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Tisztelt Uram!

Kciszönöm, hogy megtisztelte onkormányzafunkat és a 2OI3. évi közmeghď|gatásta
felszólalast intézeÍthozzáĺlk. Engedje meg, hogy a felvetéseire az atábbiakban foglaljam össze
vá|aszomat.

orömmel tájékoztatom, hogy 2OI4 tavaszán megkezđőđhet a Sarkany utca felújítása. A
parkolásgátló oszlopok kihelyezését műszaki okok nem teszik lehetővé, azonban
biztosíthatom, hogy a felújítás során mindenképp figyelemmel leszĺink a gyalogosok
érdekeiľe is. Tuđomásunk van aľľól, hogy mind a Diőszegi, mind a Sárkĺĺny utcában a
közvi|ágítźs javítása évek óta megoldásľa vĺĺľó feladat. A Sárkrány utca kivitelezése azoĺban
magźtban foglalja akozvL|ágítás fejlesztését is. Bízunk benne, hogy _ tĺibb más intézkedéstink
mellett _ aztftfeltĄítás és azza| egyidejrĺleg aközvi|ágítas minőségi javitźsaishozzájźrvlhat a
közbiztons ág nagyméľtékű fej lesztéséhez.

A parkolási díjfizető övezetek kialakítását Budapest közigazgatási teľületén Fővaľosi
Kcĺzgyulési rendelet hatáĺozza meg. A díjfizető civezetek bővítésére a|<lhasná|tsági mutatók
a|apján kalkulált előzetes gazdaséęi számítasok pozítiv eredménye esetén keľülhet sor, amely
telítettségi szintet azonban a Sárkány utca és kömyéke jelenleg még nem éľi el. Tisztában
vagyunk vele, hogy szĹikség van a keriiletben további parkolók kialakítasara _ ęzért
folyamatos méréseket végnjnk, illetve 20l4.januáľ l-jétől több teľiileten bővítjfü is azt_,
hiszen a lakókkal közös célunk a parkolótivezetek további nĺjvelése. Amennyiben ęzt a
jogszabá|yi rendelkezések lehetővé teszik, úgy a đíjfizető zőna|<ta|akitásra fog keľülni az On
źtlta]' említett teľületen i s.

A tcimegközlekedési feladatokkal kapcsolatbarl til1ékoztatom, hogy a lakossági bejelentések
hatására természetesen javaslattal fordultunk több tĺírgykörben a hatáskörľel rendelkező
szew|lez, de a kenileti önkormányzatvé|eménye és elképzelése kĺitelező eľővel nembír, ezért
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csupĺín ktizvetítő szerepet tudunk ellátni a Budapesti Kĺjzlekedési Központ Zrt. (a

továbbiakban: BKK Zrt.) és a lakosság közĺitt. Tájékoztatom, hogy tĺjbbek között a buszos
jáľmiípaľk józsefuáľosi fejlesztésééľt, a keriiletben ta|źĺható metrómegállók felszínének
mielőbbi źńadásáért, valamint a Diószegi és az Elnök utca közösségi közlekedésbe töľténő
bekapcsolásiínak, így a trolibusz közlekedés ezen vonalon tĺiľténő bővítésééľt is több esetben

felvetttik a kapcsolatot a BKK ZÍt. illetékeseivel. Az utóbbi ügyében tźi1ékozta7ták

tnkormanyzatlsnkat, hogy középtávú terveik ktizött szerepel a 83-as jelzésrĺ trolibusz
útvonalának bővítése, melyet a Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat szorgďmazni fog.
Tudomásunk szerint a Fővárosi onkormĺányzat a kozeljövőben nagyméľtékrĺ jáľmtĺpark

bővítését tewez| így bízuk benne, hogy igényiink alapján a 83-as trolibusz vona|źna az
alacsony padlós buszok bevezetése megvalósul.

Kéremtajékoztatźlsomszívesfu domásulvéte|ét,

Budapest, 20|3. decembeľ 1 0.
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Iktatő szám: 0 4 - I 3222 l 20 1 3 .

IJ gyiĺtéz(5 : LazaÍné Ki spál Ildikó
Telefon: 459-2277
Fax:314-1416
e.mail : szociaIis@jozsefu aľos.hu

Tisztelt Asszonvom!

Köszönjtik, hogy megtisztelte onkoľmanyzatlnkat és a20|3. évi kĺizmeghallgatásľa kérdés-
sel fordult hozzźnk. Engedje meg, hogy a feltett kérdésére az a|ábbiakbań foglaljam cissze

váIaszomat.

onkormányzatunk célja, hogy mindęn keľĹileti polgaľ é|ethe|yzetét javitsa, mindennapjaik-
hoz segítséget nýjtson. Ennek egyik szegmense a Családtlímogatási Iroda a|ta| ĺy($tott tá-
mogatások köre, melyek kérelemľe, rászoľultsági alapon igényelhetők. A Családtĺímogatási
Iroda nyilvantartása szerint on ebben az évbeĺ_ a hatályos jogszabályok szerint az évęnte

lehetséges két alkalommal ľészesült ľendkívĹili gyeľmekvédelmi üímogatrĺsban.

Tájékoztatom, hogy ezt a je||egii tĺámogatrístzD|4.januaľ 1. napjától mar ismételten igénybe
veheti. Mindemellett nehéz életkĺjľiilményeit ismerve, idén novembeľ hónapban egyszei
élelmiszeľ adomrányban részesiilt, amelyet a Családtámogatasi Iľoda tájékoztatása szeint źú

is vett.

Tájékoztatom továbbá, hogy a 20|3. november 28. napjan benyújtott lakásfenntartási
támogatas iranti kérelmének e|bíĺá|asát követően _ amennyiben a jogosultság alapjźn a
trímogatás megá|Iapítźtsra keľiil - a lakásfenntartlísi támogatása kiegészítéseként januĺár,

február és miírcius hónapban tinkoľmrĺnyzati rezsítámogatásra lesz jogosult 9000 foľint
összéľtéken, amelyet 3 havi részletben postai úton kap kézÁęz.

A lakbére mértékéről és a fennáltó lakbértartozas <jsszegével kapcsolatban tźĄékoztatom,

hogy a Kisfďu Yagyongazdálkodó Kft-nél (1084 Budapest, oľ u. 8.) szociális lakbér
megá||apítása iránti kérelmet nýjthat be. A jogosultsági feltételek fennállĺása esetén a
megállapítrĺst követően a havonta ťlzetendo lakbéľ mértéke jelentős mértékben csĺjkkenhet.
Fzze| egyidőben a Józsefuarosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központnál (l081 Budapest,
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Népszínhaz l.22.) adósságkezelési szolgáltatast vehet igénybe, amelynek során a fennálló

lakbértaľto zźsánakmértéke is csökkenthető.

Kéľem, hogy szociális tigyekkel kapcsolatos kérdésével kęľęsse fel a Csaláďtźmogatźsi

Irodát, ahol a munkatĺáľsak teljes köľíi felvilágosítást nyújtanak onnek a keriileti
támo gatásokľól, azok i génybevételének módj aľól.

A fent \eírt intézkedéseinkbő| |źúhatő tehát, hogy onkormányzafunk minden erejével arra

törekszik, hogy ne csak tereink, utcáink éslakőhź.zaink épiiljenek újjá' hanem közvetlęniil is
segítsük a jőzsefvárosiak mindeĺurapjait. Éppen ezértbinosítjuk ľászoruló potgaľainknak az

ęmlített szociális juttatásokat, nffitunk ľésztikľe fiĺtéstámogatást, segítjfü őket élelmiszer-

csomaggal és hozunk számos egyéb intézkedést a jőzsefvźrosiak éľdekében.

Remélem, hogy a levelébęn felvetettekĺe sikerült kietégítő vtiasztadnom.

Budapest, 2013. december I 0.
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Szabó Sándor
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TáľgY: Válaszlevél kĺĺzmeghallgatásra

Il<tatószárn: | 6 - I 60 5 l 20 l 3

|J gyntéz(i: Szabó Endre
Telefon: 459 2552
Fax:333-1765
e.mail : szaboeĺ@jozsefu aros.hu

Tisztelt Uľam!

Köszönjfü, hogy megtisztelte Önkormanyzatunkat és a2O|3. évi közmeghallgatĺísra kéľdéssel
fordult hozzźnk. Engedje meg, hogy a feltett kérdéseirę az a|ábbiakban foglaljam ö'ssze
'vá|aszomat.

A levelében említett Práter utca 6.8. szám, valamint a Nap utca7. széml aIatti iĺgat|anokat az
onkoľmanyzat épit.ési beľuhazás céIjara 2007.2008. években értékesítette. Minđkét teriilet
esetében a vevő _ a Práteľ 6. Befehető és Ingatlanfejlesztő KÍt. _ megkezđte ugyan az
építkezést, de vélhetően a gazdasági válság hatásai miatt felbehagýa azt, így teľĺilet a mai
napig ugyanabban az eÄ|apotában |áthatő. Tudomásunk szeľint a nęvezett céggel szemben a
Fővĺáľosi Törvényszék 20t3. november 18-ĺán csődeljarást indított, így követelések és

hitelezői igények jelenthetők be ellene.

Ennek keretében, a rendelkezésiinkre á1ló törvényes hatríľidőben a vagyonfelügyelő cégnél
kezđeményeznik a Nap utca 7. szĺĺm előtti jźndaszakasz heľyreál|ítźEát. A munka mielőbbi
elvégzése és a balesetveszélyes he|yzet megszĹintetése éľdekében a Józsefuáľosi KĺjzteľĹĺlet-
feltigyelet és Vĺírosiizemeltetési Szo|gá|at szakemberei felmérték a jańa źt||apotźú, és

meghatĺáľoztźk a helyreállítas költségét. A vagyonfelügyelő cég elfogadó nyilatkozata és

hozzájáruIźsa a|apjźn az onkorményzat sajőt maga e|végezteti a jarda javitźsát, majd a

he|yteá|Iítás költségét hitelezői igényként fogia érvényesíteni a céggel szemben.

Megéĺtjfü, hogy az építési teriilet Iátványa 5 év után már ľendkívĹil zavatő, de a
magánteriileten felĺíllított toronydaľu vonatkozásában korlátozottak az önkoľmanyzat
lehetőségei. A csődeljĺírĺĺs minden bizonnyď ki fog terjedni a toronydaru helyzetének
rendezésére is. Addig is kéľéssel fordulunk a vagyonfelügyelő cég feLé, hogy a daru
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biztonságtechnikai feltilvizsgálatĺínak e|végeztetésével biĺosítsa a megfelelő miĺszaki állapot

fenntartását.

Itt szeretném megemlíteni, hogy az on á|tal je|zett problémák nem egyediek. Koľábban
számos önkormányzati tulajdonú ingatlan a keľĹilet fejlesztése érdekében került éľtékesítésľe,

azonban a gazdasági válság míatt szźtmos építési vállalkozás vált f,rzetésképtelenné.

Bízunk benne, hogy a levelében érintett ingatlanok tulajdonosifurak péĺlzjgyi helyzete a
csődeljaľás során rendezodik, ami a tewezett épületek mielőbbi megvďósulását eredményezi
majd.

Kéľemtájékoztatźtsomszívestudomásulvételét.

Budapest, 2013. decembeľ- 10.

Tisztelettel:
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Baka Józsefné
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Táľgy: Válaszlevél k<izmeghallgatásra

Iktatószám : | 6-| 603 12013.

|J gy iĺltéző : Káľo ly V eronika
Telefon: 459-2595
e-mail : kaľolyv@j ozsefu aľos.hu

Tisztelt Asszonvom!

Kĺiszöqjfü, hogy megtisztelte onkormźnyzafrxlkat' és a 2013. évi közmeghallgatásra
felszólást iĺtézetĺ hozzállk. Engedje meg, hogy a bírósági végľehajtással kapcsolatos
kérdésére az a|ábbiakban foglaljam össze válaszomat.

_ 
Általánosságban elmondható, hogy a bíľósági végrehajtrási eljáľas célja, hogy _ az önkéntes
teljesítés hlánya esetén _ kényszercselekményękkel biztosítsa a bírósági hatźrozatokban,
illetve a töľvény áIta|meghatźrozottegyéb okiratokban foglalt kĺivetelések teljesítését.

Az on által megkĹildĺjtt felszólďási lapon szereplő ingatlan _ 1081 Budapest, II. Janos Pál
pápa tér 11. Zl|.a. a ftĺldhivatali nyilvantartrás adatai a|apjan teljes egészében
m a g ĺź n t u l aj do nb an v an.

A tulajdoni lap tanúsága szeľint az lngatlaĺra végľehajtási eljaľás kerĺilt feljegyzésre,
azonban azt nem a Budapest Józsefulárosi onkoľmányzat kezđeményezte, íey arra
vonatkozóan, hogy a.végľehajtĺísi eljĺírás mely szakaszban tart, a Budapest Józsefuiírosi
onkormányzat hataskör és illetékesség hiányában nem fidtajékoztatast adni.

Kéľem, hogy kérdéseivel a végehajtasra kijelĺilt iĺnálló bírósági végrehajtót szíveskedjen
megkeľesni, aki minden bizonnyal tájékoztatnl fogja ont az eljráľás ľendezésének
lehetőségeiľől.

Kérem tájékoztatásom szíves fudomiísulvételét.

Budapest, 2013. december 10.
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KERÜ LET JozsrrvÁRos| oN KoRMÁĺtyzRr

on rcocsls ľĺÁĺ'É
polcÁRMEsTER

Iktatószám : 09 -43 0 /20 13

IJgyintéző: Novák Imľe
Telefon: 459-21-94
Fax:459-21-38
e-mail : novaki@j ozsefuaľos.hu

TÍsztelt Asszonvom!

Köszönjfü, hogy megtisztelte onkormĺĺnyzatlsrlkatés a2O|3. évi KözÍneghallgatasra kéľdés.
sel fordult hozzźĺlk. Engedje meg, hogy a feltett kérdéseire az a|ábbiakban foglaljam össze
válaszomat.

A Péterff Sárrdor utcaiKőrhźzés ahozzátartoző épületek áIlagáva| és fetújításával kapcso-
Iatosan tájékoztatom, hogy aKőrbáz nem tartozik onkoľm źnyzannkfenntartásáb a és keze-
lésébe. AKőrhźľ. fenntaľtója a Gyógyszerészeti és Egészségugyi Minőség- és Szervezetfej-
lesztési Intézet, ezért fe|vetéseit ľészĹikľe továbbítotĺrk.

A 100 évnél idősebb házakhomlokzatanak felújít.ĺsával kapcsolatos kérdés&etźĄékoztatom,

hogy Józsefuiírosban számta|an XVI[. és XIX. százaďbarl épített hźľ;at találunk, nem egy
közüliik máľ 100 évnél is régebbi. Ezek adjfü keľületiink egyik varźnsát,de valóban rehabi-
litációľa szorulnak. Minderľe tekintettel a 20tf . évben sor keľtilt a Palotanegyed épĺtészeti
éĺtékeinek vizsgá|atáta, melynek eredményeként az onkormrínyzat 69 egyedi vagy utcaképi
védelemľe érdemes hźzatnyilvĺínított védetté a negyedben. A dĺjntést követően kihelyezésre

keľiilet 38 db védettséget jelölő tábla is. Minđezen kívüI a kerĺiletben 30 egyediteg védett

épüle!, 39 utcaképileg védett épület és 5 védett utcai hom]ok,aatta|źihatő, mely kimagasló
számrinak mondható.

A 34/20|3. (VI.25.) szźtmű önkormrányzati rendelet a|apján az eđdiginél is magasabb - ĺisz-
szesen 110 millió forint _tźtnogatási összegiĺ pá|yázati lehetőségek nyíltak megaz onkor-
mőnyzatkozigazgatási teriiletén lévő térsashźaakés lakásszövetkezetek számźra, A támoga-
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tás cĺsszege évente legfeljebb a benlhźzási költség 50 %o-a, amelynek 25 %o-a vissza nem

térítendő, 25 oÁ-a, pedig kamatmentes kölcstin. Apá|yazźsi lehetőség egész évben folyama-

tos az erre biĺosított keretösszeg eľejéig. A pá|yázatoknáI az sem kizarő ok, hogy a Tĺĺĺsas-

haz |00 Yo-ban magĺántulajdonban áll, viszont az önkoľmĺĺnyzatikalnatmentes kĺjlcstin ösz-

szegének erejéig a tulajdonhĺínyadok arányában je|záIogtrogot kell bejegyeztetni az Önkor-

mányzat javźra.

A felvazoltpá|yázati lehetőséggel, valamint a Magdolna negyedben és a Pďotanegyedben

zajló váľosrehabilitációnak ktĺszönhetően nemcsak utcáink és tereink újultak és újulnak meg

folyamatosan, hanem kĺĺzel 100 lakóháZunk is. Mindez egy kĺlzös célt szolgál, Józsefuiíľos

újjáépülését.

Kérem tájékoztatásom szíves fudomásulvételét.

Budapest, 2013. december 17.

Tisztelettel:

)
|082 Budapest, Baross u' 63-67 '. Te|eíon: 06 | 459 2 | 00 . E-mai|: po|garmestel@jozseívaros' hu . wwwjozseívaros. hu -
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Pápai Gábor

Budapest
Illés u. 28-30lB
1083

I]ętatő szźtm: I 6 - I 637 / 20 I 3

TJ gy intéző : Lendvay József
Telefon: 06-I I 459 -f27 8

Fax: 06-1/333-1675
ę-mail : |endv aij @jozsefu aľo s. hu

Tárgy : Y á|aszlev él kĺizmeghallgatásľa

Tisztelt Uram!

Kciszĺinjfü, hogy megtisztelte onkoľmányzatlxlkat és a 2013. évi közmeghallgatásľa
kéľdéssel fordult hozzźlllk. Engedje meg, hogy a feltett kéľdésęiľe az a|ábbiakban foglaljam
cissze vźiaszomat.

A felszólalási lapján említett Ludovika Campus nagybenillźaásnak kĺjszönhetően a

Ludovika Akadémia felújított épületébe és a helyľeállított orczy-parkba a Nemzeti
Kozszolgź:Iati Egyetem várhatőan 20|5 őszén költözik be. A bęnlhźnásra, amely magában
foglalja a főépület rekonstľukciőját, a Diószegi Sámuel utca egyes épiileteinek, az otczy-
paľknak, valamint a Luđovika térnek a felújítását is, cisszesen 30 milliárd foľintot biztosított
a kormány. Mivel kiemelt állami beruhlŁĺásľól van sző _ amelynek megvalósítását nęm

onkormĺányzatunk végzi _, igy a kutyafuttatóval kapcsolatos kérdését a Polgĺírmesteľi
Hivatal 2013. december z-an _ tájékoztatást kérve _ továbbította a Ludovika Campus
pľojektéľt felelős szewezethez. Leveliinkľe eddig még nem érkezett váIasz, azonbart

biztosíthatom, hogy amint rendelkezésre ál1 a kutyafuttatővaI kapcsolatos információ, úgy
arľólkülön levélben fogiuk ont értesítęni.

Mindamellett biztosak vagyunk abban, hogy a felújított Ludovika tér, az orczy-park
valamint a Nemzeti Kozszo|gáLati Egyetem épülete egy szebb, élhetőbb terĹiletet és

kikapcsolóđási lehetőséget fog biztosítani nem csak az oĹt tanuló difüok, a Józsefuaľosba
Iátogatők, hanem az onök, keľiileti lakosok részére is.

Kéľem tajékoztatźsom szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2013. december 10.

|082 Budaoest' Baros u. 63_67.. Te|eíon:06 | 459 2|ffi ,
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Dani x.erenc részére

Budapest
Rĺĺkóczi téľ 3. II. l8.
1084

Táľgy : v źiasz kcizmeghall gatás

KERÜ LET )Ć.zsrrv ÄRos| oN KoRMÁNyznĺ
DR. Kocs|s MÁTÉ

poĺ-cÁĺ{MuÍil Eít

Iktatószrĺm : 09 -432 l 20 13

ÍJ gy intéz(5 : Novák Imľe
Telefon: 459-21-94
Fax:459-f7-38
e-mail : novaki@j ozsefu aros.hu

Tisztelt Uľam!

Kĺiszönjfü, hogy megtisztelte onkoľmrínyzatunkat és a2013. évi közmeghallgatásľa kéľdés-
sel fordult hozzźlnk. Engedje meg, hogy a feltett kéľdésére az a|ábbiakban foglaljam cissze
válaszomat.

A szociális alapon nyújtandó segélyekkel a Családtámogatasi Iroda foglalkozik,tźljékońatźr
suk alapjan on korábban ľészesült maľ külcinb<jző tamogatasokban. Amennyiben ismételt
tĺĺmogatási igénye van, azt kérem, jelezze a Józsefviáľosi Polgármesteri Hivatal Családtamo-
gatasi ltodája felé (1082 Bp., Baľoss u. 66-68, bejarat a Német u. felől. Ügyfélfogadás: hétfo
8.l5-18 óra, kedd és csütöľtök 8.15-16 őta, szerda 8.15-16.30 óra, péntek 8.15-11.30 óra),
hiszen a segélyek megáIlapítása minden esetben kéľelem benyújtása alapjan indul. A tamo-
gatások irĺínti kérelem nyomtatvanyokat és tájéko:naókat a csatolandő igazo|ásokról mellé-
kelten megkĹildöm.

onkormányzatunk kiemelt cé|ja,hogy a kerĹĺletben élők mindennapi megélhetését megköny-
nyítsiik, hogy a rendelkezéstinkre á||ő eszkozökkel tlĺmogassuk boldogulásukat. Az Európai
Uniós élelmiszersegély pľogram lehetővé tetíe a Magyar Élelmiszerbank Egyesiiletnek kö-
sz<inhetően, hogy Józsefuaros idén is kapott taľtós élelmiszeradományt, amely a kerĹiletben
é7ő, arratászoru|t lakosok k<jzött került kiosztásra.

Mindemellett a rendszęľesen szedett győgyszerck kivĺiltásához lehetőség van közgyó gye||á-

tási igazo|vány igény|ésére, mely a támogatott gyógyszerek ingyenes |<lváůtásźraad lehető.
séget a győgyszertaĺakban. Akozgyőgyellátĺĺsi kéľelemhez csatolni kell a rendszeresen sze-
dett gyógyszerekľől sző|ő háziolrvosi igazolást. Kérelmet a Budapest Főviíĺos Kormányhiva-
tal VIII. kerĹileti Hivatalában (1082 Bp., Práter u.22.) kell benýjtani.

|082 Budapest, Baros u,63_67 '. Te|eíon: 06 | 459 2 | 0O . E-mai|: po|garmesteľ@jozsefvaros. hu . www.'jozs"fuu.o.. hu 1
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" DR. rocsls NÁĺÉ
pot.cÁttMEs1'[ĺt

A támogatási lehetőségeken tul a nyugdíjas klubokľól is kéľdezett levelében. Ezze| kapcso-

latban tźljékozatom, hogy az onkoľmányzat az idősek nappali e|Iźtása éľdekében _ atötvé-
nyi előírások a|apján_hozta létre és mfüĺjdteti ezeket a klubokat, ahol a szabadiđő hasznos

eltöltése mellett még étkezést is biztosítanak a nyugdíjasoknak, illetve szakképzett szociális

munkások szervezik az iđősek k<jzös progľamjait és gondoskodnak szellemi és testi frisses.

ségfü megőrzéséről.

Keľületiinkben a következő helyeken találhatóak nyugdíjas klubok:

- Napraforgó Klub 1089 Budapest, Delej utca3ł. Telefon: 334-38- 58.

vezető: Takács Molnaľ Csilla.

- Ciklámen Klub 1081 Budapest II. János Pá|pápatér |7.T:333-|7-27

vezető: Bartha Csilla.

- Víg otthon Klub 1084 Budapest, Víg utca 18. Telefon: 313-41- 98

vezető: Lukácsné ódoľ olga.
. oszikék Klub 1082 Budapest, Baľoss u. 109. T: 313-80- 73

vezető: Máthé Enikő.

- Reménysugaľ Klub 1084 Budapest, Mátyás tér 4. T: 2|0-57 -63

vezető: Cnmęmé Juĺek Kľisztina.

- Mátyás Klub 1084 Budapest Mátyás tér 4.T:210-36-80

vezető.. Geľencsér Anna Maľia

Javaslom, keresse fel valamelyik nyugđíjas klubunkat, és vegyen on is részt a józsefuaľosi

nyugdíjasok közösségi életében. Bízom benne, hogy nem csalódik a szolgźtltatásaink szín-

vonalában, és az on éľtéketésében is kiérdemeljiik az Idősbarát onkormónyzat címet.

Kéremtájékoztatásomszívesfu domásulvételét.

Budapest, 2013. december I 8.

|0B2 Budapest, Baros u,63-67.. Jélefon: 0ó l 459 2 |00 . E-mai|: . lnĺwwjozsefuaros. hu
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* DR rcocsls ľ,tÁĺÉ
pot-cÁRľ.tEsTER

Lőcseĺ Ferencné

Budapest
Bókay János utca 43. I.5

1083

Tá rev : Y á|aszlev é1 kĺizmeghďl gatásľa

Iktatószám:...... ....ĺ20..
IJ gyntéző: Szďontainé Cservenfü Anna
Telefon: 459-2535

Fax:333-1765
e-mail : szalonta@jozsefu aro s. hu

Tisztelt Asszonyom!

Ktisziinjfü, lrogy megtisztelte onkormányzatunkat és a f0|3. évi közmeghďlgaüísra

kéľdéssel forduk hozzźtlk. Engedje meg, hogy a feltett kéľdéseire az a|ábbiakban foglaljam

tissze vá|aszomat

Az onkormźnyzat kiemelt cé|ja a viĺĺosrehabilitáció, így a Corvin Séüíny fejlesztéséhet is

fontos önkoľmányzatí éľdek fliződik. Sajnálatos módon - ľajtunk kíviil ál1ó okok miatt _ a

fejlesztés lelassult, de ennek megoldĺĺsa éľdekében jelenleg is targyalásokat folytatunk a

befelĺÍetővel.

A Bókay Jĺános u. 43. szám a|attí épület továbbra is ľésze a programnak, a szĹikséges

beavatkozásÖk ĹitemĚfése ĺbnti egyez;tetések lez,árá.sa után kedl|hęt akrualizálásľa. A Bókay

János utca felújítĺĺsa azonban 2014.bęn megľalósulhat.

Kéľemtájékoztatasomszívestudomásulvételét.

Budapest, 2013. decembeľ l 7.

|082 Budęest, Barcs 'u, 63-67. . Te|efon:0ó | 459 2 |00 . E-mai|: polgarmesteľ@joneńľaros.hu . www.jozseń7alo,..hu 
l
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Faggyas lldikó

Budapest
Diószegi S. u. 44la. |. em. f4.
1089

Táľgy : Y źiasz közmeghallgatásra

KERÜ LET JTzsrrvÁRos| oNKoRMÁNYZAT

oR. rcocsls ľ'ĺÁĺÉ
POLGÁĺ{MIsl"[Í{

Iktatószám : | 6-L 63 5 /2013.
TJ gyintéző : Kláľo Iy V eronika
Telefon: 459-2595

e-mail : kaľolyv@j ozsefuaľos.hu

Tisztelt Asszonvom!

