
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
ALAPÍTÓ OKIRAT

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS
KÖZTERÜLET-FELÜGyELET

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező
368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet valamint a szakfeladat rendről és az államháztartási
szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet, továbbá a 21/2009. (11.12.) B-L. Ö.
határozat tartalmi követelményeinek megfelelően a 2009.03.01-jével létrehozott Belváros
Lipótváros Közterület-felügyeletre vonatkozó, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt,
alapító okiratát alábbiak szerint állapítja meg:

Költségvetési szerv neve: Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzata
Közterület-felügyelet

Költségvetési szerv rövidített neve: Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet

Költségvetési szerv székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Út 34•

Költségvetési szerv illetékességi területe: Budapest Főváros V. kerület közigazgatási területe

Alapító szerv neve: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzata

Alapítás időpontja: 2009. március 01.

A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy

A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv.

A költségvetési szerv irányító szerve: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület
Önkormányzat Képviselő-testülete

Az irányító szerv székhelye: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

Költségvetési elszámolási számla száma: 11784009-15767123

Adószáma: 15767123-2-41

A költségvetési szerv közfeladata, alaptevékenysége: A Közterület-felügyeletről szóló 1999.
évi LXIII. törvény, a 2011. évi CLXXXIX. törvény valamint a BLÖ. 29/2007. (IX.19.), 31/2008.
(XI.18.), 23/2009 (VI.2.); 25/2010. (VI.10.) rendeletekben meghatározottak alapján különösen:

• a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,

o a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység
megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,

o 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,
o közreműködés az állat-egészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátásában,
. kerékbilincselési feladatok elvégzése,
‘ süllyedő parkolás-gátló oszlopok kezelése, üzemeltetése,
• az illetékességi területén a közterületi parkolások ellenőrzése.
. várakozási övezetek üzemeltetésének biztosítása, várakozási díj, várakozási

díjkülönbözet és pótdíj beszedése, ezen díjak jogi úton való behajtása,
. kizárólagos használatú várakozóhelyek üzemeltetésével kapcsolatos feladatok

ellátása,
. a védett övezetbe szóló lakossági behajtási, lakossági behajtási-várakozási,

gazdálkodói behajtási-várakozási valamint egészségügyi behajtási-várakozási illetve
egyéb hozzájárulások kiadása,

• a várakozási zónákba szóló lakossági várakozási, gazdálkodói várakozási és
egészségügyi várakozási hozzájárulások kiadása.

A költségvetési szerv által ellátandó alaptevékenység:

Ellátandó alaptevékenység: TEÁOR: 84.24 Közbiztonság, közrend
84.11 Altalános közigazgatási
52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások

Vállalkozási tevékenysége: TEÁOR: 80.00 Biztonsági, nyomozói tevékenység
82.90 Kiegészítő gazdasági tevékenység
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység

Államháztartási szakágazati besorolás: 842410 Közbiztonság, közrend szakigazgatása

Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése:

842421-1 Közterület rendjének fenntartása
84 1403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. Szolgáltatások
522003-1 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

Vállalkozási tevékenység szakfeladat száma és megnevezése:

800000 Biztonsági, nyomozói tevékenység
829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

A vállalkozási tevékenység mértéke: a vállalkozási tevékenységből származó bevétel a
ténylegesen teljesített éves összbevétel 33%-át nem haladhatja meg.

Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

Előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendje: A mindenkori éves költségvetési
rendelet szabályai szerint.



Gazdasági-, pénzügyi-, számviteli tevékenysége: A pénzügyi és számviteli, valamint a hozzá
kapcsolódó nyilvántartási tevékenységet az intézmény gazdasági vezetője látja el.

Vagyon feletti rendelkezési jogkör: A székhelyül szolgáló ingatlan a Belváros-Lipótváros
Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdona. Az intézmény vezetője a rendelkezésre álló
ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként felhasználni.

Költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: az intézmény igazgatóját Belváros
Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Onkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján
határozatlan időre 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: közszolgálati vagy munkaviszonyban álló alkalmazottak.
A köztisztviselőkie nézve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a
munkavállalókra nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.

A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: Az intézmény igazgatója, illetve az általa
meghatalmazott intézményi dolgozók.

A költségvetési szerv 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 Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet felirattal.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés
napj ával lép hatályba.

Budapest, 2013. október 10.



Tárgy: Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet alapító okiratának módosítása

Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet Alapító Okirata az alábbiak szerint kerül módosításra
Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő testülete 2013. október 10-i ülésén:

1.
A költségvetési szerv közfeladata, alaptevékenysége: A Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi
LXIII. törvény és a 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a BLÖ. 29/2007. (09.19.), 31/2008. (11.18.),
7/2009. (02.17.), 23/2009. (06.02.) rendeletekben meghatározottak alapján különösen:

• a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,

o 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,
o közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,
. közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
. közreműködés az állat-egészség-ügyi és eb rendészeti feladatok ellátásában,
. kerékbilincselési feladatok elvégzése,
. süllyedő parkolás-gátló oszlopok kezelése, üzemeltetése,
. az illetékességi területén a közterületi parkolások ellenőrzése.
. várakozási övezetek üzemeltetésének biztosítása, várakozási díj, várakozási díjkülönbözet és

pótdíj beszedése, ezen díjak jogi úton való behajtása.

helyett:

A költségvetési szerv közfeladata, alaptevékenysége: A Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi
LXIII. törvény, a 2011. évi CLXXXIX. törvény valamint a BLÖ. 29/2007. (IX.19.), 31/2008. (XI.18.),
23/2009. (VI.2.); 25/2010. (VI.10.) rendeletekben meghatározottak alapján különösen:

. 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,

o 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 elvégzése,
. süllyedő parkolás-gátló oszlopok kezelése, üzemeltetése,
• az illetékességi területén a közterületi parkolások ellenőrzése.
. várakozási övezetek üzemeltetésének biztosítása, várakozási díj, várakozási díjkülönbözet és

pótdíj beszedése, ezen díjak jogi úton való behajtása,



. kizárólagos használatú várakozóhelyek üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása,

. a védett övezetbe szóló lakossági behajtási, lakossági behajtási-várakozási, gazdálkodói
behajtási-várakozási valamint egészségügyi behajtási-várakozási illetve egyéb
hozzáj árulások kiadása,

. a várakozási zónákba szóló lakossági várakozási, gazdálkodói várakozási és egészségügyi
várakozási hozzájárulások kiadása.

2.
A költségvetési szerv alkalmazott-jai: köztisztviselői vagy munkaviszonyban álló alkalmazottak. A
köztisztviselőkre nézve a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a
munkavállalókra nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.

helyett:

A költségvetési szerv alkalmazott-jaj: közszolgálati vagy munkaviszonyban álló alkalmazottak. A
köztisztviselőkre nézve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a
munkavállalókra nézve a Munka Törvénykönyvéről Szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.

Mindezen módosítások Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratába kerülnek bevezetésre.

Budapest, 2013. október 10.
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