítélsa a|á tartoző dolgozók:
. ígazgató helyettes;
. gazdaságivezetó;
- személytigyi vezető;
- jogász;
- titkárnő.

A gazdasági vezető vęzeti Péľu;i,gyi lrodát, mely egységbe a gazdasági vęzető
helyettes és a pénztigyi ügyint ézők tartoznak.

A személyĺigyi vezető vezeti a Személytigyi Irodát, mely egységbe a személyĹigyi
ngyiĺtézo 1.zrtozik.

Az igazgató helyettes (parkolźsi igazgató) közvetlęn vezetésę alá tartozik a Parkolás-
üzemeltetés szęÍvezęti egység' mely egységbe @rtozik:

. tigyfélszotgźiati- és kommunikációs vezeto;
- karbantaľtó csoportvezető;
- pénzszámoló;
. parkolásikövetęléskezelő;
- paľkolási adminisztľátorok;
- főellenőr;

Szervezeti egłség megnevezése Engeďélyezett létszdm
(fo)

2013.1 1.01 - 20 I 3.1 2.3 I.

Engedélyezett létszlÍm
(a

2014.12.31. -
Ieazgatőság, 4 4
Pénziigyi Iroda
( eazđasáLgi s zervezet)

4 4

SzemélyiisYi Iroda 2 2
Parko1ás-iizęmęltetés 35 50
Ueyfélszo|sá|at 5 5

50 65



- monttormg;
. műszakvezetok;
- parkoló ęllenőrök.

Az tigyfé|szolgálati. és kommunikációs vezető vezeti az IJgyfélszo|gá|at szęwezeti
egységeĹ, mely egységbe tartozik:

- parkolási pénztáros;
- parkolási iigyfélszolgálati ijgyintézők;
- telefonos ügyfélszo|gźiatot (Call center) ellátó.

A j o gá sz e|Iátj a az i gazgatő źůta| r ćłbízott,j o gi s zakéľtel męt i gényl ő fe l adatokat.

2. A szervezeti egységek dltal ellđtottfeladatköriik

Igazgatősźą:

AzIntézméĺy igazgatójának hatáskörébe tartoző, szęwęzeti egységek vezetőire nem
delegált fęladatok.

Pénztigyi lroda:

AzIntézmény gazdasági szeľvezęte e||tĺtja az Avr.-ben meghatározottfeladatokat.

Személyügyi lroda:

Azlntézmény közalka|mazottaival kapcsolatos munkaügyi feladatok ellátása.

Paľkolás.üzęmeltętés :

AzIntézmény funkciója szerinti _ az Mötv. 13. $ (1) bekezdés 2. pont alapjźtn, a
gépjármÍĺvek parkolásának biaosítása a közteriileten kijelölt és a koriátozott
várakozási övezętbe bevont ťlzetíĺ parkolóhelyek iizemeltętése á|ta| _ feladatok ťlzikai
végrehaj tá stlt v égző szerv ęzeti egység.

Ügyfélszo\gáIat:

Az Intézmény kiilső kommunikációs feladatainak e||źŃása, valamint a Parkolás-
üzemęltetés szervezeti egység feladatellátásźnakkiegészítése és elősegítése.

Jogász:

Segíti az igazgató és a szervezeti egységek munkáját, amennyiben feladatellátásuk
során a jogi szakértelem igénye męľiil fęl.
Feliigyeli a parkolási követelések tekintętében a fizętési meghagyátsos eljárásokkal,
bírósági peres eljárásokkal, valamint a végrehajtási eljárásokkal kapcsolatos
feladatellátást és iigyvitelt.



III Működési Szabátyok
Az Intézmény v ezetése és a v ezetők felad ata i, h atás kii ľei

1. Az igazgató feladatai:
- Az Intézmény iigyeiben önállóan és egyszemélyi felelősséggel dönt a

hatályos j o gszabźiy ok keretein betĺil.. Fele|ős azIntézmény tevékenys égéért, miĺködéséért és gazdźikodźsáért.- Képviseli azIntézméný ktilső szeľvek előtt, gyakorolja a kiadmányozási
jogot.

. Tervezi, szewezi, irźłnyítja és ellenőrzi azlntézménytszakmai, gazdasźryi
működésének valamennyi teľiiletét.. Gyakoľolja a munkáltatói jogokat.

- El|átja az Intézmény működését érintő magasabb szintíj
jogszabźiyokban, önkormány zati rendeletękben és döntésekben a vezetó
r észér e előíľt feladatokat.. Elkészíti az Iĺltézmény valamennyi kötelezően ęlőíľt szabáiyzatźú,
rendelkezéseit, kapcsolatot taľt a társintézményekkel, helyi sźakmai
szęrvezetekkel.

- Közvetlenül, illetvę a szervezęti egységek vezetőin keresztül irányítja és
e||enőrzi az Intézmény foglalkoztatottjainak fe|ađate||túásźi, napi
munkavégzését.

- Jóváhagyja és kiadja a pénzigyi-költségvetési gazdálkodásra vonatkozó
valamenny i szab áIy zatot.

- Elkészíti azIntézmény kockázat kezelés szaből|yzatának rendjét.- AzIntézmény tevékenységének ęI|átásáravonatkozóan sajáthatásköľben
igazgatői utasítást adhat ki a mindenkori jogszabźĺIyok és az irtnyítő
szeľv döntéseiben foglaltak kęľetei között.

2. Az igazgató helyettes feladatai:
- Az igazgatőt helyettesíti, képviseli az Intézményt, és gyakorolja a

kiadmányozás jogköľt.
- Szervezi, irźnyítja és ellenőrzi az Intézmény t beosztottjainak szakmai

munkáját.
- Az Intézményt szakmai tevékenységérő| rendszeresęn beszámol az

igazgatőnak.
- E|Iátja a Parkolás-üzemeltetési szewezeti egység közvętlen vęzetési

feladatait.
- Szervezi és fuányítja a főellenőr, a mííszakvezetők, kaľbantaľtó

csopoľľvezető' a karbantartók, a Monitoring, a paľkoló ellenőrcik és a
parkolási adminisztrátorok munk avégzését.. Ellenorzi a parkolással kapcsolatos jogszabályok betartását'betartatétsát.. Résztvesz az észĺevételek, panaszok kivizsgá|ásában.

- Parkolási kérdésekbęn egyiittmiĺkĺidik az ügyfélszol gá|ati- és
kommunikáci ós v ezetőv e|, val amint az Intézmény j o gászélv a|.
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- Fél évenként beszámol az igazgatónak a parkolás üzemeltetéssel és
ellenőrzéssel kapcs o latos feladat ellátásról.

3. A gazdasúgi vezetőÍeladatai, hatdsköre, fetelőssége:

. A Pénziigyi Iroda, mint gazdasági szervezetet közvetlen irźnyítésa,
vezetése.

- Az Intézmény gazdá|kodási és számviteli szabá|yzatait elkészíti és
aktua|izáIja.

- Az Intézmény költségvetéséhez a teľvezési feladatok megszervezése, a
tervezéshez szüks ége s gazdá|kodás i adatok biztos ítása.

- AzIntézmény költségvetési koncepciójának, költségvetés tervezętének,
az elęmi költségvetésének összeállítása.

- Az Intézmény jóváhagyott költségvetésének kezelése, az ę|ł|irányzatok
nyilvántaľtásának biaosítása.

- A kötelezettségvá||alások, követelések pénzugyiellenjegyzése.
- AkötelęzęttségváI|a|ásoknyilvántartásánakabiztosítása.
- Az e|őirányzat módosítási és átcsopoľtosítási igények előkészítése

jőv áhagy źtsr a _ intézményveze tői v agy képviselő-testiileti döntésre.. A számviteli rend kialakítása és a számviteli nyilvántartások vezetésének
felügyelete.

- AzIntézmény vagyonnyilvántartásánakbirtosítása.
- Havi likviditási terv készítése.
- Pénztźr miikodtetése és avezętői e||enőrzés biztosítása.. Banksztlm|akezelés és nyilvźntartási adatokmegszeľvezése.
- Szźtmlázás ésbevételek nyi|vźntartásának megszeľvezése.
- Bérgazdá|kodáSmegszeľvezése.
- Adőzássa|összefiiggőfeladatokmegszeľvezése.
- Havi, negyedéves, félévi, három negyedéves és év végi beszámolók

elkészítésének megszeľvezésę.
. Leltátrozźs męgszęrvezése, lebonyolítása,döntésrę e|őkészítése, mérleg

a|źúámasztásátszo|gáIő|e|tánozásmegszervezése.
- Céltámogatásokpénzügyitetjesítésénekelszámolása.
- Pénziigyiésszámvitęlibizonylatokmeg&zésénekmegszeľvezése.
- A folyamatba épitett előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés

megszeľvezése és folyamatos működtetése
- A gazdasági szervezet ęllenőrzési nyomvonalainak kialakítása.

folyamatos karbantartása
- AzIntézménykockrŁatfelmérésbęnvalórészvétel.
- A gazdasági szewezętet érintő kockázatok csökkentése érdekében

intézkedéseket dolgoz ki, mely et az intézményveze tí5 hagy jőv á,.- A gazdasági szewezętet érintő intézkedések végrehajtásárő]rbęszźtmo| az
intézménwezetónek.
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- Gazđasźryivezető hatásköre:
o a fentiekben felsorolt feladatokkal összefüggő

tevékenységek ellen orzése,
o áita|źnos utasítási jogköľt gyakorol a költségvetési és

pénzugyi fegyelem betaľtása érdekében,
o pénzügyi ellenjegyzés jogkör, banki a|áírási jogkör

gyakorlása,
. az intézményvezętő távolléte esętén a gazdnági

témakörben kiadmány ozźsij ogköľ.
o

. Gazdasźryi vezető felęlős:
o az Intézmény költségvetésének a tewezésért,
. az e|őirány zatok módos ításának, átcsopoľtosításának és

fe|hasznáůás ának v é gr ehajtásáért,
o adatszolgáltatások teljesítésért,
. az Intézmény bęszźlmolás i feladatainak telj es ítés ért,
o a pénzügyi fegyelem és számvitęli rend betartásáért és

bętarttatásáért'
o ahatźlridők betartásáért'
o a szabét|yos gazdállkodáséľt.

Az íigyfé ls zo Ig dlati- és ko mm unikdció s v ezető Íeladatai :
- Szęwezi és irányítja

tevékenységét.
parkolás-üzemeltetés ügyfelszolgátati

. Ellenőrzi és szęrvezi a parkolásipénztźros munkáját.. Ellátja és fęlel azlntézmény kifelé irányuló kommunikáciőjáért.
- Elbirálja a paľkolással kapcsolatos észrevételeket, részt vesz a panaszok

kivizsgá|źlsában.

A szeméIy iigyi vezető feladatai:
- E|Iéfija az irányadó munkajogi normákban előírt, valamint az igazgatő

által meghatározott személyügyi feladatok tęľvezését' a feladatel|átás
szęrv ezését, végrehaj tásźĺt.

- A SzemélyĹigyi Iroda funkcionális, eredményes és jogszabályoknak
megfelelő fęladat ellátása érdekében irányítja és ellęnőrzi a személyügyi
ugy intéző tevékenys égét.

- Felęl a kötelező adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséért.- Az igazgatő utasításának megfelelően közreműködik a humánerőforrás
gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi feladatok e||źúásź,ŕlan, különös
tekintettel a szemé|yi juttatások tekintetében a költségvetés elkészítésére.. Részt vesz a köza|ka|mazoĺta|r'ra vonatkoz ő szabá|yzatok elkés zítésében.
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6. Tovdbbi munkakiiľök és az azokhoz tartouÍfetadatok:
Gazdasági v ezető helyettes :

- a gazdaságivezętő távolléte esetén helyettesítés,
- a gazdaságivęzetó távollétę esetén apénnigyi ellenjegyzés,
- aZ utalványok éľvényesítése,
. aszámvitelinyilvántaľtások(analitikák)vezetésénekfeliigyelete,
- azintézményvagyonnyi|vántartásénakbiztosítása,
. szálm|ázásésbęvételeknyilvántartástnakbinositźsa,
- adőzássa| összefüggő feladatok biztosítása,. havi, negyedéves, félévi, három negyedéves és az év

elkészítése,
végi beszámolók

. leltźrozćĺs lebonyolítása, döntésre előkészítése, mérleg alźtźlmasztźsźú
szo|gźůő Leltár ozás l eb onyo l ítás a,

- céltámogatásokpénzügyiteljesítésénekęlszámolása.

G azdasźryi v ęzető helyettes hatásköľę :

- a fentiekben felsoľolt feladatokkal összefüggő tevékenységek
ellenőrzésę,

- pénztźre|Ienót,

- érvényesítői jogköľ, pénziigyi ellenjegyzői jogkör a gazdasźtgi vezető
távolléte esetén.

G azdasági v ezetó helyettes fęlelős :

- azlntézménybęszźlmo|ási feladatainakelkészítésért"
- a számviteli rend betaľtásáért és betarttatásáért.
- ahatáridők betartáséÉrt.

Jogász:
- Ellátj a azIntézmény jogi képviseletét, e|készíti a peres eljáľások iratait,. Jogi ismereteket igénylő kérdésękben tanácsadással segíti az Intézmény

vezetőinek munkáját.
. Feladatainak szakszęru e||źltása érdekében ťrgyelemmel kíséri a

j o gszab á|yi változás okat.
- Résztvesz azIntézmény belső szabźiyozásźnakkialakításában.. Szervezi és feltigyeli azlntézmény ki5zbeszerzéseit, egyéb beszerzéseit.

Paľkolási ktĺveteléskezelő :
- paľkolási díj és pótdíj taľtozások követelésével kapcsolatos adminisztráció

irátnyítása,
- ťlzętési meghagyásos eljárások kęzdeményezése, lefolýatása,

panaszkeze|és,
- kapcsolódó bírósági peres eljárásokban peranyagok előkészítése va1amint

jogi képviselet,
- végrehajtási eljárásokkalkapcsolatosügyvitel.
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Monitoľing:
végzi a parkoló ellenőri és karbantartói csopoľtok tevékenységének
ellenőrzését,
cisszeveti a parkoló-ellenőrok mozgásźft a parkolási adatokkal
(mobilparkolás, ellenőri úfuonalak, paľkoló ellenőri iekérdezések),
figyelemmel kíséľi a parkoló ellenőrök munkájának jogszeľĺśeget es
hatékonyságát,
a parkolás-üzemeltetés során meghatározott fo|yamatoktól való eltérés
kisziĺrése.

Pénzügyĺ ügyĺntézők:
- Az Intézmény źůta| végzett tevékenységhez kapcsolódó gazdasági. és

pénnigyi folyamatokkal összefiiggő feladatok e||itása a gaždaséąi vęzetó
szakmai vezetés e a|att. P énztáro s i fel adatok el l átás a.. az Intézmény hivatalos bélyegzőive| kapcsolatos, hatáskörébe utalt
feladatok e|Iźttása.

Titkárnő:
. Ellátj a azlgazgatóság titkársági fe|adatait.. Fele|ős azIntézménybe beérkęző és keletkező adatforgalom

jogszenĺ és szakszerű kezeléséért.. Közreműködik akote|ezőadatszo|gźtltatásokésnyilvántaľtások
vezetésében.

- Szervezi az Intézmény működéséhez sziikséges igazgatćsi, ügyviteli
feladatok e|Iáttsát az irányadő jogszabályok szerint.

