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többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2011. szeptember 21. napján tartott ülésén tárgyalta a 208/2011. számú
előterjesztést, annak alapján, a 267/2011.(IX.21.) számú határozatában úgy döntött, hogy a
közterület-felügyeleti feladatokat 2011. október 1. napjától önállóan működő költségvetési
szerv útján látja el, létrehozta Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Ferencvárosi Közterület-felügyeletét, elfogadta Alapító Okiratát.
A testület az Alapító Okiratban a Felügyelet feladatait a közterület-felügyeletről szóló 1999.
évi LXIII. törvény alapján az alábbiakban határozta meg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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, megszűntetése, illetve szankcionálása,
közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
közreműködés a közrend és a 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,
térfelügyeleti rendszer üzemeltetésében való részvétel.

Az előterjesztés a Felügyelet 2012-től végezhető vállalkozási tevékenységeként az
útkarbantartást jelölte meg
Az alapító határozatban a Képviselő-testület a költségvetési szerv létszámát 40 főben
határozta meg.
A Felügyelet elmúlt három hónapos tevékenységében egyre jelentősebb részt tett ki az
önkormányzati vagyon védelme, a felügyelet két kiürített lakóházat őrzött 24 órás
időtartamban és az önkormányzati parkolót őrizte napi 7 órában. Ez év januárjától újabb
lakóház őrzését kell megoldani, mindez megközelítőleg az állomány 60 %-át köti le.
A vagyonvédelem mellett folyamatos szolgálatot jelent a térfigyelő rendszer üzemeltetésében
történő közreműködés, a kerékbilincselés, a gépjármű-elszállítás is, a jelenlegi létszámmal a
szubjektív biztonságérzetet leginkább befolyásoló közterületi szolgálat, a folyamatos jelenlét
nem biztosítható.
Ez év februárjától tervezzük az útkarbantartó tevékenység elindítását, amellyel a kisebb,
azonnali javítások elvégezhetők, ezzel megelőzhető a burkolat jelentősebb meghibásodása,
költség takarítható meg, jelentősen csökkenthető a kárveszély és ezzel a kártérítési felelősség
is.

A BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság vezetője javaslatot tett a József Attila és az Aszódi
Lakótelepek közbiztonságának javítása érdekében 24 órás közös járőrszolgálat beindítására.

Az említett területeken térfigyelő-rendszer nem működik, ezért a közös járőrszolgálat
beindítását indokoltnak tartom.
Mindezek alapján javasolom, hogy a Képviselő-testület a Ferencvárosi Közterület-felügyelet
létszámát 5 fővel emelje meg, és azt 2012. január 27. napjától kezdődően 45 főben állapítsa
meg.
Az alapító határozat 2. pontjában a Felügyelet elhelyezésére és székhelyeként a Képviselőtestület a IX. kerület Ferenc tér 4. fsz.2. szám alatti, 137,44 m2 alapterületű helyiségcsoportot
jelölte ki, amely a megnövekedett létszámú költségvetési szerv elhelyezésére már nem
alkalmas, ezért javasolom, hogy a Felügyelet elhelyezésére és a költségvetési szerv új
székhelyeként a IX. kerület Ferenc krt. 8. szám alatti fszt. III., 33,09 m2, 36897/0/A/5
albetétszámú, I. em. I.. 136,89 m2, 36897/0/A/16 albetétszámú, II. em. I., 138,53 m2,
36897/0/A/22 albetétszámú, valamint a III. em. I., 143,25 m2,
36897/0/A/28
albetétszámú helyiségcsoportot jelölje ki határozatlan időre, megszerzési díj és bérleti díj
fizetése nélkül. A 208/2011. számú előterjesztés a következő években a Felügyelet
feladatainak bővülésével ( parkolás ellenőrzés, térfigyelő rendszer bővítése) számol és a
szükséges létszámot 80 főben határozza meg, a Ferenc krt 8. szám alatti épület a teljes
állomány megfelelő elhelyezésére is alkalmas.
Az alapító határozat 5. pontjával elfogadott Alapító Okiratban a költségvetési szerv
székhelyeként a IX. kerület Ferenc tér 4. szerepel, a székhely változása szükségessé teszi az
Alapító Okirat módosítását.
A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011.(XII.31.) NGM
rendelet 1. § (2) bekezdése szerint a költségvetési szerv tevékenységeit szakfeladatszámmal és
megnevezéssel be kell sorolni. A jogszabály egyes szakfeladatok megjelölését megváltoztatta.
A 11. § rendelkezése szerint ha a költségvetési szerv közfeladatának, szakmai
alaptevékenységének besorolása megváltozik, annak átvezetését az alapító okirat egyéb okból
szükségessé váló soron következő módosításakor, de legkésőbb 2012. december 31-ig kell
végrehajtani. A javasolt változtatásokat a tervezet tartalmazza.
A Képviselőtestület az Alapító Okiratban a gazdasági, pénzügyi, számviteli tevékenysége
ellátására Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalát
(a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) jelölte ki, és ezzel egyidőben a munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást jóváhagyta.
A megállapodás megkötésekor az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.)
Korm. rendelet volt hatályban, azt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. ( XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 2012. január 1.
napjával hatályon kívül helyezte.
A Kormányrendelet 8. § (1) bekezdése szerint az önállóan működő költségvetési szerv az
alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és
egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, az egyéb előirányzatokkal a
munkamegosztási megállapodásban foglaltaktól függően rendelkezik
A 10. § (1) bekezdése szerint ha a költségvetési szerv nem rendelkezik gazdasági szervezettel,
az irányító szerv köteles gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet kijelölni,

