
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 209/2015. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. november 19-i ülésére 

 
Tárgy:   Javaslat Bp. IX. Hőgyes Endre u. 8. pince I. szám alatti helyiség használatba 

adására  
 
Előterjesztő:   dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:   Vagyonkezelési Iroda 
   Madár Éva mb. irodavezető, Janitz Gergő csoportvezető 
   Ferencvárosi Közterület-felügyelet, dr. Kalocsa-Géczi Viktória igazgató-h. 
 

Előzetesen tárgyalja: VVKB, GB (2015. november 18.) 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat X normatív 

  hatósági 

 X 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 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ferencvárosi Közterület-

felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) önálló költségvetési szervként végzi tevékenységét. 

Ez a működési forma a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 

szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében megköveteli az iratok elkülönítetten 

történő kezelését és tárolását.  

 

A Felügyelet jelenleg a Polgármesteri Hivatal irattárát használja, illetve székhelyén egy 

körülbelül 3*3 méteres, mindösszesen 9 m
2 

helyiséggel rendlelkezik, melyet raktárként és 

irattárként is használ.  

A Felügyeletnél keletkező iratok száma 20000 körüli darabszámra tehető évente, melynek 

kezelése, tárolása helyhiány miatt egyre nehezebben oldható meg.  

Az irattár jogszabályokban írtaknak megfelelő módon történő kialakítása, az iratok megfelelő 

kezelése érdekében a Felügyelet azzal a kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a 

jelenleg nem hasznosított, üresen álló, irattárnak alkalmas, 1092 Budapest, Hőgyes Endre utca 

8. szám alatti ingatlan pince I. utcai bejáratú, 74, 15 m
2
 alapterületű helyiséget a Közterület-

felügyelet, mint telephelyet  irattárnak használhassa.  

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak 

feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. 

(VI. 12.) önkormányzati rendelet 10. § (10) bekezdése szerint: 

„Önkormányzati vagyont ingyenesen használatba adni csak közfeladat ellátására, és a 

közfeladat ellátásához szükséges mértékben lehet.” 

 

14. § (6) bekezdés 

„A hasznosításról 

a) legfeljebb 1 éves időtartam esetén a polgármester, 

b) 1 éves időtartamot meghaladó, legfeljebb 5 éves időtartam esetén a Gazdasági 

Bizottság 

c) öt évet meghaladó, illetve határozatlan időtartam esetén a Képviselő-testület dönt.”  

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 1092 Budapest, Hőgyes Endre 

utca 8. pince I. szám alatt található, 74, 15 m
2 

  alapterületű helyiség a Felügyelet részére 

határozatlan időre, irattározás céljából  történő használatba adásáról dönteni szíveskedjen.  

A fentiekkel összefüggésben szükséges a Felügyelet Alapító Okiratának módosítása a 

helyiség telephelyként való feltüntetése érdekében. Az Alapító Okirat módosítást a normatív 

határozati javaslat tartalmazza. 

Az Egységes Szerkezetű Alapító Okirat jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjen. 

Budapest, 2015. október 30. 

 

 dr. Bácskai János s.k. 

           polgármester 

  

 

 



I. Határozati javaslat 

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

hogy a 1092 Budapest, Hőgyes Endre utca 8. pince I. szám alatti 74, 15 m
2 

  alapterületű 

helyiséget irattározás céljából határozatlan időre ingyenesen a Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata Ferencvárosi Közterület-felügyelet használatába adja.  Felkéri a 

Polgármestert, hogy a használatba adással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 2015. november 30. 

 

Normatív határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Ferencvárosi Közterület-

felügyelet Alapító Okiratának módosításáról 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 

jogkörében a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ferencvárosi 

Közterület-felügyelet Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Okirat száma: M/1/2015/Kf. 

 

Módosító okirat 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Ferencvárosi Közterület-

felügyelet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2015. 

február 19. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

Képviselő-testülete ….. /2015.(…) számú határozatára figyelemmel - a következők szerint 

módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 1.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

1.3.A költségvetési szerv  

1.3.1. székhelye: 1092 Budapest, Ferenc krt.8. 

1.3.2. telephelye(i) 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 telephely 1097 Budapest, Kiskalmár utca 2. 

2 telephely 1092 Hőgyes Endre utca 8., 1. számú 

pincehelyiség 

 

2. Jelen módosítást a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

 

Budapest, 2015. november  
 

P.H. 

  __________________  

 dr. Bácskai János  

 polgármester 

 



II. Határozati javaslat 

 

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

hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ferencvárosi Közterület-

felügyelet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az …../2015. számú 

előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 2015. november 19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…./2015. számú előterjesztés melléklete 

 

Okirat száma: E/2/2015/Kf 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzata Ferencvárosi Közterület-felügyelet alapító okiratát az 

alábbiak szerint adom ki:  

 

 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1. A költségvetési szerv  

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

Ferencvárosi Közterület-felügyelet 

1.1.2. rövidített neve: Ferencvárosi Közterület-felügyelet  

 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése  

1.2.1. angol nyelven: Public Safety Office of Ferencváros, Municipality of Ferencváros, 

Metropolitan District 9 of Budapest 

1.2.2. rövidített neve angol nyelven: Public Safety Office of Ferencváros  

 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1092 Budapest, Ferenc krt. 8.  

1.3.2. telephelye(i):   

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 telephely 1097 Budapest, Kiskalmár utca 2. 

2 telephely 1092 Hőgyes Endre utca 8., 1 számú pincehelyiség 

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1. A költségvetési szerv alapításának a dátuma: 2011. szeptember 21.  

 

2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv:  

2.3.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

2.3.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.  
 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének  

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 



3.1.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.  

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: általános közterület-felügyeleti tevékenység  

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:  
 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 

tevékenysége 
 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

 

 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. 
 

 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti megjelölése:  

 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 

2 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

3 031030 Közterület rendjének fenntartása 

4 031060 Bűnmegelőzés 

5 045180 Közúti járművontatás 

6 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros IX. kerület 

közigazgatási területe  

 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a módosított kiadási 

előirányzatok 20 %-át nem haladhatja meg  



 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

A költségvetési szerv 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.  

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:  

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 

 

6. Záró rendelkezések 
 

Jelen Alapító Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. április 24. napján kelt alapító 

okiratát visszavonom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