Személyĺigyi ügyĺntéző :- Az Intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, illetvę megbízási
jogviszonybanál'|ődolgozókszeméIyzetĹügyvitelif e|adatainakeĺ|átása,a jogszabá|yban ę|őitt adatszo\gátltatások teljesítése, nyilvántartások
vezetése.

Kaľbantaľtó csopoľ tv ezetőz
- felügyeli az automatákat, azok naprakész működőképességét, az

automaták zár szerkezetét,. el|átja a kellékanyagok pőtlrźsát,
- felvęszi a kapcsolatot az automata gyártőkJľĺa| az alkatrész utánpőtlással

kapcsolatosan,
- irźnyítja és ellrenőrzi akarbantartók tevékenységét.- Azlntézmény gépjérműái|ományüzemképességénekbiztosítása.
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Karbantaľtók:
A p arko l ó automaták j av ítása, karb antart ása, izemkép es s é g b iztos ítás a.
A parkolás ellenőrzéshez sziikséges technikai eszköztik karbantartása,
folyamatos működőképességének biĺosítása (pl. akkumulátorok töltése,
cseľéje, stb.).
A parkolóőrátkpénzkazettźinak tirítése, szäIlitäsa, pénzintézetnęk történő
áúadása elismervény e llenébęn.

Raktáľos:
Feladata az anyagi, informatikai, egyéb technikai eszközök,
felszeľęlések, ruhéaat tźlro|ása, kiadása, visszavételezése, nyi|vántartźsa,
ellenőrzésę, iĺtézkędés az időszakos és rendkíviili kaľbantartásokľól,
javításokról, pótlásról.
Gondosko dik az infoľmatikai eszközok iizemképességéľől. Gondoskodik
az Intézmény épületének egyszeľíi javításairól, az ezze| kapcsolatos
ki s ebb a|katr ész, egyéb eszkö z b e sz erzés ekľ ő|, az Intézmény s zékhe lyén
helységei ręndeltetés szeru hasznźůatáú elősegítő szeľvízelése.

Kézbesítő:
- Az Intézményén bęltil és más _ intézmények, irodák, telephelyek és

egyéb helyek között küldemények, levelek kézbesítése, kisebb csomagok
szźů|ítása, i l l etve ki s e gítő i fel adatokat e l látás a.

Pénzszámláiőz
- A paľkoló automatákból tirített érmę szétm|źiása. annak zsźlko|źsa,

szállítónak töľténő pénzátadálsa. az ezę|<hez kapcsolódó nyilvántaľtási és
adminisztrációs feladatok.

Főellenőľ:
. Szewęzi és irányítja a parkoló ellenőrök munkáj źĺt, továbbá el|átja az

eligazítźst és a beszámoltatást.
. A közteriilętęn ellenőrzi a parkoló ellenőľök munkavégzését, az ész|elt

szabáiyszegéstazigazgatőhelyettesnekírásban je|zi.

Műszakvezetőkz
. Táľolja és gondoskodik a parkoló ellenőri tevékenység e||átásához

s züks ége s i nformatik ai ęszközök tizemkép es s é gérő1.
. Munkakezdés előtt kiadja a parkoló ellenőröknek a munkavégzéshez

szükséges informatik ai eszközöket, valamint munkav égzés befej eztével
az iĺformatikai ę szk ö zokęt a p aľkol ó e l l enőrokt ő| źúv ęszi.
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- Paľkoló ellenőľłik:
- A đíjťlzetésbe bevont parkolóhelyek ellenőrzése, a kedvezményt

biztosító jogosultságok ellenőrzése, pótdíj kiszabása, pőtdijazás esetén
fenyképfelvételek készítése.

- A munkavégzéshez szükséges informatikai eszközök kezelése.
állagrrregóvása.

. Paľkolási adminisztrátoľok:
- A parkolók tizęmeltetése és ellęnőrzése során keletkezett napibeérkező

dokumenfumok iktatása, feldo\gozősa, szĹikséges további intézkedések
bonyolítása.

. A kimenő iratforgalom postázása.

- Paľkolási pénztáľos:
- AzIntézmény Ĺigyfélszolgálattĺnkęletkező bevételekkezelése (paľkolási

pótdíj befizetések, parkoló érté|&źrtyák kezelése, feltöltése, szźm|źk
kezelése).

. Paľkolási ügyfélszolgálati ügyintézők:. A közérdekii bejelentésekre szolgáló, telefonként Ĺizemeltetett és/vagy
hangrijgzítővel ellátott telefonvonalakon az állampolgári, vaey
szerv ęzetek á|ta| az Intézményhez érkęző b ej e l entés eket, é szrevétel ekět,
hívásokat fogadja, rendszęrezi, archiválja, és azo|<rő|, azok jellegének
fiiggvényében feletteseinek jelentést készít. Fogadja és infoľmil1u u
személyes ęn érkező tigyfeleket.

. Telefonos ůigyfélszolgá|at (Call center):
- Telefonos iigyfelszolgálat ellátása és az ugyféIfolyamatok hatékony

tervezése.
- Az Intézmény munkájával összefüggő hívásokat napi munkarendben,

munkaidejében fogadja, rendszerezi, archivtija és azofuő|, azok
jellegének ftiggvényében fęletteseinek jelentést készít, vagy róluk
archivált telefonhíváss al j elentést továbbít.

- Beérkęző segítségkérés vagy tájékoztatáskérés esetén a rendelkezésre
á||ő és kiadható informźrciőt az érintett magźnszemélyeknek, vagy
szęw ezętęk'nek a l ehęts é ges le gtelj e s ebb könĺ táj ék oztatássa| megadj a.

7. A munka irúnyí.tús és a szervezeti egĺségek közötti kapcsolattałtús rendje
A vezętői egyeztetés frruma, a heti rendszeľességgel tartott vezeti5i értekez|ęt. A több
szervezęti egység feladatkörét érintő feladatok végrehajtźlsa érdekében a szęwezeti
egységek vęzetői egymással személyesen, telefonon, továbbá elektronikus levelezés
f orĺľrájábanegyeztetnek.
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8. A helyettesítés rendje
Az Intézményben folyó munkát a đo|goző időleges, va1y tartós távolléte nem
befolyásolhatja. A dolgoző távo||éte ęsetén a helyettesítés rendjének kidoLgozása a
munkak<ir szerinti közvetlęn felettesének feladata. A helyettesítéssel kapcsolatos,
egyęs foglalkoztatottakat érintő konkrét feladatokat a munkaköri lęírásokban kell
rögzíteni.

9. A vezetői megbíuźsok megfeleltetése
Az Intézmény szewezeti struktúra a|apján a Kjĺ végrehajtásáról a helyi
önkormányzatok által fenntartott szo|gźůtatő feladatokat ellátó egyes költségvetési
intézményeknél sző|ő 7711993. (V. |2.) Korm. rendelęt 3. $ (2) bekezdésére
ťlgyelemmel:
- a III.1. pont szerinti igazgatői megbízás magasabb vezetői szintiĺ vezető

megbízásnak felel meg;
- a III.2 III.5. pont szerinti vezetői megbízások vezetői szintű vęzetői

megbizźsnak felelnek meg.

I0. A munkovégzéssel kapcsolatos szabdlyok
Az Intézmény foglalkoztatottjainak munkakoľi feladatait, jogosultságait,
kötęlezettségeit a beosztásnak megfelelő, részletes munkaköri leírásban kell rögzíteni,
melynek egy példányát a dolgozőnak át kell adni.

I1. Vag1lonnyíIatkozattételi kiitelezettség
Az egyes vagyonnyi|atkozat.tételi kötelezettségekről szóló 2007 . évi CLII. töľvény
3. $ (1) bekezdés b).c) pontja a|apján az a|ébbi munkaköröket ellátó
közalkalmazottakvagyonnyL|atkozat-tételérekötęlezettęk:

. igazgatő,

- igazgató.helyettes,

. pénnlgyi irodavezeto,

- jogász.

I2. MunkúItatói jogok głakorlúsúnak rendje
Azlntézmény köza|ka|mazottai felett a munkáltatói jogokat azlntézmény igazgatőja
gyakorolj a az I. 4. pontban foglalt eltéréssel.

13. KijzalkalmgzottiTanúcs
A Közalkalmazotti Tanács és az igazgatő munkakapcsolatát a Kijza|kalmazotti
Szabźilyzatrögzíti. A Közalka|mazotti Tanács a munkáltatőva| egyĹittesen alkotja meg
a Köza|kalmazotti Szabéiyzatot, a fenntaľtő á|ta| kiadott a|ka|mazotti szabźiyzat
figyelembe vételével.
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14. Felelősségi szabdlyok
A Kjt. VI. fejezetében és Mt. XIII.XN. fejezetében foglaltak irányadók a felelősségi
szabźůyok esetében.
A köza|ka|mazott a kcizalkalmazotti jogviszonyból származő kötelezettségének
megszegésével okozott káľt kĺitęles megtéríteni, ha nęm űgy jtrt el, ahogy az ađott
helyzetben źitalrában elváľható. A koza|ka|mazoÍt kciteles megtéríteni a kárt a
megőrzésre átadott, visszaszolgáitatási vagy elszźlmolási kötelezettségge| átvętt olyan
dologban bekövetkezętt hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben iaĺt,
kizárőIagosan hasznźi vagy kęze|. A pénztárost, a pénzszźtmlálót jegyzék, vagy
elismervény nélkĺ.il is terheli a felelősséE, dz źl|talakezę|t pénz, értékpapír es egyéĹ
értéktár gy tekintetéb en.

AzMt. 168. $ (2)bekezđése alapján a munkahelyre bęvitt dolgok őrzésérę az a|źhbiak
vonatkoznak: A dolgozó a szokásos személyihasznźiatitźĺrgyai kivételével, dolgokat
csak az igazgatő engedélyévę| hozhat be munkahelyére, illefue vihet ki onnan (pl.
személyi szźmítőgép, nem visęlt ékszer). A dolgozó 20 000 Ft feletti készpénzt csak
saját felelősségére hozhat be, illetve tarthat magćnźi. Az Intézmény a doIgoző źita|
bevitt készpérľ, más érték páncélszekrényben töľténő megőrzésére lehetőséget
biztosít. A dolgozó á|ta| a _ szokásos használati tfugyait |eszźlmítva _ az Intézmény
helyiségeibe igazgatói engedély nélkül bevitt tárgyaiban, tovźlbbá a megőrzésre át nem
adott 20 000 forint felętti készpénzében, nem viselt ékszęreibęn, értél<tźtgyaiban egyéb
dolgaibanbekövetkezettkárokértazIntézményafelelősségétkizárja.

l5. Felelősség a leltúrhidnyért
Leltárfęlelősség az a|źhbi munkakört betöltő foglalkoztatottaknál ál1 fenn, külön
leltáľfelelősségi megállapodás a|apj án:

- raktáros,
- műszakvezető.

16. Az iigyirat-kezelés rendje
Aziigyirat.kezelés rendjét azigazgató Ügyirat-kezelési Szabáiyzatbanhatározza meg.

17. A kiadmónyozds rendje
Az Intézmény a kiadmányozási jogktiľt az igazgató, távolléte esetén az igazgatő
helyettes gyakorolja.

18. A béIyegzők hasznúlata
Valamennyi hivatalos a|áírásnźi, a jogosult alétírása mellett szerepelnie kęll az
Intézmény hivatalos bé|yegző lenyomatának. Az Intézmény bé|yegzíĺit a kijelölt
pénzngy i ugyiĺltéző köteles naprakész állapotban nyilvántaľtani.

Az Intézményné| az 1. számu (igazgatőI) bé|yegző hasznźt|atára az igazgatő
távollétéb-:-*"iä'#.{äil"j,:,::#i
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Az átvevők személyesen felelősek a bé|yegzők meg&zéséért. A bétyegzőkbeszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartźsárő| u l.ĺ3.lělt pénziigyi ugyintézőgondoskodik,
illefue abé|yegzó elvesztése esetén az e|őírásof szerint3ĺr eĺ.

Iv Az Intézmény kapcsol attartásának ľendje

1. EglÍittmííkiidés szakmaiszervezetekkel, túrs intézményekkel
Az Intézmény a szakmai munka színvonalának fejlesztése elősegítése érdekében
kapcsolatot tart más parkolás-gazdá|kodási tevékenységet folytató szňezetękkel.Az Intézmény egyĹittműkĺidésrę törekszik minden feĺadatkcirével összefüggő
tevékenységi kĺinel rendelkező hazai és nemzetk ozi szervezęttel.

2. Sajtóval való kapcsolottartđs
A sajtóval töľténő kapcsolattartés az ügyfelszolgä|ati és kommunikációs vezető á|ta|tö,rténik. Az igazgató a sajtóval töľténő kapcsolatřartásra más személyt is kijelölh et. AzIntézmény további a|ka|mazottai a sajtónák csak az igazgatő erre vonatk oző kifejezett
engedélyével nyilatk ozhatnak.

3. A szeméIyes adatok kezelése
A személyes adatok kezelése a jogszabályokban és az Intézmény adatvédelmiszabźiyzatábanmeghatérozoÍtakszeiinitörténĹet.

v Az Intézmény gazdállkodásának ľendje
Az Intézmény gazdálkodásáva|, ezen bęlül kiemelten a költségvet és tervezésével,
végrehajtásával összefüggő feladatok, hatáskörök szabá|yozása _"a jogszabályok és afenntartó ľende lkezé s e in ek fi gyel emb e vétę l évę | _ az igažgatő fęIadata|A gazdá|kodási feladatokat a külön Úgyrendben meghat źrozottmódon kell végezni.A gazdá|kodási feladatokat biztosító lilso szabá|yzítokat a III.I. pontj a-tarta|mazza.

l. Bankszúmldkfeletti rendelkezés
A banknáL vezetett szźtm|a feletti rendelkezésre jogosultakat az igazgato jelöli ki.Nevüket és aláírás bejelentési kartonjaik egy-egy pblěanyat a ga,dasígivęzetőköteles
őrizni.

2. KiitelezettségvdllalĺÍs, utalvdnyozlÍs, érvényesítés, ellenjegjłzés rendje
Ą kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét az igazgatő aGazdálko d ási S zab élly zatb an szab źĺIy o zza.

3. BeIső kontľollrendszer
A Belső kontrollrendszer kialakításáért, míĺködtetésért és nyomon ktivetés éért azigazgatő felelős. Az Intézmény belső ellenőrzésének meg szervezéséért, működésééľtaz Intézményvezető a felelős, melynek e||átźsáÍ szerzőáésęs jogviszóny keretébenbiztositja.
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vI Azlntézmény óvó, védő előíľásai

AzIntézmény ővő, védő előírásokat l.artalrmaző szabźiyzatai azIntézmény Tűzvédelmi
és Munkavédelmi szabźiy zatai.

vII Zárő ľendelkezések

Jelen Szeruezęti és MÍĺködési Szabá|yzatot Budapest Főváros VIII. kerĺilet
Józsefilárosi onkorm źnyzat Képviselő-testílete a . . ...ĺzots.(. . ...) szźlmil hatfuozatáva|
hagýajóvá és ezze| egyidejűleg a Képviselő-testtilet .... .. szźlműhatározatáva|
jőváhagyott,2012. január 24. napjától hatályos Szervezeti és Működési Szabźůyzata
helyébe lép.
Hatályos 20|3. november 0l. napjától.