amely a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv tekintetében a 9. § (2)
bekezdés c) pontjában meghatározott feladatokat ellátja.
A 9. § (2) bekezdés c) pontja szerint a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv
gazdasági szervezetének kell ellátnia a hozzá rendelt költségvetési szerv előirányzatai
tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási
feladatokat és a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a
vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat.
A 10. § (4) bekezdése szerint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a
kijelölt költségvetési szerv a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét munkamegosztási
megállapodásban rögzíti. A (6) bekezdés szerint a megállapodásnak a (7), (8) bekezdésben
foglaltak figyelembe vételével kell rendelkeznie a munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjéről.
A 10. § (7) bekezdés értelmében a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési
szervnél kötelezettségvállalásra, teljesítés igazolására, utalványozásra a költségvetési szerv
vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére és
érvényesítésre a kijelölt költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy az általa a
Kormányrendelet előírásainak megfelelően írásban kijelölt személy jogosult.
A 10. § (8) bekezdése szerint a kijelölt költségvetési szerv a feladatait a munkamegosztási
megállapodásban rögzített helyen és módon az állományába tartozó alkalmazottakkal látja el.
Mind a jogszabályváltozás, mind az eltelt időszak tapasztalatai szükségessé tették a
megállapodás felülvizsgálatát, annak alapján készült a mellékletben szereplő tervezet.
A Kormányrendelet 10. § (5) bekezdése szerint azonos irányító szerv irányítása alá tartozó
költségvetési szervek esetén a munkamegosztási megállapodást az irányító szerv hagyja jóvá.
Kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg, döntsön a határozati
javaslatokról.

Budapest, 2012. január 17.

Varga József s.k.
alpolgármester

Határozati javaslatok

1. számú határozat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete
1.) a Ferencvárosi Közterület-felügyelet önállóan működő költségvetési szerv létszámát
2012. január 27. napjától 45 főben állapítja meg.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2012. január 27.
2.) a költségvetési szerv székhelyeként 2012. február 15. napjától a IX. kerület Ferenc krt.
8. szám alatti fszt. III., 33,09 m2, 36897/0/A/5 albetétszámú, I. em. I.. 136,89 m2,
36897/0/A/16 albetétszámú, II. em. I., 138,53 m2, 36897/0/A/22 albetétszámú,
valamint a III. em. I., 143,25 m2,
36897/0/A/28 albetétszámú helyiségcsoportot
jelöli ki.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2012. február 15.
3.) felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési szerv Szervezeti és
Szabályzatának
módosítási
tervezetének
elkészíttetéséről
és
Működési
előterjesztéséről az illetékes bizottság elé.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2012. február 29.
2. számú határozat:
A Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a
Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Ferencvárosi Közterület-felügyelet
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Alapító Okirat módosítása
1.) Az Alapító Okirat „Költségvetési szerv székhelye: 1093 Budapest, Ferenc t. 4.”
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
Költségvetési szerv székhelye: 1092 Budapest, Ferenc krt. 8.
2.) Az Alapító Okirat „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
Közúti járművontatás
842422
Igazgatásrendészet
842428
Bűnmegelőzés
Vállalkozási tevékenység szakfeladat száma, megnevezése:
801000
személybiztonsági tevékenység”
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Ellátandó alaptevékenység
szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
szakfeladatrend szerinti bontásban:
841402
Város- és községgazdálkodási, máshova nem sorolható szolgáltatás
841126
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
841225
Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és
szabályozása
842410
Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása
842421
Közterület rendjének fenntartása
522140
Közúti járművontatás
842422
Igazgatásrendészet
842428
Bűnmegelőzés
Vállalkozási tevékenysége:
751959 Költségvetési szervek által végzett egyéb vállalkozási
tevékenység”
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: azonnal
3. számú határozat:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestülete jóváhagyja a
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Ferencvárosi Közterületfelügyelete között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó …./2012.
előterjesztés mellékletét képező munkamegosztási megállapodást.
Határidő: 2012. január 31.
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző
Rimovszki Tamás igazgató

