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Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. Kerĺilet Józsefváľosi Onkoľmányzat PoI-
sáľmesteľi Hivatal alapító okĺľatának módosítására
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Váľosgazdá|kodási és Pénziigyĺ Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

}l.atfu ozati j av as|at a bizottság szátmélr a:

A Vaľosgazdálkodrási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő.testtiletnek az e|őterjesztés meg-
tĺársvalását.

Tisztelt Képviselő-testĺĺlet!

20If. januźlr l-jén új jogszabályok léptek életbe, melyek a költségvetési szervek mÍĺködését
szabéůyozzélk:
- az ái|amhźtztartásrő| sző|ó 20|l. évi CXCV. törvény,
- 368/20ll. (XII. 31.) Koľmányrendelet azá||amhźntaľtásról szóló törvény végrehajtrásáról,
- a szakfe|adatľendľől és az źú|amhź.ztartási szakfeladatľendről sző|ó 56/f01 1. (xII. 31.) NGM
ľendelet.

A korábbi szabá|yozással szemben f0|2. januáľ |-tő| az éi|amháztartásľól szóló 201l. évi
CXCV' törvény végrehajtási rendeletének 5.$ tarta|mazza a költségvetési szerv alapító okira-
tának köte le ző tarta|mi elemeit.
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A 8/2010. (tX. 10.) NGM tź$ékoztatőt váitotta fel a szakfeladatrendről és az éi|amhaztartási
szakfeladatrendľől szóló 56/2011. (X[. 3l') NGM rendelet, amely a költségvetési szeľvekhez
rendelt alap-, és vállalkozási tevékenységek szakfeladatrendjét újraszabá|yozta, ez teszi indo-
ko|ttá a tevékenységek feliilvizsgáiatát. Ezen felül a Polgáľmesteri Hivatal szakfeladatrendjét
ki kell egészíteni az t$ programok (LÉLEK Program, Szűľő Szombat, ktilönböző spoľttevé-
kenységek üímogatása) szakfeladataival is.

A Hatósági Ügyosztály Szociális Irodájának elnevezése 2012. januźr l-től Családüímogatĺási
Iľodára vá|tozott.

Fenti jogszabźiy-, és feladatváltozások tették szükségessé a Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefváľosi onkormányzat Polgármesteľi Hivata| a|apítő okiratának módosítását.

Az á||amháztartásról szóló 20Il. évi CXCV. töľvény 8.$ (1) b) pontja szerint a helyi önkor-
mányzati költségvetési szeľv a|apítźtsőra a helyi iinkoľmányzat jogosult. A helyi önkoľmány-
zato|<rő| szóló 1990. évi LXV. törvény 38.$ (l) bekezdése a|apján a Képviselő-testiilet hatiás-
kiirébe tartozik az önkormányzat működésével, valamint az éi|amigazgatási ügyek döntésre
va|ó előkészítéséve| és végrehajtásával kapcso|atos feladatok e||áľrására szolgáló polgáľmeste-
ľi hivatal létrehozása.

Az a|apitô okiratban a módosítás kivastagított, dőlt bettĺs sziiveggel olvasható.

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

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

I.) az ő|ta|a alapított és fenntartott Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefváľosi onkoľmányzat
Polgármesteľi Hivatal a|apitó okiľatát 2012. januźtr 23-ihata||ya| ahatátozat mellékletét képe-
ző módosító okiratnak megfelelően módosítja.

2.) felkéľi a polgáľmestert, hogy ahatározat mellékletét képező módosító okiratot és az egy-
séges szerkezetbe foglalt a|apitő okiratot írjaa|á.

Határidő: f0|2. februźtr 3.
Felelős: polgáľmester

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Jegyzoi Kabinet Jogi Csopoľt

Budapest, 2012. janufu 9. / f/! {?
ń,#Wkdr' *F,
" dľ. Mészár Erika 

"/a jegyzóthelyettesítő a|jegyző,,/



ALAPÍTó oKIRAT
móđosításokkal egységes szeľkezetben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. janu.
dr l9-én elfogadott módosítással egységes szeľkezetbe foglalja a Budapest Főváros VIII. ke-
rtilet Józsefuárosi onkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szervnek a helyi önkormányzatohó| sző|ő 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban:
Öw.; ss. $ (1) bekezdése, az dllamhdztartdsróI szlÍllÍ 20Il. éví CXCV. tiirvény 8.$-a, és az
ennek végrehajtdsóróI słíló 368/2011. (ruI 3L) Kormdnyrendelet S.S-a' tovlźbbó a
szakfeladatrendről és az dllamhúztartúsi szakfeladatrendrdl sruÍló 56/201I. (ilI. 3I.) NGM
rendelet alapjdn elfogadott taľtalmi követelményeknek megfelelő a|apító okiľatát.