Kĺlszönjtik, hogy megtisztelte onkormtnyzafrłĺlkat, és a 20|3. évi közmeghallgatásľa

kéľdésekkel foľdult hozztlr.lk. Engedje meg, hogy kéľdéseire az a|ábbiakban foglaljam össze

váIaszomat.

Fontos eľedményiink, hogy a kertilettinkben valósul meg _ 30 milliáľd foľintos állarni

beruhĺĺzással _ a Ludovika Campus fejlesztése. A fejlesztés eredményeként az Egyetem

mfüĺidéséhez sztikséges befogadó és kiszolgáló létesítľnények keľĹilnek elhelyezéste, igy
többek között a Diószegi utca 38-42. szźmt a|á _két telek összevonasával _ költözik majd a

Budapestí Rendőr-főkapitlányság Rendészettudomanyi Kaľ speciális oktatási épülete és

kollégiuma. Annak ellenére, hogy az on lakóéptiletét közvetlenül nem éľinti a berahźzás, az

új épület felépítése bízonyáranagymértékben javítjaazontakóépiiletének kömyezetét is, és

tovább növeli azegészutca és a környék kozbiztonságát.

Tájékonatom továbbá, hogy elsősorban a Rendőrség a|apvető feladata a bíĺncselekmények

elkövetésének megakadályozźsa, azok felderítése. A közteľĹileteken megvalósuló

szabéiysértések észlelése esetén a Rendőrségen kíviil a köĺerület-felügyelő is ręndęlkezik

kĹilönféle jogosítványokkal, azonban hatáskĺiľe sokkal korlátozottabb.

A magántulajdonban lévő ingatlanok esetében törvény nem szabá|yozza, hogy hány ember

é|het az adott lakásban, így jogszabáIy bĺtnyźhan az Önkoľmáĺyzatnak nincs jogosítvźnya

ezt vizsgá|ni. Amennyiben a lakás önkormĺínyzati tvlajđonban áll az ĺjnkoľmźnyzati

bérlakasok kezelésével foglalkozó Kisfalu Józsefuarosi VagyongazđáIkodő Kft. rendszeľes

és rendkívüli bérleménye|Ien&zéseket tart. Az e||enőrzések során megvízsgáljak, hogy a

lakók betaľtjfü-e a bérleti szerződésben foglďt kötelezettségeiket. A bérlő a bérbeadó

írásbeli hozzájaruIása nélkiil is befogadhatj a hźzastźrsát, gyeľmekét, befogadott

l0B2 Budapest, Baros u' 63_67 ' .Telefon: 06 | 459 2 l 00 . E-mai|: po|garmestel@jozseívaros. hu . wwwjozsufuu.o,. hu 1
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oR. rcocsls ľ,tÁľÉ

polcÁttMEsl.L.ĺt

gyermekének a gyermekét, valamint szülőjét, e|lhez önkormĺányzatibefogadőhozzájáĺu|źsra
nincs szfüség. Amennyibeĺ az imént meghatfuozott körön kí\.Íili személyek taľtózkodnak a
béľleményben, úgy annak észlelése esetén minden esetben intézkedést hajtunk végre.

A kábítőszer fogyasztás problémé$áva| kapcsolatos kérdéséľe tźtjékoztatom, hogy az ltcai
kábítőszenel kapcsolatos bűncselekmény felderítése ugyancsak elsősorban a ľendőrség
felađata. onkoľmanyzatunk minden rendelkezésére á||ć) ęszközze| segíti munkájukat.
Anyagi támogatássa|, eszkozók vásaľlásával és például a Diószegi utcába kihelyezett mobil
Rendőrössel, amely beváltotta a hozzéfíjzött reményeket. Mindezen felül a kerületi
droglľobléma kezeléséľe több, mint 10 millió forint támogatást kaptunk az Embeľi
Eľőforrások Minisztéľiumától, hogy ezzeI is segítse a keriiletben kialakult droghelyzet ellen
folytatott küzdelmtinket.

Biztosíthatom aľľól, hogy az onkormányzat arenđelkezésľe á!|ő eszközeivel és foľrásaival
mindent megtesz annak éľdekében, hogy egy biztonságosabb Józsefuiĺľost teremtsen mind az
itt lakó polgiĺľok, mind a keľĹiletben dolgozók szźlmźlĺa. Reményeink szerint mind, az állami
beľuházĺással, mind az onkoľmźnyzat á|ta| tervęzett fejlesztéssel _ melyre a közelj<ivőben
konnl|tacióra hívjuk a negyedben élő lakosságot _, az orczy negyed teľĹiletén csökkenni fog
a drogkereskedők éskábítőszeľ fogyasztők szźrnaés vaľosképi szempontból is egy minőségi
javulas fog bekövetkezni, mely varhatóan azÖnszubjektív bińonságérzete is javulni fog.

Kérem tájékoztatasom szíves tudomásulvételét.

Budapest, 20|3. decembeľ 17.

|082 Budapest,Baross u,63-67..Te|eíon: 0ó |4592|00. E-mai|: polgarmestel@jozsefvaros.hu. wwwjozsufi,".o,.hu 2
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Budapest

Diószegi Sámuel úca 44l a I.l24,

1089

Táľgy: Válaszlevél

KERÜ LET ]Ôzsrrv aRos| ÖN ronlvÁNyznĺ
oR. rocsls ľ,tÁĺÉ

PoLGÁRME5TER

Il<tatő szám: 09 - 43 l l 20 | 3
,Íj gy intézt5 : Novák Imľe
Telefon: 459-21-94
Fax:459-21-38
e-mail : novaki@j ozsefuaľos.hu

Tisztelt Asszonvom!

KöszönjĹik, hogy megtisaelte onkoľmanyzafixlkat és a20|3. évi közmeghallgatásľa kérdés-
sel fordult hozzźĺlk. Engedje meg, hogy a feltett kérdéseire az a|ábbiakban foglaljam ĺĺssze
válaszomat.

onkoľmanyzatrxlkaz idősekkel való tĺjľődéséért, valamint számos olyan intézkedéséért _
amely a kerĹiletben éIő idősek mindennapjainak megkönnyítését, szabadidejfü elttĺltését
céIoztameg _ nyeľte el a megtisztelő Idősbarát onkoľmźnyzat dijat2}|3-ban. Engedje meg'
hogy néhanyat felsoro|sak u idősekéľt végzett munkánkból.

A Józsefuárosi onkotmźnyzatjóvoltából idén tobb időskoru kertileti lakos juthatott el a
rnegújult Erkel Feľenc SzíĺIhaz valamelyik e|őadźsźna, vehetett ľészt kiriĺndulasokon
Mezőkövesden és Szentendľén, valamint ellátogathatott a Budapesti Á[at- és Nĺlvénykeľtbe,
sőt a Fővĺíľosi Nagyciľkuszba is. Az onkormźnyzataz idősek részére évente többször bizto-
sított belépőt gyógyftiľdőkbe, a nyźn folyamán pedig egy hetet ttjlthettek el az onkormány-
zat feLt$ított üdülőjében a Bďatonnál. Létrehoztuk a jelzorendszeľes hazi segítségnyujtas
rcndszerét, amelynek keretében az oszitőzsa Gondoző Szolgá|atmunkatársai 24 őrás ügye-
letben fogadjak azidos, beteg emberek segítségkéľő hívásait. Jelzés esetén gondoskodnak a
bajbajutottak e|Iátásańl és a bejelentéstől fliggően, orvost, ápolót vagy szociális munkĺást
kĺildenek a helyszínľe. Mindemellett minden hét utolsó munkanapján ingyenesen szállítjuk a
kerĹĺleti időseket a szakľendelésekľe, valamint az okmźnyirodába a hivatalos ügyeik elinté-
zésnek megkcinnyítése érdekében. Az említettek mellett pedig továbbľa is biztosítjvk az
űgynevezett ingyenes ,,szűrőszombatokat'', ahol a kerĹileti lakosok térítéSmentęsen vehetik
i gényb e a J o zs efv áto si E gé szs é gügyi S zo l gálat szolgá|tatás ait.

Az idősekkel való tĺjľődés jegyében keľĹiletünkben tcibb idősklub is mfüödik, amelyek a
taĺsadalmi életbe vďó folyamatos ľészvételt jelentik és az elmagányosodás ellen védenek. A
klubokban színes progľamokkal vár1ak a tagokat, ahol tcibbek között vetélkedőkre, süte-

|082 Budapest,Baross u,63-67'.Te|eíon: 06 | 4592lO0 . E.mai|: po|garmestel@jozseívaros.hu. www.,jozsefuaros'hu 1
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ménysütő, vers-' és ptőzakő versenyekre, kulturális programokra is lehetőség nyílik. Jellem-
ző a kerĹileti szo|gźůtatźlsokľa, hogy egymásra éptilnek, és az egyes ellátások szeméLyre sza-
bottak. Bízunk benne, hogy a felsoroltak az on szemében is elegendő indoknak bizonyulnak
az Idő sb ar át onkorman y zat cím haszná|atár a.

A renđőrsé g igyíntézési hatríľidejével kapcsolatban ttĄékoztatom, hogy a rendőľsé gi e|jalá-
sokľa speciális szabá|yok vonatkoznak, igy azokat minden esetben külön kell vizsgálni,
mely nem a Buđapest Józsefuaľosi onkormanyzathatźskörébe tartozik.

Az önkormźnyzat törvényben előíľt ktjtelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban feltett
kérdéséľe tőtjékoztatom, hogy Budapest Józsęfuiáľosi onkormźnyzat arávonatkoző towényi
kötelezettségeket betaľtja. Ennek biztosítéka az is, hogy a Magyaľoľszág helyi önkoľmány-
zatalľőI szőIő 2011. évi CL)oo(IX tcirvény I27. $.a ďapjan a Kormány a helyi önkoľmány.
zatok törvényességi felügye|etéért felelős miniszter fuźnyításával, a kormĺĺnyhivatal tLtjaÍI

biztosítja az önkormźnyzatok törvényességi feltigyeletét. Természetesen amenÍIyiben bar-
mely, a Budapest Józsefüĺírosi onkoľmźnyzatot érintő tigyben td'rvénysértést észlel, úgy
kérem, hogy azt haladéktalanul jeLezze az önkoľm ényzat illetékesei felé.

onkoľmanyzaĺlĺlk célja, hogy minden keľiileti polgar éIethe|yzetét javítsa, mindennapjaik-
hoz segítséget nyújtson. Ennek egyik szęgmense a Családtámogatási Iroda áltď nyújtott tá-
mogatasok köre, melyek kérelemľe, rászoľultsági alapon igényelhetők. A Családtámogatasi
Iroda Ĺĺjékoztatása,alapjáĺ on is rendszeresen jogosult kĹilönféle támogatásokra, igy koz-
győgye||átásra, lakásfenntaľtási támogatasra, źúmeneti segélyre és fiĺtési támogatásra is. A
koľmány rezsicstlkkentésének keľetében az onkormźnyzat bevezette a fiĺtési támogatas
rendszerét, amelyre lakásfenntartasi tlámogatása kiegészítéseként on is jogosultta válik janu-
źtt, februfu és maľcius hónapokban, összességében 9000 forint éľtékben, havi egyenlő részle-
tekben.

Mindebből táthatő tehát, hogy onkormányzatunk minden erejével arra törekszik, hogy ne

csak tereink, utcáink és lakóházďnk épÍiljenekt$já, hanem kdzvetlentil is segítsiink a józsef-
vaľo siak mindennapj ait.

Remélem, hogy levelében felvetettelĺľe sikerült kielégítő váIaszt adnom.

Budapest, 20|3. decembeľ 10.
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Székely Győzőné és

Székely Katalĺn
részéte

Budapest
Üľoi ĺt 42,Uy,
r082

Tá ľgy : Y á|asz közmeghal Lgatásr a

Iktatószám: 05-3 t30 /20t3
ÍJgyintéző: Tóth Csaba
Telefon: 459-2532
Fax:459-2185
e-mai l : tothcsaba@j ozsefvaľos. hu

Tĺsztelt Székely Győz,őné és Székely Katalin!

Ktiszönjfü, hogy megtisztelte onkoľmrín yzafisnkatés a 2013. évi közmeghallgatásľa kérdéssel
fordult hozzánk. Engedje meg, hogy a feltett kéľdéséľe az a|ábbiakban 

-foglaljam 
össze

vtiaszomat.

Az ílz|etek kereskedelmi megnyiüĺsa előtt azok llzemeltetőinek - ide sorolva a vendéglátó
egységeket is - bejelentési kötelezettségfü vaÍI az tizlet címe szeľinti kerĹileti jegyzo fe1é.
Bejelentésiikben ktitelesek megiel<ilni ttjbb adat mellett többek ktjzĺjtt anyitv:ataÍtásíidejĺiket
is, melyet szabadon hatfuozhatlak meg. A fentiekben említett adatok kĺjzérdekiĺ adatok,
rnelyek mindenki számáĺa elérhetőek a wwwjozsefuaľos.hu weboldďon közéľdekű adatok
+ nyilvántntasok 4keľeskedelmi tevékenységek cím ďatt.

Az Ílz|etek előtti közteriileten hangoskodóklkat szemben a Jőzsefrlérosi Köaerĺilet-felĺigyelet
és Vráľosiizemeltetési Szo|gźiat közterületi főügyeleténé| az éjje|-nappal ingyenesen hívható
06 (80) 204-618 zöId szźtmon tehetnek bejelentést. ĺ. tózteľtĺ.e.teo 

'łoaas,tďankodóktekintetében aköZterÍIlet.feltigyelők jĺíľhatĺrak el és tehetrrek szabálysértési feljelentést.
Tá]ékoztatom, hogy azi:zleteLőttidohányzÁs esetleges szabźlyta|anságát(bejarattől5 méteľęn
beliili dohányzás) aBudapest Főviáľos KoľmĺínyhivatalaBuđapes1Ę$., -VIII., 

IX. ker{ileti
Népegészség]eyilntézeténekmunkatĺĺrsai (1084 Butĺapes! Iy{6íffń'e.g,b(8 .) vizsgáIhatjak
ftcĺzponti telefonsziím:06(l) 2|0-9830). /,ł

/-,4
Kérem tajékoztatasom szíves fudomásulvételét. lđ
Budapest, 2013. decembeľ 17. Tisztelettel:

jegyz(5
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Honáth Istvánné

Budapest
Szigony u. 10. 8. em. 47.

1083

Táľev : Y źt|aszközmeghallgatásra

Iktatószám : 16.58I 1201,,3.

ĺJ gy ntéző : Karoly Veľonika
Telefon: 459-2595
Fax:333-1765
e-mail : kaľolyv@j ozsefu aľo s.hu

Tisztelt Á.sszonyom!

Kösz<iąifü, hogy megtisztelte Önkoľmźnyzatvĺ.lkat, és a 2O|3. évi közľreghallgatĺísra
kérdéssel foľdult hoz.zźtĺlk. Engedje meg, hogy azaLábbiakban foglaljam össze vźtlraszanmat.

A tarsashĺízak mfüödését a tfusashźaa|cőI szóló 2003. évi CX)cflII. törvény (a
továbbiakban: Tlíľsasházi törvény.) szabźůyozza. A törvényjavaslatok taľgyďasra való
előkészítése és sokoldalú megvitatĺĺsa hosszú időt és komoly szakmai előkészítést igényel.

Baľ a tarsashŁaknak nincs jogszabáIybarl meghatfuozott felügyeleti szeľvę' amely
kontrollĺílhatná a közös képviselet mfüĺidését, azonban a lakóközösségnek lehetősége van
arra,hogy e|Ienőnzze a k<izös képviselőt. A fulajdonosok 10 száza|éka báľmikor rendkívüli
közgyűlést hívhat össze. Abban az esetben, ha számvizsgálő bizottság mfüödik, az is
elĺendelhet ilyen ellenőrzést. Napirendi pontként meg kell jelölni, hogy elszĺímoltatni vagy
visszahívni szereffiék a közös képviselőt, esetleg minđkettőt.

Amennyiben a taľsasház lakóközĺissége nincs megelégedve a taľsashiízi kcizös képviseletet
ellátó szervezettel, akkoľ, egy hatĺĺľozatképes közgyűlés összehívásával kezdeményezni
tudj a annak |ev áitását.

Rezsicsökkentéssel kapcsolatban feltett kérdésére tájékoztatom, hogy a ľezsicsökkentés
végrehajtása érdekében az Országgnĺlés jĺivőre több törvény módosítását kezdeményezi,
amelyek céIja a rezsicsökkentés teljessé és pontosabbá tétele, vďamint afogyasztóvédelmi
ľendszer megeľősítése. A benyujtott javaslat szerint a tiírsashĺŁak közĺjs képviselőinek
jövőre kĺitelező lesz tájékoztatIĺ a lakókat a:ľól, hogy havonta pontosan mennyit fizettek és
mennyit spóroltak a rezsicsökkentéssel a kĺiztis kiadásokbó|. Az adatokat minden év február
15-ig ki kell ftiggeszteĺll atríľsashazban.

A törvényjavaslat éľtelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság fogia ellenőizni, a
Koľmányhivatalokban, pedig a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségek (|052 Budapest,
Vĺáľoshaz n.7.) fognak eljáľni, illetőleg szankcionálni, továbbá ide lehet majd segítségért,
táj ékoztatásért é s p anaszb ej el entés sel i s fordulni.

|082 Budapest,Baross u,63_67..Té|eíon: 06 | 459 2|@ . E-mail: po|garmeste@jozsefvaros.hu . wwwjozs"fuu.o,.hu l
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A fogyasztók védelme érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium létrehozta az

ingyeňósen hívható 06-80.205-386 iďoľmációs vonalat, ahol a Magyaľ Eneľgia Hivatal

."uke'toĺ válaszolnak az á,llampolgĺáľok ľezsics<jkkentéssel kapcsolatos kérdéseiľe. A
szakértők a hívasokat hétfbtől-cstitöľtĺlkig 8 és 16 óľa, pénteken 8 és |4 őraközött fogadják.

A fiĺtési költségek megtakaľítása és a köľnyezetet teľhelő emisszió csĺikkentése érdekében

jött létre az Ör-o program. e.z Öro proglam kiemeIt célja hogy minden lakas egyenlętes és

gazdaságos fiĺtésbén részesüljön alap szolgáltatásként, valamint az épĺiletbe" uĺó egyenletes

fr,to,ĺ, élosztlĺs miatt, a rendszeľ sokkal energiatakaľékosabbá váljon. Az oKo pľogram

keretében felújításra keľülő taľsashazak páIyázatainak kezelése a Nemzeti Fejlesztési

Minisztérium feladat és hatáskör ébe tartozik.

A Józsefuĺáľosi onkormźnyzat |akásgazdźikodását végző Kisfalu Kft. múszaki

szakembereinek tájékoztatźsa értelmében azokon az éptileteken melyek maľ rendelkezrek

valamilyen teľmotéch hőszigetelési rendszerrel és a jelenlegi hőtechnikai szabványoknak

nem fe1elnek meg, akkoľ azt, az új hőszigetelés elkészítése előtt mindenfeleképpen el kell

távolítani, meľt kĺilönbenaz:Ĺľlj szigetelést nem lehet megfelelő módon rogzíteĺĺ.

Kéľemtźljékoztatasomszívestudomásu1vę,te|ét.

Budapest, 2013. december 17.
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DoľkĺĎ Mihály

Budapest
Mária u. 16. fszt.14.
1085

Táľgv: Válaszlevél közmeghallgatásľa

Iktatószám: 16-... ...120|3
Ügyintéző : Ga.íl Kľisztian
Telefon: 4592-594, 4592-567
Fax;333-1765
e.mail : gaak@j ozsefu aĺo s. hu

Tisztelt Uľam!

Köszöntim, hogy megtisztelte onkormányzafunkat és a20|3. évi közmeghallgatiísra kérdéssel
fordult hozzźtnk. Engedje meg, hogy a feltett kérdéseire az alábbiakban foglďjam ĺissze
válaszrrmat'

A Józsefuĺírosi Közteľület-felügyelet és Vĺĺrostżemeltetési Szolgálat (a továbbiakban:
JKfVSZ) munkatĺíľsai mĺíľ beszereńek tovźlbbi gytĺjtőedényeket, amelyeket Máľia utcába
decemberben kihelyeznek.

Tájékoztatom, hogy az lngatlanok és az ingatlarlok előtti jźtrda, valamint a jarda és az úttest
közötti teľtilet tisztén taľtĺĺsráĺól az ingat|arl tulajdonosa köteles gondoskodni. Az úttesten
kialakított paľkolóhelyek takaľítrásań| a Józsefuaľosi Parkolas.tizemeltetési Szolglĺlat havi
ľendszerességgel gondoskodik, azonban azokon a kĺizteľĹileti parkolóhelyeken, ahol azt a
foľgalrrri, vagy időjĺáľási körĹilrrrérryek irrdokolják, sűr.íteni fogirák a ľerrdszeľes takaÍíĹást.
Sajnos gyakoľi probléma, hogy a háztakarítők a jardĺáľól az úttestre, gyakoľta a parkoló autók
aLá seprik a jáľdaľól a szemetet. Ennek visszaszorítźlsźra a jövőben nagyobb hangsúlyt fog
fektetetni a rendészeti feladatokat is ellátó a JKfVSZ.

TźĄékoztatom, továbbá hogy motorkerékpáľrď, segédmotoros keľékpárľal és kerékpĺĺnal
egymás mellett két sorban, vagy az úttest széIéhez viszonyítva feľdén is meg szabad át||ru,haa
jármiĺvek az úttestből egy személygépkocsi szélességénél többet nem foglalnak el, de ezze|
egyĹitt - figyelembe véve javaslatát _ a kerékpáľtĺáľolók jČivőbeni telepítése során az
onkoľmanyzat megvizs gźija az on általjavasolt teľĹiletet is.

A Józsefuarosi Önkoľmźnyzat20|| nyaru óta foglďkozik a Palotanegyed foľgalomtechnikai
kérdéseinek vizsgiílatáva| az átmenő forgalom kizźtrása céljából. Az erĺe vonatkozó terveket
az Önkormźnyzat tĺlbb lakossági forumon vitatta meg az ott élőkkel, hiszen fontos célunk,
hogy a lakókkď közös erővel, az ő ésnevételeiket is felhasználva építsfü újjá Józsefuarost. A
módosítások bevezetése - azok folyamatos felülvizsgĺĺlatátva| . több ütemben zajlik. A
legutóbbi forgalomtechnikai módosítas 2013 auglsztusában keľĹilt bevezetésľe, amely a
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Palotanegyed dél-nyugati teľiiletét éľinttette. A hamaľosan megnyitiĺsra keľĹilő Mĺáľkus Emília
utca kapcsán. annak gépkocsival történő könnyebb megközelítésének bizosítása érdekében .

a Gutenberg téren kétiranyu forgalmi ľend keriil bęvezetésre. A Máľia és Hoľánszky utcfü
foľgalmi iranyanak vá|toztatását a forgalomtechnikai tanulmánýerv nem taĺtalmazza, de az

ezek a|apjan készĹilt kiviteli tervek során vizsgálfuk a lehetőségét. Köszönjfü, szíves
javaslatait, a további módosítások soľán figyelembe vessziik az Onáltal tett észrevételeket is.

Kéľem tźĄékoztatźsom szíves tudomásulvételét.

Budapest, 20|3. decembeľ 17.

. ,1,
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Baľabás Ezsébet

Budapest
Józsefu. 17.I. lph. l. em.3.
1085

Táľgy: Válaszlevél közmeghallgatásra

Iktatószám : 16-1687 120|3
|J gyintéző: Gaa| Kĺisztián
Telefon: 4592-594, 4592-5 67
Fax: 333-1765
e-mail : ge"a,|k@j ozsefu aľos. hu

Tisztelt Asszonvom!

Köszönöm, hogy megtisztelte onkoľmźnyzatunkat és a 2013. évi kĺĺzmeghal|gattsa
felszólalást intézetthozzál.lk. Engedje meg, hogy felvetéseiľe az a|ábbiakban foglaljam össze
vá|aszomat.

Nagy öľömtinkľe szolgźi, hogy iđén novemberben, Józsefuźros 236. születésnapjan ktjzel
kétmilliaÍđ forintos felújítást követően újra megnyí|t azErke| Színhźz, mely tovább pezsditi a
keriileti kulturális életet. Az Erkel Színhaz a Fővaľosi onkoľmanyzat keze|ésében lévő
terĹilten helyezkedik ol, így az infoľmációs táblakkal kapcsolatos kérését résztikľe
továbbítottrrk.

A kijnĺi|ágítás hianyosságival kapcsolatos felvetésérc tźljékoztatom, hogy a Polgĺírmesteľi
Hivata| munkatarsai többszĺir taľtottak helyszíni bejáľást keľülettinkben, amely sorĺín a Kiss
József utca közvilágítását is felméľték. A vizsgálat soľiĺn megállapítottiík, hogy az utcai
kozvilágitás az on által említett utcában nem megfe|elő, így azt je\ezték a budapesti
kilnĺilágítźls üzemeltetésért felelős Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft-nek (a továbbiakban:
BDK). A BDK ezt követően tájékoztatta onkoľmźnyzaiľtkat, hogy a Kiss József utca
kilzvilágításanak javitasa csak nagy kĺiltségigényti benńazással lehetséges. A finanszírozás
lehetőségét onkoľmanyzatunk _ a főváĺossal egyezteVe _ folyamatosan vizsgáIja, így
reményeink szerint mihamaľabb megvalósíthatóvá válik a közvi|źęítás fejlesztése a Kiss
Józsefutcában.

Az idei év során _ Budapesten egyediilálló módon _ haľom teriinkre hangos téďigyelő
kamerĺíkat építethink ki. A pozitív tapaszta|atok alapjrín a Jőzsefvźlrosi onkormźnyzat cé|ja,
hogy a jőzsefuĺĺrosiak _így u on _ biaonságanak megőrzése érdekében további helyszínekľe
kerĹiljön ilyen eszkoz. Biztosíthatom, hogy a téľfigyelő kameraľenđszer korszerűsítése és
bővítése során figyelemmel leszĹink az On javaslataľa is.

onkormĺĺnyzatunk a jövő év során a Jőzsefvźrosi Egészségiigyi Szolgálat Auľóľa utcai
rendelőintézetétköze| l,2 mi|Iiźrđ foľintból teljese4 felújítja. A tervezés során nagy hangsúlý
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fektetrĹink a rendelőintézetben dolgoző orvosok javaslataira és észľevételeire, me|yeket az
épiilet meglewezésével kapcsolatban támasztottak. Ez azért is volt fontos, hiszen tudjuk, hogy
ok azok a szemé|yek akik közvetlentil fudjak közvetíteni a kerĹileti betegek igényeit a
felújítással kapcsolatbarl. Äz orvosok ezt több esetben meg is tették, így biztosíthatom, hogy a
keľületi lakók kívánalmai is kifejezésre kertiltęk atervezés során.

Remélem, hogy levelében foglaltakľa sikerült kielégítő vźůaszt adnom.

Budapest, 20|3. decembęľ 1 5.

Tisztelettel:--

1
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Iktató szrám : 27 - I | | l 20 |3
i.ĺUgyintéző: Turóczi Tímea
Telefon: 459-2583
Fax: -

e.mail : E,lt o czit@j ozsefu aľo s. hu

TárEv : Y źůaszl'ev é1 közmeghal|gatásra

Tisztelt Asszonyom!

