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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2002. évben hozta létre az önálló
közterület-felügyeletet, Ferencvárosi Közterület-felügyeleti Csoport néven, mely jelenleg a
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeként (Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és
Közbiztonsági Irodájának Közterület-felügyeleti Csoportja) működik.
A Közterület-felügyelet szervezeti felépítése nem minden esetben felel meg a kor támasztotta
követelményeknek. A felügyeleti munka az elmúlt időszak jogszabályváltozásai miatt inkább
rendészeti- és szolgáltató jellegű, mint hivatali, ezért az önálló igazgatási forma jobb keretet
biztosít a munkavégzéshez. Továbbá a felügyelők vezénylése, szolgálatszervezése is eltér a
Hivatal munkarendjétől, mivel mindinkább előtérbe kerül a 12 órás (térfelügyeleti
rendszerben való részvétel, parkőrzés, közterületi vendéglátóhelyek éjszakai ellenőrzése)
szolgálatellátás.
A Közterület-felügyelet által ellátott és vállalható feladatok az alábbiak:
A közterület-felügyelet
Feladatok
2011-ben
2012-től
Általános közterület-felügyeleti
igen
igen
Térfigyelő
üzemeltetésben
való
igen
igen
közreműködés
Kerékbilincselés
igen
2012. március 31-ig
Gépjármű-elszállítás
igen
2012. március 31-ig
Parkoló-, és parkok őrzése
igen
igen
Objektumőrzés (Önkormányzati épületek)
nem
legkésőbb 2013. augusztus
1-től
Parkolás ellenőrzése
nem
szerződés lejárta után
2014. január 1-től
Közterület hozzájárulási engedélyek kiadása
nem
igen
Útkarbantartás
nem
igen
Hajléktalanok ellátásában való részvétel
nem
igen
Általános közterület-felügyeleti feladatok:
A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése a 2011. augusztus 31-ei ülésén úgy döntött, hogy
gépjárművek kerékbilinccsel történő rögzítése, valamint a szabálytalanul elhelyezett
gépjárművek elszállítása szankciók alkalmazását a Fővárosi Közterület-felügyelet útján
kívánja ellátni a kerületi önkormányzatok közterületein is. Amennyiben a Fővárosi
Önkormányzat a döntését érvényesíteni tudja, abban az esetben a kerületi közterületfelügyelők a közterületi rend fenntartását a helyszíni bírság valamint a távollétében helyszíni
bírság szankció alkalmazásával tudják biztosítani.
A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2011.
(VI.29.) Korm. rendelet értelmében a „közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése”