1. A költségvetési szerv

neve: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzatPo|gźrmesteľi Hivatal (rö-
vidítętt neve: Budapest Józsefvárosi onkormányzat Po\gőrmesteri Hivata|)

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

A költségvetésĺ szerv telephelyei:

1082 Budapest, Baross u. 59.
okmányiroda és Ügyfé|szo|gáiati Ügyosztály (hrsz.:3 5232/ N26, 3 5232l Nf})

1082 Budapest, Baross u. 66-68.
HumdnszolglÍItatdsi Ügĺosztlźly Csalddtómogatdsi Iroda (hrsz.:352lIlN|,35fI|/N3)

l082 Budapest, Német u. 25.
H umónszolglźltatds i Ügłos zÍlźly Cs alddtdmog atds i lro da, Irattár
(kr sz.:3 5212 / N24, 3 52lf / N 26)

1083 Budapest Práteľ u. 60.
okmányiroda és Ügyfélszolgálati lJgyosztźiy anyakönyvi rész|eg (hrsz.:35728/I8/N|,
3s728/r8/Nr95)

1084 Budapest, Déri M. u. 3. szdm alatt I20 m2 elkiilönített ingatlanrészt képező helyiségek
Hatósági Ügyosztály Szabályséľtési Iroda (hrsz.: 34924)

1083 Budapest Pľáter u. 63.
Raktár (hrsz. 36lf2/ N l)

l084 Budapest, Rákóczi téľ 3.
Tervtáľ (hrsz.: 34899 / N I)

1082 Budapest, Kisfaludy u.28./A
Irattźr (hrsz. : 3567 0 / N |)

l082 Budapest, Kisstáció u. 5.
Kisebbségi onkormány zat (hrsz: 3 5 604 / N 3)



1082 Budapest, Harminckettesek tere2. fszt2.
Józsefuáľos újság Szerkesztősége (hrsz: 35635 /N35)

2. A kiiltségvetési szerv létľehozásáľól ľende|kező határozat szátmaz

A Budapest Főváros VIII. Kerü|et Józsefváľosi onkoľmányzat53/2004. (II.19.) szálműképvi-
selő -testiile ti határ ozat

3. A kiiltségvetésĺ szeľv j ogsza bályban meghatá r ozott kiizfelad ata :

Az on. 38.$ ( 1) bekezdése éľtelmében:

',A 
képviselő.testĺilet egységes hivatalt hoz létre -polgáľmesteri hivatal elnevezésse|- az ön-

kormźnyzat mÍĺkiidésével, valamint az áilamigazgatási iigyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtĺásával kapcsolatos feladatok e||áltására. A polgáľmesteľi hivatal e||átja a nemzeti és
etnikai kisebbségekjogairól szóló törvényben meghatátozott feladatokat.''

4. A kiiltségvetésĺ szerv a|aptevékenysége:

TEÁOR szám: 8411 Áltatános közigazgatás
Szakágazat szám: 841105 Helyi łinkormányzatot valamint tiibbcé|ú kistéľségĺ táľsulá-
sok igazgatási tevókenysége

fotevékenység:
84t126 onkoľmányzatok és táľsu|ások áttalános végľehajtó igazgatási tevékenysége