Az Intézmény munkahelyi vęzetoi kötelesek gondoskodni arról, hogy dolgozói a
S zab á|y zatot m egi s merj ék.

Mellék|etek:
1. Szewezeti ábra (2013. november l. napjátőI 20|3. dęcembeľ 3I. napjtig

hatályos)
2. Szervezeti ábra(20|4. januźr 1. napjától hatályos)

Függelék:
l. Azlntézmény működésének főbb szabá|yai (szabáIyzatok'utasítások jegyzéke)

Budapest, 20|3. október ......

Készítette:
Biál Csaba

Jĺízsefváľosi Paľkolás.Íizemettetési Szolgálat
igazgatőja

Záradékz
Az sZMsZ elérhető az Intézmény honlapján (uuľ.ipsz.tru) valamint
Ugyfélszo lgźiati irodán nyomtatott formbban megtäkintheto.
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Intézmény szeryezeti bľdja 2013. november t. napjdt l

ÜGYFĚLSZoLGÁLATI IRoDA
Üszi' és Komm. Vez.l f<i

Parkolási admin
JIO

lc.łzc.q.ľT HnrYETTEs
Parkolási leazgatÓ 1 fó

PÉNZÜGYI IRoDA
Gazdasási Vezetô 1 fö

SZEI\,IÉLYÜGYI IRoDA
Személvĺlcvĺ Vezettĺ l 6

PaĺkolÓ ellenőr
l9 fó



Intězmény szervezeti dbľdja 2014. janu ľ 1. napj tlíI

ÜGYFÉLSzoLGÁĹATI Iĺoda
Üszi. és Komm. Vez. 1 ftj

IGAZGATI

lc,tzcĺ.rÓ rrnr,YETTEs
Paĺkolási IgazgatÓ 1 6

Pénztigyi Iroda
Gazdasási Vezetö l fĺĺ

Pénzĺigyí iigyintéz
2ťo

SZEIVÍELYÜGYI lÍoda
Személyt|gyi Vezetö 1

ParkolÓ ellentĺr
33f

TITKÁRSÁG
Titkárnĺi l Ítĺ

KézbesÍt
lro



előteĘesztés 6. sz. melléklete

A JóZsEFvÁnosl rozľpnÜLET-FELÜGYELET És vÁnosÜzeuprrpľÉsl

l084 Budapest, Mátyás téľ 15.

A JozsEF.vÁnosr xozľnnÜLET.F.ElÜcyrr,ľľ ns vÁnosÜZEMELTETEsI
sZoLGÁLAT

SZERVEZETI És ľĺÚxoonsl SZABÁLY ZAT A

Jóváharyta:

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuĺĺrosi
(.... .. .) szźmthatźlrozatáxal

Önkormanyzat Képviselő-testĺilete a ....l2O|3.

dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

SZOLGALAT

Budapest, 20|3. októbeľ .....



I. Altalános ľendelkezések

1. A'SzervezetÍ és Míĺktidési Szabá|yzat cé|ja,hatá|ya
A Szewezeti és Mtĺkĺjdési Szabá|yzat (a továbbiakban: SZMSZ) a Budapest Főváros VIII.
kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat, Józsefuarosi Kĺĺzterulet-feltigyelet és Városüzemeltetési
Szolgálat (a továbbiakhan: .IKFVSZ l intézmény) önállóań mfüödő és gazdĺílkodó
költségvetési szervként műk<idő szervęzeti tagozőđásának, feladatainak és tevékenységi
körének, munkáltatói, gazdá|kodási rendjének elsődleges szabály ozása. Az szWszhatá|ya az
intézmény minden kciaisztviselőjére és Mt. hatáirya a|á tartoző munkavállalójĺára (a
továbbiakban: dolgozó) kiterjed.

Az sZMsZ az á||amháztaľtásról sző|ő 2011. évi CXCV tcirvény 10 $. (5) bekezdése a|apjarl
keľült megalkotásľa, figyelemme| az á||amháztaľtásľól szóló töľvény végrehajtására tĺaäott
368120l l. (XII.3l.) Korm. rendelet 13. $-ában meghattrozott kĺitelező taftłmi elemekľe.

Az SZMSZ-I az intézmény honlapján kĺjzé kell tenni, papíralapú elérhetőségét székhelyén
biaosítani kell.

2. Äzintézmény meghatározása,jogállása, tevékenységei azalapítĺi okĺrat szeľint

Azintézmény neve:
J őzsefv ár os Í Kiizteľü let-felĺiryelet és Yáľo süzem eltetésĺ Szolgá lat

Az intézmény Alapító okiľatának vonatkozó ađatai:
Az intézmény al apításĺĺnak idĺĺpo ntj a: I 9 9 4 . november 0 1 .

Az a|apitő okiľat kelte: 1994. október 1 1 .

Az a|apitő okiratot elfogadó hatźrozat szźlma: 39211994. (X.1 1.)
Az intézmény tĺirzskönyvi azonos ítő száma: 67 9 I 43
Az a|apítő okirat utolsó módosításĺínak kelte: 20|3. októbeľ 02.

Az intézmény székhelye :

l084 Budapest, V[I. keľiilet Mátyás téľ 15.

Az intézmény ftĺbb elérhetőségei :

Levelezési cím: 1084 Budapest Mátyás tér 15.
Elektľonikus levelezési cím: info@jvsz8.hu
Weboldal:
Telefonszĺĺm:
Fax szám:

Az intézmény telephelyei :

http://wwwjkfusz.hď
06-t-782-3537
06-t-799-4213

1084 Budapest' Német u.I7-l9. iroda
(Józsefuaľosi Paľkolás-Ĺizemeltetési Szolgálat székhelye, kĺizös hasznáIat)
l084 Budapest, Déri Miksa u.3. fsz. . iroda
l084 Budapest, Józsefu. I5-|7. iľoda
1082 Budapest, Baross u. 81. fszt.5. sz. iroda



1086 Budapest, Dankó u. 3-5. géptároló
1086 Budapest, Magdo|nau.2. kaľbantartó miihely
1086 Budapest, Szerdahelyi u. 19. ideiglenes piac

Az intézmény számlas záma:

1 4 I 003 09- t9063242-01 000003

Azintézmény adószána:

r69f3656-2-42

Az intézmény a|apítőja:
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuĺĺľosi onkormányzatKépviselő-testülete
Budapest VIII. kerület Baľoss ll. 63-67.

Az intézmény iľanyító szerve:
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuiíľosi onkoľmźnyzatKépviselő-testtilete
Budapest VIII. kerület Baross utca63-67.

3. A JKFvsZ alaptevékenységeĺ

Azintézményáltalellátott, jogszabátlybanmeghatźttozottközfeladat:

- Magyaľorczág helyi onkoľmanyzatairő| sző|ő 20lI. évi CLXXxx. toľvény (a
továbbiakban: Mötv.) 23. $ (5) bekezdés 1. pontja szerint a helyi közutak, kcĺzterek és parkok
kezelése, fejlesztése és üzemeltetése; a 16. pontja szerint a kisteľmelők, ősterme|ők számźra -
jogszabá|yban meghatározott teľmékeik - éľtékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideéľtve a
hétvégi aľusítás lehetőségét is; a 18. pontja szerint a helyi közbiĺonsźę btztosításában
kĺizremfüödés, melyek az a|apitőköte|ezó és önként vállalt feladatai.

- a vásiárokľól, a piacokról, és a bevásárlókĺizpontokľól szólő 5512009. (III. 13.) Korm.
rendelet szerint piac tizemeltetése: a Teleki téri Piacot és ldeiglenes Piacot fenntartó Budapest
Főviĺľos VIII. kerĺilet Józsefüĺĺľosi onkormányzat Képviselő-testiilete által kijelĺi|t, a piac
vezetését, aĺnak mfüĺidtetésével kapcsolatos feladatokat |átja eI, a fenntartó nevében eljáľni
jogosult.

- akcĺzteľület-felügyeletrőlszóló 1999. évi LXIII. tĺirvény 1.$ (4) bekezdése a|apján:
a) a końeľületek jogszenĺ hasznźtlatának' a közteľtileten folýatott engedélyhez, illetve

útkezelői hozzajaruláshoz kötĺitt tevékenysé g szabźiy szeľííségének ellenőrzése;
b) a köneľĹilet rendjére és tisztaságára vonatkoző jogszabáIy á|tal tiltott tevékenység

megelőzése, megakadá|yozása, megszakítása, megsztiĺrtetése, illetve szankcionálása;
c) közľemfüödés a köZteľĹilet, az épitett és a teľmészeti kĺiľnyezet védelmében;
d) közremfüöđés a társadalmi bűnmegelőzési fe|adatok megvalósítĺĺsában, akijzbinonság és

a kĺizrend védelmében;
e) közremfüödés az önkormányzati vagyon védelmében;
f) közremfüödés a koúisnaságľa vonatkoző jogszabáIyok végrehajtásának ellenőrzésében;
g) közreműktidés állat-egészségtigyi és ebľendészeti feladatok ellátásában;
h) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazo|vány jogszenĺ hasznźiatának és

birtoklás an ak az e|Ienőr zése,



Józsefu árosközigazgatásitertileténrész|etezve..
o a kofĺerĹiletek jogszeru hasznźiattnak. a közteľĹileten folytatott, engedé|yhez, illetve

útkezelői hozzájaru|áshoz kĺitĺitt tevékenysé g szabéůyszenĺségének ellenőrzése.
o akozterület rendjéľe és tisztaságara vonatkozó jogszabá|yok által tiltott tevékenység

megelőzése, megakadá|yozésa, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása.
o a jogellencs állapot jclzósc, intózkcdós kezdeményezése, ha a szükséges eljáľás nrás

hatóság (szeľv) hatáskörébe tartozik ol. kĺiĺerĺileten jogosulatlanul,
jogszabźůyellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése).

o kĺizremfüödés a főváros ktiztisĺaságaról szóló önkormiínyzati rendelet
vé grehaj tásának ellenő ruésében.

o kcizreműködés a kö,zrend, akozbiztonság védelmében.
o közreműködés a közterület, az épitett és természeti kömyezet védelmében.
o közremtĺkĺjdés az Önkormźnyzatavagyonĺĺnak védelmében, megóvásában.
o a köúeľület-feliigyeletľől szőlő 1999. évi LXIII. töľvény fe|hata|mazása a|apján a

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľos kozigazgatźsi teľületén telepített
közeruleti közbiĺonsági térmegľlgyelő kameľarendszer tizemeltetése, működtetése,
fejlesztése, kezelése. A képfelvevő elhelyezéséľől, valamint a képfelvevővel
megťlgyelt közteľület kijelöléséľől a költségvetési szerv előterjesztésére a Képviselő-
testĹilet dönt. A képfelvevők pontos helyéről és az általuk megfigyelt köztertiletľől
tájékoztatja a ľendőrséget, valamint az onkoľmanyzatot, mely Józsefuaľos honlapjan
kozzé tételre kerül.

. vagyonvéđelmi távfelügyeleti riasztórendszer fenntaľtása, telepítése, fejlesztése,
javítása, üzemeltetése, kivonuló jańrszolgá|at működtetése. A távfelügyeleti
riasztóľendszer mfüödtetésével kapcsolatban keletkező személyes adatok kezelése.

. a Fővárosi Kĺizgyulés áItaI rendeletben meghatttrozott vĺĺľakozási övezetben a
várakoző jríľmíĺvekľe vonatkozó előíľások betartásanak ellenőrzése, visszaélés
észlelése esetén ktilĺjn jogszabályban meghatfuozottak szerinti szankcionálás, az
engedély kiadój anak éľtesítése.

o a koztlt kezelőjének megbizása a|apján a közteľĹileten tĺírolt üzemképtelen jáľmíĺvek
eltávo lítása ir ánti intézkedé s'.

o külön jogszabá|yokban meg}latározottak szerint gépjáľmú elindulását gát|ő eszkoz
(keľékbilincs) alkalmazása.

. a hatékony feladatellátas érdekében együttegyiittmfücidés igazgatási és civil
szeľvezetekkel.

o a jźtrmuvek elszállításaakozteľület-felügyeletről szőIő |999. évi LXIII. tĺĺrvény és a
kerékbilincs köztertilet-felügyelet źr|ta|i a|ka|mazásźra, a jáľművek e|szźi|ításźra,
valamint a felmeľült kciltségekľe vonatkozó szabályokról szóló 5512009. (X. 16.) IRM
rendelet szeľint.

o a Jőzsefuaros kozigazgatási teruletén a jáľművel töľténő vźrakozźls kiegészítő, helyi
szabáIyozásáról szóló 26/20|0. (VI. 18.) <inkormányzati rendelet 3/A. $-a szerinti
vĺĺľakozási hozzź$źtulétsok kiadása és az ehhez kapcsolódó önkoľmiínyzati kezelésű
forgalominányító beľendezések mfüödtetése.

A JKFVSZ a közteľiilet-felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos feladatait az egyes rendészeti
feladatokat ellátó személyek tevékenységérol, valamint egyes tĺirvényeknek az iskolakeľülés
elleni fellépést biztosító módosításaról szóló 2012. évi C)o(. törvény rendelkezései alapjan
Iátjae|.



- Takaľítja Józsefuáros köĺerĹileteit, biztosítja a hulladék rendezett elhelyezésének feltételeit,
megelőzi az ĺ||egáIis hul l adék-l erakást.
- Gondoskodik a terek, paľkok magas szinhĺ élhetőségéľől, fenntartja a novényzetet,
gondoskodik az utcabritorok és aszilátd burkolat karbantaľtásaĺól.
- Gondoskodik a kerület kezelésében lévő utak burkolatanak karbantaľtásáról.
állagmegóvásáról, megúj ításáľól.
- Kĺizremfüödik Józsefuĺáľos polgarai biĺonságának megóvásában.

3.1 Azintézmény azirányítő szelT kĺĺliĺn határozatai alapján ellátandó feladataĺ

A JKFVSZ az alaptevékenységének ellátása keretében végzi a ,,Budapest-Józsefuĺĺľos,
Magdolna Negyed Pľogram III. Integrált szociális váľosrehabilitációs Program''-hoz (a
továbbiakban: MNPIII), valamint annak fenntaľtási időszakához kapcsolódó feladatokat,Ezen
belül külĺintisen a ,,T1 Épĺileĺfelújításhoz kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő
progľamoľ' kapcsĺín a ,,TIl| Tĺáĺsadalmi akciók megszervezése (lomtalanítás, parkok
takaľítása)'' és a ,,Ttlz Helyi kĺiľnyezettudatosság elősegítése (zöld udvaľok kialakítiĺsa)''
projektek végĺehajtását, valamint a ,,T3l2 Szomszédsági rendőr program'' végrehajtástúloz
kapcsolódó önkormányzati feladatokat, amelyeket az MNPIII Támogatásí szęrződése, és
ennek végrehajtásához kapcsolódó, a Budapesti Rendőr-főkapitanysággal kötĺitt szerződés és
együttmúködési megállapodás szabá|yoz. Ilyen feladatok kiilönö,sen a kommunikációs,
konfliktuskezelési, szociális ismereteket oktató szakembeľek beszerzési eljáľásának
bonyolítasa, nyitó rendezvény, marketing anyagok beszerzése, lakossági szabadidős
rendezvények szervezése, és kapcsolódó beszerzései a szomszédsági járőr megkülönböztető
jelzésének elkészíttetéséhez kapcsolódó beszerzések, valamint a jźtrőrszo|gá|at rendőri
végrehajtásának ellenőrzésével és kapcsolattaľtással ĺisszefüggő feladatok.