(megállási és várakozási tilalmak) szabálysértés jelentős része 2011. július 1. napjától
közigazgatási bírsággal sújtandó, melyet a rendőrség jogosult kiszabni. Jelenleg egyeztetés
folyik a kerületi rendőrkapitánnyal, hogy mely megállási és várakozási tilalmak megszegése
esetében jogosult a közterület-felügyelet helyszíni bírságot kiszabni.
A József Attila lakótelep forgalomtechnikai helyzete várhatóan 2012-ben fog rendeződni, így
ezt követően a lakótelepen is megkezdhetik a közterület-felügyelők a szabályszegőkkel
szembeni fellépést, a közterületek rendjének fenntartása érdekében.
Tapasztalataink szerint a közterületek jogszerű használatának és tisztaságának fenntartása
érdekében naponta, felügyelőnként átlagban 10-15 intézkedésre van szükség.
Szükséges létszám: 20 fő (kerékbilincselés és gépjármű-elszállítás, valamint az
adminisztratív kollégákkal együtt)
Térfigyelő rendszer üzemeltetése:
A jelenleg működő térfigyelő rendszer 27 kamerával működik. Az állampolgárok számára
biztonságérzetet ad, a bűnmegelőzésben fontos szerepe van a térfigyelő kameráknak.
A hatályos jogi szabályozás szerint közterületen két szerv jogosult kép- és hangfelvételeket
készíteni, a rendőrség, valamint a közterület-felügyelet.
A térfigyelő feladatok ellátásával (a rendszer által közvetített képek figyelése, az
adminisztrációs feladatok ellátása, a reagáló egység működtetése) Önkormányzatunk a
Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitányságát bízta meg. Az
együttműködési megállapodás értelmében a feladat ellátására fordított keretösszeg 2009-ben
52.523.640,- Ft, míg 2010-ben 66.516.000,- Ft volt.
A rendőrök éves bérköltsége ebben az évben már a 70.00.000,- Ft-ot is meghaladta volna,
éppen ezért a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 2011. május 1. napjától a térfelügyeleti
rendszert a közterület-felügyelet közreműködésével (vegyes rendszerben) látja el, mely
költséghatékonyabb megoldás, mint a korábbi csak rendőrség általi üzemeltetés.
A térfigyelő rendszer vegyes rendszerben történő üzemeltetése költséghatékonyság
szempontjából a jövő évben még inkább indokolt lesz, tekintettel a Budapesti Rendőrfőkapitányság azon állásfoglalására, mely szerint a reagáló egységben részt vevő rendőrök
illetménye kizárólag túlóraként (a szolgálatot teljesítő rendőr átlagfizetését alapul véve)
fizethető ki.
Ebben az évben (2011. május 1. napjától) a Közterület-felügyelet 2.940 óra szolgálati időt
teljesített a reagáló egység vegyes rendszerben történő üzemeltetésében.
Szükséges létszám: 7 fő
Kerékbilincselés, gépjármű-elszállítás:
Amennyiben a Fővárosi Önkormányzat a fent hivatkozott Közgyűlési döntésének érvényt tud
szerezni, a gépjárművek kerékbilinccsel történő rögzítése, valamint a szabálytalanul
elhelyezett gépjárművek elszállítása szankciókat a kerületi közterület-felügyeletek (a
rendelkezésünkre álló információk szerint) 2012. március 31. napjáig tudják alkalmazni.
A Közgyűlés hivatkozott döntése értelmében a kerületekkel kötött megállapodást módosítani
kívánja, illetve, ha a kerület nem járul hozzá, akkor a szerződést egyoldalúan felmondja. Az

erre irányuló egyeztető tárgyalásokat a közgyűlési felhatalmazás alapján a főpolgármesternek
2011. szeptember 30-ig kell lefolytatnia a kerületi önkormányzatokkal.
Álláspontom szerint az egyeztető tárgyaláson, végső esetben Önkormányzatunknak - mint a
közút kezelőjének - a saját tulajdonú területekre szerződésben kell rögzítenie, hogy a saját
területről befolyt bírságok hány százalékát osztja vissza a Főváros kerületünknek.

Parkoló-, és parkok őrzése:
A jelenlegi rendszerben 10 fő parkőrt foglalkoztat a Felügyelet, akik 6 parkot valamint az
önkormányzati parkolót őrzik. Az Önkormányzatunk által megkeresett felügyeletek (III., V.,
VII.,) más rendszerben működtetik a parkőrzést. Az általuk alkalmazott rendszer szerint nincs
állandó parkőr, hanem csak 1-2 fő nyitja-zárja a parkokat, és őket ellenőrzik a területi
ellenőrök, közterület-felügyelők. Véleményem szerint a csökkentett parkőri létszám alapvető
feltétele térfigyelő kamerák telepítése a parkok, játszóterek környékére. Ez esetben
szabálysértés vagy bűncselekmény észlelése esetén, a reagáló egység percek alatt a helyszínre
érkezik, és a szükséges intézkedéseket meg tudja tenni.
A térfigyelő rendszer bővítéséig szükséges a 10 fő parkőr alkalmazása.
Útkarbantartási részleg:
Gyorskarbantartó részleg létrehozásának célja:
A Ferencvárosi Önkormányzat jogszabályok szerinti kötelezettsége a kezelésében és
üzemeltetésében lévő utak és járdák fenntartása, illetve a tömegközlekedési utak járdáinak a
fenntartása.
Az eddigi gyakorlat szerint Önkormányzatunk közbeszerzési eljárás útján kötött szerződést a
jelzett feladatok ellátására.
Számításaink szerint a balesetveszélyes burkolathibák, megsüllyedt közműnyomvonalak
elkorlátozását, KRESZ táblák helyreállítását, pótlását, megkopott, hiányos burkolati jelek
javítását, továbbá pollerek igazítását saját erőből - külső kivitelező cég kihagyásával lényeges anyagi megtakarítással, a Felügyelet is el tudja látni.
Szükséges létszám: 1 fő
Hajléktalanok ellátásában való részvétel:
A hajléktalanokat segítő szerveztek munkájában Önkormányzatunk szándékai szerint a hónap
végétől a Felügyelet munkatársai is részt vesznek. A feladat ellátásoz szükséges gépjármű
beszerzése folyamatban van. A szolgáltatás eseti jellegű, így nem kell külön felügyelőt
biztosítani a feladathoz. Költséget csak az eseti megbízások jelentenek.
Objektumőrzés:
A közterület-felügyeletekről szóló törvény lehetőséget ad arra, hogy a felügyelők őrizzék az
önkormányzati vagyont (önkormányzati tulajdonú épületek).
Véleményem szerint az alábbi épületek őrzési feladataival lehetne a Közterület-felügyeletet
megbízni:
•

