
 

Okirat száma: XXIV/7159/2021 

Alapító Okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a XIII. Kerületi 

Közterület-felügyelet alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1139 Budapest, Hajdú utca 29. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2012. július 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 1139 Budapest, Béke tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: közterület-felügyeleti, valamint egyéb önkormányzati 
rendészeti szerv útján ellátható feladatok 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
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 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Illetékességi területén a közterületek jogszerű 
használatának ellenőrzése, a közterületi rend és tisztaság védelme, az önkormányzati 
vagyon védelme, baleset megelőzés, a közúti közlekedés igazgatása és támogatása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 031010 Közbiztonság, közrend igazgatása 

2 031030 Közterület rendjének fenntartása 

3 031060 Bűnmegelőzés 

4 031070 Baleset-megelőzés 

5 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 
 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros XIII. Kerületi 
Önkormányzat közigazgatási határán belül található kerületi önkormányzati tulajdonú 
közterületek, a Fővárosi Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában álló közterületek, és a Budapest Főváros XIII. Kerületi 
Önkormányzat kezelésében és üzemeltetésében lévő közhasználat céljára átadott területek. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

A Felügyelet vezetőjét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXICX törvény alapján 
nyilvános pályázati eljárást követően, határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyba 
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki, illetve menti 
fel. Az egyéb munkáltatói jogokat 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  2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

3 megbízási jogviszony  2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről 
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6. Záró rendelkezés 

Jelen Alapító Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. március 21. napján kelt Alapító Okiratát 
visszavonom. 

Kelt: Budapest, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Dr. Tóth József  
 polgármester 
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