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Bu da pest Józsefvá rosi Önko rmźnyzat

iselő.testülete szamara

Tĺsztelet Képviselő.testület!

Tényállás és diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Főváĺosi Biztonsági koda Ktjzhasznú NonproÍit Korlátolt Felelősségú Társaságot (a
továbbiakban: FBI), a Budapest Főváľos onkoľmanyzata, mint alapítő hozta |étre az
1838/2010. (X.27.) Főv. Kgy. határozatával. A Táľsaság a Polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a kozhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek miĺködéséről és támogatásárő| sző|ő 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testtileti tilés időpontj a: 2015 . december 03. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat főváľosiváľosĺĺzemeltetési ĺnfoľmációs ľendszeľhezval'ő csatlakozásľa

A napirendet gyfuzátt ülésen kell táľgya|ni, a határozat elfogadásához eąvszeriĺ/minősített
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Városgazdálkodási és PénztigyÍ Bizottság vé|eményezi X

Emberĺ Eľőfoľľás Bizottság véleményezi

Határ ozati j avaslat a bizottsźry számtr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-tęstületnek az
előterj esztés megtárgyalását.



közvállalkozásoka vonatkozó további előírások szerint működik, nem renđelkezik hatósági
jogkörrel, de az alábbi problémák, hibajelenségek jelzését tudja biztosítani:

közterületeken városi szintrĺ kozszo|gáItatásokkal összefüggő hibajelenségek,
problémák: séľült vagy rongált tílzcsap, híźnyző ttizcsap vagy gáze|zárő je|zotábla;
eldugult vagy megsüllyedt vízĺyeIo; nem működ ő kozvllág1tás;
koztisztaság: utak, járdák, hidak és felüljarók, zöldterĹiletek és játszóterek takantäsa,
karbantartása; hó eltakaľítás, síkosság-mentesítés hiánya; parkok, játszóterek
takarításának hiánya; szemetes edények üľítésének hiánya; szęlektív hulladékgffitő
környezete, illegális szemétleľakás;
kĺjzterületek állapota: parkok, Zöldteriiletek kaszálásának hiźnya; utak burkolatĺĺnak
állapota (kátý); sérült, rongáIt KRESZ táb|a; forgalomlassító műtárgyak hiánya,
séľülése; mozgáskorlźttozottakat segítő míitźĺrgyak hiánya, á|Iapota; k<jzlekedési
lámpák működésének hibája; séľült, rongált játszőtffi eszközök; hianyos vagy
hiáĺyző, sérült illetve rongált utcanév táblák; séľült Vagy rongált BKV utasváró;
kopott útburkolati jel felfestések;
balesetveszélyes helyek, helyzetek: hiányző csatornafedelek, sérĹilt vagy rongált
elektromos szekrények, nýtott villanyoszlopok; korhadt, veszélyes fak; sérült
1épcsők;
eb és egyéb áI|aftartásj problémák: eb futtatásra kijelölt területek tttb|źĄa, kerítése
sérĺ'ilt vagy rongált; kutyaürĹilék gýjtő edények tirítésének hiánya, kóbor ebek
jelentése.

Az FBI 20|5. július 6. napjrín kelt levelében tźĘékoztatta a Budapest Főváros VIII. keľülęt
Józsefuárosi Polgármesteľi Hivata|t (a továbbiakban: Hivatal) az FBI által működtetett
Városgondnoki Szolgálat egész fovárost érintő városüzemeltetési problémák bejelentését
megkönnyítő elektronikus információs rends zerero|.

Az FBI Városgondnoki Szo|gźiat célja a közterĹiletek áů|apotának városüzemeltetési
szempontu folyamatos ťrgyelemmel kísérése és intézkedés kezdeményezése a fováros
kozszo|gá|tatócégeinéléskeniletiönkormányzataináI.

A Hívatal 2015. július 20. napján kelt válaszlevelében az FBI részere tájékoztatźtst külđött a
Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. városüzemeltetési tevékenységéről és ugyanebben a
levélben a Hivatal együttműködési szánđékát fejezte ki a lakossági bejelentések hatékonyabb
kezelése érdekében.

Az FBI 2015. október 12. ĺapjtn kelt válaszában tájékoztatő anyagot kĹildött internetes
ľendszerükről, annak haszná|atátőI és az ügyintézési folyamatról.