Bakáts tér 14. (Főporta,) 4 fő (24 órás szolgálat, folyamatos munkarend)

•
•
•
•
•

Bakáts tér 14. (Okmányiroda, Ügyfélszolgálati Iroda) 2 fő (hétfő-péntek 8 órás
szolgálat)
Bakáts tér 1. (Anyakönyvi Hivatal) 1 fő (hétfő-szombat 8 órás szolgálat)
Bakáts utca 8. (Adóiroda) 1 fő (hétfő-péntek 8 órás szolgálat)
Ráday utca 26. (Vagyonkezelés) 2 fő (hétfő-péntek 12 órás szolgálat)
Dominó iskolában kialakítandó hivatali rész 2 fő (12 órás szolgálat)

A fentiekben részletezett feladatok ellátására a szabadságolások és az esetleges betegségek
miatt 12+3 fő szükséges, akik közterületi feladatokra is vezényelhetőek.
Az Objektumőrző Csoport a hivatali épületek őrzése mellett más, közbiztonsági és
szolgáltatási feladatokat is elláthat. A teljesség igénye nélkül ezek a következők:
•
•
•
•
•
•
•

rendezvények biztosítása
önkormányzati tulajdonban lévő üres ingatlanok napi, heti ellenőrzése
helyszíni szemlék biztosítása, jegyzőkönyvek felvétele
végrehajtások biztosítása
iskolák előtti járőrszolgálat
önkormányzati parkolók őrzése
Ráday utca éjszakai ellenőrzése

A Csoport szolgálatvezénylése a rendőrség által alkalmazott vezénylési rendszerhez
hasonlóan valósítható meg. A csoport személyi állományát tekintve 12 fő közterületfelügyelőre, valamint 3 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott, vagyonőri,
biztonságőri vizsgával rendelkező munkatárs foglalkoztatása szükséges. Továbbá a felsorolt
feladatok ellátásához legalább 1 személygépjármű biztosítása elengedhetetlen, az ellenőrzési
feladatok ellátása miatt.
Az önkormányzati tulajdonú épületek őrzését és egyéb vagyonvédelmi feladatokat végző
biztonságtechnikai cég szolgáltatásáért számításaink szerint Önkormányzatunkat ebben az
évben összességében 114.000.000 Ft kiadás terheli..
Szükséges létszám: 15 fő
A kialakítandó csoport személyi kiadása számításaink szerint: 58.000.000 Ft lenne.
Az épületek őrzési és az egyéb vagyonvédelmi feladatok Közterület-felügyelet által történő
ellátása kézzel fogható bevételt nem generál, de hozzávetőleg 56.000.000 Ft-tal kevesebb
kiadást jelentene önkormányzatunk számára.
Parkolás ellenőrzése:
Jelenleg a Ferencvárosi Parkolási Kft. által közbeszerzési eljáráson kiválasztott közreműködő
végzi a parkolás ellenőrzést.
Álláspontom szerint a parkolás ellenőrzési feladatot a Közterület-felügyelet közvetlenül vagy
a Parkolási Kft. közreműködőjeként is el tudná látni.
A Felügyelet által üzemeltetett parkolás ellenőrzésnek több előnye is van, de elsődlegesen az,
hogy azon kerületek, amelyek áttértek a közterület-felügyelet által történő ellenőrzésre, ott
ugrásszerűen megnövekedett a parkolásból származó bevétel. További előnye, hogy a
parkolóőr és a közterület-felügyelő közösen teljesít járőri szolgálatot a számára kijelölt
közterületen, és ezáltal a díjfizetés nélkül várakozó gépjárművek tulajdonosai mellett a