Kĺiszönjtik, hogy megtisztelte onkoľmanyzatunkat és a 2013. évi közmeghallgatĺĺsra
felszólalrĺst lntézett hozzállk. Engedje meg, hogy a felvetésefue az alábbiakban foglďjam
cissze válaszomat.

onkormĺĺnyzatunk az Európa Belvaľosa Pľogram keretében foglalkozik a Palotanegyed
forgalomtechnikai kérdéseinek vizsgálatáva|. Az elmúlt években _ a lakossági forumokon
megvitatva - több terv is készült annak megvá|toztatása ügyében. Ennek megfelelően a jövő
évben is töľténnek változások, melyek mindamellett, hogy pozitív hatĺíssal lesznek a
lakókcirnyezetre, a paĺkolóhelyek megtaľtasát és a nem kerĹiletben é1ő autófulajdonosok
Palotanegyedben tĺirténő parkolĺĺsát nehezítik meg.

A Képviselő-testiilet a kĺizelmúltban dtjntött anól, hogy tamogatja a Markus Emília utca
Rfüóczi útľa torténő megnyitóstít, Az Ílj csomópont kialakítása kijutási lchctőséget biztosít a
negyedből immaľ nem csak a Keleti pá|yalldvar, hanem az Erzsébet híd irrĺnyába is. A
Markus Emília utca megnyitásával, valamint a nyaľon bevezetett forgalomtechnikai
változtatĺísokkal az onkormányzatoélja, hogy az addigi nagyszńmú ótmenő forgalmat, így a
paľkoló autók szźlmź"/- cs<ikkentse, ezźita| javíwaa lakók életkörülményeit.

Tisztában vagyunk vele, hogy a közeľĹiletek komfoľtosítása bizonyos szĺmú paľkolóhely
megszÍĺnését vonhatja maga utźn, azonban onkormrĺnyzatunk minden kerületi fejlesztése
megvalósítása soľán törekszik a paľkolási lehetőségek bővítésére. Tájékoztatom, hogy
onkormanyzatunk vizsgá|ja további parkolóhelyek kialakításĺának lehetőségét a
Palotanegyedben megvalósuló közel 1 milliaľd foľintból folytatódó Európa Belvarosa
Pľogram II. titeme soriĺn. Tervek készülnek a Bródy Sandor utca, a Somogyi Béla utca és a
Rökk Szilĺáľd utca áúépítésére, ahol lehetőség szerint a forgalmi-, és parkolási ľend
ľacionalizálása mellett - a lakók éľdekeinek megfelelően - további parkolóhelyek kialakítása
is megvalósíthatóvá válik.
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Önkoľmanyzatnak a Palotanegyed fejlesztési pľogramjában megjelenő legfontosabb

kömyezeti célją hogy a keľĹilet közteriilętei és épületei megfelelő környezetet jelentsenek a

megújuló negyed tĺáľsadatmĹgazđasźryi véůtozásainak. Alapvető törekvés tehźń a keľĹilet

kdzteľületeinek, zölđfelĹileteinek mennyiségi és minőségi növelése, vonzó, korszeríĺ és

fenntaľtható lakókörnyezet létrehozása lehetőség szerint a paľkolóhelyek megtaľtásával,

valamint esetleges nĺjveléstikkel egyĹitt

Remélem, hogy levelében foglďtakľa sikeľĹilt kielégítő vźiaszt adnom.

Budapest, 2013. dęcember 10.

.,
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Táľgy : Y źůasz közmeghallgatásra

Iktatószám : t 6-| 67 3 120|3.

IJ gy intézi5 : Kaľoly Veľonika
Telefon: 459-2595
e-mail : karolyv@j ozsefü aros.hu

TÍsztelt Asszonvom!

Köszcinjtĺk, hogy megtisztelte onkormźnyzaĺtnkat, és a 20t3. évi közmeghallgatasra
kérdésével hoz.záĺlk fordult. Engedje meg, hogy aza|ábbiakban foglaljam össze válaszomat.

Az országgyíilés annak biztosítísa érdekében, hogy a kizszo|gáitatĺások végfogyasrtői
arainak csökkenése ténylegesen megvalósuljon megalkotta és elfogadta a rezsicsökkentés
végrehajtasaról szóló 2013. évi LIV. tĺirvéný. A törvény preambuluma ňgzít| hogy -az
orszźrygyíilés biztosítani kívánja az indokolatlanul magas lakossági terhek mérséklését,
aminek egyik eszköze annak elérése, hogy a közszolgáltatasokhoz va|ó hozzźférés
lehetőségét klzarő|ag jogszabályban meghatiározott esetekben kor|átozza az egyes
szo|gźltatÁsoknak a |<ĺfizethetetleniil magas költsége. A ľezsicsö,kkentés fontos cé|ja a
lakosság életszínvonalĺának javítása" illetve annak biztosítĺísa, hogy az emberek a
rendelkezésre ál1ó jövedelmek minél nagyobb részével szabadon gazdlálkodhassanak.''.

A ľezsicscikkentés végtehajtźlsa érdekében az Orszźtggyulés jövőre több tĺirvény módosítását
kezdeményezi, melyek cé|ja a rezsicstikkentés teljessé és pontosabbá tétele, valamint a
fogyasztóvédelmi rendszer megerősítése. A benyújtott javaslat szerint a tfusashźnak közĺis
képviselőinek jövőre kötelező lesz ĹíjékońatnL a lakókat arról, hogy havonta pontosan
merĺryit ťtzettek és meruryit spóroltak a ľezsicsökkentéssel a közös kiadrĺsokból. Az adatokat
minden év februáľ 15.ig ki kellene fiiggeszteni a tarsasházban.

A tarsashazakban az épil|et fő díjfizetője maga atźrsashźz, a közĺĺs költség mértékéről pedig
a közgy(iés đönt. A közgyrĺlési hatźrozat a|apján elfogadott kĺjzös költség tartalmazza _
többek k<izött - a ľezsicsĺikkentéssel érintett szolgáltatasok díját. Vagyis a ľezsicsökkentés a
ktizĺis költség méľtékében is meg fog mutatkozni, amelynek éľvényesítésére az évzźrő
közgyĺĺlés elfogadását követően a20|4. évben kerülhet sor.

|082 Budapest. Baross u.63_67'. Te|eíon: 06 | 45g 2|00 . E-mai|: po|garmeste@jozsefuaros. hu . wwwjozsefuaros. hu 1
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Tájékoztatom továbbá, hogy életkĺiľülményeinek további jobbítĺsa érdekében 20|3. évben

az a|ábbitámogatasi formák igényelhetőek a Családtámogatĺsi lĺodan:
. alkalmanként nyújtható átmeneti segély azon jogosult részéte, aki önmaga, illefue

csďádja létfenntaľtásrĺľól más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként
jelentkező többlet kiađásai _ ktilönösen betegség, elemi kĺáľ - miatt anyagi segítségre

szorul. Jövedelemh atźr 7 |.250.. Ft] fő havi nettó j övedelem.

- lakásfenntaľtási kiadásainak csökkentéséľe lakásfenntartási támogatás igényelhető, a

tamogatźs 1 évre keriil megál|apitźsra, mivel ez a kózĺrĺuvek felé átutalt pénzbeli
ellátas, mellyel a kifizetendő szźĺrĺra összege csökken. Elsősorban a lakhatást

biztosító ľezsikĺiltségek csĺikkentésére állapítható meg. Jövedelemhatáľ 71.250.-

F tl fo gy asztási egys é g.

A fenti tamogatások elbírálása éľđekében kérelmet szĹikséges benyújtani az azt igénylőnek.
A kérelmeket postĺĺn vagy személyesen nyújthatja be a Józsefuarosi Polgármesteri Hivatal
Családtrĺmogatĺĺsi Iľodájĺán (1082 Bp., Baľoss u. 66-68, bejĺĺľat a Német u. felől)
iigyfélfogadási időben. Ügyfélfogadás: hétfő 8.15-18 óra, keđd és cstitöľtök 8.15.16 óra,

szerda 8.15-16.30 órą péntek 8.15-1 1.30 óra.

Kéremtájékoztatasomszívestudomásulvételét.

Budapest, 20|3. decembeľ 17.

l.'*o'
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Iktatószĺm: | 6-|67 3 l20 13 .

IJ gy intézćl : Krároly Veron ika
Telefon: 459-2595

e-mail: karolyv@j ozsefuaros.hu

Tĺsztelt Uľam!

Köszönjiik, hogy megtisztelte onkormányzatunkat, és a 20|3. évi közmeghallgaüísra
felszólalást intézetthozzÁĺlk. Engedje meg, hogy felvetésére az a|źtbbiakban foglaljam ĺĺssze
vá|aszomat.

A Budapest, VIII. keľtileťTav asarĺezó 6. szátm alattihźaelidegenítését a lakók źita| a|álrt és
benyújtott vételi szándéknyi|atkozat alapjal a Kisfalu Kft. Ertékesítési kodája
kezdeményezte a tĺĺrshatóságok megkeresésével. A tĺĺrshatóságok akkor azonban rigy
nyilatkoztak, hogy az elidegenítést nem javasolják.

A Gazđálkodĺĺsi, Keriiletfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőľző Bizottság
27t/2010, (III. 03.) szĺmú hatźrozata alapjĺín azingat|anra vonatkozóan elviekben tálmogatta
a Magyaľorczźryí Roma Parlament, a Phľalipe Alapítvĺíny _ Ftiggetlen Cigány Szewezet, a
Miivészkert - Martsa Miiteľem, az Amaľo Drom és a Szindikáfus szervezetek źt|ta| jegyzett,
előzetes haszrosítasi tervben leíľt integnílt közösségi kultrľális központ léÍehozásźLt.

Az azőta eltelt időszakban több javaslat is született az épület helyzetének megoldrásaľa

azonban a hasznosítríssaĺ kapcsolatos elképzeléseinket nagyban ĺehezíti,hogy az épületben
elhelyezkeđő helyiségeket haszľrźlő több civil szervezettel sziikséges a megegyezés. Az
egyeztetések jelenleg is zajlanak, annak |ezfuu|tát követően Eld az onkoľmĺĺnyzat a lakasok
értékesítésľe vďó kijelöléséről dtintést hozľli. Jómagam is azt szorgalmazom, hogy a heLyzet
minél hamarabb megnyugtatóan rendeződjiin. A tĺáĺgyalĺĺsok eredményéro| a Kisfalu Kft.
munkataľsai fogiák közvetlentil tájékoztahi ont.

Kérem tajékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Budapest 2013. december 17.

ffi:b"\
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Tárey: Y źiasz közmeghallgatásľa

Tisztelt Uľam!

Köszöąitik, hogy megtisztelte onkormanyzaĺrnkat, és a 2013. évi közmeghallgatásľa
kérdéssel foľdult hozzźtĺk. Engedje meg, hogy kéľdésére az alábbiakban foglaljam össze
vźůaszomat.

Fontos eredményĹink, hogy a keľĹiletĹinkben valósul meg - 30 milliĺírd forintos állami
beruhazassal _ a Ludovika Campus fejlesztése. A fejlesztés eredményeként az Egyetem
mjĺkĺidéséhez szfüséges befogadó és kiszolgáló létesítmények keľiilnek elhelyezésľe, így
többek között a Diószegi utca38.42. szźtm alá _ két telek összevonĺásávď _ költözik majd a
Budapesti Rendőr.főkapitanyság Rendészettudomrínyi Kar speciális oktatĺási épülete és
kollégiuma. Annak ellenéľe, hogy az Ön lakóéptiletét kö.zvetleniil nem éľinti a beruhźzás, az
új éptilet felépítése bizonyátranagymértékben javítja azon lakóépületének köľnyezetét is, és
tovább növeli az egész utca és a köľnyék közbiztonságát.

Tájékoztatom, hogy a lakbérek méľtékének változźsa a minđenkor hatlályos önkormĺínyzati
rendeletek alapján töľténik. osszehasonlítva a többi kerütet adataivď Józsefvĺáľosban az
egyik legalacsonyabb a költségelvíi és a piaci alapú lakbérek mértéke, és nincs miás olyan
ffivárosi keľĹilet, aho| az elmult hat évben a szociális lakbérek mértéke egyiĺltalián nem
vźitozott.

Tekíntettel alĺą hogy levelében jetezte igényét a személyes konzultációľą tájékoztatom,
hogy minden hónap 2. szeńátján fogadőőráú tartot melyre bejelentkezhet a 459-220|-es
telefonszłĺmon. Várom j elentkezését.

t3

Iktatószám z 16.|67 5 /2013.
U gy ntéző : Kĺároly Veronika
Telefon: 459-2595
e.mail : karolyv@j ozsefuaľos.hu

Budapest, 2013. december 17.
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Iktatószám : | 6.1 67 6120|3
,ĺi gyintéző : Lendvay József
Telefon: 06-l I 459 -227 8

Fax: 06-1/333-1675
e-mail : lendv aij @jozsefu aros.hu

Táľgv: Válaszlevél közmeghallgatásra

Tisztelt Asszonyom!

Kĺiszöqjfü, hogy megtisztelte onkormányzatunkat és a 20t3. évi kozmeghallgatásra
észrevétellel fordult hozzćlĺtk. Levelében jelzi, hogy kĺizteľület-rehabilitációval, viĺrosképpel,
valamint közteriilet-feliigyelet munkájával kapcsolatban szeretne javaslatokkal élni. Engedje
meg, hogy rĺividen tájékoztassam ont a keľĹiletben folyó beruhrŁásokról és Közterület-
felügyeletet érintő változásokĺól.

KeniletÍink egyik leghátĺźnyosabban érintett részén, a Magdolna negyedben immaľ a III.
titeménél taľt a felujítas. Ez az iitem _ mindezidáig a legnagyobb méľtékii _ ĺjsszességében 4
milliárdos ľehabilitációt jelent. Itt többek közĺitt megújul a Teleki, aKtlvfuia, a Fiumei út és
Dobozi utca között ta|áIhatő ugyrĺevezeľt FiDo tér, több kozĹlt, 13 tiírsashaz és 28
önkormányzati bérhaz is. Emellett szociális jellegű képzések és rendezvények keľülnek
megszervezésre az ott lakók érdekeit figyelembe véve. Mindezkoze| |2.000 polgáľt éľint.

Szólnunk kell tĺlbbek kózött a Palotanegyed páIyźnaton elnyeľt mintegy 2 mill|iarđ foľint
értékíi felújíüísĺĺról, valamint az ifiabb, hamarosan e|kezđt5d(5 kozel 1 milliáľd foľintos
bensháztsról. A jĺĺvő évben befejezodo felújításokkal együtt a vaľosrész immlár nemcsak egy
polgári negyed képét fogja mutatni, hanem az egyetemuíros jelleget hangsúlyozva még tĺibb
élettel tölti meg azutcźkatis.

A keľtilet életében egy másik fontos lépés volt a Corvin negyed ľehabilitációja. Nagyľészt
magánberuhźzásbő| ugyan, de önkoľményzati közremiĺködéssel teljesen megvźltozott egy
korábban elhanyagolt kerületrésziink. Az újonnan elkészült és folýatas a|att Iévő Corvin
Sétannyal egyiitt, mźlt egy meľőben más, a 2l. század' színvonaliĺnak megfelelő
vaľosnegyedet hozunk létľe.

Fontos eredményiink, hogy a keľiileftinkben az orczy negyedben valósul meg _ 30 milliĺárd
forintos állami beruhazássa| _ a Ludovika Campus fejlesztése. Mindezze| paľhuzamosan
onkormányzatunk is egy, a negyed teljes viĺľosrehabi\itáciőját szo|gá|ő koncepción, illetve a
me gval ó s ít ásho z szfü sé ge s p ály tzaton do l go zik.

Természetesen varosunk cisszes többi negyedében is zajlottak, illetve zajIanak beruházások.
Így hamarosan befej ęződik a Teleki téri piac teljes újjáépítése, a II. Jĺĺnos PáI pápa tét
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megújítása az uj mettómegállóval, az Erkel Szíĺ.hźuzaI és a téľen ta|źlhatő játszőtérre|
egyiitt. A jövő év soľán a jőzsefvárosi egészségiigyi szo|gá|tatásokat az Auľóra utcai
rendelőintézet I,2 milliĺĺľd forintos fe|tljításával teljesen megújítjuk. Terveink szerint a Négy
Tigris Piac bérleti szeľződésének felmondásával és a helyéľe tervezett Spoľtközponttal ped.ig

közvetlenül és közvetetten is csökkentjfü a bűnĺjzést' növeljiik az aďőbęvételeket és
elősegítjfü a teľĹilęt fejlődését.

A keľĹilet egészétérintő beruhazásokból jól lźúhatő tehát, hogy azonkormányzatvezetéséve|
minden erőnkkel Józsefuáľos teljes újjáépítésén đolgozunk. Mindezekhez az
intéż<edések<hez hozzátartozik a polgarainkkal való közvetlen tĺjrőđés, mindennapjaik
segítése.

A Józsefuaľosi onkoľmźnyzat kiemelt céIja, akoztísztasággal összefüggő szabá|ysértőkkel
szembeni hatékonyabb fellépés, ennek érdekében a közteľĹilet-felügyelet és a Józsefuaľosi
Vĺíľostizemeltetési Szo|gáIat kĺjzĺjs kányítás alá keľiilt. Célunk, hogy a megujult szewezeti
strukturávď j avítsuk Józsefuáros közbiĺons ágát és koztisztaságźi.

Az onkorm źnyzat vezetése örömmel vesz minden segítő szríndékú lakossági javaslatot,
észrevételt, amely az é|hetóbb Józsefuaros megteremtését szo|gálja, hiszen célunk, hogy a
lakókkď köztisen, az ó igényeiknek megfelelően építsfü tljjáJőzsefvarost.

Kéremtájékoztatasomszívestudomásulvéte|ét.

Budapest, 2013. december 16.
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Iktatószám: ...... ...l20..
,ŕi gyintéző : Szalontainé Cserveniĺk Aľľra
Telefon: 459-2535
Fax:333-1765
e-mďl : sza|onta@jozsefu aľo s. hu

Tisztelt Uram!

Kösztinjiik, hogy megtisztelte onkormányzainkat és a 2O|3. évi közmeghallgatásra
kérdéssel fordult hozzári<. Engedje meg, hogy a feltett kéľdéseiľe az a|źhbiakban foglaljam
cjssze vćiaszomat,

A nagy múltu Ganz-MÁVAG gyáľteriilete folyamatos átalakuláson megy keresztül. A
42059| m2 teriilettĺ ingatlanból az onkormźnyzat tulajdonába kerĹilt _ adásvételi szerződ'és

iftjan _ egyrészt a Bláthy ottó utca 35. szźtm alatti Kincskereső Napkĺizi otthonos ovoda,
mźsrészt _ ingyenes átadással - a Golgotatérhez csatolt köZteľĹilet. Az említetteken kívtil a
Ganz-vĺÁvAG gyáľteľületen az onkorm źnyzatnaknincs más tulajdonjoga.

Az ađőzással kapcsolatos felvetésére az aIábbiakľól tájékoztatom.

Az adőzÁs rendjéről sző|ő,2003. éi XCII. tĺiľvény (a továbbiakban: Aľt.) 52.$ (1) bekezdés

éĺtelmében a Jőzsefuárosi Polgármesteri Hivatal Adóhatóságanak tudomásrĺľa jutott adatokat

nyilvantaľtj a és megorzi. Az Art.53.$ (1) bekezdése a|apjźn adótitoknak minősül az adőzást

érinto tény, adat, köľiilmény,hatźtrozat' végzés, igazolás vagy más iľat.

Fentiek éľtelmében tehźú az Adóhatóság a GanZ-MÁVAG gyáľteľĹileten a nem lakiĺs cé|jára

szolgá|ő ingatlanok trrlajdonosai, mint építrnényadó fizetési kötelezettséget teljesítő név szerinti
adőzők vonatkozásźtban a nyilvĺántaľtoÍt és az adőzők áltď teljesített adóbevételek tekintetében

információt nem szo|gźůtathat.

A kertileti he|yi adőnatás nem funkció szerint töľténik, hanem vďamenný nem lakas cé|jara

szo|gźiő helyiség adóköteles a kerüleftinkben. A he|yi ađőťuetésre kötelezett a törvényi

rendelkezések alapjan az' aki a naptaľi év első napjĺín az építmény tulajdonosa. Tĺjbb
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Táľey: Y źůaszlevél közmeghallgatásra

lDŐ'SBAnÁľ &
oľĺronnĺÁľĺvzĄr" ffi

szedliczkyne
Ceruza



B U DAPESľ pŐvÁnos Vl l l. reR Ü lrĺ ]ozserv Anosl o N roHľr'ĺÁnvz,łĺ

" DR. rocsls ľĺÁĺÉ
l,oLGl.ĺ{MEsTEĺt

tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hanyadaik aľányában adóalanyok. Amennyiben az

építményt az ingatlan-nyilvantaľtásba bejegyzett vagyoni éľtékű jog terheli, az alrlak
gyakorlásara jogosult az ađő a|arrya. Az ađő méľtéke egységes, 2011'. január 01-jétől az adő

aIapjaazépítméĺy adókotelezettség alá eső minden egésznégyzetmétere után 1.580,- Ft/rnf .

Az építményadóról szőIő 55/2008.CXI.06.) szźlmű önkoľmányzati renđelet alapjan az

építményad őt az Adőható s ág b evall ás al apj ĺĺn kivetés sel á|Iapítj a me g.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2013. december 13.
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PoLGÁRMESTER

F.ánkuly Zolitánné részéľe

fankulyne@.gmail.com

Iktatő szźrĺl: | 6 - I 683 l 20 | 3 .

Ügyintéző: Károly Veronika
Telefon: 459-2595
e-mail : karolyv@j ozsefu aros.hu

Táľgy : Y áiasz közmeghallgatĺĺsra

Tisztelt Asszonvom!

Köszöĺ{fü, hogy megtisztelte onkoľmányzatunkat, és a 20|3. évi ktĺzmeghďlgatásra
kérdéssel fordult hozzźt.lk. Engedje meg, hogy aza|étbbiakban foglaljam ĺjssze válaszomat.

A Budapest VIII., Magdolna u.20. szźtm a|atti épület, 100%-os önkormanyzati tulajdonban
lévő épület, amely részt vesz a szociális célú _ közel 4 milliárd foľintból megvalósuló .
viĺľosrehabilitációs Magdolna Negyed III pľogramban. Az éptilet a felujításra kijelölt
épületek kozé tartozik. Tekintettel arra, hogy a tĺíľsashazban a műszaki problémfüon felül
szĺĺmos szociális, egyiittélési és közbiztonsági probléma is van, ezértaz kiemelt kezelésben
ľészesiilő _kĺízis épületként vesztészt a programban.

A felujítási munkálatokat megelozően ezęknek a pľoblémrĺknak a kezelését céIző, a felújítás
megvalósítĺísát veszé|yeztetó kockĺázatok csökkentését szo|gáiő intézkedés csomagot
dolgozott ki az_ onkormányzat képviseletében eljaró - RÉvs zn.

Az ęIőzętes tervek szerint az épii|et felújítrása 20|4 e|ső negyedévében kezdődik, amelyet az
onkormĺĺnyzat lakásgazdálkodásával megbízott Kisfalu Yagyongazdálkodó Kft. bonyolít
majd le. A felújítás idejére a bérlőket vfuhatóan nem kell majd kikĺiltöztetni. A felújítás
vĺáľhatóan 2014. december 31-ig befejezodik, amikoľľa is a Magdolna u. 20. szźtm alatti
tźrsashźz telj es e gészében megúj ul maj d.

Az épiilet felújításara tekintettel, az iĺgatLarĺban lévő bérlakások, igy u on béľleménye sem
keľiilhet értékesítésre.

Béľleményének bérleti jogát,a jelenleg hatályban lévő Budapest Józsefuarosi onkormźnyzat
tulajdonában álló lakások béľbeadásanak feltételeiről, valamint a lakbéľek mértékéľől szóló
1612010. (III.08.) szĺĺmú renđelet 11/A.$-a által nyujtoff lehetőségek ďapjrĺn, péiyénaton
kí\rĺili minőségi lakáscsere keretében, illetve az 1993. évi L)O(VIII. törvény (Lakástörvény)
29. $-a által biztosított jog alapjan, magánforgalomban létrejövő állampolgaľi cseľe
keretében is elcserélheti.
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PoLGÁRMEsTER

A minőségi lakascseľével kapcsolatosan azonban fontosnak tartom megemlíteni, hogy a
minőségi lakáscserę soľán, elsősorban azon bérlők minőségi cserekéľelme támogatható, akik
egyrészről vállaljfü a hatályos rendeletben előírt kötelezettségek teljesítését, valamint a

cseľe folyarnźn leadandó lakĺások műszaki jellemzői megfelelnek a lakĺĺsgazdálkodási
koncepció igényeinek (mtíszakilag korszerÍi, fenntaľthatő, maghatźnozott nagyságrendű és

komfoľtfokozatu), illetve a|akésgazdálkodás napi feladatainak ellátását elősegítik.

Kérem, hogy bérleményével kapcsolatos kéľdéseivel keresse meg a Kisfalu Kft. (1084

Budapest or u. 8.) Lakasgazdzlkodási Irođájźĺt, ahola munkatĺĺľsak teljes könĺ felvilágosítást
tudnak adni a feltett kérdéseire.

Kéremtájékoztatasomszívestudomasulvételét.

Budapest, 2013. december 17.
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Tĺíth Péteľné

Budapest
Práter u. 9
1083

Tárgy : Y áIaszlev él közme ghal l gatásľa

Iktatószám : I 6 -, ;"l,|20 13

IJ gyintézó : Lendvay József
Telefon: 06-I I 459-227 8

Fax: 06-1/333-1675
e-mail : |eĺdv aij @jozs efu aľo s. hu

Tisztelt Asszonyom!

Köszönjtik, hogy megtisztelte onkormanyzatunkat és a2013. évi kĺizmeghallgatásra kérdés-
sel fordult hozzźnk. Engde meg, hogy a feltett kéľdéseire az a|ábbiakban foglaljam össze
vźiaszomat.

A levelében em]ített Prátęr utca 6-8. szám a|atti ingatlanokat az onkoľmányzat építési
beruhźzás cé|jfuaf007-2008. években értékesítette. A vevő _ a Próter ő' Befektető és Ingat-
lanfejlesztő Kĺt. _ megkezdte ugyan az épitkezést, de vélhetően a gazđasági válság hatásai
míatt ťlzętésképtelenn é vźit, így u építkezést felbehagyta, amely a mai napig ugyanabban az
állapotban |áthatő. Tudomásunk Śzerint a nevezett céggel szembęn a Fővárosi Tĺiľvényszék
2013. november 18. napjan kijzzétett végzésével csődeljárást ľendelt el.

Megértjük, hogy az építési teľĹilet és a paľkolő |átványa 5 év utĺíľrmĺĺr ľęndkívü| zavarő, de a
magánteľületen létrehozott paľkoló vonatkozásźban korlátozottak az onkormĺĺnyzat |eheto-
ségei. Mivel a kéľdéses telek magánfulajdonban á||, így az onkormányzatnak_bar azolđfe-
liiletek ncivelését kiemelt fontosságúnak tartjuk _ nincs törvényes lehetősége aztpaĺk,ká, a|a-
kítani.

