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Budapest Józsefvá rosi Onkormá nyzat
Képviselő-testület e számár a

Tisztelt Képviselő-testület!
I. Előzmények

A Népszínhźnutca és kcirnyezete az utóbbi egy évben gyĺikeres változásokon ment keresztül.
A II' János Pál pápa téren a metróállomás és az Eľkel Színház megĺyitása, továbbá az Uj
Teleki téľi Piac megnyitása jelentősen nciveli az ltca és környezetének forga|mát' Ez a
környék jelentős szeľepet játszLk az éjszakai életben, tekintettel aľĺ:a, hogy sok szórakozőhe|y
és szeszes italt forgalmaző bolt ta|á|hatő erľe. Minden évben a koľa tavaszi és nyáľi időszak
bekösztjntével a keni|et ezen részén még az átlagosnál is jobban megnövekszik a környék
lakosságára terhelődő negatív hatások mértéke. A megnövekedett vendégforgalom miatt
egyre zavańbbá válik a kĺimyéken éIő lakosság sztlmára a megnövekedő Zaj- és
kömyezetszenrlyezés. 
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il. A beteľjesztés indoka

A Népszínház utcában -a Blaha Lujza tértő| a Teleki téľig- és közvetlen kĺĺrnyezetében
lakóktól több panasz, bejelentés érkezett arľól, hogy a késő délutáni, illetve esti időszakban
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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármesteĺ, Dudás Istvánné képviselő, Zentai oszkaľ
képviselő

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2014. május 14. sz' napiľend

Táľgy: Javaslat a Népszínházutca közbŁtonságánakés kiiztisztaságának javításáľa

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásźhoz minosített szavazattobbség
szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság vé|eményezi X
Humánszolgáltatási Blzottság véleményezi

Határ ozati j av as|at a bizottság számtÍa:

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesńés
mestársvalását.



egyre gyakoľibb a deviáns viselkedésű személyek megjelenése közterületeken, akik miaÍt az
utcában és közvetlen kĺĺrnyezetében lakók pihenése nem biztosított.

További problémát jelent, hogy az _ elsősorban hajlék nélküli _ személyek nagy mennyiségű
kommunális szemetet dobálnak el' melyet tovább súlyosbít az, hogy a Népszínhtĺz ltcába
betoľkolló utcák (Auľóra' Fecske' Tolnai' Víg, és Német utcák) egyes szakaszait illemhelynek
haszntiják.

A fentieken túl nagyon fontos megemlíteni és kiemeLni azt a téný, hogy az onkormányzat
źt|ta|kezdeményezett közteriiletek - Teleki tér, Fidó tér _ több százmilliós értékű felújításaival
és megújulásaiva|, valamint az átadandó új Teleki téri piac megnyitásával a terület teljesen új
arculatot és funkciókat kap, amelyből adódó előnyöket elsősorban a keľületi lakosok
szeretnék minél nagyobb mértékben kihasználni. Ezt gátolja meg a fentiekben leírt
szélsőséges magatartźst tanúsító személyek jelenléte és viselkedése, mellyel szemben csak a
hatóság fellépése tudja biztosítani a tobbségi társadalmat képviselő becsületes állampolgárok
elváľásait és éľdekeit.

ilI. Tényállási adatok

A terület ellenőľzésének és takarításának vonatkozźsában eddig bevezetett intézkedések (a
rendőľséggel közös köZtertilet-felÍigyelői jároľözések, takarítás) nem hozták meg ań' az
eredméný, mellyel a köľnyéken lakók biztonságéÍzete' valamint nyugodt pihenést elősegítő
körülmények biztosíthatóak lettek volna.

A megtett intézkedések ellenéľe máramát kijelenthető, hogy amennyiben a fentiekben jelzett
teľületeken és időszakokban nincs biĺosítva az állandő hatósági jogkĺiľľel fe|ruházott
jáĺőrozési tevékenység és ęzzeI párhuzamosan egy folyamatos takarítási feladatokat
végľehajtó szeméIyzet. akkor a jelenleg kialakult he|yzet mindenki számára elfogadható
mértéktĺ javulása nem várható.