szabálytalanul várakozó gépjárművek tulajdonosával szemben is el tudnak járni. Jelenleg az
V. és a VIII. kerületben látja el a Közterület-felügyelet a parkolás ellenőrzési feladatokat.
Információink szerint 2012. január 1. napjától már a III. kerületben is a Közterület-felügyelet
látja el ezt a tevékenységet.
Az ellenőrzési feladat ellátásához 20 fő parkoló ellenőrre, 1 szolgálatvezetőre, 3 fő területi
ellenőrre, 1 fő adminisztrátorra van szükség. Az ügyfélszolgálati feladatokat a Felügyelet
ügyfélszolgálatán ki lehet alakítani.
Szükséges létszám: 25 fő

A Közterület- felügyelet hatékonyabb működése érdekében javaslom a Session program
beszerzését.
A Session Bt. által speciálisan a közterület-felügyeletekre kifejlesztett program. A
felügyeletek 80%-a ezt a programot használja.
A program lehetővé teszi – szemben a mostani, jelentős hibaforrást jelentő kézi adatrögzítés
helyett – az utcai, azonnali adatrögzítést, PDA segítségével. Továbbá on-line ellenőrizhető a
felügyelők munkája (pillanatnyi tartózkodási hely, megtett intézkedések száma, jellege, 1-10
perces mintavétel intervallumban). Modul rendszerű, ezért a vásárló igényei szerint állíthatja
össze a megvásárolandó programrészeket (pl. tartalmazhat iktató programmodult is). Hálózati
körülmények között üzemeltethető, több felhasználó egyszerre is használhatja. A
munkavégzés végig naplózott, visszakereshető bármely munkafázist elvégző személy. Igény
szerint kialakítható több fajta nyomtatvány is, melyeket a felügyeleti tevékenység során
használhat a program. A program ára – a megvásárolt modulok ill., a használatba vont PDA
eszközök számától függően 5 - 10 millió forint között van. Az egyszeri alkalommal
kifizetendő összeg nagyságát befolyásolja a vásárlási konstrukció is (lízingelés vagy a
program teljes megvásárlása). Szintén ennek függvényében változik a havi bérleti /
üzemeltetési díj is.
A Közterület-felügyelet által jelenleg ellátott feladatok esetében a szükséges létszám 40
fő, melynek költségigényét és a várható bevételeit az alábbi táblázatok tartalmazzák:
Kiadások
Személyi juttatások
Dologi kiadások
Összesen:

2011.
120.000.000 Ft
20.000.000 Ft
140.000.000 Ft

2012.
150.000.000 Ft
30.000.000 Ft
180.000.000 Ft

Bevételek:
2011.
Feladat megnevezése
Általános közterületi feladatok
Térfigyelő rendszer üzemeltetése
Kerékbilincs és gépjármű elszállítás

50.000.000 Ft
30.000.000 Ft
100.000.000 Ft

2012.
(ténylegesen befolyó
jóváírás*)
60.000.000 Ft
10.000.000 + 30.000.000 Ft
25.000.000 Ft

Parkoló és parkok őrzése
Útkarbantartási részleg
10x-es Közter. használati díj
Összesen:

40.000.000 Ft
0 Ft
520.000 Ft

40.000.000 Ft
2.000.000 Ft
3.000.000 Ft

220.520.000 Ft

170.000.000 Ft

* Jóváírás: a dőlt betűvel szedett számok azt a különbséget mutatják, amennyivel a Ferencvárosi
Önkormányzatnak kevesebbe kerül az adott feladat elvégeztetése a Felügyelettel, mintha külsős céggel vagy a
rendőrökkel végeztetné el az adott feladatot.