Az MNPIII végĺehajtását a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében
eljáľó Pľo Regio Közép-Magyarorszźtgi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Ktizhasznú Korlátolt felelősségrĺ tĺĺrsaság, mint közremfüödő szęrvezet és a Budapest Fővĺĺros
VIII. kerület Jőzsefvárosi Önkoľmányzat, mint kedvezményezett közĺjtt 2013.janulĺĺ 30-tľ-
a|źńrt Támogatási szerzodés és annak mellékletei szabźiyozzfü (azonosítő szám: KMOP-
5.r.r lB-r2-k-20 12-000 I ).
A JKFVSZ tevékenységi k<irében megvalósuló pľojekteket a Támogatási szerzođés és a
Budapest Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testtiletének döntései, különösen a 8l20l3.
(I.23.) száműhatátozat 1. pontjában elfogadott, a ,,Magdolna Negyed Program III. pľojekt
megvalósításában résztvevő szęrvezetek együttmfüödési rendszere,, a|apjźn hajtja végĺe. A
felsorolt szo|gáitatások ľészletes leíľásai a Tźtmogatási szerzodés mellékletét képező ,,Teljes
Akcióteruleti Terv 3/b kötet''- e tarta|mazza.
A 65/20|3. (II.27.) szźtmĹl képviselő-testĺileti határozat a|apjan e feladatellátáshatáĺozottidore
_2015. május 30-ig _ szól.

A JKFVSZ az a|aptevékenységének ellátása keretében _ allhoz kapcsolódóal - végzi a
kerületgondnoki rendszer mfütidtetését, az abbanközremfüödő személyek foglalkoztatásźwaI,
a rendszer ellátasával kapcsolatos feladatokat.
A26I/2012. (WI.l9.) képviselőtestületi hatfuozathatározza meg e faladat ellátást.

A JKFVSZ az alaptevékenységének ellátísa keretében _ ahhoz kapcsolódóaĺ - végzi a az
őstermelők, kisteľmelł5k szźnnáľa létrehozott Palotanegyedi Termelő Piac mfü<idtetésével
kapcsolatos feladatokat.
A225l20I3.(u.05.) számuképviselő.testtileti hatźĺrozathatźlrozzameg a feladat e||źttását.



4. Az intézménv feladatainak szakfeladat szerintĺ besoľolása

alaptevékenység:
szakágazatszttma: 8424|0
megnevezése: közbiaonság'kozĺendszakigazgatása

84242| Koáeľület rendjének fenntaľtása
802000 Bizonsági rendszeľ szo|gáůtatás
841218 Lakás-' kommunális szolgáltatások igazgatása
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyiijtése, szá||ítása, źÍrakása
38|202 Ęgyeu veszélyes hulladék begnĺjtése, szá||ítźsa, átrakása
42|100 Ut, autópáIya építése
812000 Takaľítás
813000 ZöldteľĹilet kezelés
841403 Vĺĺros-, kozséggazdálkođási m.n.s. szolgáltatások
890441 Rövid időtaľtamú kĺizfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő tlímogatásra jogosultak hosszabb

időtartamri közfo glalko ztatása
890443 Egyéb kĺizfoglalkoztatás

Y á||a|ko zási tevékenys é get a kö lts é gvetési szerv nem v é gez,

5. Az alaptevékenységé t szabáiy ozó j ogszabályok:

o MagyaľországhelyíĺinkoľmányzatairőIszőlő2011. évi CLXXXXIX. töľvény (Mötv.)
. a Munka Tĺiľvénykönyvéről szőIő 20|f. évi I. töľvény (Mt.)
o aszćtmvitelről szőIő2000. évi C. törvény
. azá||anlhźztartásrólszóló 20II. évi CXCV. törvény
o akozszolgálati tisztviselőkrőlszóló 201_|. évi CXCIX. tĺirvény (Kttv.)
o akozteľület-feltigyeletről sző|ő |999. évi LXil. törvény
. az egyes rendészeti feladatokat e||átő személyek tevékenységéró|, valamint egyes

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításĺĺľól szóló 2012. évi
C)o(. tĺiľvény

o aköztlti közlekedésľől szóló 1988. évi I. t<ĺrvény
. anemzeti vagyonĺól szól 2011. évi CXCVI. törvény
o a Biintető Törvénykönyvről szőIő20|2. évi C. törvény
o a szabźiysértésekľő|' a szabtiysértési eljárásľól, és a szabá|yséľtési nyilvantaľtási

rendszerről sző|ó2012. évi II. ttirvény
. aszeręncsejáték szervezésétőIsző|ő 1991. évi )ooilv. törvény
. az épitett ktimyezet alakításaról és védelm&ő| sző|ő 1997. évi LxXVru. töľvény
. az élelmiszerlźncró| és hatósági felügyeletérő| sző|ő 2008. évi XLVI. t<irvény
. az infoľmációs önĺendelkezési jogró| és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. tclrvény
. az állatok védelmérőlés kíméletéről szóló l998. évi )o(Vn. tcirvénv
o a hulladékról szóló 20|2. évi CLXXXV. töľvény
. azépített kĺimyezet a|akitásaről és védelmérő| szőIő |997. évi LXXWII. törvény
o a Polgĺĺľi töľvénykĺinyvről sző|ő |959. évi IV. tĺiľvény



akozigazgatási hatósági eljaľás és szolgáltatás általános szabá|yafuől szóIó 2004. évi
CXL. töľvény
a munkavédelemĺől sző|ő 1993. évi XCIil tclrvény

1977. évi 22. tiĺrvényerejiĺ rendelet a nemzetkozileg védett személyek, k<iafü adiplomáciai képviselők ellen elkcjvetett btĺncselěkmények ."g"loźe.e.ot és
megbtintetéséről szóló, New Yorkban, az EgyesüIt Nemzetek K<ĺzgřlĺEse XXVIII.
iilésszakĺĺn, az 1973. évi decemberhő |4. napjaÍLelfogadott egyezméiy kihirdetéséről

az áIlanházbrtásrő| szóló 2OIl. évi CXCV tĺĺrvény végrehajtásáról szó|ő
368/f0I1.(xII.3 1.) Koľm. rendelet (Ávľ.)
a kĺĺltségvetési szeľvek belső kontrollľendszeréről és belső ellenőľzéséről sző!ő
37 01201 1.(XII.3 1.) Korm. rendelet
az á||anlhazÍartás szervezetei beszámolási és könywezetési ktitelezettségének
saj átosságaiľól szóló 249 l200O. ['II. 24.) Korm. rendelei
a kĺizépiiletek fellobogőzásának egyes kérdésęiről sző|ő 13212000' (VII' 14.) Koľm.
rendelet
a közűti közlekedési előéleti pontrendszenől szóló 2OOO. évi C)O(VIII. törvény
végrehaj tás árő1' sző|ő 23 6/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
amozgásában'korláúozott személy parkolási igazolványárő| sző|ő 218/2003. (X11. 11.)
Koľm. ľendelet
az ewőpai zászlő és az európai tobogó hasznźiatźnak részlete s szabá|yairól szóló
30812004. (xI. 13.) Koľm. rendelet
a vásárokľól, a piacokról, és a bevásĺírlóközpontokĺól szóló 55l20}g. (III.13.) Korm.
ľendelet
30/1988- (Iv.21.) MT rendelet akoztlti kcizlekedésrő| szőlő 1988. évi I. törvény
végľehajtásaľól
az egyes kĺjzlekedési szabályséľtések miatt alkalmazandő szabźiysértési pénzbírság,
illetve helyszíni bírság kötelező mértékétő|' valamint a szabá|ysértésekről, a
szabźiysértési eljrĺľásľól és a szabéilysértési nyilvíntaľtási rendszeľről śzőIő 2OI2. évi
II. törvénnyel összefüggő egyes koľmiínyrendeletek módosításłáról szóló 6312012. (Iv.
2') Koľm. ľendelet
a Fővaľosi onkormanyzat keze|ésében lévő főútvonalak, ktjzutak és közterĹiletek
kijelĺiléséľől szóló 432/2012. (XII.29.) Korm. rendelet

55/2009. (x. 16.) IRM rendelet a kerékbilincs kcĺzteľiilet-feltigyelet á|ta|i
a|ka|mazására, ajrĺľművek e|széilítására' valamint a felmerült költségek;ó vonatkozó
szabályokról
6512012. (x[.13.) BM renđe|et az egyes ľendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységét támogató segédfelügyelőkľől
a szabálysétési nyilvántaľtási ľendszer egyes nyilvlíntaľtásai részére ttirténő
adatkozlés formźtjarő|, módjĺíról és rendjérő|,á-szabáiyséľtési nyilvĺántaľtő szerv źita!
teljesített adatköz|és rendjéről, valamint az egyes szäbflyséľtéii nyilvántaľtásokban
keze|t adatokľa tekintettel kiállított hatósági biiőnyíwny kiadásĺĺnakeljĺíľási rendjéľől
sző|ő 2Iĺ20|2. G\r.B.) BM ľendelet



a

a

a szabéilyséľtésekľől, a szabźiysértési eljarásról és a szabá|ysértési nyilvántatási
rendszerľől sző|ő 2012. évi II. törvény végľehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről,
valamint a\lhoz kapcsolódi egyes ..nd"l"t"k módosításáľól szóló 22l2O12. (IV.13.)
BM rendelet
a rendészeti feladatokat e||átó személyek, a segédfelĹigyelők, valamint a személy- és
vagyonőrök képzéséről ésvizsgáztatásaról sző|ó 6812012.6II.14.) BM rendelet
a rcndészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők źita| a|ka|mazhatő
kényszerítő eszkĺizök igénylésének, átvételének és visszavételénęk szabályairól, a
térítés módjáľól, a kényszerítő ęszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra,
valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokĺól
sző|ő 8612012. (XII.28.) BM renđelet
46/1999. (XII. 8.) BM rendelet a köaeľiilet-felĹigyelők egyenruha-e||źúásárő|
a felügyelői jelvényről és szolgál ati igazo|ványrőI
43l|999. (XI. 26.) BM rendelet a közterĹilet-feliigyelői intézkedések végrehajtásának
módjĺĺról és eszktizeiről
78/1999. (XII. 29.) EüM_BM együttes rendelet a közteľiilet-felügyelők egészségi,
ťlzikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről
4|/.|997. (V. 28.) FM rendelet az Allategészségügyi Szabá|yzat kiadásáľól az Átlat-
egészségüg yi Szabá|yzat kĺadásá róĺ szó|ó
tll986. (II. 21.) Évu-ptiľĺ egyĹittes ľendelet aköztisztasággal és a települési szilárd
hulladékkal összefüggő tevékenységekľől
u egyes közúti közlekeđési szabályokĺa vonatkozó rendelkezések megséľtesével
kapcsolatos bírságolással összefuggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének
részletes szabályaiľól és a bírságok fe|basználźlsának rendjéről sző|ó 42l20II.
rynl.l 1.) NFM rendelet
|/1975. (II. 5.) KPM_BM egyĹittes ľendelet akoztltiközlekedés szabáIyairő|
6511999. (XII. 22.) EüM ľendelet a munkavállalók munkahelyen tĺjľténő egyéni
védiĺeszkozhasznźiatátnak minimális biztonsági és egészségvéđelmi követelményóiről
II/2003. (IX. l2.) FMM ľendelet az ipań alpintechnikai tevékenység biĺonsági
szabá|yzatfuő|
2ĺ2002. (II. 7.) SZCSM rendelet az egyéru védőęszkozök kcivetelményeiľől és
megfelelőségének tanúsításaľól

30/20|0. (VI. 4.) Főv. Kgy. ľendelet Budapest Főviíľos közigazgatĺĺsi teľületén a
jáľművel vźttakozás ľendjének egységes kialakításáróI, a vźrakožes aĺ1atĺl és az
tizemképtelen jármĺivek taľolásának szabályo zásarő|
3412008, CVIJ. 15.) Főv. Kgy. ľendelet a fĺívaľosi helyi közutak kezelésének és
tizemeltetésének szakmai szabá|yairőI, továhbá az tÍepítések, a közeľületet érintő
közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontasokszabá|yozásatő|
10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet a frvárosi zöldfelületi rendszerbe taľtoző
zöldteľtiletek és zöldfeltiletek védelméľől, hasznźiatérőI, fenntartásáról és
fejlesztéséről
5l|998. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelet a vá|asztási plakátok egyes kĺĺzépületeken és a
kĺĺzterulet meghatźtrozott részein tĺjrténő elhelyezésének tilalmaľól
58lt994, (IX. |4.) Főv. Kgy. rendelet egyes fővĺĺľosi cinkoľmanyzati jelképek
hasznźůatźlrő|
48/|994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet a ftĺváros ktĺztisztaságárőI
I4ll993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet a kiemelt kijzcé|űzöldterületekÍől
8/I99l. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet a ktizépületek és kdzteľĹiletek fellobogózásźrő|

a

a

o



. 7|120|2. CXII. 13.) ĺinkoľmőnyzati rendelet az onkoľmtnyzat kĺiltségvetési szeľveinél
kozszo|gá|ati jogviszonybaná||őkdíjazásarólésegyéb juttatásairól

o |8120|3. (Iv.f4,) ĺlnkoľmĺányzati ręndelet a Józsefuaľosi onkotmáĺyzat fulajdonában
állóktizeruletekhaszná|atarő|éshaszná|atźnakľendjéről

o 62/2007. cx. 13.) önkormányzati rendelet a kĺizterületek, ingatlanok rendjéről és a
koztisztasźryről

o 5712007. CX. 16') önkoľmrĺnyzati rendelet a józsefulíĺosi zöldteľületek és zöldfelületek
védelméľő l, haszná|atár ő|

o Józsefuaľos közigazgatási teľĹiletén a jáľművel töľténő vérakozás kiegészítő, helyi
szabá|yozźtsaról szóló 261201-0. (VI. 18.) tinkormányzati rendelet

6. A JKFVSZ ĺinálló jogi személy.

7.A JKFVSZ ijná|Iőan mfüödő és gazdálkodó költségvetési szerv. Jóváhagyott kciltségvetésén
belül a mindenkoń hatalyos jogszabáIyi keľetek között önállóan mfü<jdik, és gazdálkodik. E
tevékenységen belül önálló bér és munkaeľő gazdálkodási jogkönel renđelkezik.
Tevékenységének e||átásźůloz a szfüséges foľľást az irźnyítő, fenntartó kĺiltségvetési
támogatása és az alapítő okiratban meghattrozott feladatokból saját bevételei biztosítják.
Pénnlgyi és gazdźikodási feladatait a költségvetési szeľvek költségvetési, gazdálkodási
előírásai szerint végzi.

8.A gazdá|kodás általános vitelénél a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései szerint
kell eljárni. A hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően az a|aptevékenységbe tartoző
péłlzugyi, gazdasági és egyéb feladatait ĺinálló hatáskĺĺľel |átja e|, a rábízott vagyonnal
ĺlnállóan gazdálkodik, kötelezettségeinek teljesítésééĺt felelősség teľheli.

