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A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik:
Az SZMSZ szerint véleményezi:

Tisztelt Képviselő-testület!
I.

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti átalakítása során a Polgármesteri Hivatal irodáinak
főépületen belüli költözése miatt szükségessé vált a Szervezési Iroda irattározási feladatainak
megfelelő színvonalú ellátása érdekében a keletkező iratanyagoknak a Hivatal épületén kívül történő
elhelyezése. Annak érdekében, hogy a feladatellátáshoz a szükséges infrastruktúra rendelkezésre
álljon, és egyúttal a szervezeti egységek költözése során kialakult új rendszert megtarthassuk, a
Polgármesteri Hivatal további megfelelő helyiség biztosítását javasolja.
Ehhez elsősorban és kizárólagosan a szabad kapacitású önkormányzati tulajdonú helyiségeket
vizsgáltuk meg, melyek közül a 1083 Budapest, Szigony utca 16/b. (hrsz.: 36128/1/A/3), 390 m2-es
földszinti helyiség a legoptimálisabb. A helyiség átalakításra, felújításra nem szorul a használatba vételt
megelőzően.
A Polgármesteri Hivatal fenti javaslatnak megfelelően előkészített Alapító Okiratát Módosító Okirat
és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat jelen előterjesztés 1-2. számú
melléklete.
II. A beterjesztés indoka
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXI.X. törvény (továbbiakban: Mötv) 67.
§ (1) bekezdés d) pontja alapján a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-
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testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására.
Az előterjesztés tárgyában, azaz a Polgármesteri Hivatal irattározási feladatainak ellátásához
szükséges helyiség biztosítása érdekében döntés meghozatala szükséges.
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása a 1083 Budapest, Szigony utca 16/b. (hrsz.:
36128/1/A/3) alatt található 390 m2-es földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség telephelyként
történő megjelenítése érdekében szükséges, hogy a döntéshozó meghozza a döntést.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A Szervezési Iroda irattározási kapacitásának bővítése során a felgyülemlett iratanyag egyszeri
átköltöztetésének fedezetét az általános működési tartalék terhére javaslom biztosítani.
A helyiségek fenntartási, működési költsége várhatóan …. e Ft egy évre, melyre előzetes kötelezettségvállalást javasolok.
IV. Jogszabályi környezet
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. § (I) bekezdés b)
pontja alapján költségvetési szerv alapítására jogosult a helyi önkormányzat, melyről alapító okiratban
kell rendelkezni. Az Áht. 8/A. § (2) bekezdése alapján az alapító okiratot és annak módosítását az
alapító szerv adja ki a kincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával. Az alapító
okirat kiadására jogosult személy e tevékenységében nem helyettesíthető. Az Áht. 9. § a) pontja
szerint, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv irányítása a következő hatáskörök
gyakorlását jelenti: a költségvetési szerv alapítása, átalakítása és megszüntetése, ideértve az alapító
okirat és annak módosítása, valamint a megszüntető okirat kiadására vonatkozó hatáskör (alapítói
jogok) gyakorlását. A Mötv. 42. § 7. pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből az intézmény
alapítása, átszervezése, megszüntetése nem ruházható át, a Mötv. 50. §-a es az SZMSZ 6. sz. melléklet
15. pontja alapján a döntéshez minősített többség szükséges.
Az Alapító Okirat módosítás Magyar Államkincstár általi törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzése napját követően a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatát is módosítani
kell az Alapító Okirat módosítására tekintettel.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása,
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés
meghozatalára a polgármester jogosult.
Fenti rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva a polgármester dönt tárgyi ügyben, amelyet külön íven hoz meg.

Rendeletalkotási javaslat!
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítását.
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Mellékletek:
1. sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát Módosító Okirat
2. sz. melléklet: módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
3. sz. melléklet: rendelet-módosítás tervezete

Határozati javaslat
a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról szóló javaslat jóváhagyásáról
A Polgármester úgy dönt, hogy
1. elfogadja a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát Módosító Okiratot, és a módosítással
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, a határozat 1-2. mellékleteibe foglalt
tartalommal, melyek a Magyar Államkincstár által történő törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzés napjával lépnek hatályba.
2. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában meghatározott Alapító Okiratot
Módosító Okirat aláírására és a Magyar Államkincstár esetleges hiánypótlási felszólításának
teljesítésére azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozattal nem lehet ellentétes, és az
Alapító Okiratot lényegi – helyreigazítási kérdésnek nem minősülő – kérdésekben nem
módosíthatja.
3. a) a Szervezési Iroda irattározási kapacitásainak bővítésére a 1083 Budapest, Szigony utca
16/b. (hrsz.: 36128/1/A/3) iroda helyiségként nyilvántartásba vett önkormányzati tulajdonú
ingatlant jelöli ki 2020. december 01. napjától,
b) előzetes kötelezettséget vállal az a) pontban foglalt helyiség működési és fenntartási
költségeire 2020. december 01-től határozatlan időre a Polgármesteri Hivatal költségvetésében
– kötelező feladat – évente ......e Ft összegben az önkormányzati működési bevételek terhére,
c) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2020. évi költségvetés
módosításánál, valamint 2021. évtől a tárgyévi költségvetésének elkészítésénél vegye
figyelembe.
Felelős:
Határidő:

polgármester és jegyző
2020. december 01., a 2. pont esetében a törzskönyvi bejegyzés napja, a 3.c) pont
esetében a 2020. évi költségvetés módosítása és 2021. évtől a tárgyévi költségvetések
készítése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Pénzügyi Ügyosztály
.
Budapest, 2020. november 10.
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