Abban az esetben, ha az objektumőrzési, valamint a parkolás ellenőrzési feladatokat az
Önkormányzat a Felügyelet útján látja el, akkor a létszámot 80 főre meg kell emelni, és
ebben az esetben az előzetes számításaink szerint a kiadások és bevételek az alábbiak
szerint alakulnak.
Kiadások:
Személyi juttatások
Dologi kiadások
Összesen:

290.000.000 Ft
40.000.000 Ft
330.000.000 Ft

Bevételek:
2011.
Feladat megnevezése
Általános közterületi feladatok
Térfigyelő rendszer üzemeltetése
Kerékbilincs és gépjármű elszállítás
Parkoló és parkok őrzése
Útkarbantartási részleg
10x-es Közter. használati díj
Objektumőrzés
Parkolás ellenőrzés
Összesen:

50.000.000 Ft
30.000.000 Ft
100.000.000 Ft
40.000.000 Ft
0 Ft
520.000 Ft
220.520.000 Ft

2012.
(ténylegesen befolyó
jóváírás*)
60.000.000 Ft
10.000.000 + 30.000.000 Ft
25.000.000 Ft
40.000.000 Ft
2.000.000 Ft
3.000.000 Ft
56.000.000 Ft
120.000.000 Ft
346.000.000 Ft

A közterület-felügyelet gazdaságosabb és hatékonyabb működtetése érdekében a felügyelet
önállóan működő költségvetési szervvé történő átalakítása vált szükségessé.
A közterület-felügyelet költségvetési szervként történő működtetése mellett szól fentieken túl,
hogy az alapító által meghatározott alaptevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet is
folytathat.
A közterület-felügyelet önállóan működő költségvetési szervvé történő átalakítása miatt a
Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 3/2002. (III20.)
rendeletet az előterjesztés 3. számú melléklete szerint módosítani szükséges.

Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Budapest, 2011. szeptember 15.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.) úgy dönt, hogy az önkormányzat illetékességi területén a közterület-felügyeleti feladatokat
2011. október 1-től a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egysége helyett, önállóan
működő költségvetési szerv útján látja el.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester
Határidő: értelemszerű
2.) úgy dönt, hogy a költségvetési szerv székhelyeként a 37.638/A/3. hrsz-ú, természetben a
IX., Ferenc tér 4. fsz. 2. szám alatt lévő, 137,44 m2 alapterületű utcai bejáratú
helyiségcsoportot jelöli ki, határozatlan időre, megszerzési díj és bérleti díj fizetése nélkül.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester
Határidő: értelemszerű
3.) a Közterület-felügyelet –mint önállóan működő költségvetési szerv- létszámát 40 főben
határozza meg.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester
Határidő: értelemszerű
4.) úgy dönt, hogy a közterület-felügyelet, mint önállóan működő költségvetési szerv a
vonatkozó jogszabályok valamint az alapító okiratban megfogalmazottak szerint, az éves
tényleges kiadásainak maximum 20%-os mértékéig vállalkozási tevékenységet végezhet.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester
Határidő: értelemszerű
5.) úgy dönt, hogy a közterület-felügyelet, mint önállóan működő költségvetési szerv alapító
okiratát a …/2011. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester
Határidő: értelemszerű
6.) úgy dönt, hogy a közterület-felügyelet mint önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi
és számviteli tevékenységének ellátásával a Budapest Főváros IX. Ferencváros
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát bízza meg.
Felelős: dr. Nagy Hajnalka, jegyző
Határidő: értelemszerű
7.) úgy dönt, hogy …………………….. bízza meg a közterület-felügyelet költségvetési szerv
vezetésével.
A megbízás 2011. október 1-től kezdődik, és határozatlan idejű.
Az illetményét ………… Ft összeg állapítja meg.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester
Határidő: értelemszerű
8.) jóváhagyja a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást. A
megállapodás hatályba lépésének időpontja: 2011. október 1.
Felelős: dr. Nagy Hajnalka, jegyző