Iv. A dtintés tartalmának ľészletes ismertetése

A negatív hatások ellensúlyozásáta, azok csökkentésére megoldást jelenthet aZ a
kezdeményezés, mely a|apján2014' május 15-tő1 október 31-ig keľületi lakosok pihenésének,
illetve nyugalmának megorzésę érdekében a Népszinház utcában és közvetlen környezetében
lévő vendéglátóhelyek, alkohol tartalmú italokat árusító helyek, valamint a cal.shopok
kömyékén naponta 17 .00 őrátő| 23.00 őrźlig, a BRFK. VIII. kerületi Rendőľkapitányság és a
Józsefuáľosi KözterĹĺlet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat (JKFVSZ) közös
járőrszolgá|aÍotlátna el. Ezen felül szintén a JKFVSZ vttosizemeltetési egységének takarítói
munkanapokon 19.00 óra és 2I.00 óra közötti időszakban a teriileten átfogó kézi takarítását
végeznének.

V. A döntés célja' pénzĺigyi hatása

A tervezett feladatok pénzĺjgyi hátterének vizsgźiata érdekében a JKfVSZ a rendőľséggel
egy eztetv e megtervezte a költségeit.

A többlet feladat ellátás 2014. május. 15. - 2014. októbeľ 3l-ig tartana ahét minden napján
1 7.00 őrátő| 23'00 őráig.

A tervezett feladatellátás szeľint a JKFVSZ részérőI az ađott napokon 17.00-tó1 23.00 óľáig 1

fő kĺjztertilet-felügyelő járőr célfeladat keretében, a ľendőľkapitányság rendőri állományából 1

fő túlórában telj esítene szolgá|atot.



Fentieken túl a JKFVSZ városüzemeltetési egységének rész&ő| a munkanapokon 19.00 órźńő|
21.00 őráig 3 fő takaľító és további 1 fő jĺĺrmuvezető oldaná meg a szemétszálIítási
feladatokat a rendelkezésre á||ó munkaidőkeretek adta lehetőségek fe|hasznáLásával' A
szombati és vasárnapi napokon a takaritást biaosító 4 fo, 17.00 őrátőI2I.00 óráig célfeladat
elrendelés keľetében haj tanák vé gre feladatukat.

A tervezett feladatok pénzngyi hátterének vizsgáLata érdekében mindkét szetvezet ańhttru|ő
feladat elvé gzésének mértékében me gter v ezte a k<lltsé geit.

A rendőrségi közreműk<jdés a Józsefuaľosi Önkormáĺyzat és a Budapesti Rendőr-
főkapitányság kcizött hatá|yban lévő kozteľületi térfigyelő szo|gáIat működtetésére kĺjtcltt
megállapodás alapján lehetséges, melyet azÍ$ feladatok miatt módosítani szükséges.

A JKFVSZ tájékońatása aIapján a közterület-felügyelői munkavégzés a korábban hivatkozott
időszakot alapul véve (170 munkanap és 3 ünnepnap) járulékokkal egyĹitt összesen
| .6 57 .3 5 0,- Ft ĺjnkormany zati kiadást j elent.

A járőrszolgá|at e|Léttásához kapcsolódó 1 fő rendőr személyi juttatás összege összesen
2.766.600,- Ft, valamint akiťĺzető BRFK-t terhelő 746.982, Ft jaľulék.

A munkavégzéshęz kapcsolódó dologi kiadások ĺisszege (zoldszźtm megnövekedett
te l efonktj lts é ge, gépj árm uhasznźiat, izemarly ag) ĺi s sze s en 9 3 . 5 0 0, - Ft

Figyelembę véve a hétvégi munkavégzést, a feladattal ĺjsszefüggő kĺjltségekľe - a munkáltatót
terhelő járulékokkal egyĺitt 4 fő (3 fő takaľító, I fő gépjárművezető) _ I'2I9.200,- Ft
biztosítása szükséges a JKFVSZ költségvetésében.

A költségek fedezeteként javaslom megjelölni a 11107-0l cím Műköđési cél és általános
tartalékon belül az általános tarta|ék eIoirányzatot 6.483,7 e Ft összeg erejéig, melyet a
JKFV SZ költségvetésében j avaslom biztosítani.

vI. Jogszabályi ktirnyezet

A Képviselő-testület döntése Magyarorszźry he|yi ĺĺnkormányzatafuő| sző|ő 20II. évi
CLXXXIX. törvény 13. $ (1) bekezdés 5. pontján és af3. $ (5) bekezdés 18. pontján alapul.

