
 

 

 

       Iktató szám: 200/2012. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. szeptember 7-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának 

módosítására 
 

Előterjesztő:    Varga József alpolgármester 
 

Készítette:    Rimovszki Tamás Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgató 
    Dr. Enyedi Mária, Jogi Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  GB 2012. szeptember 6. 
 VVKB 2012. szeptember 6. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k.  
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat X normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 
 

A döntéshez egyszerű   

minősített X többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Ferencvárosi Közterület-felügyelet (továbbiakban: a Felügyelet) a gépjármű-elszállítással 

szankcionált szabálysértők gépjárműveit jelenleg közreműködő igénybevételével szállíttatja 

el. Az elszállítás a Budapest, III. kerület Pók u. 1. szám alatti telephelyre történik. 

 

Előreláthatólag 2012. szeptember 15-től a gépjármű-elszállítást a Felügyelet külső 

közreműködő nélkül bonyolítja le.  

 

Az elszállítás közreműködő nélküli üzemeltetése több szempontból is szükségessé vált: 

 

1. Az eddig használt rendszer szerint az elszállítással szankcionált szabálysértő a 

közreműködőnek fizette ki az elszállítás (20.000 Ft+ÁFA), valamint a tárolás 

költségeit (1200 Ft+ÁFA/nap). Az Önkormányzat a szerződés szerint a befolyt összeg 

15%-át kapta meg, ami majdnem fedezte azt az összeget, amit az elszállításra költött. 

Számításaink szerint amennyiben nincs közreműködő, akkor az évente befolyó összeg 

a költségek levonása utáni 100%-a a Felügyeletet illeti meg. Ez egy évben becslésünk 

szerint (1.5 év statisztikáját figyelembe véve) 15-20 millió Ft közötti tiszta bevételt 

eredményez. 

 

2. Egy kerületi telephely lehetőséget ad arra, hogy a kerületben elszállított járművek 

átvételéért az állampolgároknak ne keljen a III. ker. Pók utca 1. szám alá menniük 

(sokszor 4-5 eFt-os taxi költség fejében), hanem lényegesen közelebbi helyszínen 

vehetik át járművüket.  

 

3. A Felügyelet ÁFA mentes, így az elszállítás költsége az állampolgárok számára 5700 

Ft-tal csökken. 

 

4. Rendezvények, vagy kiürítések alkalmával az Önkormányzat eddig nem kis összeget 

fizetett ki a járművek átrakásáért, elszállításáért. Ezt a Felügyelet ezután ingyen rakja 

át, szállítja el a közterületekről. 

 

5. A szomszédos kerületek Felügyeletei is érdeklődnek a telephely igénybe vétele iránt. 

Amennyiben sikerül megállapodnunk, akkor csökken a telephely fenntartásának 

összege, és ugyan ennyivel emelkedik a bevétel. 

 

Az előkészületek a közreműködő nélküli elszállításra megtörténtek. A Felügyelet 

megvásárolta az elszállításra alkalmas járművet, valamint áttekintették az Önkormányzat 

tulajdonában álló, telephely létesítésére alkalmas ingatlanokat.  

 

Fentiekre tekintettel – a Felügyelettel is egyeztetve és a kérelme alapján – javaslom, hogy a 

Képviselő-testület a Budapest, IX. kerület Kiskalmár u. 2. szám alatti, 38236/727 helyrajzi 

számon nyilvántartott, 2403 m2 alapterületű telket adja át használatra telephely létesítése 

céljára a Felügyelet részére. 

Az ingatlan nyilvántartási értéke: 22.745.000.- Ft. 

 

 



 

 

A használatra történő átadással egyidejűleg szükséges a Felügyelet Alapító Okiratát az új 

telephellyel kiegészíteni. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az alábbi határozati 

javaslatokat pedig elfogadni szíveskedjen.  

 

Budapest, 2012. augusztus 30. 

 

                                                                                        Varga József s.k. 

                                                                                      alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy  

1) a Budapest, IX. kerület Kiskalmár u. 2. szám alatti, 38236/727 helyrajzi számú, 2403 

m2 alapterületű ingatlant a szabálysértés miatt elszállított gépjárművek tárolása céljára 

telephelyként 2012. szeptember 15-től használatra átadja, 

2) felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban meghatározott ingatlan birtokbaadásáról 

gondoskodjon, 

3) felkéri a Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatóját, hogy a szervezeti és 

működési szabályzat 1.) pontnak megfelelő módosítása érdekében tegye meg a 

szükséges intézkedéseket. 

Felelős: 1-2) pont: Dr. Bácskai János polgármester 

 3) pont: Rimovszki Tamás Ferencvárosi Közterület Felügyelet igazgatója 

Határidő: 1-2) pont: 2012. szeptember 15. 

    3) pont: 2012. október 31. 

 

II. Normatív határozati javaslat 

 

A Ferencvárosi Közterület-felügyelet 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 Ferencvárosi Közterület-felügyelet 

Alapító Okiratát 2012. szeptember 15-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 

Alapító Okirat módosítása 

 

1.) Az Alapító Okirat „Költségvetési szerv székhelye: 1092 Budapest, Ferenc krt. 8.” 

szövegrészt követően kiegészül az alábbiakkal: 

Költségvetési szerv telephelye: 1097 Budapest, Kiskalmár u. 2. 

 

2.) Az Alapító Okirat „A költségvetési szerv alkalmazottai:” szövegrész második 

bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerül: 

 „a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján munkaviszonyban 

álló alkalmazottak.” 

 

      Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      Határidő: 2012. szeptember 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALAPÍTÓ OKIRAT 

FERENCVÁROSI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET 
 

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 56/2012. 

(I. 26) számú és a …../2012. (IX. 07.) 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: Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata 

Ferencvárosi Közterület-felügyelet 

Költségvetési szerv rövidített neve: Ferencvárosi Közterület-felügyelet 

Költségvetési szerv székhelye: 1092 Budapest, Ferenc krt. 8. 

Költségvetési szerv telephelye: 1097 Budapest, Kiskalmár u. 2. 

Költségvetési szerv illetékességi területe: 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 

besorolása: 

önállóan működő költségvetési szerv 

 

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: 

 

 841403  Város- és községgazdálkodási, máshova nem sorolható szolgáltatás 

            841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 

tevékenysége 

 842421 Közterület rendjének fenntartása 

 842428 Bűnmegelőzés 

 

Vállalkozási tevékenységének 

 szakágazati besorolása:              421100 út, autópálya építése         

                                              
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 közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 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 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 Működési Szabályzat tartalmazza. 

Az intézmény bélyegzőjének hivatalos szövege és lenyomata: középen a Magyar Köztársaság 

címerével ellátott, sorszámozott körbélyegző Ferencvárosi Közterület-felügyelet felirattal. 

 

 

Budapest, 2012. …………………... 

 

 

         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 a 157/2012. (V. 3.) számú 

határozattal módosított 56/2012. (I. 26.) számú, valamint a …../2012. (IX. 07.) számú 

határozataival módosította. 

 

 

 

         Dr. Bácskai János 

                       polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


