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L. melléklet

okiľat száma:

Módosító okirat

A|őzsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat 2014' december 04. napián kiadott,24B/2oĹ4 (x||,
04.) KT. számú alapító okiratát az államháztaľtásróI szćllő 2oL1'. évi cxcv. törvény B/A. s.
alapián _ az á||amháztaľtásrói szőIiő 2o1Ĺ. évi cxcv tiirvény módosításárói szőI'ő
368/20ĹĹ. (xII.31.) Kormányrendelet, valamint a kormányzati funkciók és szakágazatok
osztä|yozási rendjéről szóló 6ĺJĺ2013. (xII.29.) NGM rendeletben foglaltakra figyelemmel
- a következőkszerint módosítom:

L.

Az a|apítő okiľat 1. pontja - mely a módosított okiratban 1.3 pont alatt szerepel - helyébe a
következő rendelkezés lép:

Megnevezése: Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat
Székhelye: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.

Telephelyei:
1084 Budapest Németu.17.L9, iroda
1084 Budapest,József u.L5-L7' iľoda
1082 Budapest Baľoss u.81. fszt'5.sz. iroda
7086 BudapestMagdolnau.20. iroda
1086 Budapest, Dankó u.3-5. géptároló
1086 Budapest Magdolna u. 2' kaľbantartó műhely
1086 Budapest Magdo|nau.24. közösségi keľt
1086 Budapest Tolnai Lajos u.23. kĺizösségi kert
1086 Budapes! Teleki L. tér 3. Ú1 ľeleti téľi piac
1086 BudapestSzerdahelyi u.19. parkoló

2.

Az a|apítő okirat 2. pontja - mely a módosított okiratba n 2.2 pont alatt szerepel - helyébe a
következő rendelkezés lép:

Budapest Főváros VIII. kerüIet |ózsefváľosi onkormányzat Képviselő-testületének 392/7994. (X.

11') számú határozata.

Módosította: a303/2007 [V. 06.) számú képviselő-testületi határozat, a27 /2008 [I. 16.) szám(l,
képviselő-testületi határozat, a 234/2011. ľ. 19.) számli képviselő-testületi határozat, a
40B/z07L. (x. 20') számú képviselő-testületi határozat, a 223/2072. [uI. 05.), a 366/2013.
(x'02.) számú képviselő.testületi határozat és a 440/2013. (KI.04'), a 248,/2014, (ilI,04.)
szúmú képviselő -testiileti hatdrozaL
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3.

Az a|apítő okirat 3. pontja - mely a módosított okiratban 4.3, 4.4, 4.6 pont alatt szerepel -
helyébe a következő rendelkezés lép:

A|őzsefuáľosi Városüzemeltetési Szolgálat alaptevékenysége:

- a vásárokról, a piacokról, és a bevásáľlóközpontokró| sző|ő 55/2009. (III. 13.) Korm.
ľendelet szerint piac üzemeltetése: az Ú; Teleki téri piacot fenntartó Budapest Főváros VIII.
keľület lózsefuárosi onkoľmányzat Képviselő.testülete által kijelölt, a pĺac, termelő piacok, az
idényjellegíí piac vezetését, annak működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat látja
el, a fenntartó nevében eljárni jogosult.

- Takarítja |őzsefuáros közterületeit biztosítja a hulladék rendezett átmeneti
elhelyezésének feltételeit mege|őzi az illegális hulladék-lerakást'

- Gondoskodik a terek, parkok magas szĺntű élhetőségéről, fenntaľtja a növényzetet
gondoskodik az utcabútorok és a szilárd burkolat karbantartásáról.

- Gondoskodik a kerület kezelésében |évő utak burkolatának kaľbantartásáról,
állagmegóvásár ó|, megúj ításáról.

Kormányzati funkció: 066020
megnevezése: Város- kozséggazdálkodás egyéb szolgáltatások

Államháztartásszakágazatibesorolása: 3B110o
Megnevezése: Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjeltilése:
047237 Rövid időtartamri kclzfoglalkoztatás
047232 Start-munka progľam- Téli közfoglalkoztatás
047233 Hosszabb időtartamú kĺizfoglalkoztatás
O45I2O Út, autópálya építése
051030 Nem veszélyes [települési) hulladék vegyes (ĺimlesztett) begyűjtése,

szállítása, átrakása
051050 Veszélyes hulladékbegyíÍjtése, szállítása, átrakása
066010 Zöldterület-kezelés
047720 Piaciizemeltetés

Vóllalkozósi tevékenységet a kiiltségvetési szerv szabad kapacitlűsdnak terhére,
szolgdltatósként, iinkiiltségi úron végezhet, legfeljebb a kiadúsai 7 o/o-ig.

