
3. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításokkal egységes szerkezetben

Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2011.  
november 3-án elfogadott  módosítással egységes szerkezetbe foglalja a Budapest Főváros 
VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal,  mint  önállóan működő és 
gazdálkodó  költségvetési  szervnek  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  tv. 
(továbbiakban:  Ötv.)  38.  §  (1)  bekezdése  alapján,  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi 
XXXVIII. törvény 90. §-a alapján elfogadott  tartalmi követelményeknek megfelelő alapító 
okiratát.

1. A költségvetési szerv
neve:  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal 
(rövidített neve: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal)

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

A költségvetési szerv telephelyei:

1082  Budapest, Baross u. 59.
Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály (hrsz.:35232/A/26, 35232/A/20)

1082  Budapest, Baross u. 66-68.
Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális Iroda (hrsz.:35211/A/1, 35211/A/3)

1082  Budapest, Német u. 25.
Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális Iroda, Irattár (hrsz.:35212/A/24, 35212/A/26)

1083 Budapest, Práter u. 60.
Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály anyakönyvi részleg (hrsz.:35728/18/A/1, 
35728/18/A/195)

1084 Budapest, Déri M. u. 3. szám alatt 120 m² elkülönített ingatlanrészt képező  
helyiségek
Hatósági Ügyosztály Szabálysértési Iroda (hrsz.: 34924)

1083 apest, Práter u. 63.
Raktár (hrsz. 36122/A/1)

1084 Budapest, Rákóczi tér 3.
Tervtár (hrsz.: 34899/A/1)

1082 Budapest, Kisfaludy u. 28./A
Irattár (hrsz.: 35670/A/1)
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1082 Budapest, Kisstáció u. 5.
Kisebbségi Önkormányzat (hrsz: 35604/A/3)

     1082 Budapest, Harminckettesek tere 2. fszt 2.
Józsefváros újság Szerkesztősége (hrsz: 35635/A/35)

2. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat száma:

A Budapest  Főváros  VIII.  Kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  53/2004.  (II.19.)  számú 
képviselő-testületi határozat

3. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az Ötv. 38.§ (1) bekezdése értelmében:
 „A képviselő-testület  egységes hivatalt hoz létre – polgármesteri hivatal elnevezéssel – 
az  önkormányzat  működésével,  valamint   az  államigazgatási  ügyek  döntésre  való 
előkészítésével és végrehajtásával  kapcsolatos feladatok ellátására. A polgármesteri hivatal 
ellátja  a  nemzeti  és  etnikai  kisebbségek  jogairól  szóló  törvényben meghatározott 
feladatokat.”   
A költségvetési szervhez rendelt más, önállóan működő költségvetési szervek tekintetében az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, és az államháztartás működési rendjéről 
szóló  292/2009.  (XII.  19.)  Kormányrendelet  alapján  az  irányító  szerv  által  meghatározott 
körben a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátása.

4. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
TEÁOR szám:      8411     Általános Igazgatás
Szakágazat szám: 841105  Helyi önkormányzatok valamint többcélú kistérségi
                                             társulások igazgatási tevékenysége
főtevékenység:

841126   Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

381103    Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
412000    Lakó- és nem lakó épület építése
421100    Út, autópálya építése 
422100    Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
422200    Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
431100    Bontás 
431200    Építési terület előkészítése 
432200    Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
432100    Villanyszerelés
432900    Egyéb épületgépészeti szerelés 
494200    Költöztetés
521020    Raktározás, tárolás
522110    Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
522130    Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
552001    Üdülői szálláshely-szolgáltatás
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681000    Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001    Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
711100    Építészmérnöki tevékenység
750000    Állat-egészségügyi ellátás
813000    Zöldterület-kezelés
841112    Önkormányzati jogalkotás
841114    Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115    Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116   Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek
841117    Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118    Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124    Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841127    Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841133    Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841143    A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
841173    Statisztikai tevékenység
841192    Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841217    Lakáspolitika központi igazgatása és szabályozása
841335    Foglalkoztatást elősegítő támogatások
841354    Területpolitikai támogatások és tevékenységek
841358    Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek
841401  Önkormányzatok  közbeszerzési  eljárásainak  lebonyolításával  összefüggő 
szolgáltatások
841402    Közvilágítás
841403    Város-, községgazdálkodási m.n.s.  szolgáltatások
841901    Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841902    Központi költségvetési befizetések
841906    Finanszírozási műveletek
841907    Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
841908    Fejezeti és általános tartalékok
842155    Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842531    A polgári védelem ágazati feladatai
842532    A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
842533    Az óvóhelyi védelem tevékenységek
851000    Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852000    Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
854236    Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak
855931    Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
856020    Pedagógiai szakmai szolgáltatások
856099    Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
862101    Háziorvosi alapellátás
862102    Háziorvosi ügyelet
862231    Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
862301    Fogorvosi alapellátás
853000    Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
860000    Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása
870000    Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex támogatása
872007    Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása
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879018    Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879019    Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
881013    Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
881090    Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül
882000    Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882111    Rendszeres szociális segély
882112    Időskorúak járadéka
882113    Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114    Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115    Ápolási díj alanyi jogon
882116    Ápolási díj méltányossági alapon
882118    Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119    Óvodáztatási támogatás
882121    Helyi eseti lakásfenntartási támogatás      
882122    Átmeneti segély
882123    Temetési segély
882124    Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125    Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129    Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201    Adósságkezelési szolgáltatás
882202    Közgyógyellátás
882203    Köztemetés
889201    Gyermekjóléti szolgáltatás
889913    Nappali melegedő
889929    Utcai szociális munka
889935    Otthonteremtési támogatás
889936    Gyermektartásdíj megelőlegezése
889942    Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889943    Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
890301    Civil szervezetek működési támogatása
890302    Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890441    Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442    Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása
890443    Egyéb közfoglalkoztatás
900113    Kőszínházak tevékenysége
910501    Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
931102    Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931903    Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