Itt szeretném megemlíteni, hogy az on áltat je|zett problémfü nem egyediek. Korábban
számos önkoľmĺĺnyzati tulajdonú ingatlan a kerĹĺlet fejlesztése érđekében keriilt éľtékesítés-
re,azonbanagazdasźąi vĺĺlság miatt sziímos építési vállalkozás vźitfizetésképtelenné.

Bízunk benne, hogy a levelében érintett ingatlan fulajdonosĺánakpérmigyi helyzete a csődel-
járĺás sorrĺn rendeződik, ami atewezett épületek mielőbbi megvalósulását eredményezi majd.

Koztisztasággal kapcsolatos észrevételére tájékoztatom, hogy a Jőzsefvárosi Közteriilet-
felügyelet és Vĺĺrosiizemeltetési Szolgźiat (a továbbiakban: JKfVSZ) információi ďapjĺín a
Práter utca on által említett szakaszáú a Budapest Esély Nonprofit Kft. munkatĺĺľsaival kö-
zösen, minden hétközrrap egy alkďommal, teljes terjedelmében végigtakarítják. Emellett
héwégén, munkaszĹinetĹ és Ĺinnepnapokon szabad kapacitiás terhére, vagy lakossági bejelen-
tés alapjan végeznektakarítást a levelében említett utcában.
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Tájékoztatom továbbá,hogy _ aköztisztaságihe|yzet rendezése éľđekében _ észľevételeit
továbbítottuk a JKfVSZ vezetője felé, aki ígéretet tett an4 hogy külĺln ťrgyelmet fordÍtanak
az On á|ta| je|zett teľtilet tlsztźntartźsára.

Biztosíthatom, hogy onkormányzainkminden lehetséges eszközével aľra töľekszik, hogy a
józsefuĺáĺosi lakosok kĺiľnyezetét szebbé és biztonságosabbá tegye, ezért minđent megte-
szĹink annak érdekében, hogy a keriiletben tapaszta|ható hasonló jelenségeket megsziintes.
sünk.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2013. december I 0.

Tisztelettel:
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Minczeľ Fľigyes Jĺózsef

Budapest
Apáthy Istvan u. 8/a. 2. em.2.
1083

Táľgy : Y á|aszlev él közme ghallgatźsra

Tisztelt Uľam!

Köszönjfü, hogy megtisztelte onkormáĺyzatunkat és a 2013. évi kĺizmeghallgatásľa
kérdéssel fordult hozzánk. Engedje meg, hogy a feltett kérdéseire az a|ábbiakban foglaljam
össze vá|aszomat.

Józsefuĺíros újjáéptilése _ ahogyan on is leíľta _ folyamatos. Folyamatosan újulnak meg
közteľületeink, útjaink a kerület egész területén a Palotanegyedtől, a Rfüóczi téren át az
orczy parkig. Az onkoľmźnyzat jelenlegi vezetésévęl mindęn lehetőséget megľagadrrnk
a"lĺa, hogy Józsefuaros minđen utcája, minden egyes szeglete megújulhasson. Eppen ezéľt
érdemelte ki méltán, hogy Józsefuaros az egyik legsikeľesebbenpá|yźnó keľület.

A Bókay és a Tcjmő utca felújít ásźra a tervek elkészültek, a kivitele zés 2014 tavaszán
vźnhatő.

Tájékoztatom egyúttal, hogy a Corvin Sétány Program nem az onkoľmĺínyzat |llbájábő|
lassult Ie, azonban mind a befektető mind az onkormanyzat céIja az, hogy a negyed
fejlesztése tovább folýatódjon. Egýttal a Corvin Sétány mindkét üteme sorĺín aberuháző
méLygarázst is kialakított az éptiletek alá.

A Szigony utcai esőviz elvezetési pľoblémák kapcsán tájékoztatom, hogy az a Fővárosi
Csatomźnźlsi Múvęk bęrvházásźlban valósult meg.20|3-ban a közút üzemeltetője a Klinikák
metrómegálló kijáľata előtt több alkalommal is tisztította a felszini vízelvęzętőket és a
folyókakat. Amennyiben az úttesten ismét megállna a csapađékviz, teľmészetesen
hibabej elentéssel éltink majđ az Főváľosi Csatománási Művek felé.

A paľkolási zőna bővítésével kapcsolatos kérdésére tájékońatom, hogy a Képviselő-tęstĹilet
dĺint<itt aľról, hogy a Nagyfuvaros utca _ Tavaszsrlezó utca _ Szílz utca _ Baross utca -
Horváth Mihály tér - Futó utca - Ülloi ĺt _ Koranyi Sĺĺndoľ utca _ Illés utca _Ká|vźriatér _
Kaľácsony Sándor utca _ Népszínhaz utca źita|hatźro|t teľületen és a hatĺíĺoló utakon bővíti
a parkolás-gazđá|kodási rendszert, amelynek bevezetéséľe vaľhatőan 2014. április l-jével
keľĹil sor.
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' DR. rocsls ľ,tÁĺÉ
PoLGp.riME5l ['ĺt

A kĺjzbiztonság javitása is éppen olyan fontos és kiemelt cé|ja az onkormĺányzat jelenlegi
vezetésének, mint az utak vagy kózterületek megújítása, hiszen mindezek szęľves részét
képezik Józsefuáros újjáépülésének. Eppen ennek érdekében pá|yánvnk a
Belügyminisztériumtól támogatásra térťĺgye|ó-kamerák fejlesztéséľe és a jelenlegi rendszeľ
kibővítéséľe. Célunk, hogy a közeljövőben teljes könĺ legyen Józsefuaros lefedettsége.
Bízom benne, hogy a minisztérium is támogatj amajď az e|képze|éseinket.

Aľról is szęretném tźljékońatni, hogy a Józsefuárosi Közteľület-felügyelet és
Városiizemęltetési Szolgálat és a Polgáľőľség etnikai összetételével kapcsolatban
tájékońatom, hogy a Jőzsefváľosi onkoľmźnyzat és intézsnényei nem vezetnek és a
vonatkozó ttirvényi ľendelkezések értelmében nem is vezethetnek nyilvantartźst a keľület
érdekében dolgoző munkatarsak nemzetiségi hovatartozásźrő|, így ilyen adat nęm áll
rendelkezéstinkĺę. Felhívom a figyelmét, hogy az iĺfotmációs önĺendelkęzési jogról és az
információszabadságról szóló 20|I. évi CXII. törvény 3. $ 3.a) pontja értelmében a
nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó személyes adat különleges adatnak minősül, annak
kezeléséľe szigoru tĺirvényi szabá|yok vonatkoznak.

A Sorsok Hźzáva| kapcsolatban feltett kérdésére tájékoztatom, hogy a Sorsok Háza kiemelt
kotmányzati beľuházás.Nagy öröm számunkĺa, hogy a jelenlegi koľmánynak köszĺinhetően
egy ilyen nagy hoľdeľejrĺ, töľténelmileg is kiemelt jelentőségű fejlesztés itt, Józsefuarosban
valósulhat meg.

A Négy Tigris Piac bezárása valóban egy újabb sikertöľténet Józsefuaľos életében. A piac
terĹilete ugyanakkor aMagyar ÁilamvasutakZÍt. tulajdonában ál1. A Ganz telepre áttelepült
kereskedők ellęnőľzésével kapcsolatban a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, va|amint az
Áĺamĺ Népegészségugyi Tisztioľvosi SzolgáIat munkatársai rendszeres ellenőrzéseket
végeznek.

A Kaľácsony Sándor utcában toľténtekkel kapcsolatban tĄékoztatom, hogy az
onkormányzat minden esetben, amikoľ ez szfüségessé válik, jelzéssel ét a
közmiiszolgá|tatők felé, hogy az áIta|uk üzęmeltett közműhálózat felülvizsgtl|atát vagy
felúj ítását v é gezzék e|.

A Leonardo da Vinci v 32. sz. a|a|t megrongált Fiirst Sandor és Sallai Imľe ęmlékére źi|ított
emléktábla képét és taľtalmát a Polgĺírmesteľi Hivatal munkatarsainak sajnálatos módon
semmilyen aľchívumban nem sikeľült fellelniük, de köszönöm, hogy felhívta rá a
figyelmünket. Pótlásának kérdését továbbítottuk a Budapest Galéria fęlé, ľendőrségi
ĺyomozástól pedig információval nem ľendelkezünk.
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Tájékoztatom, hogy a levelében feltett azon kérdésekľe, amelyek közérdekű adatkéľésnek
minősülnek, az adatszolgáltatást a Polgármesteri Hivatal munkatarsai külön levélben küldik
meg.

Kéremtájékoztatásomszívesfu domásulvéte|ét.

Budapest, 2013. decembeľ 1 8.

Tisztelettel:,''i*osi Ü
r#
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" DR. rcocsls ľĺÁĺÉ s
PoLGÁt{MEST Eĺt

Tisztelt Asszonyom!

Kosz<lnjfü, hogy megtisztelte onkormányzatunkat és a 2O|3. évi közmeghallgatiĺsľa
észrevétellel foľdult hozzźľ'k. Engedje meg, hogy felvetéseire az althbiakban foglaljam
clssze váIaszomat.

KeľületĹinkben a ľendőrség mellett a Józsefuaľosi Közteľiilet-felügyelet és
VaľosĹizemeltetési Szo|gá|at (a továbbiakban: JKfVSZ) munkataľsai ľendelkeznek
jogosultsággal a koztisztasági szabályséľtések elkövetőinek felelősségre vonasában.
Tájékoztatom, hogy amennyiben az on áltď is említett cselekméný észlelnek, minden
esetben megteszik a szfüséges intézkedést. Fontosnak taľtom megegyezni, hogy a kerületi
közerÍilętek tisztasága nagy részben az itt élő és kutyát sétáltató emberek hozzáźilásán,
magatartásan is múlik, amíg a lakosságban nem erősĺiđik meg a lakókĺ!ľnyezetfü iłĺnti
igényesség és felelősségfudat, adđig a hatőság sem fuđ huzamosabb ideig tartó, látv'ínyos
eľedményt elérni, a tisztaság is csak ideig-óľláig tafthat. Teľmészetesen onkoľményzafixlk _
a ľenđelkezésére álló eszközökkel _ ahogy eddig is, enúźn is megtesz mindent annak
érdekében, hogy a keľÍilet utcái, terei minél inkább élhetőek, tiszták legyenek, és mindén
eĺĺe járó embeľ kutyapiszok keľülgetése nélkiil sétĺílhasson Józsefvarosban. Ennek
érdekében _ ahogy levelében on is említi _ a kutyatiľtilék összeszedéséhez a keľĹileti
lakosok részére miíanyag zacskőt bocsáfunk rendelkezésre, amely a JKfVSZ Leonardo da
Vinci utcai telephelyén vehető át, Az intézkedések mellett a koztisńasági helyzet további
javítása éľdekében megnĺivelttik a közterület-feliigyelő k |étszámát.

Ör<jmmel tź!ékoztatom továbbá, hogy a 2OI4. éwe tewezett köZterĹileti felújítások soľán
fontos szempontként taľtjuk számon, hogy a kerĹileti kutyatulajdonosok kulfurált
körülmények közĺltt tudják sétáltatni háziá||ataikat. Ennek érđekében új kutyafuttatók
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" DR. t<ocsls ľtÁľÉ
porcÁRMEsTER

kerülnek majd kiatakításra tĺjbb helyszínen, ttjbbek k<jzött a Teleki téren és a Horváth

Mihály téręn is.

Mindemellett fontos eređményĹĺnk, hogy a felügyelők munkáját a keľület egyľe több pontján

kihelyezett téľfigyelő kameľa, illetve további harom terĹinkĺjn nemľég kiépített - Budapesten

egyediilálló _ hangos térťĺgyelő kamera is segíti. Célunk, hogy a rendszeľt tovább bővítve
minél hatékonyabban megelőzhessĺink az on által említett és egyéb más szabáIyséľtéseket,

bűncselekményeket is.

Bízunk benne, hogy az onkormanyzatunk intézkedései meghozzźů< avźxt eredményeket, és

a kerületi lakosok számára is láthatóvá válik Józsefuaĺos újjáépüIésébe vetett hitĺink.

Kéľem tájékoztatasom szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2013. december I 2.

.,
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o DR. rcocss NÁrÉ
poĺ-cÁRľ,tEsTER

Tisztelt AsszonYom!

Köszönjük, hogy meg5tisztelte Önkormányzatunkat és a 20t3. évi kizmęghallgatasra kérdésse|

fordult hozzÁrk'. Engedje meg, hogy a feltett kérdéseire az alábbiakban foglaljam össze válaszomat.

A Budapest VIII' kerület, Baross u. 40. szám a|att ta|źl|hatő miĺemléki ingatlan, a Magyar Áilanr
tutajdonában és a SOTE kezelésében volt, jelenleg magántulajdonlrarr vau. Az elmrilt évękben

számos alkalommal érkezett megkeresés a lakosság részéro| a műemléki ingatlan állapotĺĺval és

sorsával kapcsolatban. Több ízben éľtesítettiik a fulajdonost és a Kulturális oĺoksegvédelmi Hivatalt,
mint felettes hatóságot a bejelentések tartalmáról és a jókarbantarľási kötelezettség elmulasztásáról.
A tulajdonos részéľől történtek ugyan intézkedések (bedeszkazott nyí|ászirók, árcserék stb.),

ameýek nem sokat segítenek azépli|etelhanyagolt állapotĺĺn és esztétikai |á.ŕ:ĺányźn.

A Kulturátis orökségvédelmi lroda trájékoztatása szerint az épülettel kapcsolatban engedélyezési
efĺárás van folyamatban magánkórhĺĺz építésére. A jogerös építési engedély érvényességi ideje

20I3.03.24-én lejárt, a tulajdonos kérte az e[já.ľäs felfiiggesztését és az épitési engedély

meghosszabbÍtását a szakhatóságĺ engedélyek beszeľzéséig.

A Horváth Mihály ter I7-I9. a volt MATÁV épület szintén magĺántulajdonbaĺr van.. A tulajdonos
táljékoz1atása alapján a mĺiemléki ingatlan homlokzatĺán az é|et- és balesetveszéIy elháľíĺĺsát
folyamatosan végzi és az ehhezszfüséges terület elkerÍtését 20l4.kł3zepéig taľtja fenn.

Remélem, hogy a közeljövőben mindkét miĺemléki ingatlan olyan befektetőte ta|ái, aki e|végzi.łz
épĺiletek felújíüását, megőrizve ľégi éľtéHiket ezźůtal. is emelve a kerület vrárosképi vonzerejét.

Kérem tź.i, ékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Ignácz Ibolya

Budapest
Mária utca 34. IV.3.
1085

Táľgy: Y átllasz kĺizmeghallgatĺĺsľa

Iktatószám : | 6 -| 67 4 l20l 3
IJ gyntézőz Szďontainé Cseľvenók Anna
Telefon: 459-f535
Fax:333-1765
e -mail : sza\oĺta@jo zs efu aľo s. hu

Budapest, 20 13. december I 7.
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oR. rocsls ľ'tÁľÉ
PoLGÁRMIsT[Í{

Gáboľ Máľia

részére
Budapest
Népszínhaz v 37. I. em. 3.

1081

Tá ľgy : Y á|asz kö zme ghalLgatźsr a

Iktatő szźtm: | 6 -| 67 2 l 20 | 3,
,ťj gyintézo : Kaľoly Veronika

Telefon: 459-2595
e-mail : kaľolyv@j ozsefu aros.hu

Tisztelt Asszonvom!

Köszönjiik, hogy megtisztelte onkoľmźnyzatuĺ,lkat' és a f0|3. évi közmeghallgatásľa,
kéľdésével fordult hozzźlnk. Engeđje meg, hogy aza|ábbiakban fogIďjam össze vá|aszomat.

A Jőzsefvźrosi onkoľmányzatnagy hangsúlyt fektet aľra, hogy az épttettköľnyezetet szebbé
és élhetőbbé tegye. Eppen ezért, hogy a Népszínhaz utca megszéptilhessen _ a kóze| 4
milliaľd foľintból megvalósuló Magdolna Negyed Program keretében töľténő
vĺĺľosrehabilitációval párhuzamosan _ mintegy 5 millió forint éľtékben 50 db viráglartő
oszlopot telepítĹink. Tekintettel arra, hogy a síĺľĹi kĺizmríhálózat miatt az utcábarl f;ísítísra
nincs lehetőség, a virágkandeláberek telepítésével fó célkittĺzéstink, hogy megújult
k<irnyezetet biztosítsunk egy kĺizponti, belvarosi teľiiletnek.

A Népszínházltca mellett a II. János PáIpápa tér felújítása is kiemelt célkitűzéseink kĺizött
szeľepel. A tér tényleges megújulását elsősorban a hamarosan megnyíló metľóállomás
kialakít.ásrához kapcsolódó fejlesztések jelzik, hiszen a metró építéséhez kapcsolódóan az
állomás környezetében felszíni beruhazások elkészültek, így a parkosítiás, a pihenőpadok
kihelyezése, valamint egy kutyafuttató is.
A tér másik feIén2014 tzvaszźn źltadásra kęriil a megujított j źńszőtér, tovább a teret hataľoló
k<jzutak felújítása is elkészül.
Mindezek mellett november 7-énköze| kétmilliárd forintos felújítást követően _ Józsefuaľos
236. szuletésnapján - rijra megnyílt az Eľkel Színház, mely reményeink szerint felpezsdíti a
kulturális életet a II. Jĺínos Pái'pápatéren, és köľnyékén.

A tarsashtuakd<aI kapcsolatos kérdésére tźtjékoztatom, hogy a tarsashrázak lakói áJtal
felhalmozott ktizös kĺiltség hátľalék ügyében kiztnő|ag a társashźz k<jzös képviselőjének
kezdeményezésére, a Tźnsashézi KözgY(i|és a hatĺírozatával jogosult a legalább három
hónapnak megfelelő közös koltség cisszegének befizetésével hátralékba kerÍilt tulajdonostárs
kúlön fulajdonának és a hozzá tartoző közös tulajdoni hanyadának je|zá|ogsoggal való
megterhelés ét kezdem ény ezni a hátľalék me gfizetésének biĺo sítékául.
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" DR. rcocsls mÁĺÉ
PoLGÁt{MÉ5l"EÍt

A ręndkíviili élethelyzetbe keľült józsefuarosi lakosoknak a felhalmozódott rezsihátľalékok
kezeléséhet onkormĺĺnyzatunk adósságkezelési tanácsadást és jogosultság esetén támogatást

nffit a Jőzsefvátosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ (1081 Bp., Népszírház u. 22. _

bejarut a Kiss József utca felől) keretén belül. Az ađósságkezelési tanácsadáson való
résnĺéte| ĺjnkéntes alapon, kéľelemĺe indul el, így amennyiben a hátra|ékos felveszi a
Központtal a kapcsolatot és jogosult adósságkezelési támogatásra, akáÍ enyhíthetőek is
lesznek a lakosok terhei.

Mindemellett a Csaláđtámogatasi Iroda munkatársai teljes köní felvilágosítást nyrijtanak a
kerületi támogatásokľól, azok igénybevételének módjaľól (1082 Bp., Baross u. 66.68,
bejarut aNémet u. felől). Ügyfélfogadás: hétfő 8.15-18 óľa, kedd és csütört<jk 8.15-16 óľa,

szerda 8.15-16.30 óra, péntek 8.15-11.30 óra. Fontos megjegyeznem, hogy a szociális
tiĺmgogatások igénylése is minden esetben kérelméľe történik.

Kérem tájékoztatźtsom szíves tuđomásulvételét.

Budapest, 20|3. decembeľ 16.

,)
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oR. rocsts ľtÁĺÉ Ý

po I-cÁĺtM ES l ÉR

Iktatószám: 04-....l20I3.
,ij gy ntéz(1 : Hegedtisné K. Annamáńa
Telefon: 459-2277
Fax:314-1416
e-mail : szocialis@j ozsefuaros.hu

Tĺsztelt Uľam!

Kĺiszönjtik, hogy megtisztelte onkormanyzafunkat és a 2013. évi kĺizmeghďlgatĺĺsra
kérdéssel fordult hozzźlĺ.lk. Engedje meg, hogy a tbltett kérdéseire az alábbiakban foglaljam
össze válaszomat.

Az adósságcsökkentési támogatássď kapcsolatban tájékoztatom, hogy Budapest Fővóros
VIII. kertilet Józsefyarosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete 3Il20|0. (V[.15.) számú
önkormĺányzati rendelete ďapjĺĺn adósságkezelési szolgáltatźstbiztosít, amely két részből áll:
egyészt adósságkezelési tanácsadásból, mĺísrészt péľzbeli támogatásbő|. Az onkormányzat
az adósságkezelési tanácsadást a Józsefuáľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ .
Családsegítő Központ keretén beliil mfüödteti, ott inđul az eljárĺás. A tanácsadĺĺs . a kéľelem
benyujtrásától kezdődően - hĺáľom hónapig taľt. A haľom hónapos együttmfüiĺdés alapjan a
Családsegítő Központ a kéľelemmel egyiitt összeállított dokumentációt megkiildi a
Józsefuaľosi Polgĺíľmesteri Hivatal Családtámogatási lrodája részére, ahol a jogosultsági
feltételek fennállása esetén a tźtmogatáts megállapításra kertil és ezt hatősági hatźrozat
formájában megküldik az Ügyfehek.

Fenitek éľtelmében tehźt az eljárás időtaľtama meghaladja a haľom hónapot, a hatósági
tĺgyintézési idő még további 2| ĺapotjelent. Amennyiben a kéľelmezo a szfüséges ĺinĺész
beťlzetését teljesíti és az eľről szóló igazo|ást bemutatja a Családtrĺmogatási Itodán, azt
követően újabb hatósági hatźrozat alapján keľül folyósításľa a tamogatas összege a
szo|gźt|tatő cég felé. A támogatás megállapítasát követően, amennyiben az adósság havi
ľészletekben keľĹil rendezésľe, az adőssźrykezelés időtartama a|att az igénylőnek legalább
havi egy alkďommď kapcsolatot kelltartania adósságkezelési tanácsadójával, amely soľán a
tanácsadó ťrgyelemmel kíséri az onĺész, vďamint a tĺíľgyhavi szĺĺmlĺák kifizetését, i||etve az
adósságkezelési megállapodásban foglalt egyéb feladatok betaľtását, amely
együttmfüödésről minden hónapban köteles tájékoztatĺl a Családtĺímogatási hodát.

l0g2 Budapest, Baros u. 63-67. ' Telefon: 06 | 459 21 00 . E-mail: polgarmester@jozsefvaros. hu . www,jozs"fuuror. hu I

BUDAPEST FOVAROS VIII.

Bakos Jĺózsef Úľ részére

Budapest
Népszínhĺíz utcaZl. fszt. 1.

1081

Targy: Y áIasz közmeghallgatasra

lDŐStsÁR-AT Ŕ
ÖruronnaÁľqyznľffi
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. DR. rocsls ľłRĺÉ
pot'cÁRMESTER

A Jőzsefuarosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ (Kiizpont) elérhetőségei:

1081 Budapest, Népszínhaz u. f2. _bcjćtrat a Kiss Józseťutoa tblol
Telefon: 333-0582
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő és szeľda: 08.00-18.00
Kedd és csütört<ik: 08.00-17.00
Péntek: 08.00-13.00

Hum ánszolgáltatási Ügyo saály Családtrĺmogatási Irođa elérhető sé gei :

1082 Budapest, Baross utca 66-68. (ügyfélbejaľat a Német utca felől)
Telefon: 459-2277, 31 4-1416
Ugyfetfogađasi iđő:
Hétfő: 8.15 - 18.00
Kedd és csütöľtök: 8.15 - 16.00

Szerda:
Péntek:
(Az utolsó sorszám azáĺás előtt fél őrával kerül kiosztásľa.)

A parkolóvď kapcsolatos kérdéséľe tájékoztatom, hogy Józsefurárosi Polgáľmesteľi Hivatal
munkatĺíľsai 20|3. dec. l2.én helyszíni szemlét tartottak a Tolnai Lajos utca l-3. sz. a|a|tí,

valamint a Népszínhźz utca2|. fszt.t. sz. a|atti ingatlanokbarl az Ön áltď je|zett vizesedés

miatt, megá||apítasľa kertilt, hogy a vizesedés kapcsán közvetlen életveszély nem ál1 fenn,

azonnali intézkedésre okot adó köľiilmény nincsen. A Polgáľmesteri Hivata| táĄékonatása

szerint a szorrrszéclos irrgatlarr tulajdonosát fel fogjak szólítani, aľľa hogy a3l2l20|2 CxI.8.)
Koľm. rendeletben előírt jókaĺbantartasi - ingatlanon megmaradt tlnfa|i szakaszźnak

rendbetétele _ kötelezettségének tegyen eleget. Mivel jelenleg csapadékvíz.elvezető

csatornáva|nem rendelkezik, így a szomszédos ingatlan fulajdonosanak kötelezettsége alaza
részek eltávolításą felújítása, valamint a megmaľadt melléképtilet tetőfelületéről a

csapadékvíz e\vezetése és telken belüli szikkasztás megoldása. Amennyiben ezek a
jókaľbantartási munkálatok nem történnek męg a megadott hatáľidőľe, tĺgy u tigyet a

Hivata| munkataľsai átteszik az Y. keľület Építéstigyi és oľökségvédelmi Hivatal -
Építé sfelĘye leti o sztáIy źůloz.

Kéľemtájékoztatźtsomszívestudomásulvételét.

Budapest, 2013. december I 3.
Tisztelettel:

diOst

)
|082 Budapest,Baross u'63_67..Te|eíon: 0ó | 4592| 0O. E-mai|: po|garmestel@jozsefuaros.hu. www,jozsefuaros.hu -

8.15 - 16.30
8.15 - 11.30

tĐŐSB]ARÁľ
onłKOľÄńÁN'YŽÄT
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[Ioľváth Mihályné
Budapest

II.Janos Pál pápa tér 11 .Z.em.3.

1081

KER Ü L ET )lzsrrv nRoS| oN roRĺłÁNyznr
oR. rocsls ľĺÁĺÉ

polcÁRMEsTER

Iktatószám : 04-13 419 12013.

TJ gy intéző : Lazámé Ki spál I l d ikó

Telefon: 459-2277

Fax:314-1416

e-mail : szo cia|is@jozsefr aľos.hu

Táľgy: K<izmeghallgatas

Tisztelt Asszonvom!

Köszcinjtik, hogy megtisaelte onkoľmźnyzatunkat és a 2013. évi kĺizmeghallgatásra
felszólalástíntézetthozzánk. Engeđje meg, hogy a felvetéseire az alábbiakban foglaljam össze
válaszomat.

Szomorúan olvastuk sorđt, azonban helyzetét megéľtve igyeksziink a rendelkezésiinkre álló
eszközökke| az on segítségére lenni. A lakásának frĺtéséhez az onkoľmźnyzat és a Kisfalu
Kft. intézkedése a|apján o|ajtadiźtoľ kihelyezésére van lehetőség, amely segítséget nyrijthat
téti fritési gondjainak megoldásához. Ezt a segítséget felajánljuk az on részére, így a Kisfalu
Kft. munkatiíľsai hamaľosan fel fogják ont keľesni ebben azigybeĺ.