ALAPÍTÓ OKIRAT

FERENCVÁROSI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének
267/2012. (I. 26) számú határozattal módosított 267/2011. (IX.21.) számú határozattal
megalkotott Alapító Okirata egységes szerkezetben
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 267/2011. (IX. 21.) számú képviselőtestületi 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:

IX.
Kerület
Budapest
Főváros
Ferencváros
Önkormányzata
Ferencvárosi Közterület-felügyelet
Ferencvárosi Közterület-felügyelet
1092 Budapest, Ferenc krt. 8.
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.
2011. október 1.
Alapítás időpontja:
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 alaptevékenység

szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
szakfeladatrend szerinti bontásban:
841402
Város- és községgazdálkodási, máshova nem sorolható szolgáltatás
841126
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
841225
Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és
szabályozása
842410
Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása
842421
Közterület rendjének fenntartása
522140
Közúti járművontatás
842422
Igazgatásrendészet
842428
Bűnmegelőzés
Vállalkozási tevékenysége:
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, 2012. január „

„

ZÁRADÉK
Az alapító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a 267/2011.(IX.21.) határozatával hagyta jóvá és …../2012. (…..) számú
határozatával módosította.

dr. Nagy Hajnalka
jegyző

dr. Bácskai János
polgármester

MEGÁLLAPODÁS
A MUNKAMEGOSZTÁS ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS RENDJÉRŐL
amely létrejött Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri
Hivatala, mint kijelölt költségvetési szerv (a továbbiakban: Hivatal) valamint a
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Ferencvárosi Közterület
Felügyelete, mint önállóan működő költségvetési szerv (a továbbiakban: Felügyelet)
együttesen: Felek között az alábbiak szerint.
Bevezető
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete a 267/2011.
(IX.21.) számú határozatában a Felügyelet pénzügyi és számviteli tevékenységének ellátására
a Hivatalt jelölte ki.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII.31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kormányrendelet) 9. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Hivatal gazdasági
szervezetének kell ellátnia a Felügyelet előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat és a költségvetési szerv
működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával, hasznosításával,
védelmével kapcsolatos feladatokat.
A Kormányrendelet 10. § (4) bekezdése szerint a Hivatal és a Felügyelet a munkamegosztás
és felelősségvállalás rendjét munkamegosztási megállapodásban rögzíti. A (6) bekezdés
szerint a megállapodásnak a (7), (8) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével kell
rendelkeznie a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről.
A Kormányrendelet 10. § (8) bekezdése szerint a kijelölt költségvetési szerv a feladatait a
munkamegosztási megállapodásban rögzített helyen és módon az állományába tartozó
alkalmazottakkal látja el.
A Megállapodás kiterjed a
•
•
•
•

a költségvetés egyeztetésének, elkészítésének, jóváhagyásának rendjére,
a költségvetési gazdálkodásra, a kötelezettségvállalás és ellenjegyzés rendjére,
a számviteli és pénzügyi adatszolgáltatás rendjére
a beszámoló elkészítésének és jóváhagyásának rendjére,
Tervezés

1. A tervezéshez a Hivatal a hatályos jogszabályok, a költségvetési koncepció, a
Felügyelet működését érintő testületi döntések alapján adatokat szolgáltat. Az
adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell költségvetési soronként az előző évi költségvetés
eredeti és a módosított előirányzatait, a teljesítést, a maradványt.