A költségvetési szervnek vállalkozási tevékenysége nincs.

5. A költségvetési szerv illetékességi területe:

Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  közigazgatási  területén  a  székhelyén  és  a 
telephelyein  a  közhatalmi  tevékenység  ellátása,  és  a  költségvetési  szervhez  rendelt  más, 
önállóan  működő  költségvetési  szervek  tekintetében  az  irányító  szerv  által  meghatározott 
körben a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátása.
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6. A költségvetési szerv  irányító szervének neve és székhelye:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

7. A költségvetési szerv 292/2009. (XII. 19.)  Kormányrendelet 8/A. § szerinti besorolása:
gazdálkodási  jogköre  alapján:  önállóan  működő  és  gazdálkodó   költségvetési  szerv,  saját 
költségvetéssel  rendelkezik,  önálló  gazdálkodási  jogköre  és  felelőssége  van, 
alaptevékenységét önállóan látja el. 

8. Vezetőjének kinevezési rendje:

A polgármesteri hivatal vezetője az Ötv. 36.§ (2) bekezdése szerint a jegyző.
A jegyzőt  az  Ötv.  36.  §  (1)  bekezdésének,  valamint  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló 
1992.  évi  XXIII.  törvény 8.  §-ban foglaltaknak megfelelően nyilvános  pályázat  alapján  a 
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki. A 
kinevezés időtartama határozatlan.
A költségvetési szerv vezetője a képviseleti jog gyakorlója.

9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:

A  költségvetési  szerv  dolgozói  köztisztviselők  és  egyéb  munkavállalók,  akiknek 
jogviszonyára a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.  rendelkezéseit  kell 
alkalmazni.
Foglalkoztatottainak  jogviszonya  lehet  továbbá közalkalmazott,  akikre  a  közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, akik körére a Munka Törvénykönyv 
1992. évi XXII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra  a Polgári Törvénykönyvről szóló  1959. évi IV. 
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

Záradék:
Jelen  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot  a  Budapest  Főváros  VIII.  Kerület 
Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 457/2011.  (XI.  03.)  számú határozatával 
fogadta el, a jelen alapító okirat a 398/2011. (X. 06.) számú képviselő-testületi határozattal 
módosított alapító okirat helyébe lép.

Hatályos: 2011. november 3.

Budapest, 2011. november …

Dr. Mészár Erika Dr. Kocsis Máté
a jegyzőt helyettesítő aljegyző polgármester
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ALAPÍTÓ OKIRATOT
MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  90.  §-a  és  az  államháztartási 
szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak alapján a 2011. 
július 20-tól hatályos egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat az alábbiak szerint módosul. 

1.) A költségvetési szerv telephelyei kiegészítésre kerül:

1084 Budapest, Déri M. u. 3. szám alatt 120 m² elkülönített ingatlanrészt képező 
helyiségek
Hatósági Ügyosztály Szabálysértési Iroda (hrsz.: 34924)

2.) A költségvetési szervhez rendelt más, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv törlésre 
kerül:

1086 Budapest, Teleki L. tér 1-10. Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat

Záradék:

Jelen módosító okirat tartalmában megfelel a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  457/2011.  (XI.  03.)  számú  határozatával  elfogadott 
egységes szerkezetű alapító okiratnak.

Jelen módosító okirat 2011. november 3. napjától hatályos.

Budapest, 2011. november …

Dr. Mészár Erika Dr. Kocsis Máté
     a jegyzőt helyettesítő aljegyző   polgármester
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