
 
 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 244/2016. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2016. december 13-ai ülésére 

 
 

Tárgy:  Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet létszámának 
a megállapítására, parkőri tevékenység ellátására 

 
Előterjesztő:  dr. Bácskai János, polgármester megbízásából Rimovszki 

Tamás igazgató 
 
Készítette:  Rimovszki Tamás a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 

igazgatója 

 
Előzetesen tárgyalja:   VVKB 2016. 12. 12. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  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 Tisztelt Képviselő-testület a 2016. március 24-i ülésén a 107/2016. (III.24.) számú 

határozatával jóváhagyta a Ferencvárosi Közterület-felügyelet átszervezését, ennek keretében 

a vagyonőrzési tevékenység kiszervezését a Vagyonőrzési Csoport megszüntetésével, a 

szükséges létszámleépítés mellett.  

 

A fentieknek a Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója eleget tett, a csoport 

megszüntetésre került. A 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016. (II. 23.) önkormányzati 

rendelet 2016. júniusi módosításával a Felügyelet létszáma 58 főre csökkent.  

 

A létszámleépítést követően a Ferencvárosi Közterület-felügyelet a parkok 24 órás őrzésére 

kapott felkérést – elsőként a felújított Ferenc tér őrzésére –, amely feladatot 2016. október 1-e 

óta látja el. 

  

Az új feladat – tekintettel annak komplexitására – kapcsán került sor a 13 fős Parkőri Csoport 

létrehozására a VVKB 372/2016, (X.12.) számú döntése alapján  

 

Ennek megfelelően a Felügyelet létszámát javasolt 77 főben megállapítani 2017. január 1-től. 

 

Tekintettel a fentiekre, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 

megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.    

 

 

Budapest, 2016. december 7.   

 

 dr. Bácskai János polgármester 

megbízásából 

 

 

Rimovszki Tamás igazgató s.k. 

      

    

Határozati javaslat 

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

hogy  

- a Ferencvárosi Közterület-felügyelet teljes állományának a létszámát 77 főben 

állapítja meg 2017. január 01. napjától, 

- felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés tervezésénél jelen határozatban 

foglaltakat vegye figyelembe.   

Határidő: azonnal  

Felelős: Rimovszki Tamás igazgató 

 

 


