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Tárgy:  A Ferencvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 
 
 

Előterjesztő:  Rimovszki Tamás igazgató 
 
Készítette:    Rimovszki Tamás igazgató 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Váczi Katinka 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.  
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Tisztelt Bizottság! 
 
 
A Ferencvárosi Közterület-felügyelet (továbbiakban: Felügyelet) a Ferencvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott 267/2011. (IX.21.) sz. határozata alapján 2011. 
október 1-től részben önálló költségvetési szervként működik tovább. 
 
Az elmúlt egy évben sikerült megteremteni a működés feltételeit, a nyilvántartásba vételtől 
elkezdve az alapokról építettük fel a Felügyeletet úgy, hogy közben két, részben új feladat 
került a szervezethez.  
Természetesen előre nem volt látható, hogy a szervezet felépítése megfelelő lesz-e a feladatok 
elvégzésére. Az elmúlt közel egy évet megvizsgálva kiderült, hogy hol kell megerősítenünk, 
valamint hogy hol kell csökkentenünk a meglévő emberi erőforrásokat. A vizsgált időszakot 
elemezve megállapítható, hogy a jelenlegi 45 fős létszám minimálisan elég a feladatok 
ellátására, így nem maradt más lehetőség, csak a szervezeten belüli átszervezés. 
 
Az elmúlt időszakban az igazgató munkáját 3 igazgatóhelyettes, valamint 2 csoportvezető 
segítette. Ez a vezetői struktúra lehetővé tette feladatok megosztását, de egyúttal 
megnehezítette a rálátást a többi feladatra, ez magával vonta ellenőrzés hiányosságát. A 
hiányosság megszüntetése érdekében a továbbiakban 2 igazgatóhelyettes, valamint 2 
csoportvezető segíti az igazgató munkáját. Ez a szervezeti struktúra hierarchikusabb, de 
átláthatóbb működést tesz lehetővé. A vezetőségtől 1 státusz felszabadul, így a közterületen 
ennyivel nő a létszám. 
Új szervezeti egységként, közvetlen igazgatói irányítás alatt 3 fős ellenőrzési részleg kerül 
kialakításra. A részleg munkatársai a napi feladataikon felül a felügyelők munkavégzés 
közbeni tevékenységét is vizsgálják, észrevételeikről közvetlenül az igazgatót és/vagy az 
általános igazgatóhelyettest tájékoztatják. Az adminisztráción kívül minden feladattípus 
ellenőrzésére jogosultak lesznek. 
 
Az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza az új szervezeti struktúrát. 
A hatályban lévő SZMSZ további változásai az alábbiak: 

• I. fejezet – bekerül a Felügyelet új telephelye: 1097. Budapest, Kiskalmár u. 2. 
• III. fejezet – megszűnik a külön Jogi-, és Adminisztratív igazgatóhelyettesi beosztás, 

csak Adminisztratív Igazgatóhelyettesi beosztás lesz kialakítva. A jogi 
igazgatóhelyettesi feladatok az Igazgató, valamint az Adminisztratív Igazgatóhelyettes 
között lettek szétosztva. 

• IV. fejezet – a szervezeti egységek létszáma és feladatai 
Általános közterület-felügyeleti csoport – 13 fő 
Térfigyelő csoport – 5 fő 
Kerékbilincselő és elszállító részleg – 8 fő 
Parkőrség – 9 fő 
Adminisztráció – 7 fő 

 
Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék! 
 
 
Budapest, 2012. szeptember 27. 
 
 Rimovszki Tamás s.k. 

Igazgató 
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Határozati javaslat: 
 
1.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 
elfogadja a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának a 
következők szerinti módosítását: 

1. a Közterület-felügyelet új telephelye 1097 Budapest, Kiskalmár u. 2.; 
2. a jogi- és adminisztratív igazgatóhelyettes pozíció megszűnik és adminisztratív 

igazgatóhelyettesi pozíció kerül kialakításra oly módon, hogy a jogi igazgatóhelyettesi 
feladatok az igazgatói, valamint az adminisztratív igazgatóhelyettesi feladatkörök 
között kerül megosztásra; 

3. a Közterület-felügyelet szervezeti egységei és azok létszáma a következő: 
Általános közterület-felügyeleti csoport – 13 fő, 
Térfigyelő csoport – 5 fő, 
Kerékbilincselő és elszállító részleg – 8 fő, 
Parkőrség – 9 fő, 
Adminisztráció – 7 fő. 

2.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 
elfogadja a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának részét 
képező, a Ferencvárosi Közterület-felügyelet új szervezeti ábráját a ……../2012. előterjesztés 
melléklete szerint. 
 
Határidő: 2012. október 31. 
Felelős: Rimovszki Tamás Igazgató 
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1. számú melléklet 
 
 
          IGAZGATÓ 

 

 
Általános Igazgató-helyettes 

 
Adminisztrációs Igazgató 

helyettes 

 
Térfigyelő Csoport 

Ellenőrzés 

 
Adminisztráció 

Parkőrség 

 
Általános Közterület 
– felügyeleti Csoport 

Kerékbilincselés 
Gépjármű elszállítás 

 
Ügyfélszolgálat 