381l03 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szźů|itása, átľakása
4|f000 Lakó- és nem lakó épület építése
42t|00 Ut, autőpál|ya építése
422|00 Folyadék szźi|itására szo|gźůő közmű építése
422200 Elektromos, híľadás-technikai célú közmű építése
430000 Specidlis szaképí,tés
4 94 0 0 0 Közt,łti lźľ uszlÍllítlÍs, kö ltii ztetés
521020 Raktározás,táľolás
55200l Üauloĺ szálláshely-szo|gáltatiás
6800u Lakóingatlan bérbeaddsa, iizemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeaddsa, iizemeltetése
71 1 I00 Épí.tészmérnöki tevékenység, mííszaki tandcsadds
750000 A||at-egészségügyi ellátís
8 I 1 000 Epí.tmény ĺizemeltetés
813000 Zöldteriilet-kezelés
84|||2 onkormányzati jogalkotłís
841 | | 4 országgyű|ési képvi se l ov á|asztźlsokhoz kapcsolódó tevékenységek
84 t 1 15 onkoľmányzati képvisel ővźtlrasztźtsokhoz kapcsolódó tevékenységek
84l1 16 oľszágos, telepiilési és területi kisebbségi önkormányzati vźiasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
84 | I |7 Euľópai paľlamenti képviselővá|asztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841l18 oľszágos és helyi népszavazétshoz kapcsolódó tevékenységek
84 | I24 TerĹileti álta|ános végrehajtó igazgatási tevékenység



84|127 TelepĹilési kisebbségi önkoľmányzatok igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
84|143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése teľĹileti szinten
841154 Az önkormdnyzativaglonnal való gazddlkodlźssal kapcsolatosfeladatok
84I|92 Kiemelt állami és iinkoľmányzati ľendezvények
841227 LakdspolÍtÍka helyi igazgatdsa és szabóIyozósa
841335 Fog|a|koztatást elősegítő támogatások
841354 Ki)zlekedés fejlesztésének tdmogtdsa)
84 I 3 5 7 Turizmusfej lesztési tómo g atđso k és tevékeny sége k
84I40I Közvillźgítlźs
841402 Vdros-, községgazddlkodlźsi m.n.s. szolglÍltatdsok
84 190l onkormdnyzatok és tttľsullźsok elszlÍmoldsai
841902 Központi költségvetési befizetések
84|906 Finanszírozási művęletek
841907 onkormányzatok elszámolásai aköltségvetési szerveikkel
841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
842|55 onkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
84f53| A po|gáľi védęlem ágazati feladatai
842532 A lakosság felkészítése, tź!ékoztatétsą riasztás
84f533 Az óvóhelyi védelem tevékenységek
85 1000 ovodai nevelés intézményeinek' pľogľamjainak komplex támogatása
852000 Alapfokú oktatás intézmény einek, pľogramjainak komplex támogatĺása
8543I6 Egtéb pénzbeli hallgatói juttatdsok, ösztöndíjak
85593l Iskolaľendszeľen kívüli nem szakmai oktatĺís
8 5 60 0 0 o ktatdst kiegészí.tő tevé ke ny sége k komp lex tdmogatds a
856020 Pedagógiai szakmai szolgá|tatások
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
862101 Háziorvosi alapellátás
86f102 Házioľvosi ügyeleti ellátás
86223I Foglalkozás-egészségügyi alapellátĺĺs
86f30I Fogoľvosi a|ape||átźs
860000 Egészségiigy intézményeinek, progľamjainak komplex fejlesztési tĺímogatása
869047 Komplex egésuégfejlesztő prevenciós programok
870000 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, progľamjainak komplex támogatésa
872007 Pszichiátriai betegek átmeneti e||átźsa
879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
8790|9 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek elláĺísa
880000 Bentlakds nélkiili szociltlis elldtlźsok komplex tdmogatdsa
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
88 1090 ldősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás né|kül
8 82000 onkoľmányzati szociális támogatások ťlnanszírozása
88211l Rendszeres szociális segély
882I|2 Időskorúak jźtradéka

8821 l3 Lakásfenntartásitźtmogatźls noľmatív alapon
882||4 Helyi ľendszeľes lakásfenntartási tlámogatás
882t15 Ąpolási díj alanyijogon
882116 Apolási díj méltányossági alapon
882l 18 Kiegészítő gyeľmekvéde|mi támogatás
8821 19 Ovodáztatźtsi tĺímogatás
882|2| Helyi eseti lakásfenntaľtási támogatás
882I2f Átmeneti segély