Határidő: értelemszerű
9.) felkéri a Jegyzőt és a költségvetési szerv igazgatóját, hogy a közterület-felügyelet
költségvetési szerv létrehozásával és a Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti
Csoport szervezeti egységének megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: dr. Nagy Hajnalka, jegyző
Határidő: a költségvetési szerv nyilvántartásba vételét követő 30. nap
10.) felkéri a költségvetési szerv igazgatóját, hogy a Ferencvárosi Közterület-felügyelet
Szervezeti és Működési Szabályzatát a törvényes határidőn belül készítse el.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester
Határidő: értelemszerű
11.) felkéri a Polgármestert, hogy az önállóan működő közterület-felügyelet működéséhez
szükséges 2011. évi költségvetési előirányzatot biztosítsa az önkormányzat
költségvetésében külön melléklet szerinti kimutatással.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester
Határidő: a költségvetés soron következő módosítása
12.) felkéri a Polgármestert, gondoskodjon arról, hogy a 2011. szeptember 30-ai állapot
szerint a közterület-felügyeleti csoport használatában lévő eszközállomány az önállóan
működő közterület-felügyelet részére térítésmentesen átadásra kerüljön.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester
Határidő: értelemszerű
13.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 3/2002. (III.20.)
rendelet módosítási tervezetét ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Hajnalka, jegyző
Döntési javaslat:
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy megalkotja a Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló
3/2002. (III. 20.) rendelet módosításáról szóló …./2011. (….) rendeletét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Hajnalka, jegyző

1. sz. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
FERENCVÁROSI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 88.§ valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.
(XII.19.) Korm. rend.10.§ továbbá a …./2011. (….) számú képviselő-testületi határozat
tartalmi követelményeinek megfelelően az újonnan létrehozásra kerülő Ferencvárosi
Közterület-felügyeletre vonatkozó alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg.
Költségvetési szerv elnevezése:
Költségvetési szerv rövidített neve:
Költségvetési szerv székhelye:
Költségvetési szerv illetékességi területe:

Budapest
Főváros
IX.
Kerület
Ferencváros
Önkormányzata
Ferencvárosi Közterület-felügyelet
Ferencvárosi Közterület-felügyelet
1094 Budapest, Ferenc tér 4.
Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási
területe

Törzskönyvi száma
Irányító szerv neve:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete
Irányító szerv székhelye:
1092 Budapest, Bakáts tér 14.
Alapító szerv neve:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata
Alapító szerv székhelye:
1092 Budapest, Bakáts tér 14.
Alapítás időpontja:
2011. október 1.
A Költségvetési szerv jogállása:
jogi személy
A költségvetési szerv gazdálkodási önállóan működő költségvetési szerv
jogköre:
Az intézmény által ellátandó alaptevékenység: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi
LXIII. törvényben meghatározottak alapján:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve
közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység
megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,
közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében,
közreműködés a közrend, közbiztonság védelmében,
közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,
közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának
ellenőrzésében,
közreműködés az állat-egészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátásában,
kerékbilincselési feladatok végzése,
az üzemképtelen és szabálytalanul elhelyezett járművek közterületről való eltávolítása
térfelügyeleti rendszer üzemeltetésében való részvétel.