4.

Záradékz

Az a|apítő okirat zárő rendelkezése - mely a módosított okiratban 7. pont alatt szerepe| -
helyébe a következő rendelkezés lép:

Jelen alapító okiratot módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba ttirténő bejegyzés
napjától kell alkalmazni, ezze| egyidejűleg a költségvetési szeľv 2014. december 04. napján kelt,
248/2074. [KI.04') KT. számú alapító okiratot visszavonom.



Budapest, zoĹs. február ...'.

Danada.Rimán Edina
iegyző

P.H.

dr. Kocsis Máté
polgáľmester



L melléklet

okiľat száma:

Alapító okirat
m ó d o s ítá s o kkal e gys é ge s szerkezetb e fo gl alva

Az áIlamháztartásről szóIó 20ĹĹ. évi cxcv. törvény B/A. s-a alapján a(z) a |ózsefuárosi
Városĺizemeltetési SzolgáIat alapító okiľatát a következők szeľint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megneve zése, székhelye, telephelye

L.1.. A költségvetési szeľv

L.L.L. megnevezése: |ózsefuáľosi Városüzemeltetésĺ Szolgálat

7.7.z' rövidített.neve: |VSZ

L,2' A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevefése

7.2.L. ... nyelven:-

I.2.2. ... nyelven: -

7.2.3. ... nyelven: -

1.3' . A költségvetési szerv

1.3.I' széktrelye: 1084 Budapest Mátyás tér 15.

1.3.2. telephelye[i):

1084 Budapest Németu,17.L9. iľoda
. 1084 Budapest|ózsefu. L5-17. iroda
1082 Budapest Baross u.81. fszt.5.sz. iroda
7086 Budapestlulagdolna u. 20. iroda
1086 Budapest Dankó u.3-5. géptároló
1086 Budapest Magdolna u' 2. karbantartó műhely
1086 Budapest Magdo|nau.24. kozösségi kert
1086 Budapest To|naĺ Lajos u.23. köztisségi kert
1086 Budapes! Teleki L. tér 3' Ú1 ľeletĺ téri piac
1086 BudapestSzerdahelyi u. 19. parkoló

2. Aköltségvetési szeľv
alapítĺís áva| és megszűnésével összeftiggő ľendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1994. xI.11'
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2,2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabá|y:

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének39f/|994. (X.
l1.) számú hatáĺozata.

Módosította: a303/2007 (V. 06.) számú képviselő-testtileti határozat, a2712008 (I. 16.) számú
képvise|ő-testĺileti határozat, a 234/20| 1 . (v. 19.) szátmű képviselő-testületi hatźtrozat, a 408/201I.
(x. 20.) szźtmű képviselő-testületi hatźrozat, a 223/20|2. (V[. 05.)' a 36612013. (x.02.) szźmtl
képvise|ő-testiileti hattrozat és a 440/2013. (XII.04.) szźtmű képviselő-testiileti hatfuozat.

z.3, A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.3.L, megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület |ózsefuárosi onkormányzat
Képviselő-testülete

2'3.2, szé|<helye: 1084 Budapest Baross u.63-67.

3. A költségvetési szeľv irányítása, feliigyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváľos VIII. keľület!őzsefvárosi onkoľmányzatKépviselő-
testülete

3'7'2. szé|<helye: 1084 Budapest Baross u' 63-67.

4. Aköltségvetési szeľv tevékenysége

4,7' A kĺiltségvetési szeľv közfeladata:

A Magyarország helyi önkormányzatairő| szőlő 201I. évi CDOilIX. töľvény (a továbbiakban:
MötV.) 23. s [5) bekezdés 1. pontja szerint: ,,a helyi közutah közterek és parkok kezelése,
fejlesztése és üzeme|tetése,,; a 16. pontja szerint ,,a kistermelőt őstermelők számára .
jogszabáIyban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a
hétvégi árusítás lehetőségét is',.

4.2. A koltséevetési szerv főtevékenvséeének államháztartási szakágazati besorolása

szakásazatszáma szakásazat m e gn eve z es e

I 381100 nem veszélves hulladék eyűitése

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:



- a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokró| sző|ő 55/2009. (III. 13') Korm'
rendelet szerint piac üzemeltetése: az Ú1 Teleki téri piacot fenntartó Budapest Főváros
uII. kerület |ózsefuárosi onkormánpat Képviselő-testi'ilete által kijelölt, a pĺac
vezetését, annak működtetésével, tizemeltetésével kapcsolatos feladatokat látja el, a
fenntartó nevében eljárni jogosult.