882|23 Temetési segély
882|f4 Rendkívtili gyermekvéde|mi támogatás
882125 Mozgáskoľ|źttozottak közlekedési támogatása
882|29 Egyéb önkoľmányzati eseti pénzbeli ellátások
882f01 Adósságkezelési szolgáltatrás
882f02 Közgyógye||átás
882203 Köztemetés
88920 1 Gyeľmekjóléti szo|géůtatás
889929 Utcai szociális munka
889935 otthonteľemtési tiámogatiás
889936 Gyermektaľtásdíj megelőlegezése
889942 onkormányzatok által nyujtott lakástámogatás
889943 Munkáltatók által nyujtott lakástámogatĺísok
889949 Egĺéb m.n.s. Iakdshoz jutlÍst segítő tdmogatúsok
8 9 0 2 1 6 o n kormdny zati ift tús lźgi kezdemény ezése k és programo k, valamint tdmo gatdso k
890222 ldősiigyli iinkormdnyzati kezdeményezések, programok, valamint tómogatdsuk
890301 Civil szervezetek miiködési tĺámogatása
890302 Civil szeľvezetek pľogľam- és egyéb támogatása
890422 Adomónygl íÍjtés és -közvetí.tés
89044| Rövid időtaľtamú közfoglalkoztatás
89044f Béľpótló juttatiásľa jogosultak hosszabb időtaľtamú ťog|a|koztatéĺsa
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
890509 Egléb ftLn.s. közösségi, tdrsadalmi tevékenységek tdmogatdsa
9001 13 Koszínhézaktevékenysége
9t0501 KözmĹĺve|ődési tevékenységek és támogatásuk
93||02 Spoľtlétesítmények működtetése és fejlesztése
93I20I Versenysport, -tevékenység, tdmogatdsa
931202 Utdnpótllźs, -nevelési tevékenység, tdmogatdsa
93130I Szabadidősport. (ľekredciós sporĄ tevékenység, tdmogatdsa
93|903 Máshová nem soľolható egyéb spoľľtĺímogatás

A költségvetési szeľvnek v áú|a|kozálsi tevékenysége nincs.

5. A kiiltségvetési szeľv illetékességĺ teľiilete:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros közigazgatźtsi teriiletén a szé|<he|yén és a telephe-
lyein a közhatalmi tevékenység e||éltźsa, és a költségvetési szervhez ľendelt más, önállóan
miĺködő kö|tségvetési szervek tekintetében az irányító szew áita| meghatźrozott köľben a
péľzügyi- gazdasági feladatok ellátása.

6. A ktiltségvetési szeľv iľányító szervének neve és székhe|ye:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi onkormányzat Képviselő-testülete
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

7. A kiiltségvetési szerv gazddlkodtźsi besoroldsaz

A ki)ltségvetési szerv gazddlkodtźsi besorolósa szerint önállóan működő és gazdálkodó költ-
ségvetési szeľv' saját költségvetéssel ľendelkezik, önálló gazdéikodélsi jogköľe és felelőssége
van, alaptevékenységét önállóan |étja e|.



8. Vezetójének megbízlźsi rendje:

A polgármesteľi hivatal vezetője azow.36.$ (2) bekezdése szerint a jegyző.
A jegyzőt az Öw. 36. $ (1) bekezdésénet valamint a köztiszwiselők jogállásáról szóló
1992, évi )CXm. töľvény 8. $-ban foglaltaknak megfelelően nyilvános pźůyźzat alapján a Bu-
dapest Főváros VIII. Keľiilet Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviseló-testiilete nevezi ki. A
kinevezés idotatama hatźt ozat|an.
A kiiltségvetési szerv v ezetője a képviseleti j og gyakoľlój a.

9. Foglalkoztatottjaĺľa vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megielölése:

A ktiltségvetési szeľv dolgozói köztisztviselők és egyéb munkavállalót akiknek jogviszony-
éra akijztisztviselők jogő||ásáről. szó|ő 1992. évi XXIII. tv. ľendelkezéseit kell alkalmazni.
Foglalkoztatotüainak jogviszonya lehet továbbá közalka|mazott, akikľe a kiizalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXKII. törvény aziľětnyadő.
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, akik köľére a Munka Töľvénykönyv
1992. évi XXII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Egyéb foglalkoztatásra iľányuló jogviszonyra aPolgáľi Törvényktinyvľől szóló 1959. évi IV.
törvény (pl. megbízási jogviszony) u iľányadó.