A lakas, vonatkozásźtbarl felhalmozódott rezsihátralékok kezelését onkoľmĺĺnyzatunk
kiemeltęn fontos feladatnak tekinti, ezért ís nffit adóssźrykezelési tanácsadast és jogosultság

esetén támogatást a Józsefvrárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (1081 Bp.,
Népszínhráz u. 22. _ bejarat a Kiss József utca felől) keretén belül. Az aďóssźrykezelési

tanácsadáson való Észlĺétel önkéntes alapon, kérelemĺe indul el, így amennyiben on felveszi
a Kozponttal a kapcsolatot és jogosult adósságkezelési támogatásľa, akáĺ enyhíthetőek is
lesznek azOnterhei.

Mindemellett szociális tigyekkel kapcsolatos felvetésével a Családtámogatási Irodát is
felkeľesheti, ahol a munkataľsak teljes köľĺi felvilágosítást nýjtanak onnek a kerületi
tźtmogatáso1<ĺő|, azok igénybevételének módjaľól (1082 Bp., Baľoss u. 66-68, bejarat a Német
u. felől). Ügyfélfogadás: hétfii 8.15-18 óra, kedd és csütcjrtök 8.15-16 őra, szerďa 8.l5-16.30
óra, péntek 8.15-11.30 óra. Fontos megsegyeznem, hogy a szociális támgogatások igénylése is
minden esetben kérelméľe tcirténik.

l082 Budapest,Baross u 63_67'.Teleíon: 0ó | 459 2ĺ00. E-mai|: po|garmestel@'jozseívaros.hu. wvwr,.jozsefuaros.hu
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" DR. Kocs|s MÁTÉ
pot-cÁRME5TER

Levelem végén engedje meg, hogy én magam is kifejezzem őszinte megbecsülésesemet az on
által említett Badőczki Antal nevú szociális munkás tette irźnt. Az ilyen emberek valóban
köszönetet érdemelnek, hiszen tetťtik nemcsak önzetlen, de a maí, sokszor ľohanónak ttinő
világunkban jó érzés |źún1, hogy törödnek velĹink, töľődiink egymással. A szociális
munkásokat azért is kell megbecsülntink, mert a munkájukat, a mindennapjaikat is a másokkal
való tciľődés, a másokľól való gondoskođáshatźrozza meg. Írásbeli köszönetemen túl bizom
benne, hogy a j<ivőben talán lesz alkalmunk a Badócki ur és a hozzá hasonló tiszteletre méltó
cselekedeteket elsimerni.

Kéremtájékoztatásomszívestudomásulvéte|ét.

Budapest, 2013. december 15.

Tisztelettel:

&'*,.*ď

|082 Budapest, Baross u,63-67.. Teleíon: 06 | 459 2 | ffi . E-mai|: po|garmestel@jozsefvaros' hu . wwwjozsefi'aros. hu

ĺĐŐs*4RÁT
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, ER t<ocsts ľĺÁĺÉ
pOLGÁRMEsTER

Rácz Gytĺľgy

Budapest
Kĺilcsey u. 4. 5. em. 15.

108s

Táľey : Y á|asz|ev él közmeghallgatásra

Iktatószám : | 6 -I 682 /20 I 3

IJ gyintéz(! : Gaál Kľisztián
Telefon: 06-t I 459 -2594
Fax: 06-11333-1675

e-mąil : gaa|k@jozsefvaľos.hu

TÍsztelt Uram!

Köszcinjfü, hogy megtisztelte onkormányzatunkat és a 2013. évi közmeghallgatásľa
kérdéssel fordult hozzárk. Engedje meg, hogy a feltett kéľdéseire az a|ábbiakban foglaljam
tjssze véiaszomat.

A BRFK VIII-. kerületi Rendőrkapitanyság tájékoztatása alapjĺán az elmúlt évben 586
közlekedési baleset történt Budapest VIII. keľĹilet teľĺiletén.Ezen balesetek jelentős számban
figyelmetlenség, közqti kĺizlekedési szabályok kisębb fokú megsértése miatt kĺivetkeztek be.

A továbbiakban engedje meg, hogy mellékelten megktildjem onnek, a Józsefuĺárosi
Kĺĺzterutet-felügyelet és Vaľosiizemeltetési Szolgĺĺlat 20t3. november l-jétől hatalyos
Szew ezeti és Mfüĺjdé si Szabá|y zatźtt.

Kéremtájékoztatasomszívestudomásulvételét.

Budapest, 20t3. decembeľ 17.

|082 Budapest.Baros u'63_67'.Teleíon: 06 | 4592|00. E-mai|:po|garmester@joreívaros.hu. rvwwjozsefuaros.hu
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előterjesztés 6. sz. melléHete

a rozspľvÁnosl KoZTERÜLET.FELÜGYELET És vÁnosuzBľĺprrEľÉsl

A JóZsEFvÁRosI ľÖzľantrr,ET.FELťIGYELET ns vlĺnostizrĺmľ,ľpTnsl
szoLGÁLAT

szERvEzETI És nĺÚxooEsl szABlí,LYzATA

Jőváhagĺta:

Budapest Fővráros VIII. kertĺlet Józsefuáľosi onkoľmanyzat Képviselő-testĺilete a ...J20I3.
(.. .. . . .) szÁmil batározatálval

dľ. Kocsis ]ü'[áté)

polgĺĺrmester

Budapest 201 3. októbeľ .....

szoLGÁLATffi#řHtffi
1084 Budapest Máýĺás tér 15.



I. Általánosrendelkezések

1. A'Szewezetl és MĺÍkłĺđésiSzabáilyzat célja, hatálya
A Szervezeti és Műkłidési Szabá|yzat (a továbbiakban: SZNISZ) a Budapest Főváros VIil'
kerĺilet Józsofuĺírosi onkoľmányzat, Józsefvárosí Kiiztęflllet-felÍtgyelet és Váľostlzemeltetésí
S'olgálat (a továbbiakban: .IKFVSZ / ntézĺléĺy) önállóan-működő és gazdóIkodó
köItségvetési szervként működö szeĺvezeti tagoz-ódásfulak, feladatainak és teiékenységi
kĺĺréneŁ munkĺĺltatói, gazdálkodási rendjének elsődleges szabályozósa. Az SZMS Zhatźiya íz,
ntézmény minden köztiszľviselőjére és Mt. hat.á|ya a|á tartoző munkaváttďójára (a
továbbiakban: dolgozó) kiterjed.

Az szMsz az allarnháńaĺtźsról szóló 201|. évi CXCV töľvény l0 $. (5) bekezdése alapján
keľiilt megalkotiásra, figyelemme| az á||amháztartátsľól szóló törvény végrehajtásĺáĺa kiđđott
368/20|l. CXII.3l.) Konľr. renđelet 13. $-ában meghaüírozott ktĺtelező tatłmi élemękĺe.

Az szMsz-t az lntézÍÍIény honlapjan közé kell tenni, papíralapú eléľhetőségét székhelyén
biaosítani kell.

2. Azintézmény meghatáľozása, jogáIlása, tevékenységeiazatapítĺi okĺľat szerint

Azintézmény neve:
Jĺízsefváľosi Közteriĺlet-fetĺiryelet és Váľosĺizemeltetési Szolgálat

Az iĺtézsĺény Alapító okiratának vonatkozó adatai
Azintézsnény ďapíüásának időponda: i994. november 0i.
Azalapitő okiĺat kęlte: t994. október l1.
Az a|apits okiratot etľogadó hatátozat szźtma: 392t|994. Cx. 1 1.)
Az lntszsnény töľzskönyvi azonosító szźlma: 6? 9 1 43
Azalapítő okirat utolsó modosíaásĺínak kelte: 2013. okkober 02.

Az intéaĺény szekÍrelye:

1084 BudapesĹ VI[. keriilet Mátyás tér 15.

Az intézĺiény fr bb eléľhetőségei :

Levelezési cím: 1084 Budapest Mátyás tét t5.
Elektonikus levelezesi cím: info@jvsz8.hu
Weboldal:
Telefonszím:
Fax száĺn:

Az intéanény telepheýđ :

http://wwwjlcfusz.hu/
06-1-782-3537
06-t-7994213

1084Budapest Német u.l7.|9. íľoda
(Józsefufuosi Paľkoliĺs-tizemeltetési Szolgrálat széküelye, köfis hasanáIat)
1084 Budapest Déri Miksa u.3. fsz. . iroda
1084 Budapest Józsefu. t5-t7. iroda
1082 Budapest, Baľoss u. 81. fszĺ 5. sz. iroda



l086 Budapest, Dankó u. 3.5.
I 086 Budapest Magdol na u. 2.
1086 Budapest, Szeľdahelyi u. 19.

Az lntézsĺény sz{m l 652[66.

géptáľoló
lĺarbantaľtó műhely
ideiglenes piac

I 4 1 00309- I 90 63242-0t000003

Aziĺtézméĺy adószáma:

t6923656-2-42

Az intézmény alapítój a:

Budapest Főváľos VIII. keľiiletJózsefuáÍosi tnkormányzat Képviselő-testiilete
Budapest VIII. keriilet Baĺoss u.63-67.

Az intéanény iľányító szerue:
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi tnkoľmĺínyzat Képviselő-testiilete
Budapest VIII. keľťilet Baľoss utca63-67.

3. AJKFvszalaptevékenységeĺ

Az intezmény által ellátott, jogszabáýban meghatáľo zott közfe|adat:

- MagyarctszÁg helyi önkoľmányzataiľól szotó 20|I. évi CL)oo[x. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 23. $ (5) bekezdés 1. pontja szeľint a helyi közutak, köĺeľek és parkok
kezelésą fejlesztése és tĺzemeltetése; a 16. pontja szerínt a kisteľmelőt őstermelők szĺmtľr- -
jogszabályban meýatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biaosításą ideérľve a
hétvégí ĺírusítĺís lehetőségét is; a 18. pontja szerint a helyi kiizbiztonság biztosításában
köaemÍÍködés, melyek azalapítő kötelező és iinként vállalt feladatai.

. a vásáľokľól, a piacokról, és a bevásĺĺrlókii4pontolĺĺól szn|ő 5512009. (ttr. 13.) Konĺl.
rendelet szeľint piacüzsmeltetese: a Teleki téľi Piacot és Ideiglenes Piacot fenntartó Budapest
Főváĺos VIII. kerÍilet Józsefulírosi onkormányzat Képviselő.testĺilete által kijelölt, a piac
vezetését. aĺrnak működtetésével kapcsolatos feladatokat|át1a el, a fenntaľtó nevében eľárni
jogosult.

- akoaerĺilet.feliiryelefuől szóló 1999. éviL)iltr. töľvény 1. $ (4) bekezdése alapjĺán:
a) a közteriiletek jogszeľií hlaszsáIatanaku a köztertileten folytatott engedélyheą illetve

útkezelői ho;záján;ďlőľihozkötött tevékenység szabźlyszerűségének ellenőrzese;
b) a közteriilet rendjére és tiszüaságára vonatkozo jogsł'ab?iy áItal tiltott tevékenység

megelőzése, megakadĺályozÁn,megszakítĺĺsą megsztintetése, illetve szankcionálásą
c) közľeműk<idés a kozteľĺilet, az epitett és a tenneszeti könryezet veđelĺnében;
d) közľeműködés a társadalmi biĺnmegetőzssi fe|adatok megvďósítĺásában, a közbiztonsĺíg és

aközrend védelmében;
e) közremÍĺkö dés azönkonnĺányzatí vagyon védelnében'
f) közremfüödés a köztisztasagravonatkozó jogszabĺílyok végrehajtáĺának ellenőrzésében;
g) közremĺikĺidés ĺĺllat-egészségiigyi és ebľendesrnúfeladatok ellátĺásĺábaĺu
h) a mozgasában korlátozott szsmé|y parkolrási igazolvány jogszeľĺi hasanĺáIatának és

biľtoklĺásának az e|lenőtzése,



József vfu osközigazgatÁsíteľĺlleténrész|etezve:
o a közterĹiletek jogszeľű használatának, a közterÍtleten folytatott, engeđélyhez, i||etve

útkezelői hoz.rÁjáru|áshoz kötötttevékenység szabá|ysz.ertlségének ellenőľzése.
o a közterület ľenđjére és tisztaságáľa vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység

mege|őzése. megakadályozźsa" megszakítĺásą megszĺĺntetése, ílletve szankcionĺáIása.
o a jogellenes óllapot jclzésc, intézkcdés kezdeményezése, ha a szĹil'ségcs e|iĺáĺás más

hatóság (szeľv) hataskörébe taľtozik (pl. ktjaerĺtleten jogosulatlanul,
jogszabályellenesen elhelyezett építnények,tź,ĺgyakeltávolításanak kezdeményezése).

o közremfütidés a ffivfuos ki5rtisztnágaÍć,| szoló önkonnánpati ľendelet
végľehajtásrának ellenőľzesében.

o közľemiĺködés a ktizľend, aközbiúonság védelmében.
o közremíÍkČ'dés a kiiĺeľtilet, az épített és terĺnészeti köľnyezet védelmében.
o közremfüödés az Önkoľmĺínyzata vagyonánakvédelnében, megóvásában.
o a közteľület.felĺigyeletľől sző|ő 1999. évi LXIII. töľvény felhatalmazása alapjĺán a

Budapest Főváľos VIIL kertilet Józsefuáľos közigazgatĺsi teriiletén telepített
ki'zteľiileti kozbiztonsági téľmegfigyelő kameraĺendszeľ iizemeltetése, miĺködtetése,
fejlesztése, kezelése. A képfelvevő elhelyezéséről, vďamint a képfelvevővel
megťlgyelt közterĺilet kijeliĺléséről a költségvetési szeľv előterjesztéséľe a Képviselő.
testiilet dönt. A képfelvevők pontos helyéről és az ĺfltaluk megfigyelt közteľiiletľől
táłjékottztja a ľendőrséget, valamint az oĺlkoĺmányzatot, me|y.Józsefuĺíros honlapjan
köz7.E tételre keľĹil.

. vagyonvéđelmi távfelĺigyeletí riasztórendszer fenntaľtása, telepítése, fejlesztése,
javítźlsa, tizemeltetésą kivonuló járőrszolgrĺlat miÍködtetése. A távfeltiryeleti
nasztőľendszeľ műkö,dtetésével kapcsolatban keletkező személyes adatok kezelése.

o a Főváľosi Közgyíílés ĺĺltal rendeletben megbaÍáľozott vĺírakoaási övęzętben a
vátrakoző jrármíívelľe vonatkozó előírások betaľtĺĺsának ellenőrzése, visszaélés
észlelése esetén kiiliin jogszabáIyban meghatĺírozottak szeľínti szankcionáIfu, M
engedély kiadójának értesítése.

o akőzít kezn|(5jének megbízźsa alapján a közteriileÚen tłárolt tizemképtelen jrármüvek
eltav o|ítźsa inínti intézkedés,.

o lcülön jogszabĺályokban meghatłározottak szerint gépjĺármĹĺ elindulrását gát7ő eszkőz
fterékbilincs) ďkalmazása.

. a hatékony feladatellátĺás érdekében egyiittegyiitfuűködés igazgatási és civil
szervezetekkel

o a járművek elszallítása a közteľtilet-felügyeletől sző|ő |999. évi LX[I. törvény és a
kerékbilincs kiizteľĺilet-felĺigyelet ĺáltďi a|katmazásara+ a jĺárművek e|szálLÍtásan"
valamint a felmerĺĺlt költségelae vonatkozó szabĺíIyolaól szóló 55Żoo9. (X. 16.) IRM
rendelet szeľint.

o a Józsefuéros közigaz-gatźsi teľületén a jáľmíĺvel történő várakozźs k'legészitő, he|ý
sr'abélyozősarő| szÍiő 26ĺ20|0. (VI. l8.) önkormányzati rendelet 3/A. $-a szerinti
várakozási bozzÁjáralősok kiadĺása és az etlhez tapcsolódó kezelésií
foľgďominínyító berendezések műkôdtetése.

A JKFVSZ a köaerĺilet-feliigyeleti tevékenységgel kapcsolatos feladatait az egyesrendészetí
feladatokat ellátó szpmélyek tevékenységérőI, vďamint egyes törvényeknek az iskolakerĺilés
elleni fellépést biztosító móđosításĺáľol szóló 2012. évl C)oĹ töľvény ľendelkezései alapján
|át1aeI.
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- Takaľítja Józsefuáľos közterületeit, biztosítja a hulladék ľendezett elhelyezésének feltételeĺt,
megeĺőzi az il|egő|is hulladék-Ierakast.
- Gondoskodik a terek, paľkok magas szint{l éIhetóségéľől, fenntaĺja a növényzetet,
gondoskođik az utcabritorok és a szilrĺrd burkolat kaľbantaľtásáľól.
- Gondoskodik a kerĺllet kezelésében lévö utak buľkolatának karbantaľtásáról,
állagmegóvásáľól, megúj ításáról.
- Közręműködik Józsefuáros polgárai binonságának megóvásában.

3.ĺ Az ĺntézmény azirányítő szeru külön határozatai alapján ellátandó feladatai

A JKFVSZ az alaptevékenységének elláüása keľetében végzi a ,,Budapest-Józsefufuos,
Magdolna Negyed Pľogram III. IntegľáIt szociális váľosľehabílitációs Progľam''-hoz (a
tovrábbiakban: MNPIII), vďamint annak fenntartási íđőszakához kapcsolódó feladatokat. Ezen
belĺil kiilöniisen a ,,T1 Épĺileĺfetújításhoz kapcsolódó, a lakosság bevonĺísát segítő
progĺamok" kapcsĺín a ,,Tll| Taľsađalmi akciók megsznwez.ése (lomtalanítás, paľkok
takarítĺása)'' és a ,,T|ĺ2 Helyi kömyezettudatosság elősegítése (zild udvaľok kialakítása)''
projektek végĺehajtĺását, vďamint a ,,T3ĺ2 Szomszédsági renđőr program'' végrehajtásához
kapcsolódó önkoľmányzati feladatokat, amelyeket az MNPII Támogatási szeĺződése, és
ennek végrehajtásához kapcsolódó, a Budapesti Rendőr.főkapitánysággal kötött szeľződés és
egyiittmiĺködési megállapodĺís szabáiyoz. Ilyen feladatok különösen a koĺrmunikációs,
konfliktuskezelési' szociális ismereteket oktató szakembeľek beszerzési eljaľásĺának
bonyolításą nyitó rendezvény, marketing anyagok beszerzése, lakossági szabadidös
rendezvények szeroezése, és kapcsolódő beszerzśsei a szomszédsagijaľör megkiilönbtĺĺető
jelzésének elkészíttetéséhez kapcsolódó beszeľzéset valamint a járőrszolgrĺlat rendőri
végľehajtísának ellenőrzésével és kapcsolattaĺtassal összefüggő feladatok

Az MNPIII végĺehajtĺását a Neĺnzeti Fejtesztesi Ügyniikség, mint tĺámogató képviseletében
eljĺáľó Pľo Regio Közép.MagyaľorszÁg1 Regionális Fejlesztési és Szolgráltató Nonprofit
Köz,haszni Korlátolt felelősségű táľsaság, mint kiĺzremfütĺdő sznrvezctés a Budapest Főviłros
wII. keriilet Józsefoĺáľosi onkormĺinyzat, mint kedvezményezett között }o|3.januaľ 30-ĺán
aláÍľt Támogatási szr;ĺzśdés és annak mellékletei szabáiyozzől< (azonosító szám: KMOP-
5.l.| ĺB -|2-k-20 l 2-000 l ).
A JKFvsZ tevékenységi körében megvalósuló projekteket a Támogaüísi szerződés és a
Budapest Józsefrárosi onkonnĺínyzat Képviselő-ÚestÍiletének döntései, kĺilönösen a 8t2013.
(I.23.) szÁműhatárczat 1. pontjában elfogadott a ,,Magdo|na Negyed Pľogram III. projekt
megvalósíüásában ľésztvev(j sznnłezntek egfiithnĺiködesi ľendszerď' a|apján hajtja végĺe. A
felsorolt szs|gőttatźsok ľészletes leÍrĺásai a Tĺímogatasi szľlnődés mellékletét képez.ő,,Teljes
Akcióteriileti Terv 3/b kötet''-e tafia|mazza.
A65/2013. (n.27.) szÁmtképviselő.testületí hatĺározat alapjĺán e feladatellátĺás l:ottÁror.ottidfue

-20|5. május 30-ig- szól.

A JKFVSZ az alaptevékenységének ellátĺása keretében _ ahhoz kapcsoIódóan - véga a
keriiletgondnoki rendszeĺ műkddtetését, azabbanközľemfüödő személyek foglďkozüatĺísávď,
a ľendszer ellátásával kapcsolatos feladatokat.
A26l/2012. (vtr.lg.) képvisel&testĺileti határozatbatÁrozameg e faladat ellátrást.

A JKFvsZ az ďaptevékenységének e|Iátna keretében _ abhoz kapcsolódóan - végzt a az
ősteľnelőt kistemrelők sz.ámára létrehozott Palotanegyedi Temlelő Piac mfüödtetésével
kapcsolatos feladatokaĹ
A225/20l3.(W.05.) szÁműképviselő.testiĺIeti batfuozathatáĺo,-zame1afeladat e|léúésát:



4. Äz iĺtézmény feladatainak szakfeladat szeľĺntĺ besoľolása

ďaptevékenység:
szakźęazatsrÁma: 842410
megnevezése: közbinonsag,közľend szakigazgatása

84242I Ktiĺeľĺilet rendjének fennaľÉsa
802000 Biztonsági rendszer szolgráltatas
84|218 Lakás-, koĺnmunĺlis szolgĺáltatásokigazgatÁsa
381103 Telepĺilésihulladékvegyes(ömlesztett)begy{ĺjtése,szÁ||ítasa,átľakása
381202 Ęgyeu veszélyes hulladék begyűjtése, srÁ||ítÁsa,áfuakása
421t00 Ut, autópálya építése
812000 Takaľítas
813000 Zölđtertilet kezelés
841403 Vĺíľos-, kiiz-séggazdálkodási m.n's. szolgáltatások
890441 Rövid időtaľtamú kcizfoglalkoztaüás
890442 Foglďkozüatĺást helyettesítő támogatásľa jogosultak hosszabb

iđőtaÍamú közfo glalko ztatása
890443 Egyéb közfoglďkoztatás

Vállalkozasi tevékenységet a költségvetési szerv nem végez.

5. Äz a|aptevékenységét szab áiy oző j ogszabályok:

o Magyaľoľszág helý ĺinkormiínyzataiľól szóló 20t 1. évi cl'xxxxx. törvény (Mötv.)
. aMunkaTöľvénykönyvéről szsLő20t2. évi I. törvény (Mt.)
o a számvitelľől szóló 2000. éví C. kirvény
. azá||anháztaĺtasrólszoló 2011. évi CXCV. töľvény

a közszolgálati tiszwiselőlaől szóló 20t1. évi CxcD(. törvény (Kttv.)
o akciztertilet-felügyeletről szóló 1999. évtD([tI. töľvény
. az egyes rendészeti feladatokat e|láĺtő személyek tevékenységétő|, valamint .egyes

töľvényeknek az iskolakeriilés elleni fellépést biztosító módosítĺĺsĺĺľól szóló 2012. éYt
C)oĹ töľvény

o a közuti közlekedésről szóló 1988. évi I. töľvény
o anehzeti vagyonĺól szo|20|1. évi CXCVI. töľvény
o aBiintető Ttirvénykönyvľől szoló 2012. évt C. tiirvény
C asiabőlysértésekről, a szabálysértési eljánásról, és aszabáiysértési nyilvĺántartlási

rendszeľľől sz.o|ő 2012. évi II. törvény
. a szerencsejáték sz.eĺłezésérí5lsmLó t991. évi )ooilV. törvény
. az építettkômyezet ďakítrísĺáľól és védelm&őI szóIő t997. évi L)o(VuI. töľvény
. azélelmiszerláncról és hatósági felügyeletérő| smllő 2008. évi )(Lu. tönrény
. azinforĺnációs önľenđelkezésijogról ésazinfomlitciószabadságró|szÁlő 2011. évi

CKI. törvény
. az ĺĺllatok vędelnéről és kíméletéről szoló t998. évi )o(uII. törvény
. ahulladékľól szoló 2012.évi CIJooff. törvény
. azépítnttkömyez.etalakítrásáróI és védelméről szóló |997. évll-)o(vm. tö,rvény
. a Polgĺíĺi törvénykiinyvről szóló 1959. évi[V. td,ľvény



. az á|Iamháaafiastől szóIó 201t., évi CxCv töľvény végľehajtásfuól szóló
3 68|201-1 .()ilI.3 1.) Koľrn. rendelet (Ávľ.)o 
1_lciiltségvetési szervek belső kontrollrendszeľéről és belső ellenőľzéséről szóló
37 0ĺ20|1.CXII.3 1.) Korm. rendelet. az é]|amháztartas szervezetei beszímolási és könywezetési kötelezettségének
s aj áto sságaiľól szól ó 24g l 20 00. (XII. 24.) Koľm. ľendeleío a kř'zépilletek fellobogózĺásanak egyes kéľdéseiről szőlő |32ĺ2000. (vII. 14.) Korm.rendelet

o a ktjzuti kozlekedési^ e!őéleti pontľendszerľől szóló 2000. évi C)owff. tdľvény
végľehajtásfuól szóló 236ĺ2000, (XII. z3.)Korm. rendeleto a mozgásában korlát omtt személy paĺkolási igazďrvanyáról szóló 218ĺ2003 . Cx11. 1 t .)Konn. ľendelet

. A7. euľópď asĄő. é-s az euľópai lobogó hasmálatának részletes szabályairól szoló
308/2004. CxI. 13.) Korm. ľendeletc a vłisł|rokról, a piacokľól, és a bevĺísárlóközponúokľóĺ szoló 55/2009. (I[.t3.) Korm.rendelet

C 3oĺ1988. (Iv.21.) MT rendelet aközűtí közleke.désľőI szóló t988. évi I. ttĺrvényvégľehajtĺísáľóI
. az egyes közlekedési szabĺílyséľtések miatt ďkalnaz.andő szabĺályséľtési penztÍľság,íIletve helyszíni bírsíg kótelező méľtékérőI, valamint a szabáiysértésekről, aszabźůysértési eljĺíľĺásľól 

'és 
a szabáiysértési nyilvłíutartĺísi rendszenől szn|ő 2012. évi

[I. törvénnyel összefüggő egyes konnĺányľendóletek módosítís aĺőt sző|rő 63t20t2. (N.
2.) Korm. ľendelet

o a Fővárosi Önkormĺínyzat kezelésében lévő ffútvonalal(, közutak és közteľĺiletekkijelöléséľőlszőIőąszĺzon.ĺyl.zóJro'-.ľendelet

a-\!7igazgatn'si hatósĺígi eljáľĺás és szolgáltatás áItalános szĺlbźiyafuő| szóIő 2004, éviCXL. töľvény
a munkavédelernľől szóIő l993.évi XCII töľvény

1977. évi 22. törvényerejű rendelet a nemzętközileg védett személyek, köztttk adipl9máciai képvíselők ellen elkövetett uĺnc'"lĚl.-e"ý"ľ megolőzéséľőt ésmegbtlntetéséról szóló Yorkban, az Egyesĺilt Nemzeíek rozýEse )offIII.
ülésszakán' az 1973. évi december hó |-4.ouffi eľogaJátt egyezľr,eoy kihirdetéséľől

