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Budapest Józsefvárosi onkoľmá nyzat
Képviselő-testület e szźlmár a

Tisztelt Képviselő.testület!

A Képviselő-testiilet 4O812OI1. (X. 2O.) számuhatározatźnak 7. pontjáva| 2011. november 1.

napiaiot a Jőzsefvźrosi Vaľosiizemeltetési Szolgálatot önállóan mfüödő és gazdálkodó

szewyé alakította.

A Józsefuárosi Városüzemeltetési SzoIgáIat eddig önállóan működő intézményként a

Polgármesteľi Hívata|hoz rendelt k<iltségvetési szervként miĺkodcjtt, ezért gazdá|kodási

jogřcirének váItozásamiatt ttjrölni sziikséges a Polgármesteri Hivatal a|apitő okiratából.
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Előteľj esztő : Dr. }r/részáĺ Eľika, a jegy zőt helyettesítő a|jegy zo

A képviselő.testületi ĺĺlés időpontjaz 2011. november 3. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat Budapest Főváros VIII. Kenilet Józsefuárosi
P o 1 g árme s teri Hivat aI a|apítő okirat ának mó do sí tás ára

onkormányzat

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, a határozat elfogadásához minősített

szav azattöbb s é g s züks é g e s
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Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi X

Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi

Határ ozati j av as|at a bízottság szźĺmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselo.testületnek az e|őterjesztés

megttlrĐĺalását'



A Hatósági LJgyosztáIy SzabáIyséľtési Irodájának Déri Miksa utca 3. szźrrl alatti hivatali
helýsége a Polgáľmesteri Hivataltelephelyeként van bejegyezve az a|apitő okiratában.

A Képviselő-testület 40912011. (X. 20.) számíhatärozata szerint a fenti hivatali helýség 39
mz-ét a Józsefuáľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ új telephelyeként kívárja
működtetni a,,Lélek pont'' központj aként.

Fentiek tették szükségessé a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzat
P o l g árm e steri Hiv at al alapitő okirat ának fe lülviz s gá|atát és mó do s ítás át.

A helyi önkormányzatokĺól szóló 1990. évi LXV. törvény 38.$ (l) hekezdése alapjźn a
Képviselő-testület hatáskorébe tartozik az önkormányzat működésével, valamint az
á||amigazgatási ügyek döntésre való előkészitéséve| és végrehajté.sával kapcsolatos feladatok
e|IátźnźraszolgáIőpolgáľmesteľihivatal|étrehozźna.

Az aIapítő okiĺatban a módosítás kivastagított, dőlt betűs szöveggel olvasható.

Az us önállóan mfüödő és gazdáIkodó költségvetési szerv kcjltségei és a telephely móđosítás
feltételei az onkormźnyzat kcjltségvetésében rendelkęzésre állnak.

Fentiek okán kérem a mellékelt módosító okirat és az egységes szerkezętbe foglalt a|apítő
okirat elfosadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy diint' hogy

I.) az źĺItalaa|apitott és fenntaľtott Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormtnyzat
Polgármesteri Hivatal alapitő okiratát 2011. november 3-í hatá|Iyal a határozat mellékletét
képező mó do sító okiľatnak me gfel el ően mó do sítj a.

2.) felkéri a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képezo módosító okiratot és az
egységes szerkezetbe foglalt alapitő okiľatot irJa a|ä.

Hatarido: 201 I. november 1 7.

Felelős: polgármesteľ

A dtintés végrehajtásátvégzo szervezeti egység: Jegyzói Kabinet Jogi Csoport

Budapest, 20II. oktőbet 24.

a jegyzőt helyettesítő aljegyző



ALAPITO OKIRAT
módosításokkal egységes szeľkezetben

Buđapest Fővaros VIII. kerület Józsefuárosi onkormźĺnyzat Képviselő-testĹilete a 2011.
november 3-ún elfogadott modosítással egységes szerkęzętbę foglalja a Budapest Fővaľos
VIII. kerület Jőzsefvärosi onkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint cinállóan múködő és
gazdá|kođő költségvetési szervnek a helý önkoľmárryzatokrő| sző(ő |990. évi LXV. tv.
(továbbiakban: otv.;38.$ (1) bekezdése alapján, az źĺ|IantháztarttsrőI szőLő 1992. évi
XXXVIII. törvény 90. $-a aIapján elfogadott tarta|mi követelményeknek megfelelő alapító
okiratát.

1. A kiiltségvetésĺ szeľv

neve: Budapest Főváros VIII. kenilet Józsefuarosi onkormźnyzat Polgáľmesteľi Hivatal
(rövidített neve: Budapest Józsefuaľosi ÖnkormźnyzatPolgármesteri Hivatal)

székhelye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.