A szo|gá|tatás középpontjában egy úgynevezett ,'BPMonitoť' szoftver áll, amely a lakossági
bejelentések, észrevételek fogadásźlt szo|gźió publikus - Android a|apű, okostelefonon és
tableten egyartnt futtatható _ ingyenes a|ka|mazás.

Az alkalmazás haszná|atźxa| a lakosság fényképpel és GPS koordinátákkal dokumentált
jelzési továbbíthatőaka FBI Varosgondnoki Szo|gá|ataszámára a tevékenységi körébe Ártoző
témakörökben, amelyeket meglévő együttmfüĺjdésünk keretében cé|zottan, a probléma illetve
hiba e|hántásában illetékes közszo|gá|tatő, városüzemeltető cégek, illetve kerületi
Polgármesteri Hivatalok felé kozvetít, ezáIta| lehetőség nýlik azok szakszeru és hatékony
kezelésére.



A bektildött problémak' jelzések aktuális á||apota (bejelentés fogadásanak ĺyugltlzása' megtett
intézkedések, javítás vźtrhatő időpontja, javítás megtĺiľténte, stb.) az alka|mazásban nyomon
követhető.

Az FBI a kęrĹileti Polgármesteľi Hivatalokon I<ĺvuI az alábbi kozszo|gtitató, váľosiizeme|tető
cégekkel múkĺ'dik egyĹitt:

Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (BDK)
BKK - KoziÍZrt.
BI<KZrt. - BKV utasvárók

eLMÚ Nyľt.
Fővárosi Csatomźzźlsi Művek Zľt. (FCsM)
Fővarosi Közteľület Fenntaľtó Zrt. (FKF) - ügyeleti kÓzpontja (FORI FÜIK)
r oc dz Fĺildgázelosztási Kft .

r.orBRľ zrt.
Fővĺírosi onkormányzat Rendészeti Igazgatősága (FORI) Állategészségügyi
Szolgálat
rorĺv zn.
Fővaľosi YízmíivekZrt.

AZ FBI Váľosgondnoki Szolgźllatkijrzetei Jőzsęfvźtrost 3 ľészľe osztjak fel.
1. 59. korzet.. Jőzsęfváros középső és déli része
2. 51. kĺjrzet: Százados negyed
3. 58. körzet: Palotanegyed, Népszínház és Csarnok negyed északirésze

A köľzetek térképes megjelenítését az előterjesztés 1. számú męlléklete tarta|mazza.

2012. évtłĺI a főviíľos mintegy 70 korzetében tevékenykedik városgondnok. A váľosgondnoki
feladatot hivatásos tuzoltők szabadidejtikben látjfü el, akik az FBI-vel kötött megbízási
szerzodés keretében, havi 50 óľában tevékenykednęk a feladatkĺjľfüben.
A városgondnokok által monitorozandő fiibb témfü a k<jvetkezők:

vaľosi szinťJ- kozszo|gáItatásokkal (víz, gáz, csatoma, világítás) összefüggő
hibajelenségek,
koztisńaság, takaľítás, hó eltakaľítás, síkosság mentesítés,
k<j zteľtil etek állapota, áI|ap otťĺgyel é s, állapotfelméré s ek,
balesetveszélyes helyek, helyzetek,
eb és egyéb źi|attaĺtási problémák,
haj léktalanokkal kapcsolato s problémák a ktjzterületeken,
reklámhordozők,köZtertiletekľeklámcéIűhaszná|ata,
gyalo go s é s j ĺíľmű foľ galmat akađźtIy oző kö zteľĹilet- haszná|at'
a városgondnok feladata az is, hogy bejárásai alkalmával tartsa a kapcsolatot a
közcĺsségk épzó heľy eken taľtózkodó polgarokkal.