5:ĺ2909. .6'. 16J IRM rendelet a keľékbilincs közteľiilet.felĺiryelet á|taltar\lyazilset+ a jĺímlűvek etszái|itasáľa, valarnint a felneľtilt költségekre vonatkozószabĺĺlyokól
65l?9|2. cjilI.l3.) BM rendelet az egyes rendészeti feladatokat ellátó szeméIyek
tevékenységét tlímogató segédfelügyelőIaől
a . szabáIyséľtési nyilvĺántaľtási rendszer egĺes nllvĺíntartrásđ tészśĺe töľténőadatközlés loryejĺrol' m9.djár9l és ĺendjéĺől,á.sz'abőůyséľtésinyí1vánuľtĺ5 ,".* łtuĺteljesített adatkĺĺzlés ĺendjéről, valamĺnt az egyes szabőůysertési nyilvĺántaľtĺásokban
kez.e|t adatokra tekintettď ki alhÍtotthatóságí biíőnýwéayl.ĺ"a**"l. e|iĺínási ľenajeľol
szo|ő 2|/2012. (Iv.13.) BM rendelet



a szabályséľtésękľől, a szabźt|ysértési eljáľásľóI és a szabálysértési nyilvántaľtási
ľendszeľľől szóIő 20|2. évi II. törvény végľehajtásával kapcsolatos ľendelkezésekľől,
valaĺĺint ahltoz kapcsoIódó egyes ľendeletek módosĺtásáľól szóló 22120|2. (rv.13.)
BM rendelet
a rcndésmti folađatokat ellátó személyek, a segédfelĺlgyelők, valamint a szeméIy- és
vagyonőrök képzéséľől éslľĺzsgáe.latásáľól szőIő 68/20|2. (Xil.l4.) BM rendelet
a rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfeliĺgyelök által atkalmaztrató
kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a
téľítés módjáról' a kényszerítő eszközjk típusaiľa, fajtaira és az alkalmazásukrą
valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás ľendjére vonatkozó ľészletes szabályokról
sző|ó 8612012. (XII.28.) BM ľendelet
46/|999. (xII. 8') BM ľendelet a köĺeľtileĺfeliigyelők egyenľuha-ellátrĺsáról
a felügyelői jelvényről és szolgrílati igazolványľól
43ĺ1999, C'il. 26.) BM rendelet a közterĺilet.feliigyelöi intézkedések végľehajtásának
módjáľól és eszkijzeiről
78ĺ1999. (xII. 29.) EtiM_BM együttes rendelet a kiizterület-feliigyelők egészségi,
frzĺkoli és pszichikai alkalmassági követelményeiľől
4IlI997. (V.28.) FM renđelet az A||ategészségitgyi Szabźiyzat kiadasĺíĺól az Állat-
egészségĹigyi Szabályzat kiadásaró| szótó
l|L986, (II. 21.) Évu-Bulrĺ egyiittes rendelet a köztisztasággal és a települési sziláľđ
hulladékkď összefüggő tevékenységeloől
az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megséľtésével
kapcsolatos bírságolrássď összefiiggő hatóságí feladatokról, a bírságok kivetésének
ľészletes szabĺályairól és a bíľsĘok felhasznílĺásának rendjéről sző|ó 4212017.
(VIILIl.) NFM ľendelet
1ĺ1975. gi. 5.) KPM-BM egytittes rendelet akozűtiközlekeđés szabályairól
65/1999. (XII. 22.) EiM ĺendelet a munkaváIlalók munkalrelyen történő egyéní
véđőeszkijzhaszrálatĺínak minimĺĺlis biztonsagi és egesxégvéđelmi kôvetelményeiľől
11ĺ2003. W |2.) FMM ľendelet az ipai alpintechnikai tevékenység biztonsági
szabáiyzatáróI
a2002. (il. 7.) sZCsM rendelet az egyétll védőesz,közök kĺivetelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról

30120|0. (vI. 4.) Főv. Kgy. ĺendelet Budapest Főváľos ki5ngazgatni tertilętén a
jĺáĺmrivel vĺĺrakoaás rendjének egységes kialakításáról, a viíľakozás dljańl és az
iizemképtelen jrínníĺvek tárolłásĺának szabőlyozÁsźtőI
3412008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet a ffvĺárosi helyi kŕizutak kerelésének és
iizemeltetésének szakmai szaba|yairőI, továbbá az útépítéset a közterĺiletet éľintő
közĺlii-, vasút. és egyéb építések és az rĺtburkolatbontĺások sz"abátyoz.asfuő|
70ĺ2005. ([. 8.) Főv. Kgy. rendelet a fővĺírosi zöldfeltileti ľendszerbe taÍtoző
zöldteriĺletek és zöldfelületek védeünéről, I:rrsznélatźróI, fenntaľtĺísáĺól és
fejlesztéséľől
511998. (II.27.) Főv. Kgy. rendelet avéiasztási plalcáĺok egyes középĺileteken és a
ktiĺeľiilet meghat ältozottręszein történő elhelyezésének tilďmáľól

o 58ĺ|994. (x. 14.) Főv. Kgy. rendelet egyes fővárosi önkonnányzati jelképek
hasmá|atfuól

o 4811994. (VIII. 1.) Főv. Kry. ľendelet a fövaros közttsztĺľ;agőłőL
o t4/I993. (IV. 30.) Főv. Kgy. ľenđelet a kiemelt közcé|tlzöIdteľtiletelffől
o 8lI99|. (m. 21.) Főv. Kgy. rendelet a közeptiletek és közteriiletek fellobogőzásarő|

a

a



. o 7|ĺ2012. CXII. 13.) önkomlányzati rendelet azÖrkotmáĺĺyzatköltségvetési szerveĺnél
közsza|gá|ati j ogviszonyban ĺíllók dÍja"Ásáról és egyéb juttatásaiĺól

. t9/20l3. (N.24.) ŕinkoľĺnányzati rendelet a Józsefváľosi onkoľmán1zat tulajdonában
álló közterÍ|Ietek haszrráI atÁróI és használatáľrak ľendjéről

. 62/2007. Qil. 13.) önkonnányzatí rendelet a közteľiiletet ingatlanok rendjéröt és a
közl.isz|rcágó1.

o 5712007. Cx. 16.) ö'nkoľmányzati ľendelet a józsefuárosi ziildteľiiletek es zöldfeltJtetek
védelméről, hasznéiatfu ó|

o Józsefuáľos kiizigazgatasi terťiletén a jáľmüvel töľténő varakozás kiegészító, helyi
srabá|yorÁsátőlszn|ő26l20|0.(VI.1s.)önkoľmányzatirendelet

6. A JKFVsZoná|Ió jogi személy.

7.A JKFvsZönil|őanműkiĺdő és gazÄéit<odó költségvetési szerv. Jóvźhagyottköltségvetésén
beliil a mindenkoľi hatályos jogszabátyi keretek között önállóan működit és gazdálkodik. E
tevékenységen betiil önálló bér és munkaerő gazdálkođási jogkönel rendelkezik.
Tevékenységének e||átÁsáŕnoz a szÍikséges forľást az iranyító, fenntaľtó költségvetési
tźlmogatása és az alapító okiratban meghatláľozott feladatokból saját bevételei biztosítjá{<.
PénzÍig:yi és gazdálkodasi feladatait a költségvetési szervek költségveÉsi, gazdálkodási
előínísai szerirrt véga.

8.A gazdá|kodás általrĹnos vitelénél a mindenkori hatályos jogszabĺíIyok ľendelkezesei szerint
kell eljĺáľni. A hat.ályos jogszabályok előírásainak megfele|ően az ďaptevékenységbe tartozó
pénzĺĺgyi, ea?ÄasáEl és egyéb feLadatait önáItó hatáskönel |áúja eI, a tábízott vagyonnď
önĺĺllóan gazdłálkođik, kötelezettségeinek teljesítéseert fei'elősség terheli.

9.A JKFVSZ képviseletét az igazgatő, mint a köItségvetési szerv vezetője lĺátja el, aki e
jogköľét esetenként, vagy az ügyek megltatátozott csoportjáľa ĺézve a vonatkozó
jogszabĺĺlyok keretei között áauházhaga. Kíadmĺínyozísra az igazgatő, tĺávollétében vagy
akadőlyoztatasa esetén az élta|énos igazgató.helyettes, köztertÍlet.felügyeleti vezető,- a
gazdasäąi vezető j ogosult.

10.A JKFVSZ az inínyító szeľvlfenntaľtó által megbatĺírozott irányelvek atapján k'eszítl e| az
iĺtérmény költségvetési tervezetét és kĺildi meg a fenntartó áltat kíjeliĺlt szeľvézemek.

1 1.A JKFVSZ a Képviselő-testÍilet áltzl jőváhagyott intéanényi költségvetési keľetszímok és
a jogszabáÄyot valamint a fenntartó által meghatĺározatĺak figyelembevétele alapjáĺ áLhítja
össze elemi kłĺltségvetését.

72,A JY'ľvsZ a sajált koltségvetése és gazdĺĺIkodłási haüáskörébe utalt feladatok és
e|őtányzatok tekintetében előlr,aĺyzat felhasznĺálási jog ilteti meg. A szabályos
gazdákodaséľt a JKFVS Z igazgatőja felelős.

13. A köItségvetésben jóváhagyott költségvetési e|őliĺányzatmóđosításí batásköľt a magasabb
szintű jogszabáiyokon feltil az onkormźnyzat mindenkori ktiltségvetéséľőt szóló rendelet
szabźiyoz'za^ AzntereÉny új feladatot klzaĺő|aga Képviselő.testiilet döntése es köItségvetési
feÄez.etének megielölésével, biztosítĺásáłva| végezheĹ A Képviselő-testÍi1et a feladatvlíltozÁst,
költségvetési előinán1zat módosíüíst határozattal l vagy költségvetési ľendeletében fogadja el.
A hatźttozat a költségvetési rendeletben átvezetésre keľĹil.



14.A JKFVSZ magasabb szintü jogszabály előÍrása alapján kiiteles havi bontásban éves
költségvetési felhasználásí ütemtervet és likľíd teľvet készítení, amit az évközi etőirányz'at
módosításokkal és teljesítéselĺĺ<el aktuďizálni kęll' továbbá nęgyedévenként pénzfoľgalľni
jelentést, féléves és éves költségvetési beszámolót készíteni mindazon költséghelyek,
címrendek etőiĺányzatainak felhasználásáÍóI, amelyeknek a pénzrgyi nyilvántaľtását vezeti,
Ezen felĺtl azfuányító s7ľeľĺ azintézménytől más kimutatást és nyilvantaĺĺást kéľhet.

15.A JKFVSZ vezetőjét (igazgatőjáLt) aközszollgéůati tíszľviselőkľől szÍiő 201'1. évi CXCDĹ
törvény ľendelkezései alapján a Budapest Fővĺíros VIII. keľĹtlet Józsefuárosĺ onkoĺnányzat
Képviselő-testti|ete hatźrozatban nevezi k,.l' hatźlrozat|an időľe, illetve menti fel. A vezető
(igazgatć,) fęlett az egyéb munkáltatói jogokat az Mötv. 67. $ g) pontja alapjrín a polgáľmester
gyakorolja.

16.A JKFVSZ gazdasőgi vezetöjének kinevezése, vagy megbízźsa" fe|mentése, vagy a,

megbízĺs visszavonása, ďljazźsáĺak megiĺllapítĺísa a polgáľmester hatĺásköľébe tartozik az
államháztarLásról szóló 20l1. évi cxcv ttirvény 9' $ (6) bekezdése ďapján.
A dolgozók felett a munkáltatói jogokat - azintéuĺlény Alapító okiratĺában meghatározottak
szerint_azntézményvezstőjegyakoroljaagazdaságivezntőkivételével.

17.^ JKFVSZ vezetíője _ a gazÄaságĺ vez.ető kivételével _ kinevezési okmányban
meghatáĺozz4 nrunkaszeľződésben meghatźtroúntja az adott beosz&ís (munkakör)
betöltéséhez szitlcséges iskolď végzettséget ftépesítési követelményt).

t&.AÝ, iga4atő, az általános igazgatő-helyettes, a ktizterület-felügyeleti vezető és
asszisztense, a közterÍilet.feltigyeletí sz'oLgźůatvezętó, a kozteľiĺlet-felĘyeletí diszpécseľ, a
közterĺileĺfelĺigyoloti jĺáľőr' a gépkocsizó jfuőľ' a közteľiileti gépj{áľmii elszállítĺísi iigyintém, a
térfigyelő kiizteĺĺilet-feliigyelő, az admirusztatív csopoľľvezetö, a közteriileti adminisfutúor,
a térfigyelő srn|gá|atvezctő, a térfigyelő monitoľing, a tĺĺvfeliigyeleti és térf,rryelő rendszer-
informatikus, a gazdasági vezető, a ga?Áaság' frelőadő, a pénz.iigyi föelőadó, pénilrgyl
előadó, a könyvelö, a pénztźros' pénzügyi iigylntéző, a személyiigý vezłtő, a személyiigyi
ligýntéző, az igazgatőságs tanácsos, a kiizteriilet-feliigyeleti elleĺrőr köztiszľviselők.
Jogviszonyulaa a Kttv.-ben foglaltak az irányadők

l9.A további munlaköľöket betöltő aly'a|nazottak munkaszerződés ďapján foglalkoztatott
munkavállďók Jogviszonyulaa a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.
ľendelkezéseit kell a|l<a|mazľr|.

20.A Képviselő.testiilet évente egy alkalommal áttekinti a JKFVSZ mfüödését és
megÍrírgyďjaazéves tevékenységet tarta|maző íľasos beszámolót, melyet azigazgató készít el
a táĺgyév et követő januĺáľ 3 1 -íg.

27.A Képviselő.testÍilet a JKFVSZ fe|adafiłáľtozása esetén, illetve a feladat hatékonyabb
e||éłtźsa éľdekében _ az a|apítő okiľat móđosítĺĺsával egyidejűIeg _ áiszervezheti, illetve
módosíthatj a tevékenységi körét.

22.A lKFvSZ sajőt döntésével az a|apítő által meghatĺĺro z-ott feladat. es mfüödési köľét nem
vá7tonathatja meg. A szÁmáĺa Képviselő-testiileti döntéssel meghatározott többlet feladatok
végľehajtásálak szabźlyozása igazgatói utasítasban is történhet. E körben az igazgatő
utasítĺásában hatźrorhatja meg kiilönösen: a többlet feladatok ellát.ĺsrínak mődját
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(munkaidőben' vaw a rendes *Ńq{9l 
!ú.l !öľténjen munkavégzés, ľendkĺvÍlli munkaidő,pélfeladat kitűzés, stb.) a reszfvevők kijetölését, a iégehajtás 

'oiĺ" "yĺ.itott 
tel.iesítnényĺlk

értékelésének szempontjait, mindezeknek -'gi.l.lo.; d1j^,Á;,,k_'^íđy"ii ł.eľ"*'lom' akeľeset kíegészÍtés más lehetőségeí).

23.A JKFvsZ összessé'gében és szprvezeti egységenként engďélyezett álláshelyeit(munkaköröket) számszeľiien szsrvezntiábľa (1. 
'oĺäĺň"ĺeu"tl E;d*:^,"^ Aziĺtézmény

össze.sen 213 engedélyezstt állĺíshetlyel ľenděkezit ebből 78 fö Kttv. 135 fő Mt. szerintifoglďkoáatott.

II. A JKr'vs Z szenĺezetÍ fetépítése

1. Ą szen,ezeÍĺ egységek felépítése

1.1.Azigazgatősáry

Az igazgatĺí közvetlenüI, és az általános ĺgazgató.helyettesen keľesztĺĺl iľányĺtja alábbi
v ezetőket, illetve teľíileteĹ

- Általĺnosĺgazgatĺí-helyettes
- Gazdaságiszerłezct
- opeľatív szeÍvełśt. Személľus1 (személytigyl vezntő,személyügyi ügyintézők)

igazgatőságí tanĺĺcsos
- Közteriilet.felĺigyeleti ellenőrök (monitoring)
- Ellenőrök

1.1.ĺ Gazdasági Szewezłtfelépítése

A gazÁasägi v ezstő inínyí{ia és vezeti a

- pénzílgli föelőadóbol, .

. pénďlgyi előadókbol,
gazÄasáLgtffielőadóbó|,

- könyvelőböl,
- pénztĺírosbóI,
. pénziigyl ĺigyintézőMl,

ellő gazÄasőętr, srsrv ez.eteL

Az Aw. 11. $ (6) bekezdése érľelmében a ga?Äaság vezstő a fe|aÄataít a köItségvetési szervvezetőjének közvetlen vezetése és ellenőrzése meňett |átja e|. A gazÄAságr,"ńta az álta|a
ellátott feladatok tekintetében a köItségvetési szcrv vezštő,iénekhJlyettese-abban azesetbenis,hamunkakörielĺevezése, beosnasa-en,nemjelölĺ. 

.^Y.Jv!!vDv .wuu.

l,1.2. operatív Szervezet felépítése

Azoperatív vezető irányít1aés vezeti a

- azigazgatőititkámőből,

il



- azadminiszľációsasszisaensbőI.
- azanyagbeszenśbő|,
- a mĺlszaki ellenőrből,. a diszrtcser.ĺnfomlatikusból,
- agaránľnesterekből,
- a kaľbantaľtóhól,. közmunka.kooľdinátorból,
- kézbesítőből

ĺĺlló szrervezetet.

1'.2.A Rőzterĺilet.felĺiryeleti Szeruezet felépítése

A közterÍilet-felügyeleti vezető kanyítjaés vezeti a

kdztertilet-felügyeletisz-olgéĺaŤłezľltőből,
- koaerulet.felĘyeletídiszpécserből,
- közterĺilet-felügyeleti járőrökből,
. gépkocsizójáľőrökből,
- közteľületĺ gépjármtĺ elszĺállíüísi iigyintézőkből,
- kerékbilincselőkből,
- térfigyelő közterĺilet-feliigyelőkből'
- asszisztensből,
- adminisztációs csopoľtból, ide értve a csoportvezetobő|, és a közteľiileti

adminiszEátorokból,
- kerĺiletőri csoportvezetőböl,
- segédfelügyelőkből,
. téľfigyelő-szolgő|at vezłthbő|'
- téľfigyelőmonitoľingból,
- üávfelügyeleti és térfigyelő rendszer-infoľmatikusból

ál|ő szervezntet.

1.3.A Váľosiizemeltetési Szervezet felépít&e

A vĺíľosĺizemeltetési vezető inánýtja és vezeti a

. szakmai kŕiąpontból, ide éľtve a szakmđ kiizpont vezetőből, karbantaľtási vezetőből,
karbantartókból, kaľbantaľtó-raktaĺosbóI, karbantartó.segédekből,. kôztisztasági köąpontból, ide éľtve a kiztisztasáęs köąpont vezptőbő|, telephety-
vezntőbő|, telephely-vezető helyettesből, csopoľtvezetőkből, gépkocsivezető-
takarítókból, takaľítókMl,

. keftésrłtbőI, ide értve a főkertészből, kertészekből, parkfenntaľtókffil'
- Teleki téri (ideiglenes) piacbol, ide éľtve a piacvez.etőbőI, piacvezető-helyettesből,

piactakaľítókbol,
- városiizemeltetési vezstő asszisztenséből

éů|ő sznwezetet.

2. A szewezeti erységek feladataĺ
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2,1. lT igazgatóság feladata: a költségvetésí szeľv bányitási,koordinációs és szeľvezésí
feladatainak eltátĺísą biztosída a JKFVSZ fetad-at-e||átásának admínisztratív és
gazdálkodási hátteľét. Ellátja az adminiszhatív ' ezen belül ii-gykezeléssel,
adatkezeléssel,. szeméIyzeti ěs munkaĺtgyi, ľegy"l'ni, káĺéľítési, j"ő;gy;kk;i,
panaszokkal, bejelentésekJ<el kapcsolatos feladatokat. vďamint 

- J tozięľul"t.
felĺtgyeleti ellenőri-monitoľing, eilénóri fe|adatokaĺ

2,1.1. Á gazdaságĺ szenlezetfeladata:
- akiiltségvetési szervmĺĺkĺldtetésével, iizemeltetésével kapcsolatos feladat.ok ellátása'

a költségvetés teľvezése,
- a mfüiidéshez sziilséges pénzell át.ás, pénzkezetés biztosítĺĺs a, apellztátmiiködtetése- az előiľanyzatok módosítasának, átcsopoľtosíüísĺínak és felhasználasának (a

továbbiakban eryiitt : gazda|ko dés) végĺehajüísą. a ÍinansziĺozÁsi feladatok teljesítésą
- a kötelezettségvállďĺáshoz kapcsolódó pénzĺigyi e||Ąegyzési feladatok ellátása,- azutalvláľryozáshoz kapcsolódó éľvényesítési feladatók eilátasa. az adatszo|gáůtatási, és beszámolasi feladatok teljesítése,- a vagyon használatá..val^' és védelmével összefüggő feladatok teljesítése,- a pénzijlgyi, szĺmviteli rend betartása. a pénziigyi, saímviteli nyilvántaľŁ{sok

napľakésą és pontos vezetése,. a könywezetés biztosítĺísa,
- ban]<szĺĺmlakezelés.

2.1.2 Az opet ztív szerv ezet fe|adatai:
- Az intézmény iga4atói titkĺímői feladatokat e\látja és az adminisztľációs

asszisztenssel egyĺitt a postai és elekEonikus kĺildemények érkeztetése, toválbbítása, az
intéanényi kézbesítés megszervezśse, e feladatäHloz tapcsóloao ľendszeľ
mfü<idtetése, vďamint

- az in!ézménybe érkező panaszok, bejelentések fosad.ásą azok elsődleges kivizsgálast
és'adatszolgáttatast követően soron kívÍil töľténő tovĺábbíüása az a|tňános igazgató-
helyettes részśre,

- az intézľnény disąpécseą infomatĺkusi, és köz:munka koorđinĺítori feladatainak
eltátasa, az allhoz szĺikséges feltételek biztosítĺásą

- az arry agb eszslzéssel kapcsolatos feladatok sznw ezśse, el|őúáľ;a,. a műszaki ellenőri feladatok meghatározás4 aznkellenőľzése,- a garázsme'PT' Ť intézĺľreny egészśt édntő kaľbantartói feladatok meghatfuozźsao a
sáikséges feltételek biztosíüásával a folyamaÍos mĺĺköđés biztosítĺása. az 

'ntéuľrÉĺy 
más szeľvezetí egységeivel - kĺilönösen a váľosüzemelte tési szrnĺez.ette|,

|zolos kapcsolat kialakíüásą szĺikség szerint tevékenységiilüöz koordinációs,
logísztikai tlímogatlís biztosítlísa.

2.2. A közterület-felüryeleti sreruezetfeladataÍ:. A közteľĺilet.felÍigyeleti, valamint a kerĹiletőri tevékenységgel kapcsolatos fetadatatt a
közteriilet.féliigyeletől szóIő 1999. évi DilII. törvéú valamíni az ewesrenđészeti
feladatokat e||áto személyek tevékenységéröl, valalnint egyes toňény eklek az
ískolakerĹĺlés elleni fellépést biztosítő modosĺtĺsĺľol szó'ló zoťz. ełC)oĹ tiirvény és
végrehajtásukra kiadott rendęIetek alapj ĺĺn lát1a e|.. Köztenilet.felĺigyelet:
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A közteriĺlet-felügyeletől szóló 1999. évlLxIII. tiĺrvény 1. $ (4) bekezdése alapján a
közteľiiletek jogszeľiĺ hasznĺĺlatánĄ ľendjének és tisztasĘárrak védelme, valamint az
annak rendjét megbontó, a környezetet séľtő, vagy veszéIyeztetőjogséľtések hatékony
mege|őzése, megakada|yozua, megsálntetése, szankcionálrásą az tinkoľmáĺyzati
vagyon védelme, továbbá a közteľĺlleten folytatott engedétyheł i||etve útkezetói
hoz.Ąáru|áshoz kötŕitÍ tevékenység szabályszeľűségének ellenő,rzéso, valamint
közreműködés az épitett és a teľmészeti kömyers\ a közľend, a ktizbiĺonság
védelĺnében.

- Kerékbilincselés és gépjáľmri elszĺllítás:
a kĺilön jogszabá|ybanmegllatfuozottak szeľint látja el ezeketa feladatokat.

- KerÍĺletőľség:
a) az onkormányattulajđonában Iévő köaeruletek míitárgyai, parkok felszeľeléseí,

növényzet' épületet azönkoĺmányzati vagyon részétképező egyéb dolgok őĺzése,
állaglának megóvása,

b) illegĺĺlis hulladék elhelyezesek felderítése, a feliigyelői intézkedést nem igénylő
esetekben észlelés, infoľmációađás,

c) jogséľtéset jogellenes cselekmények személyes jelenléttel történő
megakadźiyozása"

d) a jogsértő magatartások elkövetőivel szemben a jogellenes magataľtás
megszĹinteteséľe felhívas ďkalĺnazásą

e) a szabrílysértési hatóság ĺíltal elkobzott dolgok bevételezése, őrzése,kiadása,
Đ a feliigyelők életénęlc, egészségének, testi épségének védelme,
g) részvétel a közlekedésrendészeti feladatok ellátĺísában.
A keľtiletőrök a kÍilon jogszabĺályban meghatározotÍak szerint segedfeliigyelőként a
közteľĹilet-feltigyelők ĺámogatójaként jámak / járhatrak el.. Távfelügyeleti- és téľfigyelő rendszer informatihls:
A rendészet számítőgépes t,ĺĺvfeliigyeletĹ és téľfigyetó ľendszeľének és az etf,lez
kapcsolódó eszközeinek kaľbantaľtĺĺsa.

2.3Á váľosĺimmeltetési szervezet feladataĺ:
- A Szakmai Kö4pont e|IĄa a JKFVSZ közterĹĺleti varyonvédelemmel,

állagmegóvással összefüggő műszaki szakmai feladatait.
- A Köztisztasági Kĺĺzpont ellátja a JKFV9IZ akőzteÍtlleti köaisztas ägi feladatait.. A Teleki téri (ideiglenes) piac: A Teleki téri Piacot és Ideigtenes Piacot fenntaľtó az

onkotmányzat áttal kijelłilt a piac vezetését, annak -űkodt"tésével lĺapcsolatos
feladatokat látjaeL,a fenntaľtó nevében eljárni jogosult akĺilön sz'abeilyzatszerint.
E|Lagaaz őstermeLőt kistennelők számĺára az öĺlkotmáĺyzat által létľehozoítterme|ő
piac(ok) miĺködtetésével kapcsolatos feladatokat.. A keľtészet etláýa az iinkoľmánpat tuląidoníban és/vagy kezelésében lévő
közterületek kertészetÍ, fa- és parlďenntartĺási fe|adatait" kĺilönös tekintettel a
kömyezetvédelmi szempontokľą valaĺrint aÍÍaž hogy a Józsefuĺírosban lévő
zöldfeltiletek lehetőség szerint növekedjenet ezzsl az egeszségesebb kömyezetet
biztosítva.

. az lntézrnéĺy más szewezeti egységeivel - kiilönösen a vĺírosüzemeltetési szervezettel
szoros lĺapcsolat kialakítĺásą szÍilség szerint tevékenységĺilüöz koordinációs,
logisztikai tĺámogatĺís bizüosítĺása.