Zárradékz
Jelen egységes szeľkezetbe foglalt a|apítő okiratot a Budapest Főváros VIII. Keľĺilet Józsefvá-
rosi Önkormányzat Képviselő-testiilete a .../2012. (I. 19.) szétmúhatźrozatával fogadta el, a
jelen alapító okirat a398/20|1. (X. 06.) szétmű képvise|ő-testĺileti haténozattal módosított ala-
pító okirat helyébe lép.

Hatályos: 20|2. január f3.

Budapest, 2012. januźr ...

Dľ. Mészár Eľika
a jegy zőt helyettesítő a|jegy ző

Dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ



ALAPITO OKIRA'TOT

nĺónosÍľó oxrnĺľ

A Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuárosi onkoľmányzat Polgáľmesteri Hivatalának
2011. november 1. napjátő| hatiályos, módosítĺásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapÍto
okirat bevezeto ľésze helyébe a következő rendelkezés lép:

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkoľmányzatKépviselő-testĺilete a20|f .január
19-én elfogadott módosítassal egységes szerkezetbe foglalja a Budapest Főváros VIII. keľĹilet
Józsefuárosi onkormányzat Po|gőrmesteri Hivatal, mint önállóan miĺködő és gazdálkodó
költségvetési szeľvnek a helyi önkormányzatokľól szóló 1990. évi LXV. fu. (továbbiakban:
otv.; :s. $ (1) bekezdése, az á|lamhánarlasról szóló 201l. évi CXCV. tiirvény 8.$-a és az
ennek végrehajtlísáľól szóló 368/20||. CXII. 3l.) Koľmányrendelet 5.$-a, továbbá a
szakfeladatrendľől és az á||amháztartási szakfeladatrendről sző|ő 56/2011. (xII. 3l.) NGM
rendelet alapján elfogadott taľtalmi követelményeknek megfelelő a|apítő okiratát.

1.) 
^z 

a|apító okĺrat 1. pontjának,,A kiiltségvetési szeľv te|ephe|yei'' része helyébe a kö-
v etkező ľendel kezés keľül :

A kti|tségvetésĺ szeľv telephelyei:

1082 Budapest Baľoss u. 59.
okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály (hrsz.:3 5232/ N26, 35232ĺ N20)

l082 Budapest, Baľoss u. 66-68.
Humánszol gáůtatasi Ügyosztály C saládtámo gatási Iroda (hrsz. :3 52| | / N |, 3 52 | 1 / N 3)

1082 Budapest, Német u. 25.
Humánszol gáitatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda, hattált
(htsz,:3 5f|2 ĺ N f4, 3 52 12 / N26)

1083 Budapest, Práteľ u. 60.
okmányiľoda és Ügyfelszolgálati LJgyosztá|y anyakönyvi ľészleg (hrsz.:35728l18lV|,
3s7f8l18/Nr9s)

1084 Budapest, Déri M. u. 3. száma|att|20m2 elkülönített ingatlanľésztképező helyiségek
Hatósági IJ gy osztźt|y Szabályséľtési Iľoda (hľsz. : 34924)

l083 Budapest, Pľáter u. 63.
Raktáľ (brsz. 3 6122/ N |)

1084 Budapest, Rákóczi téľ 3.
Tervtáľ (hľsz. : 34899 / Al |)

1082 Budapest, Kisfaludy u.28./A
Irattát (hrsz. : 3 567 0/ N l)



l082 Budapest, Kisstáció u. 5.
Ki sebbségi onkormányz at (hrsz: 3 5 60 4 / N 3)

1 082 Budapest, Haľminckettesek terc 2. fszt 2.
Józsefuáros újság Szerkesztősége (hľsz: 3563 5 / N3 5)

2.) Az alapító okirat 1. pontjának ,,A kiiltségvetési szeľvhez ľendelt más, iinállóan gaz-
dálkodó kiiltségvetési szerv'' ľendelkezése ttiľ|ésľe keľül:

A költségvetési szervhez rendelt más, önállóan gazdéikodó költségvetési szeľv:
l086 Budapes! Teleki L. tér 1-10. Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat

3.) Az alapító okirat 3. pontja helyébe a kłivetkező rendelkezés lép:

3. A költségvetési szeľv jogszabályban meghatőrozott közfeladata:

ez otv. 38.s (l ) bekezdése éľtelmében:
,,A képviselő-testiilęt egységes hivatalt hoz létľe -polgármesteľi hivatal elnevezéssel-
az önkoľmányzat miĺködésével, valamint az 6||amigazgatási Ĺigyek döntésre való előkészíté-
sével és végrehajtĺísával kapcsolatos feladatok e||étáséra. A polgáľmesteľi hivatal ellátja a
nemzeti és etnikai kisebbségek jogaiľól szóló töľvényben meghatőrozott feladatokat ''

4.) Az alapító okiľat 4. pontja helyébe a kiivetkező rendelkezés lép:

4. A kti|tségvetési szeľv alaptevékenysége:

TEÁOR szám: 8411 Általános kőzigazgatás
Szakágazat szám: 841105 Helyi iinkormányzatot valamint ttibbcé|t'i kistéľségi táľsutá-
sok igazgatási tevékenysége

ft5tevékenység:
841|26 onkormányzatokés táľsulások általános végľehajtó igazgatási tevékenysége

3 8 l 1 03 Telepiilési hulladék vegyes (ömlesztett) begyúj tése, széůlitása, áltrakása
412000 Lakó- és nem lakó épület építése
42l|00 ú, autópálya építése
422100 Folyadék szźú|itására szolgáló közmű építése
42f200 Elektľomos, híľadás-technikai célú közmű építése
430000 Speciális szaképítés
49 4000 Közúti áruszái|ítźts, kĺj ltöztetés
52|020 Raktározás, tárolás
55200l Üoiil0ĺ szálláshely-szolgáltatiís
68000l Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nęm lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
71 1 100 Épitészmémöki tevékenység, mĹiszaki tanácsadás
750000 A||at-egészségĺigyi ellátás
8l l000 Epítményüzeme|tetés
813000 Zöldterület-kezelés



841I|2 onkoľmányzati jogalkotís
8 4 1 I | 4 or szággyu|é s i képvi se l őv éúasz1Ásokhoz kap c so lód ó tevékenysé gek
841 1 l5 onkoľmányzati képviselőválasztiísokhoz kapcsolódó tevékenységek
84l1l6 országos, települési és területi kisebbségi ö,nkoľmányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
84 1 I |7 Euľópai paľlamenti képviselővá|asztáshoz kapcsolódó tevékenységek
84l 1 18 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841 I24 Terii|eti általános végľehajtó igazgatási tevékenység
84t |27 Telepiilési kisebbségi iinkormány zatok igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabásą beszedése, adóellenőľzés
84I|43 A kiiltségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőľzése teľtileti szinten
841|54 Az önkoľmányzati vagyonnal va|ő gazdźikodással kapcsolatos feladatok
84I|92 Kiemelt állami és önkoľmányzati rendezvények
841227 Lakáspolitika helyi igazgatźsa és szabźiyozása
841335 Fog|alkoztatást elősegítő tiĺmogatások
84|354 Közlekedés fejlesztésének támogÍása)
8413 57 Turizmusfej lesztési támogatások és tevékenységek
84140I Közvi|ágítás
84l 402 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkoľmányzatok és üíľsulások elszámolásai
841902 Központiköltségvetésibefizetések
84 1 906 Finanszírozási műveletek
841907 Önkoľmány zatok e|számolásai a költségvetési szerveikkel
841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
84215 5 onkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
84253I A polgári védelem éęazati fe|adatai
842532 A lakosság felkészítése, tź|ékoztatźlsa, riasztás
842533 Az óvóhelyi védelem tevékenységek
85ĺ 000 óvodai nevelés intézményeiněk, progľamjainak komplex támogatása
852000 Alapfokú oktatás intézmény einet programjainak komplex támogatása
854316 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak
855931 Iskolarendszeren kívĹili nem szakmai oktatĺás
85 6000 oktatást kiegészítő tevékenységek komplex tátmogatása
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
86210I Házioľvosi alapellátás
862|02 Háziorvosi ügyeleti ellátás
86223| Foglalkozás-egészségĹigyi alapellátrís
86f30I Fogoľvosi alapellátás
860000 Egészségügy intézményeinek, progľamjainak komplex fejlesztési Łámogatása
869047 Komplex egészségfejlesztő pľevenciós progľamok
870000 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, pľogľamjainak komplex támogatása
872007 Pszichiátriai betegek átmeneti el|átása
879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
8790|9 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
880000 Bentlakás nélkĹili szociális ellátások komplex támogatása
881013 Fogyatékossággal élők nappali e|léúása
88l090 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül
8 82000 onkormány zati szociźůis támogatások finanszíľozása
8821l1 Rendszeľes szociális segély
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882112 Időskoľriakjéľadéka
882 1 13 Lakásfenntaľtźsi támogatás noľmatív alapon
882114 Helyi ľendszęľes lakásfenntaľtási tiímogatás
882115 ĄRolási díj alanyi jogon
882116 Apolási díj méltányossági a|apon
882118 Kiegészítő gyeľmekvédelmi támogatás
8821 19 Ovodáztatási tĺámogatás
882121' Helyi eseti |akásfenntaľtási támogatiĺs
882122 Átńenetisegély
882123 Temetési segély
882124 RendkívĹili gyeľmekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorl á"ŕrozottak közlekedési tálmogatása
882129 Egyéb önkoľmányzati eseti pénzbeli ellátások
88f201 Adósságkezelési szolgáltatrás
882202 Közgyógye||źtás
882203 Köztemetés
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889929 Utcai szociális munka
889935 otthonteľemtési Łímogatiís
889936 Gyeľmektaľtásdíj megelőlegezése
889942 Önkoľmányzatok á|tal nyújtott lakástámogatás
889943 Munkáltatók által nyujtott lakástámogatások
889949 Egyéb m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások
890216 onkormányzati ifiúsági kezdeményezések és progľamot valamint támogatások
890222 IdősĹigyi önkoľmányzatikezdeményezéset programok, valamint támogatásuk
890301 Civil szeľvezetek működési tiímogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890422 Adománygytĺjtés és -közvetítés
89044| Rövid időtaľüamli közfoglalkoztatás
890442 Béľpótló juttatĺásľa jogosultak hosszabb időtaľtamú foglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek tiámogatása
9001 13 Kőszínbázak tevékenysége
910501 KözmĹĺvelődési tevékenységek és támogatásuk
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931f0I Veľsenyspoľt,-tevékenység, támogatása
931202 Utánpótlás, -nevelési tevékenység, támogatása
93l301 Szabadidőspoľt- (ľekľeációs spoľt-) tevékenység, tttmogatźsa
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttiímogatás

A költ sé gv eté s i szervnek v á|lal'kozźts i te vékenysé ge n incs.

5.) Az alapító okiľat 7. pontja helyébe a kiivetkező ľendelkezés Iép:

7. A költségvetési szerv gazdállkodási besorolása:

A költségvetési szerv gazdáikodási besoľolása szeľint önállóan működő és gazdáIkodó költ-
ségvetési szerv' saját költségvetéssel ľendelkezik, önálló gazdáikodětsi jogköľe és felelőssége
van, alaptevékenységét ö,nállóan |átja e|.
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6.) Az alapító okirat 8. pontja helyébe a ktivetkező rendelkezés lép:

8. Vezetőjének megbízási rendje:
A polgáľmesteri hivatal vezetője azow.36.s (2) bekezdése szeľint a jegyzo.
A jegyzőt az ow. 36. s (1) bekezdésénet valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló
199f. évi XXm. törvény 8. $-ban foglaltaknak megfelelően nyilvános páiyázat a|apján a Bu-
dapest Főváros VIII. KeľĹilet Jőzsefvétrosi Önkoľmányzat Képviselő-testiilete nęvezi ki. A
ki nevezés időtartama hatźr ozat|an.
A költségvetési szeľv v ezetóje a képviseleti j og gyakorlój a.

Záradék:

Jelen módosító okirat tartalmában megfelel a Budapest Főváros VIII. Keľiilet Józsefuárosi
onkoľmányzat Képviselő-testiilete ,../20|2. (I. l9.) szźtműhatźrozatával elfogadott egységes
szerkezeťu a|apítő okiľatnak.

Jelen módosító okiľat 201f . janufu 23. napjáúóI hatályos.

:

Budapest, 20|2. január ...

Dľ. Mészáľ Eľika

a jegyzőt helyettesítő a|jegyző

Dr. Kocsis Máté

polgáľmesteľ
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