9.A JKFVSZ képviseletét az igazgatő, mint a kcĺltségvetési szeľv vezetője látja el, aki e
jogkĺirét esetenként, vagy az ügyek meghatározott csopoľtjaľa nézve a vonatkozó
jogszabá|yok keretei ktjzött atrubźvÁatja. Kiadmányozásra az igazgató, távollétében vagy
akadál|yoztatása esetén az általĺĺnos igazgatő.helyettes, kdzteľület.felügyeleti vezető, a
gazdasőąi v ezető j o go sult.

10.A JKFVSZ az kányítő szeľvlfenntartő áIta| meghatározott irányelvek alapjĺán készíti e| az
intézmény kĺiltségvetési tervezetét és kĺildi meg a fenntaľtó által kijeliilt szervezetnek.

11.A JKFVSZ a Képviselő-testtilet á|ta|jóvahagyottintézményi költségvetési keretszĺímok és
a jogszabáivok, valamint a fenntartő á|tal meghatározattak ťrgyelembevétele a|apján á||ítja
össze elemi költségvetését.

|2.A JKFVSZ a saját költségvetése és gazdálkodási hatásköľébe utalt feladatok és
e|őirźnyzatok tekintetében előfuźnyzat felhasználási jog illeti meg. A szabályos
gazdáikodáséľt a JKFVSZ igazgatőja felelős.

13. A költségvetésben jóváhagyott költségvetési előiľlínyzat módosítási hatásk<jľt a magasabb
szinttĺ jogszabá|yokon felül az onkormźnyzat mindenkori költségvetéséről szóló ľendelet
szabźiyozza. Azintézmény új feladatot kizźrőLag a Képviselő-testĺilet döntése és kĺiltségvetési
fedezetének megielölésével, biztosításával végezhet. A Képviselő-testĹilet a fe|adatvźitozást,
kciltségvetési előirĺányzat módosításthatźtrozatta| l vagy költségvetési rendeletében fogadja el.
A hatáĺozat a ktiltségvetési ľendeletb en źivezętésre kerĹil.



14.A JKFVSZ magasabb szintű jogszabály előíľása alapján köteles havi bontásban éves
költségvetési felhasználási ütemtervet és likvid tervet készíteni, arĺit az évközi e|őfuźnyzat
módosításokkal és teljesítésekkel aktualizálni kell, továbbá negyedévenként pénzfoľgalmi
jelentést, féléves és éves kĺiltségvetési beszámolót készíteni mindazon költséghelyek,
címľendek előfuźnyzatainak fe|hasznáIźtsaról, amelyeknek a péĺungyi nyilvántartásźú vezeti.
Ezen felĹil azirányítő szerv azintézménytőlmás kimutatást és nyilvantaľtást kérhet.

15.A JKFVSZ vezetőjét (igazgatőjźú) akozszolgálati tisztviselőkrő| sző|ő 20II. évi CXCIX.
tcirvény rendelkezései alapjĺĺn a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuarosi onkormźnyzat
Képviselő-testülete hatátozatban nevezi ki határozatlan időľe, illetve menti fel. A vezető
(igazgatő) fe|ett az egyéb munkáltatói jogokat az Motv . 67. $ g) pontja a|apjén a polgármester
gyakorolja.

16.A JKFVSZ gazdasági vezetőjének kinevezése, vagy megbízása, felmentése, vagy a
megbízás visszavonása, đíjazásrínak megállapítása a polgármester hatásköľébe tartozik az
á|Iamházbrtásról szóló 20Il. évi CXCV tĺirvény 9. $ (6) bekezđése a|apján.
A dolgozók felett a munkáltatói jogokat _ az intézmény Alapító okiratában meghataľozoIĺak
szerint _ az intézmény vezetője gyakoľolj a a gazdasćęi vezető kivételével.

I7.A JKFvsZ vezetoje a gazdasági vezető kivételével kinevezési okmányban
meghatáľozza, munkaszerződésben meghatározhatja az adott beosztás (munkakcir)
betöltéséhez sztikséges iskolai v égzetĺséget (képesítési követelményt).

I8.Az igazgatő, az általanos igazgatő-helyettes, a közteľĹilet-felügyeleti vezeto és
asszisztense, a kozterület-felĹigyeleti szolgá|atvezető, a kĺizterület-felügyeleti diszpécser, a
közteľĹilet-felügyeleti jźror, a gépkocsizó jańr, a közterĹileti gópjármiĺ elszállítási ugyintéző, a
téľfigyelő közterĹilet-feliigyelő, az adminisztratív csopoľtvezető, a közteľiileti adminisztrátor,
a térfigyeló szo|gáIatvezeto, a térfigyelő monitoring, a távfeltigyeleti és téľfigyelő rendszer-
informatikus, a gazdasági vezető, a gazdasági főelőadő, a péluugyi foelőadő, pérzťlgyi
előadó, a könyvelő, a péĺlztźlros, pénzügyi ugyintéző, a személyugyi vezetó, a személyügyi
igyintézo, az igazgatősági tanácsos, a közteriilet-felügyeteti ellenőr kĺjĺiszľviselők.
Jogviszonyukľa a Kttv.-ben foglaltak az irányađők.

19.A további munkaköröket betöltő alka|mazottak munkaszerzőđés alapjtn foglalkoztatott
munkavállalók. Jogviszonyukra a Munka Ttirvénykönyvéről sző|ő 20|2. évi I. tv.
rendelkezé s eit kel l a|ka|mazru.

20.A Képviselő-testület évente egy alkalommal áttekinti a JKFVSZ mfüĺidését és
meg!źrgya|ja az éves tevékenységet tartalmazó írásos beszámolót, melyet az igazgatő készít el
a tár gyév et követő január 3 1 -ig'

2l.A Képviselő-testtilet, a JKFVSZ fe|adatvét|tozźsa esetén, illetve a fe|adat hatékonyabb
ellátása érdekében _ az a|apító okiľat módosításával egyidejűleg _ átszewezheti, illetve
módosíthatja tevékenységi köľét.

22.A JKFVSZ saját dĺintésével az a|apítő által meghatétrozott feladat. és műkĺidési körét nem
vá|tonathatja meg. A szźlmttra Képviselő-testiileti döntéssel meghatźrozott többlet feladatok
végtehajtźlsának szabá|yozása igazgatói utasításban is töľténhet. E kĺirben az igazgatő
utasításában határozhatja meg kiilönösen: a többlet feladatok ellátásanak módját
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(munkaidőben, vagy a rendes munka!đőn túl tciľténjen munkavégzés, rendkívüli munkaidő,
célfeladat kittĺzés, stb.) a résztvevők kijelölését, a iégrehajtás soian nyujtott teljesítményfü
éľtékelésének szempontjait, mindezeknek megfelelaěn aĺiaza.* s'aueýait (céljutalom, a
kereset kiegészítés más lehetőségei).

23.A JKFVSZ összességében és szervezeti egységenként engedélyezett álláshelyeit
(munkakĺiröket) számszęr(ięnszewezetíábra (l. számű'ňe[éklet) taíta|mázza. Azintézmény
cisszesen 213 engedéIyezett álláshellyel rendelkezik, ebből 78 fő Kttv. 135 fő Mt. szerinii
foglalkoztatott.

II. A JKF.vsZ szervezeti felépítése

1. A szervezetĺ erységek felépítése

|.1.Az igazgatőság

Az igazgatő kön,et|enül, és az áůta|ános igazgatől.helyettesen keľesztĺil iľányítja alábbĺ
v ezetőket, illetve teľületet.

- Általán os igazgatő-helyettes
- Gazdaságíszervezet
- operatív szewezet
- Személyrigy (személyĹigyi vezető,személyügyi tigyintézők)- igazgatóságitanácsos
- K<jzterület-feliigyeleti ellenőľök (monitoring)
- Ellenőrök

1.1.1 Gazdaságĺ Szenĺezetfelépítése

A gazdasźąi vezetó iráĺyítja és vezeti a

- pénziigyifi5előadóból,
- pénziigyielőadókbóI,
- gazdaságifőelőadóból,
- könyvelőből,
- pénztárosbóI,
- péĺuugyiügyintézőből,

áIl.ó gazdasági szervezetet.

Az Aur. 1 1. $ (6) bekezđése éľtelmében a gazdasági vezeto a fe|adataita költségvetési szerv
vezetőjének közvetlen vezetése és ellenőľzése mellett |átja e|, A gazdasági vezetó az źita|a
ellátott feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetĺĺ1enek hJyettese"abban az esetben
is, ha munkaköri elnevezése, beosztása ezt nem jeltili.

t.1.2. Operatív Szeľvezet felépítése

Az operativ vezetij irányítja és vezeti a

- azigazgatőítitkáľnőből,
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- azadminisarációsasszisztensből.
- azanyagbeszerzobő|,
- a miĺszaki ellenőrből,
- a diszpécser-infoľmatikusból,
- a garźzsmesterekből,
. a kaľbantaľtóból,
- közmunka-koordinátorból,
- kézbesítőből

á|Iô szervezetet.

|.2. 
^ 

Kiĺzteľület.felii gyeletĺ Szeľv ezet fetépítés e

A köZteľület-felügyeleti vezető irányitja és vezeti a

- köZteriilet-felügyeleti szolgálatvezetőbőI,
- közteriilet-felügyeletidiszpécserből,
- közterĺilet-felügyeletijarőrĺikből,
- gépkocsizójárőrcikből,
- kcjzterületi gépjáľmíi e\szá||itási ügyintézőkből'
- kerékbilincselőkből,
- térfigyelőközteľĹilet-felügyetőkből,
- asszisztensből,
- adminisztráciős csopoľtból, ide éľtve a csopoľtvezetőből, és a kciaeruleti

adminisztrátorokból,
- kerĹiletőri csopoľtvezetÍ5bo|,
- segédfelügyelőkből,
- téľfigyelő-szo|gá|at vezetőbő|,
- térf,rgyelőmonitoringból,
- tavfelügyeleti és téľfigyelő rendszer-infoľmatikusból

á||ő szervezetet.

1.3.A Város iizemeltetés i Szerv ezet felépítés e

A viíľostizemeltetési vezető iranyítjaés vezeti a

- szakmai központból, ide éľľve a szakmai központ vezetłĺbő|, karbantaľtási vezetoből,
kaľbantaľtókból, kaĺbantaľtó-raktaľosból, kaľbantaľtó-segédekből,

- kijztisztasági kĺizpontból, ide éľľve a koztisztasági kózpont vezetőből, telephely-
vezetőbő|, telephely-vezető helyettesből, csopoľtvezetőkből, gépkocsivezet!-
takarítókból, takarítókból,

- kertészetből, ide éľtve a főkertészből, keľtészekből, paľkfenntaľtókból,
- Teleki téń (ideiglenes) piacból, ide értve a piacvezetilből, piacvezető-he|yettesből,

piactakaľítókból,
- váľosüzemeltetési vezetőasszisztenséből

á||ő szervezetet.

2. Aszewezeti egységek feladatai
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f.1. Azigazgatóság feladata: a kĺjltségvetési szew irźnyítási, koordinációs és szervezési
feladatainak ellátása, biaosítja a JKFVSZ feladat-ellátásának adminisztratív és
gazdálkodási hátterét. Ellátja az adminisztľatív, ezen belül ügykezeléssel,
adatkezeléssel, szeméIyzeti és munkatigyi, fegyelmi, kźLrtérítési, jogi tigyekkel,
panaszokkal, bejelentésekkel kapcsolatos feladatokat, valamint a kĺiłerület-
feliigyeleti ellenőri-monitoring, ęllęnőri feladatokat.

2.I.1. A gazdasági szervezet feladata:
a költségvetési szerv mtĺk<jdtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása,
a költségvetés tervezése,
amíikĺjdéshez szĹikséges pénzellźúás,pélukezelés biztosítása, apénztár mtĺkĺidtetése
az e|őirźnyzatok módosításának, átcsopoľtosításĺának és felhasználásanak (a
továbbiakban egyĹitt: gazdźůkodás) végrehajtásą
a fi nanszíro zási fę|adatok telj esítése,
a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó pénzügyi ellenjegyzési feladatok ellátása.
az uta|v ány ozáshoz kapcsolódó érvényesítési feladatok ellátása
az adatszo|gáltatási, é s besziímo l ási fel adatok telj e síté se,
a vagyon haszná|atával, és védelmével összefüggő feladatok teljesítése,
a péĺlzigyi, számviteli rend betaľtása. a péĺlztjgyi, sziĺmviteli nyilvantaľtások
napľakész, és pontos vezetése,
a kĺinywezetés biztosítása,
bankszlĺmlakezelés.

f.2.

2.l.2 Az operatív szervezet feladatai:
Az intézmény igazgatőí titkáľnői feladatokat ellátja és az adminisztrációs
asszisztenssel egyĹitt a postai és elektľonikus küldemények éľkeztetése , továtbbitása, az
intézményi kézbesítés megszervezése, e feladatokhoz kapcsolódó rendszeľ
mfüödtetése, valamint
az intézménybe érkező panaszok, bejelentések fogadása, azok elsődleges kivizsgálást
és adatszo|gźůtatást kĺjvetően soron kívül töľténő tovźhbítása az á|ta|énos igazgatő-
helyettes részére,
az intéznény diszpécser, infoľmatikusi, és közmunka kooľdinátori feladatainak
e||átása, az ahlhoz szfüséges feltételek biztosítása,
az arry agb eszerzé s sel kapc so l ato s feladatok szerv ezése, elláúása'
a műszaki ellenőri feladatok meghataro zása, azok ellenőrzése,
a garázsmesteri, azintezmény egészét éľintő karbantaľtói feladatok meghatźrozása, a
szfü séges feltételek biztosításával a folyamatos mfüödés biztosítása.
azintézmény más szervezeti egységeivel _ külĺinĺjsen a városiŁemeltetési szervezette|,
szoros kapcsolat kialakítasa, szfüség szerint tevékenységtikhöz koordinációs,
logisztikai tiĺmogatás biztosítása.

A közteľĺilet-fe|ügyeleti szervezet fe|adatai:
A ktiĺeľiilet-felügyeleti, valamint a kerületőri tevékenységgel kapcsolatos feladatait a
közteľület-felĹigyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, valamint az egyes renđészeti
feladatokat e||átő személyek tevékenysé géró|, valamint egyes tĺirvényeknek az
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosítĺísĺáľól szóló 2012. évi C)o(. tĺirvénv és
végrehajtásukľa kiadott ľendeletek a|apján látja eI.
KözteľĹilet- felü gyelet :
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A közteriilet-feliigyeletről szóló |999. évi LXIII. törvény 1. $ (4) bekezdése a|apjána
kĺizterĹiletek jogszení haszná|atźnak, rendjének és tisztasĘanak védelme, va|amint az
annak rendjét megbontó, a kömyezetet sértő, vagy veszéIyeztetőjogséľtések hatékony
megelőzése, megakadályozása, megszüntetése, szankcionálása, az önkoľmanyzaii
vagyon védelme, továbbá a kcizteriileten folýatott engedé|yhez, illetve útkeżelői
hozzźĄźtruláshoz kötött tevékenység szabźt|yszenĺségének ellenőrzése, valamint
közľemfüöďés az épített és a természęti ktiľnyezet, a kcizľencl, a kozbiztonság
védelmében.

