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Rimán Edina
jegyző
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2012. (III. 08.) önkormányzati rendelete
a közbiztonság helyi feladatairól
és az önkormányzati vagyontárgyak ezzel összefüggő védelméről
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.

Általános rendelkezések

1.§ (1) E rendelet célja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §
(1) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 107. §-ában szereplő feladatmeghatározás alapján a közbiztonság kiemelt helyi
feladatait és az önkormányzati vagyontárgyak ezzel összefüggő védelmét szabályozza.
(2) E rendelet alkalmazása során a magasabb szintű jogszabályokban foglaltak betartásával
kell eljárni azzal, hogy e rendelet alkalmazása nem lehet ellentétes a magasabb szintű
jogszabályok előírásaival és azok betartása alól nem mentesít.
2.§ E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
(a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén (a továbbiakban: kerület) található,
az Önkormányzat tulajdonában álló vagy egyéb közterületekre, az önkormányzati tulajdonban
lévő egyéb ingatlanokra, a kerületben található – önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező társasházak közös használatú területére és ezeken a területeken végzett - a közbiztonsággal
kapcsolatos helyi feladatokkal, vagyonvédelemmel összefüggő - önkormányzati
tevékenységekre.
2.

Részletes rendelkezések

3.§ (1) Az Önkormányzat a közbiztonság kiemelt helyi feladatait a jelen rendeletben foglalt
módon a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat (a továbbiakban: JVSZ) segítségével látja
el.
(2) A JVSZ, mint az Önkormányzat által alapított költségvetési szerv az alapító okiratában és
e rendeletben foglaltak szerint megóvja a közterületeken található önkormányzati
vagyontárgyakat, gondoskodik az Önkormányzat vagyonának, más értékének védelméről.
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(3) A JVSZ a kerületben található közterületeken és önkormányzati tulajdonrésszel
rendelkező társasházakban gondoskodik a közbiztonsággal kapcsolatos helyi feladatok
végrehajtásáról.
(4) A JVSZ megfelelő személyi feltételek szervezeti biztosítása útján, az Alaptörvény emberi

jogokra vonatkozó és egyéb rendelkezéseinek tiszteletben tartásával, az alkotmányos értékek
helyi védelme és e rendeletben foglalt célok megvalósítása érdekében jár el.
(5) A JVSZ az (1)-(4) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása érdekében
együttműködik a rendőrséggel és a közterület-felügyelettel.
(6) A JVSZ az (1)-(5) bekezdésben meghatározottak és e rendelet egyéb rendelkezései szerint
végzi a közbiztonsághoz kapcsolódó helyi feladatait.
4.§ (1) A JVSZ szolgálatban lévő alkalmazottai a kerületben található, az Önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanokba – amennyiben az rongálás vagy magánlaksértés nélkül
lehetséges - feladataik ellátása érdekében, kizárólag a közbiztonsághoz kapcsolódó helyi
feladatokat érintő, vagy az ingatlanok jogellenes birtoklását, használatát valószínűsítő
esemény észlelését követően beléphetnek, ideértve az önkormányzati tulajdoni részesedéssel
rendelkező társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakásokat, hatályos bérleti vagy más
jellegű szerződéssel használatba nem adott, ezzel kapcsolatos, folyamatban lévő jogvita által
nem érintett helyiségeket, és a társasházi közös használatra szolgáló olyan területeket is,
amelyekben az Önkormányzat közös tulajdoni részesedéssel rendelkezik. Bűncselekmény
észlelése esetén a hatáskörrel rendelkező hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.
(2) A társasházi közös használatra szolgáló területekre – önkormányzati tulajdoni részesedés
esetén – az (1) bekezdésben meghatározottak szerint a JVSZ szolgálatban lévő alkalmazottai
bármikor, előzetes értesítés nélkül beléphetnek.
(3) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérlőjét, egyéb használóját, birtokosát a
tulajdonosi, közbiztonsági önkormányzati jogok (1) bekezdésben említett gyakorlásáról a
JVSZ szolgálatban lévő alkalmazottai szóban is értesíthetik.
3.

Záró rendelkezések

5.§ Ez a rendelet 2012. március 31-én lép hatályba.1
Budapest, 2012. március …..
Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester

A 21/2012.(III.29.) sz önkormányzati rendelet a hatálybalépés dátumát 2012. május 15-re
módosította.
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