HATÁRoZATI JAVASLAT

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1. a Népszínhźz utca és az abba toľkolló utcfü következő utcakeresztezođéséig tartő
szakasza, a II. János Pá|pápa téren a metrókijárat közvetlen környezete és a Teleki
Lász|ő tér kozbińonságát és általánosan elvárható rendjét negatívan befolyásoló
magatartások csökkentése érdekében támogatja a célirányos járorszolgá|at
megszervezését2014. május 15-től októbeľ 31-ig, és a feladatok ellátásahoz3.513,6 e

Ft összegben fedezetet biztosít a 11107.0l cím működési cél és általános taľtalékon
bellůl az általános taľtalék e|őirányzat terhéľe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. május 14.

2. a határozat 1. pontjában hivatkozott területen a tuľisztikai időszak alatt kę|etkezó
többlet hulladék csökkentése érdekében támogatja a soľon kívüli kézi takaritás
megszervezését, és a feladatok ellátásához 2.970,0 Ft összegben fedezetet biztosít a



11107-01 cím működési cél és
e|őirányzat terhére.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2014. máius 14.

általános tartalékon belĺil az á|talános tartalék

3. a) az I. és f . pontban foglaltak miat. az onkormányzatkiadás 1 1 107-01 cím működési
cél és általános tartalékon bęlti| az általános taľta]ék eloirtlnyzatról _ kötęlęzo fęIadat _
6.483,6 e Ft-ot átcsoportosít a I|108-02 cím f,tnanszírozási működési kiadáson belül
az irányítőszerui támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat
_ e|oirényzatára.

b) a Józsefuárosi Közteľület-feltigyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím -
önként vállalt feladat - bevétel műkcidési ťlnanszirozási bevételeken belül az irányítő
szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án történő jőváírás
e|őhányzatát I.2|9,2 e Ft-tal, és a kiadás - önként vállalt feladat - személyi juttatás

e|őirtnyzatát 960,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájáru\ási
adó előiranyzatát 259,2 e Ft-tal céljelleggel megemeli a határozat 1. pontjában
hivatkozott terĹileten történő kézi takańtás címen.

c) a Józsefuárosi Köztertilet-felügyelet és Viíľosüzemeltetési Szolgálat 80106 cím -
<jnként váI|a|t feladat - bevétel működési ťtnanszírozási bevételeken belül az irényítő
szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szttm|án történő jőváírás
e|őirányzatát I.750,9 e Ft-tal és a kiadás _ önként vá|lalt feladat - személyi juttatás

e|oirźnyzatát 1.305,0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő jáľulékok és szociális
hozzźĄttru|ási adó előirányzatát 35f,4 e Ft-tal' a dologi e|oirányzatát 93,5 e Ft-tal
céljelleggel megemeli a hatźtrozat l. pondában hivatkozott tertileten tĺjrténő
j ár or szo|gálat ellátása címen.

d) a Józsefvaľosi Kĺjzteľület-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szo|gáIat 80109 cím -
önként vállalt feladat - bevétel műk<jdési ťlnanszirozási bevételeken belül az kźlnyítő
szeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési számIán töľténő jóváírás
e|oirányzatát 3.513,6 e Ft-tal és a kiadás - önként vá||a|t feladat - múkĺjdési célú
támogatásokźi|amháńartásonbeltilľeelőiráĺyzatźĺ.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. május 14.

4. felkéľi a polgármestert, hogy a 3. pontban foglaltakat a kciltségvetésľől szóló ľendelet
kcjvetkező módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a költségvetés következő módosítása

5. felkéľi a Józsefuárosi Közterület-felügyelet és Váľostizemeltetési Szo|gtiat
igazgatőját, hogy ahaÍározat 1',2., pontja a|apján a Jőzsetvárosi onkoľmtnyzat és a
Budapesti Rendőľ-főkapitanyság kcizött hatályban lévő térfigyelő szo|gźiat
működtetéséľe kötött megállapodás módosítását készítse el' valamint felkéľi a
pol gármestert a Me gállapodás mó dosításán ak aláír ásár a.

Felelős: polgármester, Józsefuáľosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat
igazgatőja

Hataridő: 20ĺ4. iúnius 15.



A diintés végľehajtását végző szervezeti egység:
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Józsefuárosi
Városüzemeltetési Szolgálat

A lakosság széles kcirét érintći ĺlontések esetén javaslata akozzététę|
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. május 6.