- Kerékbilincselés és gépjáľmri elszállítás:
a külön jogszabá|ybarlmegllatáľozottak szerint |átjae| ezeketa fęladatokat.

- Kerületőrség:
a) az Önkoľmányzat tulajdonában lévő kĺjzteľületek műtźrgyai,parkok felszerelései,

novényzet, épĹiletek, az önkoľmányzativagyonrészétképező egyéb dolgok otzése,
á||agźnak megóvása,

b) illegális hulladék elhelyezések feldeľítése, a felügyetői intézkedést nem igénytő
esetekben észlelés, információadás,

c) jogséĺtések, jogellenes cselekmények személyes jelenléttel töľténő
megakadályozása,

d) a jogsértő magataľtások elkövetőivel szemben a jogellenes magataľtás
me gszĹintetéséľe felhívás a|ka|mazása'

e) aszabá|yséľtési hatóságá|ta| elkobzott dolgok bevételezése, őtzése,kiadása,
Đ a felügyelők életének, egészségének, testi épségének védelme,
g) részvétel a közlekedésrendészeti feladatok ellátásában.
A keľületőrök a külĺjn jogszabályban meghatźrozottak szerint segédfelügyelőként a
közteľület-feliigyelők támogatójaként jĺĺmak l jérhatnak e|.

- Távfelügyeleti- és téľÍigyelő rendszer informatikus:
A rendészet szźlmítőgépes távfelügyeleti- és téľfigyelő ľendszeľének és az etlhez
kapcsolódó eszközeinek kaľbantaľtása.

2.3.A váľosüzemeltetés i szervezet fe|adatai:
- A Szakmai K<izpont e||átja a JKFVSZ kcĺzteruleti vagyonvédelemmel,

állagmegóvással összeftiggő műszaki szakmai feladatait.
- A Köztisztasági Kcizpont el|átjaa JKFVSZ a ktjzterĹiletikonisnasági feladatait.
- A Teleki téri (ideiglenes) piac: A Teleki téri Piacot és Ideiglenes Piacot fenrÍartő az

onkormanyzat źita| kijelĺilt, a pĺac vezetését, annak -űkĺĺdt.tésével kapcsolatos
feladatokat látja e|, a fenntaľtó nevében eljáľni jogosult a kiilön szabźiyzat szeľint.
EIIátja az ősteľmelők, kisterme\ók számźra az tinkormányzat által létrehozott termelő
piac(ok) mfüĺidtetésével kapcsolatos feladatokat.

- A keľtészet e||átja az önkoľmĺĺnyzat tulajdonában és/vagy kezelésében lévő
közterületek kertészeti, fa- és parkfenntaľtási felađatait' külĺinös tekintettel a
köľnyezetvédelmi szempontolĺĺa, valamint aÍra' hogy a Józsefuáľosban |év(5
zöldfelületek lehetőség szerint növekedjenek, ezze| az egészségesebb köľnyezetet
binosítva.

- az intézmény más szervezeti egységeivel _ különösen a városiizemeltetési szervezettel
szoros kapcsolat kialakítása, szfüség szeľint tevékenységtikhöz kooľdinációs,
logi sztikai tźtmo gatás biĺo sítasa.

2.4.Szerv ezeti erységek ktiziitti kapcsolattaľtás rendje
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Az igazgatő á|ta|, az általĺános igazgatő-helyettes és a szervezeti egységek vezetói
részvételével' heti _ szfüség szerint napi - rendszerességgel taľtott vezętői értekez|etkeretein
belül tájéko^atjak egymást az aďott időszak fontos kérdéseiről, és egyeztetnek a tĺibb
s'zewezeti egységet érintő feladatok végrehajtási ľendjéről. Az értekez|eteĺ elhangzott
feladatok, továbbá az igazgatői utasítások végľehajtásában réstvevő, külĺinboző szervezeti
egységek munkataľsai személyesen, elektronikus úton és telefonon taľtanak kapcsolatot. Az
éĺtekezletek dokumentálásĺáľól külön utasításra az á|talános igaz,gatő-helyetÍes goncloskocĺik.

III. A JKFvsZ vezetése és avezetők feladataĺ, hatáskiiľeĺ

1. Azigazgató feladataĺ
- A JKFVSZ ügyeiben önállóan és egyszemélyi felelősséggel dĺjnt a

hatályos j ogszabályok keretein bęltil.
- Fele|ős azintézménytevékenységéért,mfüödéséértés gazdźůkodásáéľt.
- Képviseli a JKFVSZ-t külső szervek előtt, gyakorolja a kiadmanyozási jogot,

tésztvesz a képviselő-testiileti üléseken, bizottsági üléséken, éľtekezleteken.
T ew ezi' szerv ezi, ir źny ítj a é s ellenőrzi a JKFV S Z szakmai, gazdasági
műkĺidésének valamennyi teruletét. Ennek keretében jővźhagyja az intézmény
éves munkatervét, illetve pénnjgyi, illetve szakmai beszźmo|őját.

- Gyakorolja a munkáltatói jogokat.
- E||árja a JKFVSZmtjködését érintő jogszabályokban, önkoľmányzati

rendeletekben és d<intésekben avezeto részére előíľt feladatokat.
- Elkészíti a JKFVSZ kĺitelezően elóírt szabá|yzatait, rendelkezéseit,

kapcsolatottar:tatársintézményekkel,helyiszakmaiszervęzetekkel.
- Irányítja - az álta|ános igazgatő-helyettes bevonásáva| -' a gazdasági vezető, az

opeľatív vezető, a kozteriilet-feltigyeleti vezetó, viírostizemeltetési vęzeto á|ta|
inínyított szervezeteket, valamint és a személyugyi vezető munkáját.

- Jóvźhagyja és kiadja a pénzügyi-kiiltségvetési gazdálkodásra vonatkozó
valamenny i szab á|y zatot.

- Elkészíti az intézmény kockźnat kezelési szabźiyzati rendjét, va|alrint az
intézménymfü ödésévelösszefü gg(5kote|ezőszabá|yzatokat.

- Az intézméĺy tevékenységének ę||átására vonatkozóan saját hatáskörben
igazgatői utasítást adhat ki a mindenkori jogszabályok és az irányítő szew
döntéseiben foglaltak keretei kĺjzött.

- Különböző módszerekkel feltráľó-segítő jelleggel e||enőrzi a vezetői beosz!ísa
a|á tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel ĺisszeftiggő szabályok
éľvényesülését.

- Javaslatot tęsz a fenntaľtónak azSZMSZ, az A|apítő okiľat módosításaľa.
- A helyben szokásos módon meghirdetett iđőpontban havonta fogadóórát tart az

intézmény székhelyén, annak működésével összefüggő kéľdésekben.

2. Az á|ta|ános igazgató-helyettes feladatai
- Azigazgatót annak távollétekor' vagy tartós akadáIyoztatása esetén helyettesíti,

képviseli a JKFVSZ-t és gyakorolja a kiadmányozás jogkört, részt vesz a
képviselő-testtileti tiléseken, bizottsági iiléséken, értekezleteken.

- Szervezi,irányítjaés ellenőrzi aJKFVSZ beosztottjainakmunkáját.
- A JKFVSZ szakmai tevékenységéről ľendszeľesen beszĺĺmol azigazgatőnak.
- Szakmai feltigyeletet gyakorol a Józsefulárosi Téľfigyető Rendszer mfütjdése

felett.
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- osszefoga és elláttatja a szervezet adminisztratív, ezen belül iigykezelési,
adatkezelési, személyzeti és munkaiigyi, fegyelmi, kátérÍtesi, jogi, panasz
ügyekkel, bej elentésekkel kapcsolatos fel adatait.

- hányitja a személyügyi területen dolgozók, az igazgatősági tanácsos a
köZteľĹilet-felügyeleti ellenőrclk-monitoring, az ellenőrĺjk munkavégzéssel
kapcsolatos tevékenységét, gondoskodik a vonatkozó nyilvántartások
szabá|y szeríi vezetés érő 1.

- Az igazgatősági tanácsos bevonĺĺsával elbirá|ja a kerékbilincseléssel és
gépjármíj elszállítással kapcsolatos egyéb panaszokat, bej elentéseket.

- Iľányítja, szewezi és kooľdinálja az irányitő szerv külön d<jntései aIapján
ellátandó feladatokat.

- Gondoskodik az intézményi feladatellátás, tigyviteli ľendszerének hatékony
műk<idéséről és ellenőrzéséro|. Figyelemmel kíséri a JKFVSZ miĺkĺidésének
jogszabá|yi kĺimyezetét, javaslatot tesz az igazgatonak az sZMsZ, az A\apítő
okirat, az ügyrend, és a JKFVSZ szabźiyzatainakaktua|izá|ására.

- Felügyeli a szerzodések előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos szakmai
feladatokat.

- Előkészíti a szervezet időszakos (szakmai) beszámolőit, a képviselő-testiileti
előteľjesztéseket. A tiĺľs-vezetőkkel egyezteŃe gondoskodik a munkakezdéssel,
munkavégzéssel kapcsolatos szabá|y ok éľvényesüléséről.

- A vezetőkkel t<iľtént előzetes egyeztetést ktĺvetően elkészíti az intézmény éves
munkatervétés jóvahagyásrafelterjesĺiazigazgatőnak.

- Szakmai tanácsokkal segíti a szewezetet érintő k<lzrendvédelmi, közbiztonsági
ezen belül a téďrgyelő rendszeľ mfü<idésével feladatok hatékony e||átását.. Az igazgatő kiil<jn engedélye a|apjźn kapcsolatot tart a sajtó képviselőivel,
előkészíti a nyi|atkozatokat, sziikség szerint előzetesen egyeztet a
polgĺĺľmesteri hivatal illetékeseivel.

- A szakmai szempontok kivételével felügyeli az igazgatóság minden dolgozója
tekintetében a munkavégzéssel, tulmunkáva|, adatkezeléssel, iigykezeléssel,
egyéb adminisztrációval kapcsolatos szabályok érvényesülését. E tekintetben a
szervezeti felépítés szerint az igazgatő tavollétében közvetlentil gyakoľolja a
vezetőijogokat.

- Különböző módszerekkel feltaró-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetői beosztlísa
aIá tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefiiggő szabályok
érvényesülését.

3. A' gazdasági vezető feladatai
- Az intézmény számviteli, péĺugazđálkodási rendjének szakmai megszervezoje

és vezetője. Ennek kapcsán:
l Szewezi és inányítj a a gazdasági, péllzíjgyi tevékenységet, koordiníla a

gazdasági, pénztigyi szervezetben foglalkoztatottak munkáját.. Elkészíti a pénzigyi- költségvetési gazdźikodásľa vonatkozó kötelező
szabá|yzatokat.

. Elkészít i a gazdasági szew ezetben foglalko ztatottak munkaköri |eir źsźú.. Biĺosítj a a péľzldlgyi fegyelem és pénzforga|mi szabźiyok maradéktalan
betaľtását.

- Elkészíti az előzetes és végleges költségvetést az aktuális jogi szabá|yozás
szerint, valamint a fenntaľtó által előíľtaknak megfelelően.

- E||átja az e|ofuźnyzat fe|hasznźiással, módosítással kapcsolatos feladatokat.
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. E|Iátja az Ĺizemeltetési, fenntaľtási, mfüödtetési feltételek biztosításiíhoz
kapcsolódó pénzugyi feladatokat, mfüödteti az ECOSTAT rendszert.- E||átjaavagyongazdá|kodássalkapcsolatosfeladatokat.

- Ellátja a munkaeľő- és bérgazdá|kodással összefüggő feladatokat.- E|látjaapénzkezelésselkapcsolatosfeladatokat.
- Végzi akote|ező adatszolgáltatásokat és vezeti a számviteli nyilvĺíntaľtást.- Beszámo|őkat,pénzngyijelentéseket,likvidterveketkészít.
- Gazdasági intézkedéseket hoz.
- A kötelezettségvállalások és követelések ellenj egyzését|átjae|.- Kiilĺjnbĺiző módszeľekkel feltĺíľó-segítő jelleggJt ellenőľn a vezetői beosztása

a|á tartozó dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel tjsszeftiggő szabályok
érvényesiilését.

- Bankszátĺiźtva| kapcsolatos szęrződések megk<ltése, a Nemzeti Adó-, és
Vámhatóság és egyéb hatóságok felé jelentési és bejelentési kcitelezettségek
teljesíti.

Az operatív vezető feladatai
- Irźtnyítja az igazgatői titkáÍnó, adminisztľációs asszisztens, kézbesítő

munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységét, gondoskodik a vonatkoző
nyilvĺíntaľtások szabál yszer(i vezetéséről

- Intézkedik azintézmény e-mail címére elektronikus úton, illetve postai érkező
levelek, bejelentések érkeztetésére, az ezze| kapcsolatoś sziikséges
intézkedéseket megtételére, az elektronikus és iostai ktildeméýk
továbbítźsaru.

- Gondoskodik az intézmény web oldalának folyamatos műkcidtetéséről,
karbantartásáľól.

- Gondoskodik azintézmény telephelyein a belépési ľend kialakítźsáĺő|,műszaki
feltételek esetén a belépési kódok, riasaási kódok nyilvántaľtásról,
aktua|izá|ásźtő|.

- Gonđoskodik az anyagbeszerzéssel kapcsolatos feladatok
szerv ezéséről. ellátásáľól

intézménvszintíj

- Gondoskodik a mtĺszaki ellenőri feladatok meghatározásról, azok
ellenőľzéséľől"

- Gondoskodik a gariŁsmesteri, az intézmény egészét éľintő
feladatok meghatározásźnő|, a szükséges feltételek bizosításával

kaľbantartói
a folyamatos

működés biztosítás{ĺról.
- Szervezi és irźtnyítja a kĺĺzmunka-koorđinátor és

munkáját.
a diszpécser-infoľmatikus

- Szervezi és irányítja az anyagbeszerző, műszaki ellenőľ, garázsmester,
kaľbantaľtó munkáját.

- Ktilönböző módszerekkel feltĺíľó-segítő jelleggel ellenőrzi avezetői beosztása
a|á tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel ĺisszeftiggő szabályok
érvényesülését.

- Tevékenységét szoľos munkakapcsolatban |étja e| a várostizemeltetési és
közterĹilet-feltigyeleti vezetőkkel

A kiizteľütet.felügye|eti v ezető feladatai
- Köńerület feliigyelő, aki felelős közteľĹilet-felügyelői és a kerületőri munkajogszenĺ, szakszeru, eredményes és hatékony e|látasáéľt, különös flrgyelemmel

a tevékeny séget szabályozó jogi noľmákra, belső rendelkezésre.
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Az igazgatő á|tal meghatźltozottak szerint szervezi és inínyítja a konerületi
feladatellátásra rendelt állomány napi munkav égzését.
Szervezi és felĹigyeli a közterület-felügyeiők, a kerékbilincselők és a
keľiiletőrök szolgá|atźú, naponta beszámol az igazgatőnak a fontosabb
eseményekről. E|igazítast tart résztikĺe, szo|gźl|at ellátlásukat az igazgatőnak és
helyettesének utasítása a|apjánellenőrzi, a szo|gá|atvégén beszámoltatja a
kdzterĹĺlęt-feltigyelői szolgálatvezelót, kerĹiletőri csopoľtvezetőt és téľfigyelő
szo|gá|at vezetőt _ indokolt esetben a _ hozzájuk beosztott álloňányt
tevékenységéről.
Elsődlegesen és soron kívül kivizsgálja a közterület-feltigyelői intézkedésekkel
kapcsolatos panaszokat, majd annak eredményéről ínísban tájékoztatja az
általáno s i gazgatő -helyette st.
Kapcsolatot tart az igazgatő által külön utasításban meghatározott területek
lakosságáva|, tájékoztatást ad a köZteľÍilet-feliigyeleti, keriiletőri, téľfigyelő
szolgá|attal kapcsolatos bejelentésükre, kérdéseikľe, fogadja p*u''áikut,
bejelentéseiket, ęzze| összefüggésben megteszi vagy kézđőményezi ;
szükséges intézkedéseket.
Szervezi és irányítja a k<izteľület-felügyelői munka háttéÍ adminisztrációját.
Képviseli a Kerületőrséget.
Különbtjző módszerekkel feltaró-segítő jelleggel ellenőľzi a vezetői beosztása
a|á tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefiiggő szabályok
érvényesülését.
Tevékenységét szoros munkakapcsolatban |átja e| a városüzemeltetési és
opeľatív vezetőkkel.