2. A Felügyelet a Hivatal által meghatározott határidőre és szerkezetben költségvetés
tervezetet készít, amelynek tartalmaznia kell:
a) a személyi juttatásokat, a munkaadót terhelő járulékokat és egyéb közterheket
a Hivatal humánpolitikai szervezeti egységével egyeztetve,
b) a Felügyeletet terhelő dologi kiadásokat,
c) a Felügyelet által javasolt felhalmozási kiadásokat,
d) a Felügyelet alaptevékenységéből és vállalkozási tevékenységéből származó
bevételeket,
e) a fenntartói támogatást
3. A tervezetet a Felügyelet igazgatója és a Hivatal gazdasági szervezetének vezetői
egyeztetik, az egyeztetett tervezetet eltérő álláspont esetén a jegyző elé terjesztik.

Előirányzat felhasználás, módosítás

4. A Felügyelet önállóan rendelkezik
a) az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz
kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzatai felett,
b) a dologi kiadások előirányzatai felett,
c) a felhalmozási kiadások előirányzatai felett 3 millió forint értékhatárig,
d) A vállalkozási tevékenységből származó bevételekkel.
5. A 4. pontban nem szereplő előirányzatok felett a Hivatal rendelkezik.
6. Az előirányzatok felhasználásáról a Hivatal gazdasági szervezetének vezetője a
Felügyelet igazgatóját kérésére tájékoztatni köteles.
7. A költségvetés végrehajtásának tapasztalati alapján a Felügyelet Igazgatója a Hivatal
gazdasági szervezeténél indokolással alátámasztva előirányzat módosítást
kezdeményezhet a nem tervezett, illetve többletbevételek terhére
8. A kezdeményezés fenntartói többlettámogatásra csak különösen indokolt esetben
irányulhat.

9. A kezdeményezéssel kapcsolatos álláspontjáról a Hivatal gazdasági szervezetének
vezetője a Felügyelet igazgatóját 10 napon belül tájékoztatja, egyetértés esetén az
előirányzat módosítását kezdeményezi a hatályos szabályok szerint.

Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés

10. A Felügyelet önálló rendelkezése alatt álló előirányzatok körében
kötelezettségvállalásra, teljesítés igazolására, utalványozásra a Felügyelet igazgatója
vagy az általa írásban kijelölt személy, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére és
érvényesítésre a Hivatal gazdasági szervezetének vezetője vagy az általa a
jogszabályok előírásainak megfelelően írásban kijelölt személy jogosult.
11. A Felügyelet igazgatója a kötelezettségvállalást érintő döntéseiről (kijelölés,
visszavonás, értékhatár változása, stb.) a Hivatal gazdasági szervezetének vezetőjét
haladéktalanul írásban tájékoztatni köteles.

Adatszolgáltatás
12. Az államháztartás pénzügyi információs rendszeréhez szükséges adatszolgáltatás a
Hivatal feladata.
13. A Hivatal által kért adatszolgáltatást a Felügyelet a meghatározott szerkezetben és
határidőre köteles teljesíteni, az adatok valódiságáért a Felügyelet igazgatója felelős.
Beszámoló
14. A költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elkészítése a Hivatal feladata.
15. A Hivatal által kért adatszolgáltatást a Felügyelet a meghatározott szerkezetben és
határidőre köteles teljesíteni, az adatok valódiságáért a Felügyelet igazgatója felelős.
Egyéb rendelkezések
16. Felek együttműködésük során a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései, az
irányító szerv döntései és jelen megállapodás szerint járnak el.
17. Felek a gazdálkodásukkal összefüggő felelősségi szabályokat ismerik, azokat
betartják.
18. Felek kölcsönösen és haladéktalanul értesítik egymást az együttműködésüket érintő
jogszabályok változásairól, az együttműködést akadályozó körülmények beálltáról,
azok megszüntetése érdekében haladéktalanul megteszik, kezdeményezik a szükséges
intézkedéseket.
19. A megállapodást azonos irányító szervként Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselőtestülete hagyja jóvá.

20. A megállapodás a jóváhagyást követő napon lép hatályba, hatálybalépésével
egyidejűleg a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselőtestületének 267/2011. (IX.11.) határozatával jóváhagyott megállapodás
hatályát veszti.

Budapest, 2012-01

Dr. Nagy Hajnalka
Jegyző

Rimovszki Tamás
igazgató

Záradék
A megállapodást Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestülete számú határozatával jóváhagyta.

