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Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Belső
ellenőrzési csoport a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2011. és 2012. évi működésének
teljesítményét ellenőrizte.
A 2013. augusztus 27-én kelt, 15571/2013/XVI. számon lefolytatott ellenőrzésről készített
ellenőrzési jelentés értelmében szükségessé vált a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító
Okiratának a felülvizsgálata, illetve annak a Szervezeti és Működési Szabályzattal összhangba
hozatala.
Az ellenőrzési jelentésben meghatározott feladatok elvégzésére készített intézkedési terv
értelmében az Alapító Okirat módosítását a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2013.
december 31. napjáig előkészíti.
Az intézkedési tervben rögzítetteknek jelen előterjesztés útján tett eleget a Ferencvárosi
Közterület-felügyelet.
A Képviselő-testület a 2012. január 26-án megtartott ülésén, az 55/2012 (I. 26.) számú
határozatával, a Ferencvárosi Közterület-felügyelet (továbbiakban: Felügyelet) székhelyének
a IX. kerület Ferenc krt. 8. szám alatti fsz. III., 33,09 m2, 36897/0/A/5 albetétszámú, I. emelet
I. 136,89 m2 , 36897/0/A/16 albetétszámú, II. emelet I. 138,53 m2, 36897/0/A/22
albetétszámú, valamint a III. emelet I. 36897/0/A/28 albetétszámú helyiségcsoportot jelölte ki.
A Felügyelet székhelye a kijelölő határozat idejében 45 fő elhelyezésére szolgált.
Időközben a Felügyelet létszáma a Képviselőtestület 2013. június 6. napján megtartott ülésén
elfogadott Alapító Okirat módosítás eredményeként 67 főre emelkedett, továbbá 2013.
november 7-én ünnepélyes keretek között sor került a Felügyelet által üzemeltetett térfigyelő
kamerarendszer bővítésére is.
A létszámemelkedés és a kamerarendszer bővülése miatt, szükségessé vált a Felügyelet
székhelye IV. emeletén található 117,95 m2 alapterületű 36897/0/A29 albetétszámú
helyiségcsoport igénybevétele is, melynek használatba adásáról illetve a székhelyként kijelölt
helyiségcsoport bővítéséről szükséges dönteni.
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, 2013. december 5.

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
1.) Az Alapító Okirat „Törzskönyvi nyilvántartási száma” cím az alábbi adattal egészül
ki:
794673
2.) Az Alapító Okirat „Az intézmény által ellátandó alaptevékenység” cím első
pontjában szereplő szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
„• a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez,
illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének
ellenőrzése,”
3.) Az Alapító Okirat „Az intézmény által ellátandó alaptevékenység” cím negyedik
pontjában szereplő szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
„• közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a
közbiztonság és közrend védelmében,”
4.) Az Alapító Okirat „Az intézmény által ellátandó alaptevékenység” címe a
kilencedik pontja után és tizedik pontja előtt a következő két ponttal egészül ki:
„• mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű
használatának és birtoklásának ellenőrzése,
• a közfoglalkoztatás szervezésének ellátása,”
5.) Az Alapító Okirat „Az intézmény működése” cím szövegrészében a „Szervezeti
Működési Szabályzat” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Szervezeti és Működési Szabályzat”
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 30 nap
Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az 55/2012. (I. 26.) számú határozatával a Ferencvárosi Közterület-felügyelet
székelyeként kijelölt helyiségcsoportot a Budapest IX. Kerület Ferenc krt. 8. IV. emeletén
található 117,95 m2 alapterületű 36897/0/A29 albetétszámú helyiségcsoporttal kibővíti és azt
részére használatba adja.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2013. december 15.

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 és ……/2013. (…..) 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
1092 Budapest, Ferenc krt. 8.
Költségvetési szerv székhelye:
1097 Budapest, Kiskalmár u. 2.
Költségvetési szerv telephelye:
Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási
Költségvetési szerv illetékességi területe:
területe
794673
Törzskönyvi száma
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Irányító szerv neve:
Önkormányzatának Képviselő-testülete
1092 Budapest, Bakáts tér 14.
Irányító szerv székhelye:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Alapító szerv neve:
Önkormányzata
1092 Budapest, Bakáts tér 14.
Alapító szerv székhelye:
2011. október 1.
Alapítás időpontja:
jogi személy
A Költségvetési szerv jogállása:
A költségvetési szerv gazdálkodási önállóan működő költségvetési szerv
besorolása:
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
Szakfeladatrend szerinti bontásban:
522004
680001
680002
811000
841403
841126
842421
842428

Közúti járművontatás
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
Építményüzemeltetés
Város- és községgazdálkodási, máshova nem sorolható szolgáltatás
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
Közterület rendjének fenntartása
Bűnmegelőzés

Vállalkozási tevékenységének
szakágazati besorolása:

421100 Út, autópálya építése
522004 Közúti járművontatás

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, 2013. …………………...

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 és
……/2013. (…..) számú határozatokkal módosította.

Budapest, 2013. …………………...

Dr. Bácskai János
polgármester