6. A kiizteľÍilet.felüryeleti szolgáI atv ezető feladatai
- KözteľĹilet-felügyelő, aki részt vesz a közteľĺileten szolgálatot teljesítő

munkatarsak munkájának napi szintĺĺ opeľatív irźnyításában,
besziĺmoltatásában.

- A köZterĹilet-feltigyeleti vezeti5 utasításai alapján elkészíti a szo|gá|ati
beosztást, napi ľendszeľességgel ellenőrzi a munkavé gzést.

- Biztosítja anapi feladatellátźshoz szfüséges múszaki, technikai eszkĺjzöket.
- Szervezi, végľehajtja a kĺitelezően előíľt, és egyedi döntés a|apjan elrendelt

oktatásokat, továbbképzéseket.
- A napi feladatel|źúźshoz szükséges műszaki, technikai eszközök á|tapotát

e||enór zi, ellenőľizt eti, hiiínyo s ság esetén az intézke dé st me gteszi.
- Ellenőrzi, felügyeli a köZteľület-felügyelők bírságoláshoz kapcsolódó

elszámolási tevékenységét, hiányosság esetén azonna|i intézkedést
kezdeményez.

- Külonbiz(j módszerekkel feltaró-segítő jelleg ge| e||enőrzi a vezetői beosztása
a|á tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel cjsszeftiggő szabályok
éľvényesülését.

7. A keľĺiletőľĺ csoportvezető feladatai
- Járőrszo|gźiat keretében, vagy utasítás alapjan más módon, a

Szolgálati Szabtlyzatban részletesen meghatźrozottak szerint
közľemfüödőiminőségébensegítiaközterület-feliigyelők munkáját,
védi a közteľĹilet-felügyelő é|etét, testi épségét, egészségét.
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- Fele|ős azért, hogy a tevékenységét a 20|2. évi CXX tĺirvényben, valamint a
végrehajtásara kiadott 65120|2. (xII.13.) BM rendelet, valamint a 86/20|2.
(xII.28.) BM ľendelet alapján keľiiljön ellátásra.

- Biztosítja, hogy a keľületőrĺjk a kĺizteriilet-felügyelői intézkedéseknél a
hivatalos személy se gítőj eként ve gyenek részt.

- A kerĹiletőrök jelenlétéve| megďlőzi. és szóbeli felhívásával megszakítja a
közterületen megvalósuló jogséńŕĺ cselekményeket.

- Intézkedik az i|Iegálris hulladék elhelyezések feldeľítésére' eljar a köaeľület-
felügyelői intézkedést nem igénylő esetekben.

- Feladata az <inkormanyzati vagyon védelme, őrzése.
- Yéezi a szabáIysértési hatóság á|ta| e|kobzott dolgok órzését,

Otző-, védő feladatok ĺinálló ellátása.
B iao síthatj a ki vonul ó szo|gá|at e||átźsát a távfe lügyel eti ľendszerben.

- Kiilĺinböző módszerekkel feltaľó-segítő jelleggel ellenőrzi avezetoi beosztása
a|á tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összeftiggő szabályok
érvényesülését.

8. A téľÍiryelő szolgá|at-vezető feladatai

beszámoltatásában.
Ktizreműködik a térfigyelő rendszer
felügyeletében' meghibásodás észlelelése
jelzésađásban.
A közterületi igazgatő-helyettes utasításai
beosztiíst, e||enőrzi a munkavé gzést,

- Kiilonboző módszerekkel feltaľó-segítő jelleggel ellenőrzi a vęzetői beosztása
a|á tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefiiggő szabályok
éľvényesülését.

9. A kiizterület.felĺiryeleti ellenőľ (monitoľing) és az ellenőľtik feladataĺ
- Az igazgatő és általános igazgatő-helyettes és az általuk fe|hata|mazott

személy utasításiínak megfelelően _ elsődlegesen közterĹileti ellenőrzéseket
hajt végre.

- Feladata e||źttása során tett megállapításiról a feladat meghatároző részére
beszźtmo|ást (szfü ség esetén írásban) telj esít.

10. A váľosĺizemeltetésĺ vezető feladataĺ
- Iľányítja a szakmai vezeto, a koztisrtasági vezetó, a piacvezető' a fĺĺkeľtész

feladatellátását. Figyelemmel kíséľi e terĹiletek zökkenőmentes mfüödését,
sztikség esetén hatáskörében intézkedést kezdeményez, intézkedést tesz a
feltétel ek bino sitásźůloz.

- Gondoskodik a Teleki téľi (ideiglenes) Piac és a teľmelői piac(ok) jogszenĺ és
szakszerű mfüödéséhez szfüséges feltételekľől, akadá|yoztatás esetén azt je|zi
azigazgatőnak.

- Előkészíti és e|készíti, időszakosan felülvizsgálja e szervezet mfüödését
befolyásoló szabályokat, figyelemmel kíséri a mfüödést érintő jogszabályok
vá|tozźsźú.

- A felađatok végľehajtásárő|, annak akadá|yfuől hetente, szfüség szeńnt soron
kívĹil beszám ol az igazgatónak, távollétében helyettesének.

Kĺiaeriilet-felügyelő, aki részt vesz a térfigyelő
teljesítő munkatarsak munkájrának napi szinhĺ

központban szo|gá|atot
operatív irźnyitásában,

műszaki haszná|hatóságanak
tudomásara jutása esetén a

a|apjarl elkészíti a szo|gá|ati
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- Kül<jnböző módszerekkel feltĺíľó.segítő jelleggel ellenőrzi a vezętoi beosztása
a|á tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefiiggő szabályok
érvényesülését'

- A fĺĺkertész szakmai javaslata a|apjźn kö,zreműködik ľĺivid- kozéptávon a
keľĹilet zĺildfelületeinek megúj ítására, lehetséges fejlesztésére.

- A szakmai vezetőjavaslata a|apjźn közľemfüödik rövid- középtávon a keľület
karbantartási, felúj ítísi munkái n ak el végzésére'

- A koztísztaságĺ vezető szakmai javaslata a|apján közreműködik rövid-
középtávon a keľiilet k<iztisztasági feladatainak hatékonyságanak nĺivelésére.

- Tevékenységét szoľos munkakapcsolatban látja e| az operatív és közterület-
felügyeleti vezetőkkel.

11. A Szakmai vezető feladataĺ
- Szervezi és irányítja a JKFVSZ közteľĹileti vagyonvédelemmel,

állagmegóvással <jsszefiiggő műszaki szakmai feladatait.
- Gondoskodik a helyi utak kaľbantartásárőI, az ał.lhoz kapcsolódó

karbantartás aľól, pótlásáró l.
műtargyak

- Szakmai javaslatot tesz rĺivid- középtávon a keľĹilet kaľbantartási, felújítási
munkáinak elvégzésére.

- A kiilĺinböző módszeľekkel feltaľó-segítő jelleggel e||enőrzi a vezętői
beosztása aIá tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összeftiggő
szabźly ok éľvénye siilé s ét.

12. A Kiiztĺsztas áłgi v ezető feladataĺ
- Szervezi és irányítja a JKFVSZ köztisztasággal kapcsolatos szakmai

feladatellátását.
- Gondoskodik a közteľületek tisztan és rendben taľtasaľól.
- Figyelemmelkíséri az illegális szemétlerakásľa utaló folyamatokat, aruő| soron

kívĹil jelzést adnak azigazgatőságnak, kĺjzremfüĺjdik azok felszĺĺmolásában.
- Szakmai javaslatot tesz rövid- középtávon a keľi'ilet könisztasági feladatainak

lehetséges fej lesztésre.
- A külĺinböző móđszerekkel fettaľó-segítő jetleggel ę||enorzi a vezetői

beosztása a|á tartoző dolgozók munkavégzését, a mlnkavégzéssel ö,sszeftiggő
szabályok éľvényesülését.

13. A Teleki téľi Pĺac (ideiglenes pĺac) vezetőjének feladatai
- Gondoskodik a Teleki téľi piac jogszeľű és szakszenĺ mfüöđéséhez szfüséges

feltételekĺől, akadályoztatás esetén azt je|zi a váľostizemeltetési vezetőnek.
- Szervezi és irányítjaapiac mfüciđésével kapcsolatos szakmai feladatellátását.
- Különösen felügyeli a piac területén a közegészségiigyi, munkavédelmi,

tűzvédelmi és egyéb óvó- védő szabźiyokérvényesiilését.
- Gondoskodik a piac mfüĺjdéséhez szükséges adminisztratív, pénnlgyi

feladatok teljesítéséľől, figyelemmel kíséľi a szerzođések éľvényességének
alakulását. Ezze| kapcsolatos elszámolási és beszĺĺmolási kötelezettségét
telj e síti az intézmény és az önkorm źny zat fe|é.

- Gondoskodik a beosztott munkataľsak munkavégzésével kapcsolatos
tevékenys é g szab źiy szeľíĺsé gérő l.

- A kiilönböző módszerekkel feltaró-segítő jelleggel ellenőľzi a vezetói
beosztása a|á tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel tlsszefiiggő
szabályok érvényesülését.
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- Yégzi a az óstermelők, kisteľmelők szźlmáta létrehozott termelő piac(ok)
miĺködtetésével kapcsolatos feladatokat.

14. 
^ 

főkeľtész feladatai
- Gondoskodik a fák, parkok karbantartĺĺsaról, fünyírásról, ĺintözésľől, parlagfü-

és gyommentesítéséről, e|lhez munkafeltételek biztosítja.
- Gondoskodik a keľĺi|ęt kiiztęľiileÍęinek egyéb zöldfeltiletei kezeléséről.
- Szakmai javaslatot tesz r<jvid- középtávon a kerĺilet zöldfelületeinek

megújítására, lehetséges fejlesztéséľe, illetve a zo|d stratégia kialakítására.
- A különbtjző módszerekkel feltaró-segítő jelleggel e||enł5rzi a vezetői

beosztása a|á furtoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefiiggő
szabályok érvényesülését.

15. A személyüryivezető feladatai
- Az igazgatő utasításiĺnak megfelelően közremfüödik a humánerőforrás

gazdá|kodással és pénzĹigyeivel kapcsolatos feladatok ellátásában, külön<jsen: a
költségvetés előkészítésében és elkészítésében.

- A JKFVSZ köaisztviselői állomźnyźlval, illetve munkaviszonyban, továbbá
megbízási jogviszonyban á||ő teljes személyi állománnyal kapcsolatos
szeméIyzeti-tigyviteli feladat e|Iátása' jogszabá|yban előíľt adatszo|gáItatások
telj esítése, nyilvántaľtások vezetése.

16. A vezetői munkaktiľtik:

A Kttv. 236. $ (5) bekezdés c) pontja a|apján a fővarosi keľületi-önkormźnyzatná|
osztźůyvezetői és foosztźiyvezető _ helyettesi, főosztályvezetói szintnek megfele|ő vezetoi
kinevezés adható.
Fentiekfigyelembevételévelazelf ogaďottszervezésistľuktúraalapján:
- a III/1. pont szerinti igazgatői megbizás főosztályvezető szintu vezető megbízásnak
felel meg;
- a IIv2-3. pontok szerinti általanos igazgatő-helyettes, gazdasági vezető vezetł;i
megbízások ftĺosztályvezetł!-helyeľtesi szinhĺ vezetőimegbízásnak felelnek meg;
- a III/5. pont szerinti közteľiilet-felügyeleti vezeto osztáIyvezetői szintíĺ vezetői
megbízásnak felel meg.

Yezető állású munkavállalónak minősülnek az Mt. vezeto állású munkavállalókľa vonatkozó
szabáIyai szerint az alźbbiak:
- aIII/4. pont szerinti operatív vezetó,
- a IIVI0. pont szerinti várostŁemeltetési vezető.

Az intézményben egyéb vezetoi elnevezést tarta|maző munkaköľök nem minősülnek vezetői
munkakĺirnek.

1.

Iv. A JKFvsZ mĺĺkiidésének főbb szabáIlyai

A mĺĺködósi ľendet meghatáľozó dokumentumok és szabályzatok
Alapító okirat
Szew ezeti és Míĺködé si Szabályzat
A Józsefuaľosi KtjzteľĹilet-feltigyelet és Viáľostizemeltetési Szo|gáIat Kozszolgá|ati
Szabá|vzata
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- Szervezeti egységekÜgyrendje
- Munkavédelmi szabáIyzat
- Munka-, és védőruhaszabá|yzat
- Tiinĺéde|mi szabá|yzat
- Közbeszętzésiés beszerzési szabá|yzat
- Iratkeze|ési szabá|yzat
- A személyes adatok kezelésének, a közérdekű adatok megismeľésére inányuló

kéľelmek intézésének és a kötele zóen kozzéteendő ađatok nyilvanosság ra hozatalának
szabáIyzata,

- Teljes k<iľíi Gazdálkodási SzabáIyzat
- Számviteli politika és szabá|yzatai, szĺímlaľend, szrímlatiikĺir, önköltsé g számítási

szabá|yzat,leltár és selejtezési szabá|yzat, pénz és értéI<keze|ési szabáiyzň, anyag és
eszkil z szab á|y zat, éľtékelési szabéůy zat.

- Szabá|ytalanságok kezelésének rendje.
- KockĺŁat keze|és szabźlyzatirendje.. Belfř'ldi és kiilft'ldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával kapcsolatos

szabá|yzat,
- Reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének, elszámolás ának szabá|yzata- Gépjármű igénybevételnek éshaszná|ati rendje- Utazási kĺiltségtérítésre vonatkoző szabźůyzat
- Vezetékes és ľádiótelefonok hasznźiatirendje
- HĺŁirendek
- Te1eki téri Piac (ideiglenes piac) iizemeltetésével kapcsolato s szabá|yzat

2. A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok

A JKFVSZ fog|a|koztatottjainak munkakciri feladatait, jogosultságait, kcitelezettségeit a
beosztásnak megfelelő, ľészletes munkakĺiri leírásban kell ľögżíteni, rnelynek egy pé|darryát a
dolgozónak kell átadni.

a) A kiiztisztvĺselőĺ jogviszony és az Mt. hatálya a|á tartoző munkaviszony
létľejiitte

A köztisztviselői jogviszony létrejötte:

Akoniszllłiselői jogviszony a kinevezéssel és annak elfogadásávat jön létre.