A váľosgondnok nem hatósági jogállású személy, nem rendelkezik hatósági jogosítványokkal,
forma nsházata a tevékenységére uta|ő azonosítóval van ellátva. Figyelemmel kíséľi a
közterületi rend és ľendezettségá|Iapotát. Tapasńalatairő| észrevételeiről infokommunikációs
eszkoz felhasználásával tájékoztatja az FBI Városgondnoki Szolgálat Hźitértźmogatő-
csopoľtját, amely gonđoskodik a hiba elháľításában vagy a hiĺĺnyosság megszüntetésében
illetékes közszo|gáItatő cég, illetve a Városgondnoki Szo|gálattal együttműködő kenileti



önkormányzat kapcsolattartőja értesítéséről. Az FBI Városgondnoki Szolgálat rendszeľéhez
töľténő csatlakozásig a lakossági bejelentésekre az alábbivá|aszt küldi a szo|gáItatő:

,,Tisztelt Bejelentő!
Az illetékes polgármesteri hivatallal jelenleg nincs együttműködésünk) az nem fogadja a
Váľosgondnoki Szolgálat bejelentéseit. Kérjük, hogy forduljon közvetlenül a kerületi
polgáľmesteri hivatalhoz''

A rendszerhez ücrténó csatlakozás után a Józsefuárosi onkormányzat á|ta| ellátott
feladatkörben végrehajtott tevékenységek teljesítése a ,,BPMonitor'' szoftver keretén belül
kerüljelzésre a bejelentő (a lakosság,vagy azFBI Városgondnoki Szolgálat) felé.

Fentiekre tekintettęl javasolom, hogy a Józsefuárosi onkormányzat, valamint a JGK Zrt.
csatlakozzon a FBI Városgondnoki Szolgálat internet alapu, központi webkiszolgálói
alkalmazásához és mfüödjön együtt a fováľosi Váľosgondnoki Szolgá|attal.

il. A beterjesztés indoka

A lakossági bejelentések hatékonyabb kezelése érdekében javasolom azFBI Váľosgondnoki
Szolgálat rendszeréhez történő csatlakozást, és a szolgáItatźts elindulását követően annak
honlapon, illetve új ságb an v a|ő kozzétételét is.

ilI. A diintés céIja' pénziĺgyi hatása

A döntés cé|ja az FBI Városgondnoki Szolgálat rendszeréhęz történó csatlakozás, és a
felhívás minél szélesebb körben történő teľjesztése.

A döntésnek pénnlgý hatása nincs.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Képviselő-testĹilet dĺjntése a Magyarország helý önkormányzatairőI sző|ő 2011', év
CLXXXX. törvény 41. $ (3) bekezdésén alapul.

F enti ek al apj án kérem az a|ábbi határ o zati j avasl at el fo gadás át.

HłľÁnozl,TI JAVAsLAT

A Képviselő.testiilet úgy diint' hogy

l. a Budapest Főváros VIII. kerülęt Józsęfuárosi onkormányzat és a Józsefuĺíľosi
Gazdźt|kodási Központ Zrt. csat|akozik a Fővárosi Biztonsági Iroda Váľosgondnoki
Szo|gá|at internet alapú, központi webkiszolgálói alkalm azásához,

Felelős: polgármester
Hatánďő: 20I 5. decęmber 03'

2. a szo|gá|tatás minél szélesebb könĺ támogatása érdekében felkéri a polgármestert,
hogy a lakosságot tájékoztassa a www. jozsefuaros.hu honlapon és Józsefuáros címú
kiadványon kereszttil.



Felelős: polgármester
Határidő: a szolgáItatás elindítását, valamint az egyittműködés megkezdését követő 8
napon beläl

3. felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal tészérŕĺl, valamint az a Jőzsęfuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. Igazgatőságáĺak elnökét, hogy a Józsefuarosi
Gazdálko dási Közpon t Zrt. r észéľől j elölj e ki a kapcso |attarto személyt.

Felelős: jeEYő, aJőzsefvtrosi Gazdálkodási KözpontZrt.Igazgatőséĺgának elnöke
. Határidő:2015. december 15.

A döntés végľehajtá sát v égző szeľvezeti egység:
Gazdálkod ási Kozpont Zrt.

Budapest, 2015. novembeľ 23.

Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefuárosi

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edĺna
jegyző

nevében és megbízásából: ĺ

'l , ,|łlb,v, 6*ry
ĺńW, |1ĺ ĺ.ł<łal
" dr. Mészár Eľika

a|jegyző lijji i..;ii i] j



1. sz. melléklet
59.körzęt.. Józsefuáros középső és déli része



51. körzet: Szazados negyed
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58. köľzet: Palotanegyed, Népszínház- és Csarnok negyed északirésze