A költségvetési szeľv telephelyei:

1082 Budapest, Baross u. 59.
okmányiroda és Ügyfélszo\gźůatiIJgyoszttĺIy (Itrsz.:35232lN26,35232/N20)

1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Humánszolgá|tatási|Jgyosztáty Szociális Iroda (hrsz .:352I1lNI, 352IIlN3)

1082 Budapest, Német u.25'
Humánszol gá|tatásiLJ gyosztä|y Szociális lroda, Irattfu (|lrsz.:35212l N24, 35212/ N26)

1083 Budapest, Práter u. 60.
okmánýroda és ÜgyféIszo|gá|ati Ügyosztály anyakönyvitész|eg (Íttsz.:35728l18lNI,
3s728tr8/Nr9s)

1084 Budapest, Déri M. u. 3. szám alatt ]20 m2 elkiiliinített ingatlanrészt képező
helyiségek
Hatósági Ügyosztály Szabźůysértési Iľoda (hĺsz.: 34924)

1083apest, Prźúęr u. 63'
Raktár (hĺsz. 36122/ N 1)

1084 Buđapest, Rákóczitér 3,

Tervtáľ (hĺsz. : 34899 l N I)

1082 Budapest, Kisfaludy u.28./A
Irattźtr (hrsz. : 3 5 67 0 l N 1)

1082 Budapest, Kisstáció u. 5.

Kisebbségi onkormán yzat (|tĺsz: 3 5 60 4 l N 3)

1082 Budapest, Harminckettesek tere2. fszt2.
Józsefu áro s új ság S zerkesztő sé ge (llr sz: 3 5 63 5 l N 3 5)



2. A ktiltségvetési szeľv létrehozásáľĺíl rende|kező határozat száma:

A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuárosi onkormźnyzat 5312004. (II.19.) sztrrn
képvi selő-testületi hatźĺr o zat

3. A kłilts é gvetésĺ szeľv j o gszab ályb an megh a tár ozott kiizfeladata :

Az Ötv,38.$ (1) bekezdése értelmében:

,,A képviselo-testi'ilet egységes hivatalt hozlétre - polgármesteń hivatal elnevezéssel _

aZ önkormányzat műköđésével, valamint az á||amigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok elIttásźra. A polgĺírmesteľi hivatal
ellźúja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól sző|ő törvényben meghatźrozott
feladatokat."
A költségvetési szervhez ľendelt más' önállóan mfücjdő költségvetési szervek tekintętében az
áIlaĺllhánatásról szóló 1992. évi XXxVn. törvény, és az á||aĺnháztartás működési rendjéľől
szőIő 29212009. (XII. 19.) Kormányrendelet a|apjźĺn az känýtő szerv źital meghatározott
kcĺrb en a p énzngý - gazdas ági fel adatok e|Iźúás a,

4. A kłiltségvetésĺ szerv alaptevékenysége:

TEÁOR szźtmz 8411 Általános |gazgatás
Szakägazatszám:841105 Helyi iinkoľmányzatokvalamint tiibbcélrlĺ kistérségi

táľsulás ok igazgatźsi tevékenysé ge

főtevékenység:

841126 onkormányzatok és tcjbbcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

381103 Települési hulladék Vegyes (ömlesztett) begyújtése, száIIítźsa, ěúrakása

4Iz000 Lakó- és nem lakó épület építése
42II0O Út, autópálya építése
4z2 I 00 Folyadék szá|Iítésár a szo|gáIő közmu építése
422200 Elektromos, híradás-technikai célú közmtĺ építése

431 100 Bontás
43T2OO Építési terület előkészítése
432200 Yíz-, gáz-,fiĺtés-, légkondicionáló-szerelés
432100 Villanyszerelés
432900 Egyéb épületgépészeti szerelés
494200 K<iltöztetés
521020 Raktározás, tárolás
5221 1 0 Kcizutak, hidak, alagúak üzemeltetése, fenntartása

522130 Parkoló, garźnsüzemeltetése, fenntartása

552OO7 Üauloi szálláshely -szolgźĺItatás
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

682001 LakőingatIan béľbead äsa, uzemeltetése

682002 Nem lakóin gat|aĺ bérbeadása, üzemeltetése
71 1 100 Ępitészmémöki tevékenység
750000 Allat-egészségügyi ellátás

813000 Zoldtęru|et-kezelés
84I II2 onkormányzati joga|kotźĺs

841 I L 4 országgyílési képvise|őv áIasńásokhoz kapcsolódó tevékenységek

84 1 1 1 5 onkormán yzati képvíselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek



841116 országos, teleptilési és teľĹileti kisebbségi ot.lkormányzativá|asztttsokhoz kapcsolódó
tevékenységek
84I1'L7 Európai parlamenti képviselővá|asztáshozkapcsolódó tevékenységek
841118 országos és helyi népszavazźtshoz kapcsolódó tevékenységek
8 4I I24 Területi általános végrehaj tó igazgatási tevékenység
8 4T I27 Települési kisebbségi <inkormányz atok igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
84II43 A költségvetés végrehajtźsa, akiťlzetések ellenőrzése terĹileti szinten
84II73 Statisztikai tevékenység
84II92 Kiemelt állami és önkormányzatí rendezvények
8 41217 Lakáspolitika központi igazgatása és szabá|yoztsa
841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások
84L354 Terĺiletpolitikai támogatások és tevékenységek
841358 Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek
84I40L onkoľmányzatok kozbeszerzési e|járásainak lebonyolításával tisszefüggő
szolgáltatások
841402 Közvĺ|ágitás
841403 Város-, kozséggazdálkodási m.n.S' szolgáltatások
841901 onkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
841906 F iĺanszitozási múveletek
8 41 907 onkormán yzatok ęlszámolásai költségvetési szerveikkel
84l908 Fejezeti és általános tartalékok
8 42I 5 5 onkormán yzatok m. n. s. nemzetko zi kapcso l atai
842531 Apolgári védelem ágazati fęladatai
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, iasztäs
842533 Az óvóhelyi védelem tevékenységek
8 5 1 0O0 óvodai neíelés intézmény elnek' pro gramj ainak komplex támo gatása
8 5 2000 Alapfokú oktatás intézmény einek, pro gľamj ainak komplex támo gatása
854236 Egyéb pénzbelihallgatói juttatások, ösztöndíjak
855931 Iskolarendszerenkívĺili nem szakmai oktatás
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
862101 Háziorvosi alape||átás
862102 Háziorvosi ügyelet
862231 Foglalkozás-egészségügyi aIapeI|átás
86230I Fogorvosi a|ape|Iátás
8 5 3 000 Középfokú oktatás intézmény einek, pro gramj ainak komplex támo gatźsa
8 60000 Egészségrigy intézményeinek, pľo gramj ainak komplex fej lesztési támogatása
870000 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex támogatźsa
872007 Pszichiátnai betegek źltmeneti e||źttása
87 9018 Gyermekek átmeneti otthonában e|he|yezettek ellátása
879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
881090 Idősek, fogyatékosságga| élők egyéb szociális ellátásabentlakás nélkiil
8 82000 onkormán yzatí szocíális támogatások finans zír:ozása
88211 1 Rendszeres szociális segély
882II2 Időskorúak járađéka
882 1 i 3 Lakásfennt artäsi tämogatás normatív alapon
88fII 4 Helü rendszeres lakásfenntaľt ási tánosatás
882115 Ąnólĺ'i díj alaný jogon
882116 Apolási đíj méltányossági alapon
8821 18 Kiegészító gyermekvédelmi támogatás



8821 19 ovoďäztatäsi támogatás
882l2I t{.ly' eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Atmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívtili gyermekvédelmi tźtmogatźs
882I?5 Mozgáskor|źúozottak közlekedési támo gatása

882129 E gyéb önkormány zati eseti p énzb e|i ellátások
88220I AdósságkezeIési szolgáltatás
88220f Kozgyőgyellźúás
882203 Köztemetés
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889913 Nappalimelegedő
889929 Utcai szociális munka
889935 otthonteremtési támogatás
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése
8899 42 onkormán yzatok áItal nýj tott lakástámo gatás

8899 43 Munkáltatók áIta| nýjtott lakástámo gatások
890301 Civil szervezetekmrĺködési támogatása
890302 Civil szervezetekprogram- és egyéb ttlmogatása
89044I Rĺivid időtaĺamú közfoglalk oztatás
890 442 B érpótló j uttatásra j o gosultak hosszabb időtaĺamú fo glalkoztatása
890443 Egyéb kozfoglalkoztatźs
9001 13 Kőszinházak tevékenysége
910501 Közmúvelődési tevékenységek és támogatásuk
93II02 Spoľtlétesítmények működtetése és fejlesztése
931903 Máshová nem soľolhatő egyéb spoľttámogatás

A kö lts é gvetési szervnek vállalko zási tev ékęnysé ge ninc s.

