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ELŐTERJESZTÉS
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Tárgy:

Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának
módosítására

Előterjesztő:

Varga József alpolgármester

Készítette:

Dr. Enyedi Mária, Jogi és Pályázati Iroda

Előzetesen tárgyalja:

VVKB 2014. április 23.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Székelyhidi Lívia s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

X

normatív
hatósági
egyéb

X

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 a 307/2014. (XII. 12.) számú határozatával döntött utoljára a
Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosításáról, mely a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Belső
ellenőrzési csoport jelentésében foglaltak alapján volt szükséges.
2014. január 1-től a törzskönyvi jogi személyek alaptevékenységének besorolására használt
kódok a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosult, mely módosulás miatt az
adatváltozások átvezetését a Magyar Államkincstár hivatalból megtette.
Tekintettel arra, hogy a módosítási kérelmünk illetve a hivatalból történő eljárás egyidőben
folyt, a Magyar Államkincstár hiánypótlási felszólításában kérte az összes változás egyidejű
átvezetését, ezért a hiánypótlásban felsoroltak egy részének átvezetéséhez szükséges a
Képviselő-testület döntése, a Magyar Államkincstár által hivatalból már átvezetett adatok
azonban csak az egységes szerkezetű okiratban jelennek meg.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni
és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Melléklet:

Ferencvárosi Közterület-felügyelet egységes szerkezetű Alapító Okirata

Budapest, 2014. április 15.

Varga József s.k.
alpolgármester

Normatív határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Ferencvárosi Közterületfelügyelet Alapító Okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 Magyar Államkincstárnál történő
Törzskönyvi bejegyzés napjának hatályával az alábbiak szerint módosítja:
Alapító Okirat módosítása
Az Alapító Okiratnak a „Vállalkozási tevékenységének szakágazati besorolása” címét és
az ott megjelölt adatokat hatályon kívül helyezi
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 30 nap

1. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
FERENCVÁROSI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 56/2012.
(I. 26) számú, 157/2013. (V. 3.) számú, a 348/2012. (IX. 7.) számú, a 172/2013. (VI. 6.)
számú, 307/2013. (XII. 12.) számú és …../2014. (……) számú határozatokkal módosított, a
267/2011. (IX. 21.) számú határozattal megalkotott Alapító Okirata egységes szerkezetben
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8.§ valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rend.5.§ 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 telephelye:
Költségvetési szerv illetékességi területe:
Törzskönyvi száma
Irányító szerv neve:
Irányító szerv székhelye:
Alapító szerv neve:
Alapító szerv székhelye:
Alapítás időpontja:
A Költségvetési szerv jogállása:

Budapest
Főváros
IX.
Kerület
Ferencváros
Önkormányzata
Ferencvárosi Közterület-felügyelet
Ferencvárosi Közterület-felügyelet
1092 Budapest, Ferenc krt. 8.
1097 Budapest, Kiskalmár u. 2.
Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási
területe
794673
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete
1092 Budapest, Bakáts tér 14.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata
1092 Budapest, Bakáts tér 14.
2011. október 1.
jogi személy

Az intézmény által ellátandó alaptevékenység: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi
LXIII. törvényben meghatározottak alapján:
•
•
•
•
•
•
•
•

a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve
útkezelői 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 társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, közbiztonság
és közrend 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,
mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és
birtoklásának ellenőrzése,
a közfoglalkoztatás szervezésének ellátása,
térfelügyeleti rendszer üzemeltetésében való részvétel.

Ellátandó alaptevékenység
szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
Az alaptevékenység kormányzati funkciók szerinti besorolása:
011130
013360
031030
031060
045180
066020

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési,
egyéb szolgáltatások
Közterület rendjének fenntartása
Bűnmegelőzés
Közúti járművontatás
Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

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 Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 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 közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján – határozatlan időre bízza meg/nevezi
ki.
A vezető felett a munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja.

A költségvetési szerv alkalmazottjai:
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján
közszolgálati jogviszonyban álló alkalmazottak,
• a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 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 és Működési Szabályzat tartalmazza.
Az intézmény bélyegzőjének hivatalos szövege és lenyomata: középen a Magyar Köztársaság
címerével ellátott, sorszámozott körbélyegző Ferencvárosi Közterület-felügyelet felirattal.

Budapest, 2014. …………………...

Dr. Bácskai János
Polgármester

ZÁRADÉK
Az Alapító Okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 267/2011.(IX. 21.) határozatával hagyta jóvá és 56/2012. (I. 26) számú,
157/2013. (V. 3.) számú, a 348/2012. (IX. 7.) számú, a 172/2013. (VI. 6.) számú, 307/2013.
(XII. 12.) számú, és ……/2014. (…..) számú határozatokkal módosította.

Budapest, 2014. …………………...

Dr. Bácskai János
polgármester