2.4.Szewezeti erységek közôtti kapcsolatÍaľÚás ľendje

l4



Az igazgatő által, az általrínos igazgatő-helyettes és a szervezpti egységek vezetői
ľęszvételével, heti _ sztikség szeńntnapi - rendszeľességgel taĺott vezntői eieyeaetkeľetein
belĺil tájékozbtJźk eg5mĺíst az adott ĺdósaak fontos_kérdéseirőI, és egyeúntnek a több
s1zewezstl egységet érintő feladatok végľehajtási rendjéről. Az értekez|eten elhangzott
feladatok, tovĺábbá az igazgatői utasítások végľehajtásĺban résztvevő, kĺllönböző szeľvezett
!8Ységek munkatrársai személyesen, elekľoníkus úton és telefonon tartanak kapcsolatot. Az
éľtekezleüek dokumentiĺIásáról kĺili'n utasításra az általáľlos igaz.gatő-helyettes gondoskođik.

m. A JKFvsz vezetóse és a vezetők feladataĺ, hatáskłiľel

ĺ. Az igazgatĺí feladatai
. A JKFVSZ ĺigyeiben iinállóan és egyszemélyi felelősséggel dönt a

hatályos jogszabályok keĺeteín beltil.
- Fele|ős azintézľnény tevékenységééľt, működésééĺ és gazdálkodásáért.
- Képviselí a JKFvsZ-t kĺilső szervek előtt ryakoľo[ia a kiadmĺányozásí jogot,

ľészt vesz a képviselő-testĺtleti ĺiléseken, bizottsági iilésékeu éľtekezleteken.
Tervezi,sznrvezi,irőnyÍtjaésellenőrziaJKFVSZszakmai,gazdĺrsági
miíködésének valamennyi teriiletét. Ennek keľetében jóvelhagyja az intézsnény
éves munkatervé! illetve pénzĺĺgyi, illetve szakmai beszámollját.

- Gyakorofia a munkáltatói jogokat.
- Ellátja a JKFVSZ miĺköđését érintő jogszabályokban, önkonnanyzati

rendeletekben és dĺĺntésekb en avezntő részśre előíľt feladatokat.. Elkészíti a JKFVSZ kötelezőenelöíľt szabálJľzatzít,rendelkezései!
kapcsolatot taĺ a taľsintézrnényekkel, helyi szakmai szervezetekkel.
Inánýtja - az ěltallźnos igazgató.helyettes bevonásával -, a gazdasáęivezctő, az
operatív vezctő, a közterÍilet-feliigyeleti vezető, viárosiizemeltetési vezstő álta|
inĺnyított szc,rvezeteket, valamint és a személyügyi verrto munkájrát.

- Jóváhagyja és kiadja a pénnigyi-kiiltségvetési gazdĺálkodásra vonatkozó
vďamennyiszabályzatot,

. ElkészÍti az intézĺrény koakázat kezelési szabályzati rendjég valamint az
intéményműködésévelösszefiĘgököte|ezőszabźÄyz-atolr,at.

- Az intéznény tevékenységének ellátĺásáľa vonatkozóan saját hatĺáskörben
igazgatői utasítĺást adhat ki a mindenkoń jogszabályok és az irőnýtó sznĺl
döntéseiben foglalták keretei között.. Kiiliinbző módszeľekkel feltłáró-segítő jellegget ellenőľzi a vezstőibeosztĺísa
alěL taÍtozć, dolgozok munkavégzesét a munkavégzéssel összefrggő szabályok
éľvényesĹilését.

- Javaslatot tesz a fenntaľtónak azSDvtrSZ, az /'Iapítő okírat módosítására.. A helyben szolĺísos módon meghirdetett időpontban havonta fogadóórát taĺtaz
intéanény széküelyéĺl' annak működesével összeffIggő kéľdésekben.

2. Az őita|ínos Ęazgatő.helyettes feladataĺ
- Azigazgatőt annak távollétekor, vagy taľtós akadátyoztatna esetén helyettesÍti,

képviseli a JKFVSZt és gyakorolja a kíadmĺĺnyozĺs joeko4 részt vesz a
képviselő-testĺileti iiléseken, bizottsĺígi ĺiléséken' értekezleteken

- SzenĺeĄ inánýtja és ellenőrzi a JKFVSZ beosztottjaínak muľlkáját.
- A JKFvsZ szakrnai tevékenységéről rendszeresen beszamol azigazgatőnak.
- szakmai feltigyeletet gyakoľol a Józsefuríľosi Téľfigyelő Rendszer működése

felett.
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- osszefogja és e|láttatja a szentezet adminisztratív, ezen belĺtl ügykezelési,
adatkezelési, szcméIyzeti és munkaĺlgyi, fegyelmi, káľtérítési, jogĺ, panasz
ĺlgye}kel, bejelentéselkel kapcsolatos feladatait.

- Irányltja a sz.ęmélyüsyi terĺilęten dolgozót az igazgatósági tanácsos a
ktizteľiilet.feltigyeleti ellenőrök-monitoľing, az ellenőrök munkavégzéssel
kapcsolatos tevékenységét, gondoskodik a vonatkozó nyilvántaľtások
szabáIyszerťtvezetéséľöl.

- Az igazgatósáęi taĺuícsos bevonásávď elbínflja a keĺékbilincseléssel és
gépjĺáľmtĺ elszallítíssal kapcsolatos egyéb panaszokat, bejelentéseket.

- h'ínyltja, szsĺłezl és koordinálja az tľényítő szeľv kiilön döntései alapjáľt
el látandó feladatokat.

- Gondoskodik az ntézrnényi feladatellátĺás, tigyviteli rendszerének hatékony
míiködéséről és ellenőruéséről. Figyelemmel kíséľi a JKFvsZ m{ĺködésének
jogszabálý környezetét, javaslatot tesz az igazgatőnak az SZMSZ, az A|apító
okiÍat, az tigyrend, és a JKFVSZ sz.abőlyz-atainaka1<tln|izÁ|ására

- Feltigyeli a szerződések előkészítésével, végľehajtásával kapcsolatos szakmaí
feladatokat.

. Előkészítt a szerłezľllt időszakos (szalanai) beszarnolóit, a képviselő.testületi
előterjesztéseket. A tĺáľs-vezetőkkel egyeztetve gondoskodik a munkakezdéssel,
munkavégzéssel kapcsolatos szabáýok éľvényesüléséről.

- A vezetőlí<eltörtént előzetes egyeztetést követően elkészíti az intézmény éves
munkatervét és j óváhagyásra lterje sztí az igazgatőnak.

- Szakmai tanácsokkal segíti a szervezptet érintő köuendvédelmi, közbiztonsági
ezen belĺil a térľĺgyelő ĺendszer műköđésével fęladatok hatékony e|Lőtásěú.

. Az igazgató kiilön engedélye ďapján kapcsolatot tart a sajtó képviselőivel,
előkészíti a nyilatkozatokat, szülcség szerint előzetesen egyeztet a
polgĺĺľľnesteri hivatal illetékoseivel:

. A szakmď szempontok kivételével felĺigyeli azigazgatőság minden dolgozója
tekintetében a munkavégzéssel, túlmunkával, adakezs|éssel, tigykezeléssel,
egyéb adminiszEácíóval kapcsolatos szabĺĺlyok érvényesiilését. E tekintetben a
szervezeti felépítés szerint az ígazgatő távollétében közvetlentĺl gyakoľolja a
vezetőijogokat.

- Kĺilönböző ĺnódszerekkel feltaró.segítő jelleggel elleĺőĺzí avezetői beoszhása
aIá taĺtom dolgozók munkavégzését, a muĺkavégzessel összefüggő szabáIyok .

éľvényesülését.

3. A gazdaságivezető feladataĺ
. Az intéznény szímviteli, penzgazÄáikodasi rendjének szakmđ megszsrvezśje

és vezetője. Ennek kapcsĺáu:

' Szsrvezi és inínyísa a ga"ÁasáĘ|' péwiigý tevékenységet kooľdinrílja a
gazÄaság1' pétluĘyi szervezetben foglďkozüatottak munkĺĺjáĹ

' Elkészíti a pénzügyi- köItségvetési gazđáIkodasra vonatkoző kötelező
szabályzato|<at.

' Elkészíti a gaz.dasáę1 szswezstbenfoglalkoztatottak munkaköđ leíľasát.

' Biĺosítja apénđlgý fegyelem és pénzforga|ni szabĺályok maĺadéktalan
betartásőú.

- ElkészÍtl az eL(izstes és végleges költségvetést az aktuďis jogt srabáiyozÁs
szeľínĹ valamint a fenntaľtó által elöÍľtaknak megfelelően.

. B|látjaaz eĺ(5iľányzatfelhasználĺíssal, módosítĺással lcapcsolatos feladatokat.
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. Ellátja az Íjzemeltetési, fenntaľtĺási, mĺiködtetési feltételek biztosításához
kapcsolódó pévÍigyt feladatokat, mĺÍködteti az ECOSTAT ľendszęrĹ. Ellátjaavagyongaz.dálkođássalkapcsolatosfeladatokat.. Ellátja amunkaeľő- és béľgazdálkodĺással összefiiggő feladatokat.- EllátjaapénzkezelésselkapcsolaÍosfeladatokat.

- végá akö.te|ező adatszolgáltatásokat és vez.efr'a számvitęli lryitvántartást.
BeszámolókaĹ pénzĺlgyi je|ęntéseket, likvid terveket készlt, 

-

. Gazdasági intézkedéseket hoz.. A kötelezettségvlíllalłísok és követelések elledegyzését lá{ia el.- Kiilönbiiző módszerekkel feltáľó-segítö je[eggeĺ e|Ienővi a vezntői beosztása
alá tartoző dolgozok munkavégzesét, a ńunkJvégzéssel összefttggő szabĺlyol.
érvényesĺilését.

- Bankszámlával kapcsolatos szerzödések megkötése, a Nemzeti Adó-, és
Vámhatóság és egyéb hatóságok felé jelentési és bejetentési kötelezettségek
teljesíti.

4. Az opeľatív vezető felađataĺ
- Irányit1a az igazgatői titkámő, adminisztrációs asszĺsztens, kézbesítő

munkavégzessel kapcsolatos tevékenységét gondoskodik a vonatkozó
nýlvantaľtasok szabálys zprű vez.etéséĺői.. Intézkedik.a{ ntézmény e-mail címéľe elektronikus riton, illetve postai érkezőlevelek, bejelentések érkeztetéséľe' az ezzel kapcsolatoś szükséges
intézkedéseket megtéte|éÍe, az elekhonikus és postai kĺildemények
továbbíĹásáĺa.

- Gondoskodik az intézlnény web oldatĺának folyamatos miĺködtetéséľől,
karbantar&ísłáľol.

- Gondoskodikaz intézmény telephelyein a belépési rend kialakításĺíľól, miĺszaki
feltételek 9setén a betépési kódot riasztĺsi kodok nyilvłántarĺásrol,
aktua|izálásáÍől.

. Gondoskodik az anyagbeszeĺzéssel kapcsolatos feladatok intézményszintiĺ
szerł ezéséĺ ől, elláüĺsáľól
Gondoskođik a műszaki ellenőri
ellenőrzéséről.

feladatok meghatározásóI, azok

. Gondoskođik a garĺŁsmesteri, az ntézĺĺlény egésznt érintő kaľbantaľtói
feladatok meghatźrozásaróI, a szükséges feltétďek 

-binosítźsáľ,/ala 
folyamatos

miiködés biztosíüásĺĺľól.
Szervezi és iľánýtja a kozrrunka-koordinátor és a disąpécser-informatilans
munkáját.

- Srnwen és iÍáĺrr.yítja az anyagbesz.erzś, műszaki ellenőr, gaľĺázsmesteľ,
kaľbantaľtó munkáját.

- Kiilönböző módszeľelĺí<el felüíľó.segítő jelleggel ellenőrzí avezstőibeosztiĺsa
a|á' taÍoző d2hgozők munkavégzéséĹ a ňunkavégzéssel tisszefrggő'ÁĹäy"t
érvényesŕilését.

. Tevékenységét szoĺos munkakapcsolatban Lága eI a vłáľosiizemeltetési és
kĺĺzteľtilet-felügyeletivezrtők'kel.

A közúerĺilet-felÍĺg7el eti v ezető feladataĺ
- Közterĺilet feliigyelő, aki felelős köaeńileĺfeliigyelői es a kerĺiletőri muĺkajogszsrii, szakszerű, eľedményes és hatékony ellíiasae+kĺilönös ĺsy"l.'"'a

a tevékenys éget szabéúyozó jogi normákrą belső rendelkezesľe.
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Az ígazgatő által meghatáľozottak szerint szrrvezi és iĺányítja a közteriiletí
feladatellátásra renđelt ĺíllomárry napi munkavégzesét.
Szervezi és feliigyelí a közteľĺĺlet.felĺigyelők, a keľékbilíncselők és a
keriiletőrök szolgáÄatĄ naponta beszámol az igazgatónak a fontosabb
eseményekľől. Eligazítást tart ľészĹilre' szolgiiat ellátásukat azigazgatőnak és
helyettesénok utasítrísa olopjan cllcnöľzi, asmllgáliatvégén bcszárroltatja a
köztcľtilct.fclügyelői .szolgálatveae.tőt, keľtiletőľi csoportvezetőt és térľrgyelő
szsJ.gźlat vezľltőt _ indokolt esetben a - bozzźtjuk beosztott állományt
tevékenységéľöl.
Elsődlegesen és soľon kívĹil kivizs eáůja aközteriĺleĺfeltigyelői intézkedésekkel
kapcsolatos panaszokat, majd arrnak eredményéröl ínásban tÁjékonaga az
ĺáltalános igazgató-helyettest.
Kapcsolatot tart az igazgatô által külön utasításban meghatáľozott teriiletek
lakosságával, tźljékoztatást ad a közteľiilet-felĺigyeteti, keriiletőľi, térfigyelő
szolgálattal kapcsolatos bejelentésiikre, kérdéseikľe, fogadja panaszaikat,
bejelentéseiket ezzpl összefiiggésben megteszi vagy kezdeményezi a
sziikséges intézkedéseket.
Szervezi és irrínyítja a ktiztertilet-felügyelői munka háttér adminisztľációját'
Képviseli a KerĹiletőrséget.
Kiili'nbi'ző módszerekkel felĺáľó-segítő jelleggel ellenőrzi a vezptői beosztĺísa
alá tarto.zô dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összęfüggő szabrílyok
érvényesiĺlését.
Tevékenységét szoros munkakapcsolatban |áú1a eI a vĺírosiizemeltetési és
operatív vezetőkkel.

6. A közteľĺilet.felüryeletĺ szolgálatv ezető feladatai. KöztertĺIet-felügyelő, akí részt vesz a közteľĺileten szolgrálatot teljesítő
munkatĺĺľsak muĺkĺájának napi szintű operatív irányítĺísában,
beszĺmoltatĺásában.

. A közterĺilet.felügyeleti vezetĺ| utasítĺásai a|apjén elkésáti a smllgéiatí
beosztást napi renđszerességgel ellenőrzi a munkavégzest.
Biztosítja a napl feladatellátĺíshoz sziikséges műszaki, technikai eszlcözökeĹ. Sz.erłezl' végľehajtj,a a köte|eztien előíľt és egyedi döntés alapjan elĺendelt
oktatásokat továbbképzéseke!.

- A napi feladatellőŃásboz sziikséges műszaki, technikai esuközök ĺłIlapotĺít
e|7eĺíĺrzi, ellenőriĺeti' hiányosság esetén az ntézkđést megteszi.

- Ellenőľzi, fehigyeli a kiizterÍilet-feltigyelők bÍrságoláshoz kapcsolódó
elsámolasi tevékenységét, hiiínyosság esetén azonnali intéz.kedést
kezÄeményez.

- Kiilönböző módszerekkel feltĺáľó-segítő jelleggel e|7enőrui avez.ętői beoszLása
a|átartozs dolgozók sé! a munkavęzéssel összefrggő srabőiyok
érvényestilését.

7. A keľÍiletőľÍ csopoľtvezető fe|adatai
- Jáľőĺszslgźiatkeretében" vagy utasítĺís ďapjĺín más módon' a

Szolgálati Szabźtyzatban reszletesen meghatáromttak szerint
köaeműködőiminőségébensegÍtiaközterĹilet-feliigyelők munkáját
védi a közterĺilet-fcliigyclő é|etet, testi épségét, egészségét.
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- Felelős azśrt, hogy a tevékenységét a 20|2. évi C)o( töľvényben, valamint a
végrehajt.ásfua kiadott 65ĺ2012. QíI.l3.) BM rendelet, valamint a 86120|2,
QoI.28.) BM ľendelet alapjánkerĺitjön ellátásra.

- Biztosí[ią hogy a kerĺtletőľök a kozteriilet-felĺigyelői ĺntézkedéseknéI. a
hivatalos sz.emély segítőjeként vegyenek részt.. A kerÍiletőľök jelenlétével megelőa, és szóbeli felhívásával megszakítja a
k<iaeľiileten megvalósuló jogsértő cselekménye.ket.

- Intézkedik az illegális hulladék elhelyezesek feldeľítéséľe, e]jár a közteľiitet-
felĘyelői intézkedést nem igénylő esetekben.

- Felađataazönkormányzatĺvagyonvédelme, őrzśse.- Yégzi aszabá|ysi,értésí hatóság által elkobzott dďgok őĺ:zését,
otzó., védő feladatok önrílló elláttź.sa.
Bizosíthatja kivonuló szolgálat ellátlását a üívfeltigyeleti ľendszeľben.- Különbözś módszeľekkel feltáľó-segítő jelleggel e|Ien&zi a vezetői beosztása
a|á' tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összeftiggö szabályok
élvényesiĺlését.

8. A téľÍiryelő szo|gáilat.vezető fe|adataí
- Köaeľĺilet-felügyelő, aki részt vesz a téľfigyelő központban szolgĺálatot

teljesítő munkatársak munkájanak napi szintü opeiatív inĺnyĺtĺĺsaban,
beszámoltatrásában.

- Köaeműködik a t&frgyelrő ľendszeľ miĺszaki haszrálhatóságanak
feltigyeletébeą meghibásodás észlelelése tudomásáľa jutłísa esetén a
jelzésadĺĺsban.

- A koaeľüIeti igazgatő.he|yettes utasításai alapjĺĺn elkészíti a szolgĺílati
beoszhást' ellenőtzi a munkavégzést.

- Kĺilcinbtizö módszerekkel feltáľó-segítö jelleggel ellenőrzi a vez.etői beosztása
aLá tartozó dolgozók munkavégzését a muĺkavégzéssel összefiiggő szabĺłlyok
érvényesĺilését.

9. Á kŕizterÍilet-felüryeletĺ ellenőr (monĺtorin s) és auellenőrök feladataÍ- Az igazgato és ĺíltaláńos igazgató.helyettes és az álaluk fe\hata|mazott
szsméIy utasítĺísĺának megfelelően _ elsődlegesen köztertileti ellenőrzeseket
hajtvégre.

. Feladata e|IálÍźsa sonín tett megĺállapítĺásiľól a feladat meghatáĺom részsre
beszámolást (sziikség esetén írásban) te|iesíĹ

10. A váľosüzemeltetésĺ vezető feladaŕai

\nyítla a szahnai vezntő, a kôztisztaságj vezctő' a piacvezstő, a ffkertész
feladatellátrísáĹ Figyelemmel kíséľi e területek zôkkenőmentes működését,
szĹikség esetén hatĺískörében intézkedést kezÄeméĺyez, intézkedést tesz a
feltételekbiztosítasźhoz.

. Gondoskođik a Teleki téľi (ideiglenes) Piac és a termelői piac(ok) jogszeľű és
szakszerű működéséhez szĺikseges feltételetaő|, a|<adźlyonatĺs eseíei azt je1a,
azigazgatsnak.

. Előkészíti es elkészíti, időszakosan felĺilvizs gáija e sznrvezet működését
befolyĺísoló szabäiyokat, figyelemmel kíséri a mfüodest éTíntő jogszabrĺlyok
változásélt.

- A feladatok végehajtasaróI, annak akađályĺíról heüente, sziit<ség szeľint soÍon
lđvĺil beszáĺnol az igazgatőnat távollétében helyettesének

t9



- KüIönböző módszerekkel feltáľó-segítő jelleggel e||enőľzl- a vezętői beosztása
aIá' taftozó đolgozók munkavégzését' a munkavégzéssel összefftggó szabďyok
éľvényesiĺlését.

- A ffikertész szakmai javaslata a|apjén kiizľeműködik ľiĺvid- középtávon a
kerület ziildfelületeinek megújítására, lehetséges fejlesztésére.. A szakĺnai vezetőjavaslata alapjáľr kiizreműkĺidik rövid- középtávon a kerÍilet
karbantartasi' felúj ítási munkái nak e|végzćséľe.

- A köztisztasagi vezető szakmai javaslata alapjaĺl köaem{ĺködik rövid.
ktĺzéptavon a kertilet kiiztisztasági feladatainak hatékonyságának növeléséľe.

- Tevékenységét szoľos munkalcapcsolatban |ätja e| az operatív és köaerĺilęt-
felügyeleti vezetőkkel.

11. A Szakmaivezető feladatai
- Szervezs és iťnýtja a JKFvsZ közertileti vagyonvédelemmel,

állagmegóvassď összefüggő műszaki szakmai feladatait.
- Gondoskodik a helyi utak kaĺbantarhásźlrő|, az ďrhoz kapcsolódó miiaĺgyak

karbantaľtasáÍól' pótlásáÍól.
- Szakmai javaslatot tesz rövid- középtávon a kerĺilet kaľbantaľtasi' felújítási

munkainak elvégzesére.
- A kĺiliĺnböző módszerekkel feltáró-segítö jelleggel ellenőrui a veznt(5i

beoszkása a|ő taÍtozn dolgozók munkavégzesét, a munkavégzéssel összeftiggő
szabályok érvényesiilését.

|2. 
^ 

Kiiztisztasá gí v ezető feladatai
- Szeĺłezi és iĺánýtja a JKFVSZ köúisztaságga| kapcsolatos szakryrai

felađatellátasát.
- Gondoskodik a köĺertileĹek tisztán és rendben tafiásáľól.
- Figyelemmel kiséĺiaz illegĺĺlis szemétlerakĺásra utďó folyamatoka! aľľól soron

kívĺil j elzést adnak az igazgatőséLgnat közremfüödik azok felszĺĺmolasában.. Szakmai javaslatot tesz röviđ- közeptavon a keriilet köztisztasági feladatainak
lehetséges fej lesztésre.

- A kiĺlönböző módszerekkel feltĺáľó-segítő jelleggel ę||eĺőrul a vez.etői
beosz1ása a|á tntozo dolgozok munkavégzését, a munkavégzéssel összefüggő
szabályok érvényesiilését.

13. A TelekÍ téľÍ Piac (ĺdeĺglenes pÍac) vezetőjének feladataí
. Gondoskodik a Teleki téľi pĺac jogszeľű és szakszeľĺl mfüödéséhez szfüséges

feltételekől" akadáĺyoztatźs esetén an je|a a várostizemeltetési vezetőnek.
. Szsl.ĺłezi és iľáľtýtja a piac működésével kapcsolatos szalonai feladatellátását.
- Kĺilönösen feltigyeli a piac teriiletén a kiizegészségugyi' munkavédelmi,

tűzvedelmi és egyéb óvó- védő szabályok éľvényesĺilését.
- Gonđoskodik a piac működéséhez sziikséges adminisztratív, pénzűgyi

feladatok teljesítéséľől, figyelemmel kíséľi a szeľződések éľvényességének
alakulrásít. Ezze| kapcsolatos elszámolási és beszímolĺási kötelezettségét
teljesíti azinténnény és az tinkoľmányzat felé.

- Gondoskodik a beosztott munkatársak munkavégzesével kapcsolatos
tevékenység szabĺílyszerűs égffi|.

. A kÍili'nböző módszerekkel feltĺáró.segítő jelleggel ellenörzi a vezntői
beoszŁása aIá tatozo dolgozok munkavégzesét a munkavégzéssel összefiiggő
szabĺílyok érvényesülését.
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. végzr a az őstęrmelők, kisterme|ők sz.ámáĺa létľehozott teľmelő piac(ok)
működtetésével kapcsolatos feladatokat.

14. A főkeľtész feladaÚaĺ
. Gondoskodik a fáŁ paľkok karbantaľtasáľó|" frÍĺyÍrősról, öntözésľől, parlagffĺ-

és gyommentesítéséľől, e|lhezmunkafeltételek bíztosítja.* Gondoskodik a kcľĺtlet köĺe.ľĺiletęínek cgyéb ztĺtdfelÍileĺei kezeléséről.. Szalanai javaslatot tesz riivid- középüĺvon a keľĺilet zöldfelületeinek
megujítasárą lehetséges fejlesztéséľe, illetve azijldstratégia kĺalakításĺára

- A kĺilönbi'ző módszerekkel feltaľó-segítő jelleggel ellenőľzi a vezstői
beosztása a|ő tntozś dolgozók munkavégzesét, a munkavégzéssel összefiiggő
szabĺílyok éľvényesiilését.

15. Á szeméIyĺiryĺ vezető feladataĺ
- Az igazgatő utasítrásínak megfelelően közremfüödik a humánerőforrás

gazdĺílkodassal és pénzĘyeível kapcsolatos feladatok ellátĺásában, kĺilönĺĺsen : a
köItségvetés előkészítésében és elkészítésében.. A JKFVSZ köztisztviselői ĺállomrányávď, illetve munkaviszonyban, továbbá
megbízĺási jogviszonyban flló teljes szeméýí állomáľuryal kapcsolatos
szcmé|yzeti-tigyviteli feladat ellátásą jogszabályban előíľt adatszolgáltatások
teljesítése, nyilvantartlísok vezetése.

16. A v ezetőí munkaktiľök

A Kttv. 236. $ (5) bekezdés c) pontja alapján a ffvłárosí keľitleti.önkotmźnyzatná7
osztźlJyvezltői és ťoosztźiyverstő _ helyettesi, fĺosztĺílyvez.ętői szintrek megfelelő vezetői
kinevezés adhatő.
Fentiek figyelembevételé ve| azelfogadott szsrvezśsi struktriľa alapjĺán:

felel meg;

' a IIIJ24. pontok szerinti ĺĺltalrános igazgatő-helyettes, eazÄasáLgl vezető vezetői
megbízások ftosztályvezntő-helyettesi szintű vezetöi megbíaĺsnakfelelnekmeg;
- a IIľ5. pont szerinti közteľiilet-feliigyeleti vezrtő osztźiyvez.etői szintÍĺ vezetői
megbízásnak felel meg.

Yezntő ĺíllású munkavĺállďónak minősÍilnek az lslt, vezstö állĺĺsú munkavrállalóIaa vonatkozó
szabá|yu szerint az aláhbiak:
- aaI/. . pont szerinti opelatívvezntő,
- anil|O. pont szerinti viírosüzemeltetési vezető.

Az lntéaĺéĺyben egyéb vezetői elnevezést taÍa|mazćl munkaköľiĺk nem minősülnek vezstői
munkakörnek.

1.