. Takarítja|őzsefváros közterületeit, biztosítja a hulladék rendezett átmeneti
elhelyezésének feltétel eit, mege|őzi az illegáIis hulladék.lerakást.

- Gondoskodik a teľek, parkok magas szintű élhetőségéről, fenntartja a növényzetet,
gondoskodĺk az utcabútoľok és a szilárd burkolat kaľbantartásáról'

. Gondoskodik a kerĺilet kezelésében lévő utak burkolatának karbantartásáról,
állagm egóv ásár ő|, m egú j ítás áról.

4.4. A költségvetési szeľv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

Kormányzati funkció: 066020
megnevezése: Város- községgazdálkodás egyéb szolgáltatások

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
04I23z Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
04Lz33 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
o4512O Út, autópálya építése
051030 Nem veszélyes [települési) hulladék vegyes [ömlesztett) begyíĺjtése,

szä||ítása, átrakása
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átľakása
066010 Zöldterület.kezelés
047720 Piaciizemeltetés

4.5, A költségvetési szeľv illetékessége, működési területe:

Budape st Főváros VIII. keľüle t | őzseÍv áros közigazgatási terü| ete.

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa:

Vállalkozási tevékenységet a költségvetési szerv szabad kapacitásának terhéľe végezhet.

A költségvetési szerv jogál|ását meghatáľozó jogszabály:

Az áIlamháztaľtásról szólJlő 2oL1'. évi CXCV. töľvény.

5. A költségvetési szeľy szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:



A kĺiltségvetési szerv vezetőjét a közalkalmazottakról sző|ő L99f. évi )fiXIII. törvény és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992, évi xxKII. torvény végrehajtásáról a helyi
önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési
intézményeknél szóló 77 /1993. (v. 72.) Korm. rendelet ľendelkezései alapján a Budapest
Főváros VIII. kertilet]őzsefuárosĺ onkormányzat Képviselő-testtilete határozatban nevezi ki 5

éves határozottidőre, illetve menti fel.Avezető felett azegyéb munkáltatói jogokat azMöRł.67.
$ g) pontja alapján a polgármesteľ gyakorolja.

A költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése, vagy megbízásą felmentése, vagy a
megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása a polgármesteľ hatásköľébe tartozik az
államháztaľtásról sző|ő 20LI. évĺ CXCV tĺiľvény 9. s (6) bekezdése alapján'

5.2. A kĺiltségvetési szervnél alkalmazásban álló szeméýek jogviszonya:

A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat - a költségvetési szerv Szervezeti és

Működési Szabá|yzatában meghatározottak szerint - a költségvetési szerv vezetője gyakorolja a
gazdaságivezető kivételével , az a|ábbiakban felsoľolt jogszabályoknak megfelelően.

- kĺizalkalmazottijogviszony, melyre a közalkalmazottakróI sző|ő 7992. évi )fiXIII' tĺirvény,
- 77 /L993. (v. 72.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi xxxIII.
tĺirvény végľehajtásárőI a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó
eryes költségvetési intézményeknél;
- egyéb [megbízási stb.) jogviszony, melyre a Polgári Töľvénykönyvről sző|ő !959. évi IV.

törvény és a Polgári Törvénykönyvről sző|ő 20L3. V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A költségvetési szerv szeľvezeti felépítése és műkĺjdése:

A IVSZ működését és szervezeti felépítését a
s z e rvez eti é s m ű ko dé s i szab á|y zat tarta|mazza.

5.3. Egyébrendelkezések:

..'..../f0L5. [II.19.) KT. határozattal elfogadott

A költségvetési szerv képviseletét a koltségvetési szerv vezetője,vagy az általa megbízottdo|goző
gyakorolja.

6. Zárő ľendelkezés

Jelen alapító okiratot módosító okiratot a tĺirzskönyvi nyilvántartásba tĺirténő bejegyzés
napjától kell alkalmazni, ezze| egyidejűleg a költségvetési szeľv 2074. december 04. napján kelt,
24B/2014. [KI.04.) KT. számú alapító okiratot visszavonom.

Budapest, zoĹ5. febľuár .....

P.H.

Danada-Rimán Edina
iegyző

dľ. Kocsis Máté
polgáľmester
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