A munkaviszony létrejĺĺtte:

A közszo|gáIati tisztviselői munkakĺlrbe nem tartozók esetében a belépésko r határozott, va'Y
hatźlľozat|an idejű munkaszerződésben határozza ffieg, hogy az a|ka|mazottat milyěn
feltételekkel és milyen méľtékií bérezéssel foglalkoztatj a.

b) A munk av égzés telj esítése, munkaktĺľÍ ktitelezettségek:

Ą munkavegzés teljesítése az igazgatő által kijelĺilt munkahelyen, területen az ott éľvénybenlévő szabályok és a kinevezési okmiínyokban, muntat<ĺĺ leírásban, valamint a
munkaszerződésben leíľtak szeľint tĺjrténik. A dolgozó köteles a munkakörébe 1*rtozó és a
munkaköri leírásában nevesítętt munkát képességei maximális kifejtéséve|, az e|vźrható
szakéľtelemmel és pontosan végezni.

c) Munkaľend
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A JKFVSZ-néI a következő munkaľendek keľülnek a|ka|mazásra a köztisztviselők" illetve
munkavállalók részére :

A ktiziszťviselők köztil általános (hivatali) munkarendben dolgoznak munkanapokon

Hétfőtől-csütĺ!ľtĺikig 07.30. - 16.00 óra,
Pénteken 07 .30. _ 13.30. őrakozott'

a személyĹigyi vezetó, személyügyi ügyintéző(k), a pénzllgyi főelőadó, pérungyi előadók, a
gazdaságí foelőadó, a könyvelő, péľzijgyí ugyintézo, a pénztaľos, az igazgatósági tanácsos' a
diszpécser-informatikus, az igazgatói titkámő, az asszisztensek.

Az igazgatő, az á|ta|źnos igazgató-helyettes, a k<jzterĹilet-felĺigye|eti vezetó, a kĺizterĹilet.
feltigyeleti szo|gá|atvezetó, a kerületőri csoportvezető, a téľfigyelő szolgáIatvezető,
váľosiizemeltetési vezetó, az operatív vezető, a gazdasźryi vezetó, a szal<rĺai vezetó,
kĺnisnasági vezetó, a pĺacvezető, a piacvezető-helyettes, kertészeti vezető,a közmunka
koordinátoľ heti 40 órás (teljes munkaidős) kötetlen munkaidőbeĺ|átjael feladatait.

Az egyéb (munkasztineti-, pihenőnapon' délutani, éjszakai) munkaidőrendekľől, a rendkívüli
munka elrendeléséľőI és elsziímolásźrőI, a szabadságok rendszerérő|' arészLetszabályokľól - a
JKFVSZ minden đolgozőjélra kiterjedő hatá||ya| igazgatői utasítás ľendelkezik. A
munkaidőrendek, az ahhoz kapcsolódó ktilĺin megállapodások a kinevezési okmányban,
munkaszerződésben szerepelnek.

Munkaľendre vonatkozó igazgatói utasításnak kell tekinteni a havi teľvezetben egyedileg
meghatźlrozott munkaľendet is, amennyiben aľról a đolgozó a jogszabályilag előíľt időben és
mó don taj ékoztatétsra keľĹil.

A munkavégzéstaszewezeti egységenként minden dolgozónak jelenléti ív pontos kitöltésével
kell rögzíteni, melyet a szervezeti egység vezetoje e||eĺónz, és továbbít az igazgatóság
tészéte.

d) Szabadság

Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel
egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadsźry engedélyezésére
minden esetben csak az igazgatő jogosult. A köztisztviselők és munkavállalók éves
szabadságának méĺékét a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell megállapítani.

A szabadság igénybevétel és egyéb távollét nyilvantaľtás ľendjéľől kiilön igazgatőí utasítás
ľendelkezik.

e) A helyettesítés ľendje

Azigazgatőt az á|ta|źnos igazgató-helyettes, annak tlĺvollétében vagy akadá|yoztatása esetén a
közterĹilet-felügyeleti vezetó helyettesíti ' továtbbá segíti a JKFVSZ beosztottainak szakmai
irányítźsában.

Azintézményben folyó munkát adolgoző időleges, vagy tartós távolléte nem befolyásolhatja'
A dolgozó távolléte esetén a helyettesítés rendszerének kidolgozása a munkakör szerinti
közvetlen munkahelyi felettes (továbbiakban: munkahe|yi vezeto) feladata. A helyettesítéssel
kapcsolatos' egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírásokban kell
rogzíteru.
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Í) A munkakiiľiik átadása

A JKFVSZ vezető állású k<iĺisztviselői, valamint az igazgatő által kijelĺilt kĺjaisztviselők,
munkavállalók munkakclrének átadźLsáről, illetve źLtvéte\éróI, személyi vá|tozás alkalmával
jegyzőktinyvet kell felvenni.

Az átadásről, átvételľől készült jegyzőkönyvben fel kell ttĺntetni:
- .ďŻ áĹadás _ áLvéte| időpontját,
- a folyamatban lévő konkĺét ügyeket, hataridőket
- amunkavégzéshezszükségeseszkĺĺzökátadását,
- ajelenlévők aláírását.

A munkakör átadás _ átvéte|ével kapcsolatos eljaľás lefolytatłĺsríról a munkahelyi vezető
gondoskodik.

g) A varyonnyilatkozat tételi kiitelezettség

A 2007. évi CL[. törvény 5. $ (1) bekezdés cb) pont értelmében, az igazgató és a gazdasági
vezető a megbízását, vagy kinevezését megelőzően, ezt kĺjvetően kétévente tesznek
vagyonnyilatkozatot.

h) A munkáha járás, munkavégzés költségeinek megtéľítése

A munkába jźnás kĺĺltségeinek megtérítése a39120|0. (II. 26.) Koľm. renđelet helykozi és az
igazgatő által kiadott szabźiy zat szerint töľténik'

ĺ) Továbbképzés:

A JKFVSZ csopoľtos oktatás, továbbképzés megszeľvezése, illetve a dolgozóval k<ĺtött egyedi
tanulmányi szerződés révén gondoskodik _ az egyes munkaköľök vonatkozásában _ a
jogszabá|yi előíľások vá|tozźsafolytan szfüségessévá|ő képesítés megszeruésérő|.

j) Egréb juttatások

Az intézmény foglalkoztatottjainak egyéb jutatásait az intézmény hatályos kĺizszolgálati
szabá|yzatatarta|mazza.

3. Felelősségiszabályok
A dolgozók a konisztlĺiselői jogviszonyukból, a munkaviszonyukból eľedő kĺitelezettségfü
vétkes megszegésével okozott kaÍért fegyetmi és kártérítési felelősséggel tartoziak.
Szandékos klĺrokozĺĺs esetén adolgoző a teljes kárt kĺiteles megtéľíteđ.

A dolgozó vétkességére tekintet nélktil a teljes kláĺ köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási,
vagy elsziĺmolási kötelezettséggel átvętt olyan dolgokban bekövetkezett hirĺny esetén,
melyeket állandóan őnzetbentart,kizźrőlagosan hasznźi,vagy kezel és azokat jegy:zék,vagy
elismervén y a|apj źn v ett źú.

x.eryelmi felelősség

A fegyelmi felelősségľe a Kttv. és az Mt. hatályos szabá|yai azirányadők.

Anyagi felelősség

A JKFVSZ valamennyi đo|gozőja felelős a berendezési, felszerelési taľgyak rendeltetésszeríi
hasznáIatáéľt, gépek, eszkcizök, megóvásáért.
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A JKFVSZ a dolgozó hasznźl|ati tźrgyaiban a munkavégzés folyamĺín bekĺĺvetkezett kaÍért
vétkességre tekintet nélkĹil felel, ha a kar a do|goző munkahelyén, vagy más, megőruéste
szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett.

4. Az ůiryiľatkezelés rendje
Az tigyiratkezelés rendj ét az igazgatő katkezelési Szabályzatbanhatálrozzameg.

5. A kiadmányozás rendje

A JKFVSZ-néI a kiadmányozási jogktiĺ azigazgatő' távolléte vagy akađźt|yoztatása esetén az
általanos igazgatő-helyettes, illetve a köZtertilet-felügyeletivezető gyakorolja.

6. Abélyegzők hasznáIata
Valamennyi hivatalos alźirásná|, a jogosult a|éúrása mellett szeľepelnie kell a JKFVSZ
hivatalos bé|yegzó lenyomatlĺnak. Az JKFVSZ bé|yegzőit naprakész állapotban nyilvan kell
taľtani.

A JKFVSZ-néI bélyegző haszná|atźra az igazgatő távollétében vagy akadá|yonatása esetén a
k<jvetkezők jogosultakltalánosígazgatő-helyettes

gazdaságivezętő
- kozterület-felügyeleti vezeto

Az áNevők személyesen felelősek a bé|yegzők megőrzésééľt. A bélyegzők beszeľzéséről,
kiadasaról, nyilvantaľtásaról az igazgatői titkámő gondoskodik, illetve abéIyegző elvesztése
esetén az e|Íĺírások szerint jar el.

7. Yédőľuha, védőeszkiiz, eryenruha, foľmaruha bĺztosítása

Az iĺtézmény az ,,egyéni védőĺlltözetek és védőfelszeľelések haszná|atźtra kötelezett
munkakörĺjk, védőeszközok jegyzéke'' alapján biĺosítja az éintett dolgozók vonatkozó
védelmét. E jegyzéket a vonatkoző normatívél< a|apjLín kell aktua|izá|ni, va|arint az
intézmény költségvetésének tervezésénél figyelembe venni.

A kĺizterĹilet-felügyelők részére egyenruha e|Iátását magasabb szinttĺ jogszabá|y határozza
meg.
A keľületőri csoportvezető és a keľiiletőrök (segédfelügyelők) foľmaľuha e|Iátását az igazgatő
álta] kiadott szabá|y zat hatźnozza meg.

V. A JKFvsZ kapcsolattaľtásának ľendje

1. Eryĺittmĺĺködés szakmai szerv ezetekkel' táľsĺntézményekkel

A JKFVSZ 0-24 őráig hívható ügyfélszolgálati telefonvonalat taľt fenn, valamint weboldalt
üzemeltet a lakossági bejelentések fogadásáľa és a hozzá forduló iigyfelek tájékońatása
céljából.

A JKFVSZ a szak'nai munka színvonalának fejlesztése elősegítése érdekében kapcsolatot taľt
és egyĹittmfüödik más hasonló gazdálkodási tevékenységet folytató szeľvezetekkel, a
rendőrségge|, ahivatásos katasztrófavédelmi szeľwel, a Nemzeti Adó- és Vámhivata||a|' az
egyéb állami e||enotző és önkormźnyzati szeľvekkel, taľsadalmi szervezettel, így kĹil<in<ĺsen a
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Budapesti Rendőr-főkapitanyság VIII. keľĹileti Rendőrkapitanysággal, helyi polgarőľ
szervezettel továbbá a feladatai e|Iźtásźhoz segítséget nyujtó egyéb szervezettel.
A rendvédelmi szeľwel, a Nemzeti Adó- és Vámhivata||aL egyiitt eljáľó közteľület-felügyelő
a rendvédelmi szerv, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal segítője. A rendőrséggel töľténő
egyĹittmfüĺjdés keľetében tevékenysége eIIátástLrőI, annak köľülményeiről a rendőrséget
rendszere s e n tźĄ éko ztatj a.

A JKFVSZ egytittmfüĺidésre törekszik minden feladatköľével összefiiggő tevékenységi könel
ľendelkező hazai és nemzetkozi szervezettel.

2. Sajtĺíval valĺí kapcsolattartás
A sajtóval töľténő kapcsolattaľtás a polgáľmester, vagy polgáľmesteri hivatal és/vagy kabinet
által kijelĺilt személlyel tĺirtént előzetes egyeztetés, engedély után tĺjľténhet.

3. A személyes adatok kezelése

A személyes adatok kezelése a jogszabá|yokban, és az JKFVSZ-né| ,,a személyes adatok
kezelésének, a kĺizérdekÍĺ adatok megismeľésére irányuló kérelmek intézésének és a
kötelezően közzéteenđő adatok nyilvlĺnosságrahozata|ának szabá|yzatźtban meghatarozotĺak
szeńnt történhet.

vI. A JKFvsZ gazdálkodásának rendje

A JKFVSZ gazdźt|kodásával, ezen belül kiemelten a kclltségvetés tervezésével,
végľehajtásával cisszefüggő feladatok, hatáskörök szabá|yozása - a jogszabá|yok és a
fenntaľtó rendelkezéseinek figyelembe vételével _ az igazgató feladata. A gazdálkodási
feladatokat a külön ügyrendben meghatarozott módon kell végezĺĺ.

1. Bankszámlák felettĺ ľendelkezés
A banknál vezętett szźnritk feletti rendelkezésre jogosultakat az igazgatőjeliili ki. Nevfüet és
aláítźls bejelentési kartonjaik egy-egy péIdaĺryátagazďaságivezető köteles őrizni.

2. Kiitelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjeryzés rendje
A kötelezettségvállalás, uta|vźnyozźls, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét az igazgatő a
Gazdálkod źsi S zab ály zatban szab á|y o zza.

3. Belső kontrollľendszeľ
A belső kontrollrendszer kialakításáert, működtetéséľt és nyomon kĺjvetésééľt az igazgatő
felelős. JKFVSZ belső ellenorzését független, regisztrtrciőval rendelkező, külön szeľződésben
r o gzítet1 mó don (szerv ezettel, szemé l lyęl, és feltételekkel) |átj a e|.

vII. A JKF.VSZ óvó' vódő előíľásai

A JKFVSZ ővő, védő e|őirtlsait taľtalmazó szabźiyzatai a JKFVSZ munkavédelmi és
tíĺzvédelmi szabá|y zataí.

VIII. Zárőrendelkezések

A Szervezeti és Mfüödési Szabá|yzatot a Képviselő-testiilet hagyja jővá.
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Jelen Szervezeti és Mtĺködési Szabá|yzatot Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuĺĺrosi
onkoľmanyzatKépviselő-testĺilete a.....120|3.(.....fszámíhatźrozatáva|hagytajőváésezze|
egyidejiĺleg a Képviselő-testĹilet 22312012. (V[.05.) számű határozatával jóvahagyott, 2OI2.
július 16. napjától hatályos Szewezeti és MfüödésiSzabéiyzata helyébe lép.

Hatályos 2013. november 01. napjától.

Az sZMsZ hatá|yba|épését k<ivető 60 napon beltil a közterület-feltigyeleti vezető, a
vĺĺľosiizemeltetési vezeto, az operativ vezetó és a gazdasági vezetł5 szervezeti egységükĺe
vonatkozó ügyrendet elkészíteni és jóváhagyásraazígazgatőnakfelterjeszteni.

A JFKVSZ munkahelyi vezetőí k<itelesek gondoskodni aľľól, hogy a JKFVSZ do|gozői az
sZMsZ-t a|áírás ellenében megismerjék, illetve hogy minden egyes lijonnaľ belépő
dolgozóval ismeľtessék.

MellékIetek:

1. Szervezeti ábra (szervezetitagoződás és címľend szerinti bontásban)

Budapest, 2013, október ...

Készitettez

Acs Péteľ
a J őzsefv árosĺ KtizterüIet.felii gyelet és
Váľosůizemeltetésĺ Szolgálat igazgatőja
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