Iv. Á JKF.vsz mĺiködésének főbb szabályai

Aműködésĺľendetmeghatározódokumentumokésszabá|yzatok
Alapító okirat
Szervezetí és Mfüödés i Szabáľyzat
A Józsefuĺárosi Közteľtilet.felĺigyelet és Vĺírosĺizemeltetési Szolgrálat KözszotgáIati
Szabő|yzata
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- Szervezeti egységekÜgyrendje. Munkavédelmi szabályzat
- Munka., es védőruha szabályzat
- Ttĺzvédelmi szabályzat
- KłĺzbeszsrzÉsi és beszeľzési szabá|yzat. Itatkezelésiszabátyzat
- A személyes adatok kezelésének, a kôzérđekiĺ adatok megísmeréséľe inĺnyuló

kéĺelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nýlvánosságra hozatahának
szabäIyzan.

- Teljes k<'ľű Gazdĺálkodási SzabáIyzat
- Szímviteli politika és sr.abályzatai, szÁm|arend, szĺmlatĺikör, önköltség szĺámítási

szabalyz.at,leltĺír és selejtezési szabá7yzat, pénz és értékkezelési szab6|yzat' anyag és
eszközszabélyza\éĺékelésiszabźiyzat.

- Szabrílytďansĺĺgokkezelésénekľendje.
- Kockázat kez.etés szabalyzatirendje.. Belfr'ldi és kiilft'lđi kikĺildetések elrendelésével és lebonyolításával kapcsolatos

szabőtryza\
. Reprezentĺíciós kiadrĺsok fe|osztźsát, azok teljesítésénet elszámolásanak szabźiyzata. Gépjár'mĺÍ igénybevételnek és hasznźlatlrendje. Utazási költségtéľítésľe vonatko z.o szabáiyz'at. Vezetékes és rádiótelefonok használati ľendje
- HtŁirendek
. Teleki téri Piac (ideiglenes piac) tizemeltetésével kapcsolatos srabáúyzat

2. A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok

A JKFvsZ foglalkozüatottjeinak munkaköľi feladatat, jogosultságait, kötelezettségeit a 
*

beosztĺásnak megfelelő' ľészleÚes munkaköľi leínásban kell rögáteni, melynek egy pé|dányát a
dolgozónak kell átadni.

a) A köztisztviselői jogvĺszony és az MĹ hatáIya a|át l'rlrtoző munkavĺszon.y
Iétľejötte

A kiiztisztviselői jogviszony létejötte:

A köztisztviselőijogviszony a kinevezéssel és annak etľogadásávaljön létľe.

A nrunkaviszony létľej ötte:

Akôzf;zn|gětati tisztviselői munkakorbe nem tartozńkesetében a belépéskor határozott vagy
batÁrozallan idejű munkaszeruődésbeĺ hatfuoua, meg hogy az a|ka|mazlottat milyě;
feltételekÍ<el és milyen mértékű Hrezéssel fo g|aLkońaqa.

b) A munkavégzés teljesítése, munkaköľĺ kötelezettségek:

Amnkauégz'es te[iesítése azigazgatő által kijettilt munkahelyen' terĺileten az ottéľényben
lévő szabályok és a kinevezesi okmĺĺnyokban' munkaköri leíľásbaĺ" valaĺnint a
munkaszerződésben leÍrtak szerint történik. A dolgozó köteles a munkakörébe taľtozó és a
munlaktiri leínásában nevesített munkát képességei maximálís kifejtésével, az e|várható
szakéľtelenmel és pontosan végezni.

c) Munkaľend
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A JI(FVSZ-néI a kĺĺvetkező munkaľendek kerülnek aJka|mazása a köztĺsztviselők, illetve
munkavrálIď ók resrśre:

A köaisztvíselők köziil általános (hivatali) munkarendben dolgozrak munkanapokon

Hétffitől-csütöľtökig 07.30. - 16.00 órą
Pénteken 07.30. _ 13.30. óraközött,

a személyügý vezntő, személyÍigyi ihgyiĺtéz.őft)' a pénzĹĺgyi főelőadó, pénziigyi előadók, a
gazdaság' főelőadó, a könyvelő, péĺlahgýígynté7Ä, a pénzĺíros, azigazgatősági tanácsos, a
díszpécser-informatikus' az igazgatői titkáľnő, az asszisztensek.

Az igazgatő' az áhtalános igazgató.helyettes, a közterĹilet-felügyeleti vezrtő, a közterület-
felĘyeleti sznlgálaťvezető, a keriiletőri csopoľtvezető, a térťtgye|ő szo|gźůaFlezctő,
vĺáľostizemeltetési vezető, az operatív vezető, a gazÄaságí vezntő, a szaknai vezető,
kisz1isztasági vezető, a piacvezető, a piacvezntő-helyettes, keľtészeti vez-ető,a közmunka
kooľdinátoľ heti 40 óľás (te[ies munkaĺđős) kötetlen munkaiđőbeĺIátja el feladatait.

Az egyéb (munkaszĹineti., pihenőnapoĺu détut"íni , éjsrakai)munkaidőrendekĺöl, a rendkívĹili
munka elrendeléséľöl és elszámolásáról, a szabadsägok rendszeréről, a ľészletszabályokról. a
JKFVSZ minden doLgomjfua kiterjedő hatĺállyal _ igazgatói utasítás rendelkezik. A
munkaidőľendek, az abhoz kapcsolódó kĺili'n megállapodások a kinevezési okĺnáľryban,
munkaszerződésben szerepelnek.

Muĺkaľendľe vonaÍkozó iga?-gatői utasítasnak kell tekinteni a havi tervezetben egyedileg
meghaüározott munkaľendet is, aĺnennyiben arról a dolgozó a jogszabálýlag előíĺ időben és
módon tajékozarasĺa keľĺil.

A munkavégzést a sz.erłezstiegységenként minden dolgozónak jelentéti ív pontos kitoltésével
kell rögzíteni, melyet a szervez.eti egység vezetője ellenőrią és továbbít az igazgatőság
Észśre.

d) Szabadság

Az éves ľendes és rendkívü|i sr.abadság kivételéhez előzetesen a munkaheýi vezetőkĺ<el
egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívĺili és fizetés nélkĺili szabadság engedélyezesére
minđen esetbęn csak az igazgatő jogosulĺ A köztisztvigelök és munkavĺállalók éves
szabadságának mértBkéta haí.ílyos jogszabályoknak megfelelően kell megállapítani.

A szabadság igénybevétel és egyéb tavollét nyilvĺántaľtĺás ľendjéľől kĺilön iga4atői utasítís
rendelkezik

e) A helyetúesítés ľendje

Azigazgatot az áIta[ános igazgató-helyettes, annak tavollétében vagy a|r'adályoztatása esetén a
közteriilet.felügyelďi vezstő helyettesíti, továbbá segíti a JKFvsZ beosztottainak szakrnđ
inányítlásában.

Azlntézłnéĺyben foýó munkĺít ado|ýor'o időleges, vagy taľtós távolléte nem befolyásolhatja.
A do|goző tĺívolléte esetén a helyettesítés rendszelének kidolgozása a munkakör szeľinti
közvetlen munkahelyi felettes (továbbiakban: munkahelý vez'ető) feladata" A hclyettesítéssel
kapcsolatos' egyes doLgozÍkat érintő konkrét feladatokat a munkakoľi leínásokban kell
ľijgzlteuĺ.
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Í) A munkaköľtĺk átadása

A JKFvsZ verstő álású k<ĺztisztviselői, valamint az igazgatő által kijelött köztisztviselők,
munkavállalók munkakörének rítadásáľól, illetve é$Iételéről, személyi vá|nzÁs alkalnráwal
j egyzőkönyvet kell felvenni.

Az ěúadásr ől' átv éte|Í ć,I késnllt jegy zőkönyvben fel kell tiíntetni :
- aaáĺädäs _tilvéts|idöpontját,
- afolyamatban lévő konkrét Íigyeket hataľidőket
- amunkavégzeshezsztikségesesz,közökátadását,
- ajelenlévők a|áíťasáÍ'.

A munkakör átadas _ átvétęlével kapcsolatos eljárás lefotytatásĺĺĺól a munkahelyí vezető
gondoskodik.

g) A varyonnyílatkozat tételĺ kötelezettség

A2007. évi CLII. töľvény 5.$ (1) bekezdés cb) pont értelĺnében, azigazgatő ésagazdasátgi
vezető a megbízásáú, vagy kinevezését megelőzśen, ezt kcivetően kétévente tesmęk
vagyonnyilatkozatnt.

h) A munlĺĺíba járás, munkavégzés költségeinek megtéľítése

A munkába jaras kiiltségeinek megtérítése a39D0t0. (II.26.) Korm. rendelet he|yközi és az
igazgatőĺíltalkiadottszabályzatszeńnttörténik.

ĺ) Továbbképzes:

A JKFvsZ csopoľtos oktatís, Úovábbképzés megszervezése, illetve a dolgozóval kötött egyedi
tanulmányi sznĺzśdés révén gondoskodik _ az egyes munkakörök vonatkozáséhan _ a
jogszabĺĺlyi előínísok változísa folytĺín sziĺlségessé vĺáló képesÍtés rnrgszeľzeséľől.

Đ Eryéb juftatások

Az intéaĺény foglalkoztatottjainak egyéb jutatásait az lntennény hatályos kôzszo|gáiatí. szabalyzatatartalmazza.

3. FelelőssegiszabáIyok
A dolgozók a k<ĺaisztvíselói jogviszonyukból, a munkaviszonyukból eredő kötelezettségĺik
vétkes megszegésével okozoü |<ĺľ:ért fegyelmi és lcáľtéľítési felelősseggel tartozrak.
Szándékos kĺíľokoaás esefén a dolgozó a teljes kárt koteles megtéríteni.

A dolgozo vétkességére tekintet nélkiil a teljes kfut ktiteles megtérítení a visszaszolgĺĺltatási,
vagy e|szátmoLísi kötelezeĺséggel átvett olyan ,dolgokban bekövetkezett hiĺíny esetén'
melyeket łíllandóau őńzetbentaĺ\1r,lzátő|agosan használ,YW kezel és azokat jegy.zśtvagy
elismervény alapj an vett ált.

FegyelmÍ felelősség

A fegyelmi felelősségľe a Kttv. a az Mt. hatrályos szabáIy al az u aĺy adćk.

Anyagl felelőssĘ

A JKFVSZ valamenný dolgozőjafelelős abereĺdęzśsi, felszeľelési targyak rendeltetésszeľĺĺ
hasanlataéĄ gépet eszJ<özök, megóvasáért.
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A JKFVSZ a dolgozś használatĺ táľgyaiban a munkavégzés folyamÁĺr bękövetkezett kaľéĺ
vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kfu a do|gozn munkahďyén, VaBľ más, megőruéste
szolgĺíló helyen e|helyezett dolgokban keletkezett.

4. Áz ĺĺryiľatkezelés ľendje
Azíigyintkezetés renđjét azigazgatő Iratkezelésĺ Szabályzatban hatáľozza meg.

5. A kiadmányozás rendje

A JKFVSZ-néI akíadmányozási jogköľt azigazgatő. tavolléte vagy akadá|yoztatásaesetén az
łĺltďános igazgatő-helyettes, illetve a ktizteriilet-feltigyeleti vezstő gyakoľolja.

6. A'bélyegzők használata
Valamennyi hivatalos aläÍĺźsnái, a jogosult a|źĺfuása mellett szerepelnie kell a JKFVSZ
hivatalos bé|yegző lenyomatának. Az JKFvsZ bé|yegzőit napľakész állapotban nyilvĺán kell
tartani.

A JKFvSZ-nél bélyegzőhasmáiatáraazigazgato tlĺvollétében vagy akadályotratása esetén a
kiivetkezők, o**'*' 

o, őnos igazgatő-helyettes
gazdaságivęz-ető

- közterület-felügyeletivezstő

Az átvevők személyesen felelősek a béIyegzők megőrzésééľt. A bélyegzök beszerzésérőI,
kiadĺásaról, nyilvántaľtáséltő| az igazgatői titkárÍIö gondoskodik, illetve abé|yegző elvesztéśe
esetén az előírĺások szerintjaľ el.

7. Védőruha' v édőeszkĺjz, eryenľuha, fomaľuha bĺztosítása

Az lntézľ.léĺy az 
',egyéni vedőöltözetek és védőfelszeľelések hasznát|atźra kiitelezett

munkaköröt veđöeszközök jegyzeke' alapjĺán biztositja az éńĺtętt dolgozok vonatkozó
védelmét. E jegy.zéket a vonatkozó noľmatívák alapjrín kell aktualizá|ni, valamint az
intézmény költségvetésének tervezesénél figyelembe veĺľri.

A köáeľiilet-feliigyelők rcszére egyenruha e|láúÁsőú, magasabb szintĺi jogszabá|y hatfuoz.za
meg.
A keriĺletőri csopoľtvezetö és a kerületőrök (segedfelĺigyelők) formaruha ellátását azigazgatő
általkiadottsz-abályzathatarczzameg.

v. A JKF'vsZ kapcsolatúaľtásának ľendje

1. EryůĺttmĺÍködés szalnnaĺ szeľvezetekkel, társlntézményelĺkel

A JKFVSZ 0.24 ótőńg hívható iigyfrIszolgálaÍí telefonvona|attaĺL fenn, valamint weboldalt
tizemeltet a lakossígi bejelentések fogadásáÍa és a hoz.ző forduló iigyfelek tajékoztatása
céljähől..

A JKFVSZ aszakmai munka szíuvonalának fejlesztése elősegítése éľdekében kapcsolatot taľt
és egyĹitünűködik mĺís hasonló gazdĺĺlkodĺási tevékenységet folytató szeľvezetelĺJ<el, a
rendőĺséggel, a hivatásos kataszbófavédelmi szerwel, a Nemzeti Adó- és Vĺámhivatal|a|, az
egyéb ĺĺIlami elleĺőrzó és önkormányzati szervelĺkel, tĺáľsadalmi szenłezsttel, ígykĹiltin<ĺsen a
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Budapesti Rendőr-ffikapitányság VIII. kerĹileti Rendőrkapitányság9al, helyi polgárőľ
, 

s?śnłezstts|toYáLbbeafeladataĺ e|Iátáséhozsegítséget nyujtó egyéb szervez'etk|.
A rendvédelni szerwel, aNemzeti Adó- és Vámhivatallď egyiitt eljfuó köĺeľület-felilgyeló
a ľendvédelmi szervo a Nemzeti Adó- és Vámhivatal segÍtője. A ľendöľséggel történó
egyĺithnűködés keretében tevékenysége e||źttásőłćll, aĺmak köľtĺlményeiľől a ľendőľséget
ľendszeľeson tĺíj ékoztatj a.

A JKFvsZ együthfüödésre töľekszik minden feladatkorével ĺisszefilggő tevékenységi körrel
ľendelkező hazai és nemzetközi srcwezette|.

2. Sajtóval valĺí kapcsolattaľÚás

A sajtóvď történő kapcsolattaľtás a polgármester, vagy polgármesteľi hivatal ésĺvagy kabinet
által kijeliilt személlyel történt előzetes egyeztetés, engedély után történhet.

3. A szemé|yes adatok kezelése

A személyes adatok kezelése a jogsrabá|ýokban, és az JKFVSZ-nél,,a személyes adatok
kezelésének, a kőzérdekű adatok megismerésére iľanyuló kéĺelmek intézésének és a
köte|ezően közzéteęndő adatok nyilvrĺnosságra hozataIénak szabá|yzatźlban meghatĺározotüak
szeľint töľténhet.

vI. A JKFvsz gazdálkodásának ľendje

A JKFvsZ gaz.dálkodésźtval, e7ľ;n belül kiemelten a kiiltsegvetés teľvezésével,
végľehąjtlásával d,sszeffiggő feladatok, hatásköľök szabá|yozősa _ a jogszabályok és a
fenntaľtó rendelkezéseinek figyelembe vételével _ az igazgató felađaĺa. A gazdálkodasi
feladatokat a külön iig1łľendben meghaüĺľozott módon kell végezni.

1. Bankszámlák felettĺ rendelkezés

A banknál vezrtettszźľľnlźůs.feletti rendelkezésre jogosultakat azigazgatőjeliili ki. Neviiket és
a|áitás bejelentési kaľtorf aik egy-egy péLdányź/- a gazdasági verntő köteles őÍi;rĺri.

2. Kötelezettséryállalás' att|'vá'nyozáĺsn élvényesítés' ellenjegzés renđje

A kötelezettségvríllalĺás, uta|ványozás' ellenjegyzés, éľvényesítés rendjét az ígązgatő a
GazÄálkodásiSrabéiyzatbansz.abályona-

3. Belső kontľollľendszeľ
A belső kontollrenđszłr klalakitásáéľt, mriköđtetésért és nyomon követéseert az igazgató
felelős. JKFvsZ belső ellenőruesétfrggetlen, ĺegqsza;áciőval rendelkező, kiilön szeľzödésben
rögzítettmóđon(sz'ervezntte|'szeméIlyel,ésfeltéte[ekkel)látjael.

vII. Á JKF"vsz ĺívó' védő előínĺsaí

A JKFvsZ óvó, védő e|őiĺásnit tata|mazó szaba|yzatai a JKFVSZ munkavédelni és
tűzvéđelmiszabáĺyzatzĺ.

vltr. Zárő reĺdelkezések

ASzenĺez.etiésMűködésiSzabetyzatotaKépviselő.testiilethagy1a jővu
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Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot Budapest Főváľos VIII. kerÍilet Józsefuĺáĺosí
onkoľmĺányzat Képviselö.testĺilete u .. ,..ĺzols .(. . ...) számi hatÁrozatával hagýa jóvá és ezrn|
egyidejíĺteg a Képviselő-testĺllet 223D012. (v[.05.) saámri Íntfuoratávat jóváľragyott,2o|2.
július 16. napjától hatflyos Szervezeti és MfüödésiSzaba|yzatahelyébe lép.

Hatályos 201 3. novembeľ 01. napjától.

Az SZMSZ hatáiybalépését követő 60 napon belĺil a közterttlet-felügyeleti vezető' a
viírosiĺzemeltetési vezstő, az opeľatív vez.ető és a gazÄasźtgí vezető szervezptl egységÍlkľe
vonatkozó tigyľendet elkészíteni és jóvábagyĺásľa azigaryatőnakfelterjeszteni.

A lľlĺvsz munkahelý vezetői kötelesek gondoskodni aľľól, hogy a JKFVSZ dotgomi az
szMsz-t ďáíras ellenében megismerjék, illetve hogy minden egyes újonnan belépő
dolgozóvaĺ ismeľtessék.

Mellékletek:

1 . Szervezeti źŕlra (szłrvezeti tagoződás és címĺend szeĺinti bontłásban)

Budapest, 2013. októbeľ ...

Készítettel

Ács Péteľ
a J őzs'efváľ:osĺ KözterÍĺlet.felĺĺryelet és
Váľosĺizcmeltetésĺ Smlgálat igazgatőja
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Ti$atslt lJľaru!
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RlľĺÁru eolľĺł
IFĺ--Y7^
,LvlŁv

Diimłik Viktórĺa

Budapest

Delej utca 51. 18.Lh.2.17.
1089

Iktatószám: 05-3 136120|3

IJ gy intéző : Zsl|inszf<l l G aá|

Telefon: 459-2293

Fax:459-2172
e-mail : zsilinszkij @j ozsefuaros.hu

T á ľ gy : Y á|asz közme ghal |gatásr a

Tisztelt Asszonvom!

Kĺiszönjfü, hogy megtisztelte onkoľmanyzatunkat és af0|3. évi kĺizmeghallgatásra kéľdéssel
fordult hozzźnlk. Engedje meg, hogy a feltett kérdéseire az a|ábbiakban foglaljam <jssze
vźiaszaimat.

A Kolónia kornyékének nagymértékú teherforgalma sajnos mát régőta ismeľt prob|éma az
Önkormanyzat előtt is. Ennek megfelelően folyamatos egyeztetések folynak a
forgalomtechnikai kezeló Budapesti Kĺizlekedési Központ Zrt-ve| (a továbbiakban: BKK) az
ügy megnyugtató ľendezése érdekében.

A Polgáľmesteri Hivatal Gazdá|kodási Ügyosńá,Iya többször kérte a BKK-tó1 a3,5t feletti
tehergépjĺĺrművek foľgalmának kiszontźsa éľdekében a Kolónia lakótömbjét érintőęn a
KRESZ 14.$ (1) r) pontja szeľinti ,,3'5 t-t meghaladó megengedett legnagyobb össztömegiĺ
tehergépkocsival behajtani tilos'' köZuti je|zőtábla kihelyezését a Vajda Péter utca felől a
Bláthy ottó utca és a Delej utca torko|attná|, hatáI|ya| a Golgota ,tft irányába. A BKK
tźmlogattakezdeményezéstinket és a táblrĺk 2014 márciusáig kihelyezésre fognak kerülni.

Az e|óző sikeľes megkeresésünkön kívül t<jbbszĺir javasoltuk a BKK-nak a Bláthy ottó utca
és a Golgota utca ta|á|kozásźnal ta|á|hatő közteľĹilet (a GANZ itt lévő bejáĺatátőI kezdődően)
foľgalom eIoI e|zfut területté minősítését és a megfelelő foľgalomtechnikai eszközclk (táb|źk,
útbuľkolati jelek) kihelyezését,továbbáazt,hogy a Bláthy ottó utca 43. szźtmalattibejaratnak
a meglévő köZuti kapcsolata csak a tűzoltók és a mentőktészére legyen igénybe vehető. Ezen
javaslatainkat a BKK eddig még nem támogatta, azonban továbbra is keressfü a megoldást,
ho gy a Kolónia szomszédság ában Iév ő bej aratok forgalmát minimalizálj uk.

tDŐ.$B,ARAľ
oNrconľlłÁNvznĺ

x 1082 Budapest, Baross u.63-67. 8 459-2|00wwwjozsefuaľos.hu
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Éptileten kívüli környezeti zajvéde|mi hatósági feladatok tekintetében a Kĺizép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Teľmészetvédelmi és Víztigyi Feltigyelőség, épületen belüli hatósági
zajvédelmi feladatok tekintetében pedig a jegyző renđelkezik hatásktiľrel.

A Szabadalakító Kovácstizem Kft. (továbbiakban Kft.) tital benyújtott zajvízsgáIati
dokumentumok szerint, a tevékenységfü áIta| okozott zaj, a szigorubb éjszakai időszakban is
megfelel a követelményeknek.

A Konryezctvédelnri Felügyelőség Lźljék,oztaĺ,ásul elkiilúte a kdrrtyczeti (épĹileten kívĹili)
zĄv izs gźiati dokument áciőt, amely szintén me gfel e lt minő síté st tartalmaz

A Kft. a Ganz osztatlan közös tulajdonú tęrületén folytatja tevékenységét, melynek Budapest
Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľos onkormźnyzata is résztulajdonosa. Eľre tekintettel a
Budapest Fővaľos Kormányhivatal Hatósági Foosńtůya BPB/007/00489-5|20I3 számil
döntésében a Kft. ,,múktidési'' engedélyével (telepengedé|yezési eljríĺás) kapcsolatos hatósági
e|jtrźsra a Budapest Fővaĺos VII. kerület ErzsébeFłárosi Polgĺáľmesteri Hivatalt jelölte ki. Az
eljaľás jelenleg is folyamatban van.

Fentieken tii tźĄékoztatom, hogy a Ganz terĹiletén mfüödő kereskedelmi egységek és ipari
telephelyek működési rendjéľe nincs, nęm is lehet egységes helyi szabá|yozás. Az osztatlan
kĺizcis tulajdonban lévő terĹiletnek sem fenntaľtója' sem iizemeltetője nincs, minden éptilet
ktilon tulajdonban á1l. A jelenleg hatályos jogi szabá|yozás (a kereskedelemĺől szóló 2005. évi
CLXIV ttirvény, és a keľeskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szőIő 210lf009
(IX.29) koľm. rend.) alapján a kereskedő jogosult meghatfuozni az ii71ę1ének nyitva taĺtási
idejét. A kereskeđő áIta| megjelölt nyitva tartási idő betaľtását a jegyző e|Ienorzi. A volt
GANZ teriileten a zaj problémát nem az uzletek nyitva taľtási ideje okozza, hanem a nyiwa
taľtáson kívüli arll szá|Iítás és pakolás, melyre a fentiekben már ismeľtetett, és az on<jk által
szorgalmazottforgalomszabá|yozáslehetkor|átozőhatással.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét

Budapest, 2013. decembeľ 1 7.

Edina

x l082 Budapest, Baross u. 63.67. @ 459-Zl}}wwwjozsefvaľos.hu
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pR. rcocsts ľĺÁĺÉ
poĺ.cÁRľĺEsTER

Iktatószám : l 6-1 687 ĺ20t3.
|J gy ntéző : Ktáro ly Veronika
Telefon: 459-2595
e.mďl : karolyv@j ozsefu aros.hu

Tisztelt Uram!

Köszönöm, hogy a 2013. évi k<jzmeghallgatással összeftiggésben megosztotta velem
gondolatait, egýttal engedje meg, hogy aza|ábbiakban foglďjam össze állĺáspontomat:

Mrint az on előtt is ismeľt, elkötelezett vagyok annak érdekében, hogy Józsefuĺáľos
újjáépiiljön. Jómagam is úgy gondolom, hogy Józsefuáros csak akkor fejlődhet, ha az
integrrĺlt vlĺľosfejlesztés olyan váľosľehabilitációval _ amely mindig fudatos, szervezett
közösségi tevékenységet jelent _ pĺárosul, äłely nemcsak a kĺĺmyezet megújításĺáľa, hanem a
társadďmi viszonyok javítźsźra is íľányul. Eppen ezéľt dolgozfunk ki olyan prograĺrrokat _
mint például a jelenleg is zajló Magdolna Negyed III. Projekt _ ame|yhez elnyert tiĺmogatás
jelentős részét szociális fe|zźlrkőżtztő pľogľamokra, munkahelyteľemtésre, drogpľevencióra
és bíinmeg e|ózési tanácsadĺásra fo gj a foľdítani az onkorm anyzat.

A varosrehabilitació közvetve |2 ezer embert érint a Kálv.ĺĺria tér. a Telekitér' aDobozi tér
és a Fiumei út által hatĺírolt területen, 28 db 100 %-ban önkorrnĺĺnyzati tulajdonú hźyĺa és
további 13 vegyes fulajdonú táĺsashźma vonatkozik, amelyekben 1300 lakas újul meg.
Emellętt a program keretében 50 ezer négyzetméteľ közteľiiletet is megújul. Az
eneľgiahatékonysági beľuháaĺsok további rezsicsökkentéstjelentenek az ott élő nehéz soľsú
családoknak, s a fejlesztési fonasból mintegy 700 millió forintot tĺírsadďmi, közösségi,
biĺnmegelőzési és szociĺĺlis programokra foľdít majd azonkomlĺínyzat.

Kéremtźljékoztatásomszívesfu domásulvételét.

Budapest, 2013. december I 7.

polgáĄéster,

1082 Budapest, Balos u. 63-67. . Telefon: 06 | 459 2 | 00 . E-mail polgarmester@)'ozsefuaros. hu ' www.jozsefuanos. hu

B.U DAPEST FOVAROS VIII.

Budaháry Gusztáv
tészéte
NÉGYI{ÁZ Egyestilet
budahaąv. gusztav@ gmai l. com

Tárev : Y á|asz közmeghallgatĺĺsľa
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