5. A költségvetésĺ szeľv illetékességi teľülete:

Buđapest Főváros VIII. kerület Józsefvaros közigazgatási terĹiletén a székhelyén és a
telephelyein a kozhatalmi tevékenység e||źiźĺsa, és a költségvetési szervhez rendelt más,

onallóan műkodő költségvetési szęrvek tekintetében az irźnyító szerv által meghatáĺozott

kcjrbenapénzigý-gazdaságifeladatokellátása'

ó. A kiiltségvetési szeľv irányító szeľvének neve és székhelye:

Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuarosi ÖnkoľmányzatKépviselő-testiilete
1082 Budapest, Baross u.63-67.

7. A kiiltségvetési szeľv 2g2ĺ200g. (xII. 19.) Kormányľendelet 8/A. s szeľĺnti besoľolása:

gazdáIkodási jogköre a|apjtn: onállóan mtĺkodő és gazdá|kodő költségvetési szerv, saját

kcĺltségvetéssel ľendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van,

alaptevékenységét önálló an látja el.



8. Vezetőjének kinevezési ľendje:

A polgármesteri hivata|vezetője azOtv.36.$ (2) bekezdése szeľint a jegyző.
A jegyzot az ow. 36. $ (1) bekezdésének, valamint a końísnviselők jogállásaró| szőIő
1992. évi xxIIL t<irvény 8. $-ban foglaltaknak megfelelően nyilvĺínos pályázat alapján a
Budapest Főváros VIII. Kertilet Józsefuárosi Önkormźĺnyzat Képviselő-testtilete nevezi ki' A
kinevezé s idótartama határ o zat|an.
A költségvetési szerv v ezetoje a képviseleti j o g gyakorlój a.

9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatásĺ jogviszony megjeliilése:

A költségvetési szerv đolgozói köztisztviselők és egyéb munkavállalók, akiknek
jogviszonyára a końisztviselők jogál|ásáről szóló 1992' évi XXIII. fu. rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Foglalkoztatottainak jogviszonya lehet továbbá kozaIka|mazott, akikľe a kozalkalmazottak
jogä|Iásáről szóló 1992. évi XXxn. törvény azirányadő.
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, akik kciľére a Munka Törvénykönyv
1992. éví XXII. tv. rendelkezésęitkell alkalmazni.
Egyéb foglalkoztatásľa iľányuló jogviszonyra a Polgáľi Törvénykönyvľől szőIő 1959' évi IV.
tcirvény (pl. megbízási jogviszony) az iranyadó.

Záradékz

Jelen egységes szerkezetbe foglalt a|apitó okiratot a Budapest Főváros VIII. Kęrület
Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testÍilete a .,,l20I1. (XI. 03') számú hattrozatáva|
fogadta el' a jelen a|apitő okirat a 398l20ll' (X. 06.) számú képviselő-testĹilęti határozattal
módosított alapítő okiľat helyébe lép.

Hatályos: f0I1, november 3'

Budapest, 201I. november . . .

Dľ. Mészáľ Eľika

a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Dr. Kocsis Máté

polgármester



ALAPITO OKIRATOT
ľĺónosÍri oxrnĺ'ľ

Äz áIlamhtztartásrőI szőIő 1992, évi xxxv[I. törvény 90. $-a és az ál|aĺr.lhtlztartźsí
szakfe|adatok rendjéről szóló 8l20I0. (x' 10.) NGM tájékoztatőban foglaltak aIap1án a2011.
július z}-tő|hatályos egységes szęrkezetbe foglalt a|apítő okirat azalábbiak szeľintmódosul.

1.) A kiiltségvetési szerv telephelyei kĺegészítésľe keľĺil:

1084 Budapest, Déri M. u. 3. szźtm a|att 120 m2 elktilönített ingatlanrésztképezo
helyiségek
Hatósági Ügyosztály Szabálysértési Iľođa (hľsz.: 34924)

2.) A költségvetési szeľvhez ľendelt más, iinátlóan gazdálkodó kłiltségvetésĺ szeľv
törlésľe keľii|:

1086 Budapest, Tęleki L. tér 1-10. Józsefvarosi Városüzemeltetési Szolgá|at

Záradék:

Jelen módosító okirat tntalmában megfelel a Budapest Főváľos VIII. Kęľtĺlet Józsefuaľosi
onkoľmányzat Képviselő-testülete ..'l20II. (XI. 03.) számll hattrozatźwa| elfogadott
egységes szerkezetu a|apítő okiratnak.

Jelen módosító okirat 20II. novembeľ 3. napjátő| hatályos.

Budapest, 20II. november ...

Dr. Mészár Eľika
a jegyzőt helyettesítő a|jegyző

Dľ. Kocsis ľĺáLté

polgáľmesteľ