Pénzügyi Ügyosztály,
Ktizterület.felügyelet és

módjáľa

nL,4
lľłnt ĺ/,/ ĺ.{.,/ vu./ t

Dľ. Kocsis Máté,
.Tpolgaffnester n -

Töľvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyz(i
nevében és megbÍzásából

Zentai Oszkár
képviselő

,ť,. &wV ą-?
dr. Mészár Erika /

a|jegyző 201ł MÁJ 0{.

Dudás Istvánné
képviselő





Józsefuárosi Közterü|et-fe|íiove|et és Városüzeme|tetési Szo|oálat

V|||. kerü|eti Rendőrkapitányság - Józsefuárosi KozterÜ|et-felÜgye|et és VárosÜzeme|tetési Szo|gá|at

közös szo|gá|at e||átás a Népszínházutca és kornyékén
(közös szo|qá|at. ál|ando 2 fő)
2014. május 15. - október 31.

Minden héten hétfő, kedd, szerda, csütörtĺik' péntek, szombati és vasárnapi napokon 17-23 órak;czoŁI.

E|őzetes egyeztetés szerint a Rendőrség és a JKFVSZ a|ka|mazottai részére tú|óra és/vagy cé|fe|adat keretében.

Az Önkormányzat, a Rendőrség és a JKFVSZ között érvényben |évő térfigye|ő

szo|gá|at működtetésére kötött megá||apodás modosítása szr.ikséges.

Időpontok:

május hónap 17 nap
június hónap: 30 nap, ebből június 8. és 9. munkaszüneti nap
jÚ|ius hónap: 31 nap
augusztus hónap: 31 nap, ebbő| augusztus 20. munkaszüneti nap
szeptember hónap: 30 nap

október hónap: 31 nap, ebbő| október 23. munkaszüneti nap

ĺisszesen: 170 nap' ebbő| 4 ünnepnap (dup|a díjazássa|).

sor-
szám negnevezés összeg (Ft)

Szemé|vi iuttatások
Rendórség részére

1

Rendőr részére fizetendő tú|óra.

1 fő - 2'650. FUóra* 6 óra * 170 a|ka|om 2 703 000

2

JÚnius 8. 17 őrátó| - június 8.23 őráig

1 Íő - 2.650, Fťóra - 6 óra 15 900

3

JÚnius 9' 17 iráto| - június 9.23 iráig
,1 Íő - 2.650. FVóra - 6 óra 15 900

4
Augusztus 20.17 orátő| - augusztus 20. 23

óráig 1Íő* 2.650, FVóra * 6 óra ,ĺ5 900

5

október 23. 17 óráI.o| - augusztus 20.23
óráig ,l fő - 2.650, Ft/óra * 6 óra 15 900

o JKFVSZ a|kalmazottja részére

7

J KFVSZ közterü |et-fe|ĺ.i gyelő a IkaImazottja

részére fizetendő cé|feIadat

1 Íő * 1.250' Ftĺóra * 6 óra * 170 a|ka|om 1 275 000

8

Június 8. 17 orátó| - júnĺus 8- 23 oráig

1 Íő * 1.250. FUóra * 6 óra 7 500

o
Június 9' 17 őrá|ó|. jÚnius 9. 23 óráig

1 Íő * 1.250, Ft]óra * 6 óra 7 500

'10

Augusztus 20.17 orátol - augusztus 20.23
oráig 1'fő* 1.250,FUőra * 6 óra 7 500

11

október 23.17 orátó| - augusztus 20.23
óráig 1Íő* 1.250,Ftlóra * 6 óra 7 500

12

JKFVSZ takarító a|ka|mazottja részére
hétvégi napokon fizetendő cé|feladat

4 Íő " 1.250' Ft/ora " 4 őra " 48 a|ka|om 960 000



,12. Szemé|yi juttatások összesen : 5 031 600

14 |Vlunkaadót terhe|ő járu|ékok 1 358 532

15 Do|ogi kiadások:

16

zö|d szám te|efonköltsége

5.000. Ft * 5,5 hónap 27 500

17

mobi|itást igény|ő gépjármű használat esetén

üzemanyag 12.000. Ft - 5'5 hinap 66 000

18 Do|ooi kiadások osszesen: 93 500

't9 Fe|halmozási kiadás: 0

20 Fe|ha|mozási kiadás összesen: 0

21 Kiadások összesen: 6 483 632