Ellátandó alaptevékenysége: TEAOR:
84.11 Általános közigazgatás

84.24 Közbiztonság, közrend
80.20. Biztonsági rendszer szolgáltatás
51.21. Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Meghatározó alaptevékenység szakágazat száma, megnevezése:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
Meghatározó alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése:
841403
Város- és községgazdálkodási, máshova nem sorolható szolgáltatás
841126
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
841225
Környezetvédelem területi igazgatása és szabályozása
842410
Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása
842421
Közterület rendjének fenntartása
522140
842422
822428

Közúti járművontatás
Igazgatásrendészet
Bűnmegelőzés

Vállalkozási tevékenység szakfeladat száma, megnevezése:
751959
Költségvetési szervek által végzett egyéb vállalkozási tevékenység
A vállalkozási tevékenység mértéke: az éves tényleges kiadásainak 20%-át nem haladhatja
meg.
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: részjogkörrel rendelkező költségvetési
szerv.
Előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendje: a mindenkori éves költségvetési
rendelet szabályai szerint.
Gazdasági-, pénzügyi-, számviteli tevékenysége: a pénzügyi és számviteli tevékenységet
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja
el.
Vagyon feletti rendelkezési jogkör: a székhelyül szolgáló ingatlan a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdona. Az intézmény vezetője a rendelkezésre
álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként felhasználni.
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: az intézmény vezetőjét Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete –a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján- bízza meg/nevezi ki.
A vezető felett a munkáltatói jogkört a Képviselő-testület gyakorolja. Az egyéb munkáltatói
jogokat az igazgató felett a mindenkori polgármester gyakorolja.
A költségvetési szerv alkalmazottjai:
• a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján
köztisztviselői jogviszonyban álló alkalmazottak,

•

a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján
munkaviszonyban álló alkalmazottak.

Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézmény igazgatója, illetve az általa
meghatalmazott intézményi dolgozók.
Az intézmény működése: az intézmény működésének előírásait az irányító szerv által
jóváhagyott Szervezeti Működési Szabályzat tartalmazza.
Az intézmény bélyegzőjének hivatalos szövege és lenyomata: középen a Magyar Köztársaság
címerével ellátott, sorszámozott körbélyegző Ferencvárosi Közterület-felügyelet felirattal.
Budapest, 2011. szeptember „

„
ZÁRADÉK

Az alapító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a …/2011. (…) határozatával hagyta jóvá.

dr. Nagy Hajnalka
jegyző

dr. Bácskai János
polgármester

2. sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS
A MUNKAMEGOSZTÁS ÉS FELLEŐSSÉGVÁLLALÁS RENDJÉRŐL
Amely létrejött Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala (1092 Budapest, Bakáts tér 14.), mint önállóan működő és gazdálkodó szervezet
(továbbiakban: Hivatal, képviseli: dr. Nagy Hajnalka jegyző, valamint Ferencvárosi
Közterület-felügyelet (1094 Budapest, Ferenc tér 4.) képviseli
, mint önállóan
működő költségvetési szervezet között, az alábbiak szerint:
1.)

Ferencvárosi Közterület-felügyelet által ellátja az önkormányzat közigazgatási
területén az alábbi alaptevékenységeket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve
közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység
megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,
közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében,
közreműködés a közrend, közbiztonság védelmében,
közreműködés az ön kormányzati vagyon védelmében,
közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának
ellenőrzésében,
közreműködés az állat-egészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátásában,
kerékbilincselési feladatok végzése,
az üzemképtelen és szabálytalanul elhelyezett járművek közterületről való eltávolítása
térfelügyeleti rendszer üzemeltetésében való részvétel.

Ferencvárosi Közterület-felügyelet elláthat vállalkozási tevékenységet is, melynek mértéke
nem haladhatja meg a költségvetési szerv éves tényleges kiadásainak 20%-át.
2.)

A megállapodás kezdő időpontja: 2011. október 01. napja, a megállapodás
végrehajtása folyamatos.

4.) A szolgáltatás ellátási területe: Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási területe.
5.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának éves költségvetése
tartalmazza az önállóan működő Közterület-felügyelet éves költségvetését. A
végrehajtásra a mindenkori költségvetési rendelet szabályai az irányadóak.
Közterület-felügyelet rendelkezik a munkáltatói jogkörben hozott intézkedések valamennyi
előirányzata felett (személyi juttatások).
Közterület-felügyelet rendelkezik az előző bekezdés előirányzataival összefüggő járulékok
előirányzata felett.
Közterület-felügyelet a dologi kiadások előirányzatai közül nem rendelkezik a:

•
•

közüzemi díjak,
adók előirányzata felett.

Ezekre kötelezettséget az önkormányzatnál
szabályzatban foglaltak az irányadók.

hatályban

lévő

kötelezettségvállalási

Hivatal rendelkezik mindazon előirányzatok felett, amelyek a jelen megállapodásban nem az
önállóan működő költségvetési szerv vezetőit illetik meg.
Közterület-felügyelet rendelkezik a felhalmozási célú kiadások előirányzatából a szakmai,
tárgyi eszközök beszerzésének vonatkozásában.
A beruházásokat a Polgármesteri Hivatal bonyolítja az éve költségvetési rendeletben foglaltak
szerint.
Közterület-felügyelet nem rendelkezik a felújítások előirányzatai felett.
Közterület-felügyelet az intézményi bevételek közül a vállalkozási bevétellel maga
rendelkezik, azokra kötelezettséget vállalhat jelen megállapodás figyelembe vételével.
6.) Közterület-felügyelet igazgatója a tervezéssel, a költségvetés és beszámoló készítéssel,
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait a munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjéről szóló szabályok szerint köteles végezni.
Hivatal köteles a számvitelhez kapcsolódó jogszabályok szerinti nyilvántartások vezetését
szabályozni, e témakörben hozott intézkedéseiről az intézményt írásban tájékoztatni
köteles.
Közterület-felügyelet igazgatója köteles a Hivatalt írásban tájékoztatni arról, hogy ha a
kötelezettségvállalásra más személyt hatalmaz fel. Ugyancsak írásban kell közölnie azoknak a
nevét, akik az előleg elszámolásáért a Közterület-felügyelet részéről felelősek, ellenőrzésre
kötelezettek, teljesítésigazolásra kötelezettek.
7.) Közterület-felügyelet köteles a rendelkezésére bocsátott eszközöket rendeltetésszerűen
használni, karbantartásáról gondoskodni. Amennyiben a Közterület-felügyelet működése
megszűnik, az átadott eszközöket a Hivatal részére vissza kell szolgáltatni.
8.) Közterület-felügyelet költségvetési szerv, alkalmazottai köztisztviselők, felettük a
munkáltatói jogokat a felügyelet igazgatója gyakorolja.
9.) Közterület-felügyelet feladatának ellátásához az alkalmazottakon kívül más személy
közreműködését is igénybe veheti.
10.) A megállapodásban foglaltak teljesítésének ellenőrzésére és értékelésére évente egyszer
kerül sor, a megállapodást kötő szervezetek vezetői részéről.
11.) Jelen megállapodásban foglaltak betartásáért a költségvetési szervek vezetői fegyelmi
felelősséggel tartoznak.
Budapest, 2011. szeptember…

dr. Nagy Hajnalka
Jegyző

………………………….
igazgató

3. sz. melléklet
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (…) rendelete
A Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló
3/2002. (III.20.) rendelet módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alkotmány 44/A§ (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 63.§ (4) bekezdésében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII.
törvény 1.§ (2) bekezdésében, valamint a fővárosi közterület-felügyelet szervezetéről és
feladatairól 74/1999. (XII.30.) Főv. Kgy. rendeletének 1.§ (3) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól
szóló 3/2002. (III.20.) rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A R. 1.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„1.§ (1) A Ferencvárosi Közterület-felügyelet (továbbiakban: Felügyelet) a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának önállóan működő költségvetési szerveként
működik.”
2.§
A R. 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§ (1) A Felügyelet szervezetét, jogállását, feladatait és hatáskörét jelen rendelet, és a
Felügyelet Alapító Okirata valamint Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. A
munkavégzés szabályit a Felügyelet Szolgálati Szabályzata tartalmazza, amit a polgármester
hagy jóvá.”
Záró rendelkezések
3. §
E rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba.
Budapest, 2011. szeptember
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

dr. Nagy Hajnalka s.k.
jegyző

