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ĺ.r,a.pÍľó OKIRAT
módosításokkal egységes szerkezetben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsęfuaľosi Önkormźnyzat Képviselő-testtilete a 2012.

deceńber 19-én elfogadott módosítással egységes szeľkezetbe foglalja a Budapest Főváros

VIII. kerĹilet Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal, mint onállóan működő és gazđźůkođő

ktiltségvetési szervnek a Magyaľországhelyí önkoľmĺányzataiľőI sző|ő 2011. évi CLXXXX.
tv. (a iovábbiakban: Mötv.) 84. $ (1) bekezdése, az á||arhźztartásról szőIő 2011. évi CXCV.
törvény 8.$-a, és az ennek végrehajtásaľól szóló 36812011. (xII. 31.) Kormanyrendelet 5.$-a,

továbbá a szakfeladatrendről és az źů|a;nhźntartási szakágazati rendről sző|ő 5612011. (XII.

31.) NGM ľendelet aIapjanelfogadott taľtalmi kĺlvetelményęknek megfelelő a\apítő okiratát.

1. A költségvetési szerv

Megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgórmesteri Hivataĺ (ravidített

neve : Józsefvdrosi P olgármesteri Hivatal)

Székhelye: 1082 Budapest, Baross u.63.67.

A költségvetési szeľv telephelyeĺ:

1 082 Budapest, Baross u. 66-68. (hrsz.:35211 I N 1, 3 5211' I N3)

1 0 82 Budapest, Német u. 25 . (|lľsz,:3 52I2l N 24, 3 52I2l N25' 3 52I2l N26)

1084 Budapest, Víg u. 35. fszt.12, és fszt./Il. (hĺsz: 3492I)

1084 Budapest, Rákóczitér 3. (hrsz.: 34899lBlt)

1084 Buđapest, Víg u, 32. (hľsz.: 34944lOlN1, 34944l0lN2, 34944l0lN3, 3494410lN4,

34944101N6)

1082 Budapest, Kisstáció u. 5. (35604lN3)

1082 Budapest, Harminckettesek terc2, fsztŻ, (hľsz: 35635lN35)

2. A köttségvetési szeľv létľehozásáľól rendelkező hatźłrozat számaz

A Budapest Fővaľos VIII. KerĹilet Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testületének

53 12004. (II. 1 9. ) sztlmi haténozata

3. A költségvetési szeľv jogszabályban meghatározott kiĺzfeladata:

A Mötv. 84.$ (1) bekezdése értelmében:

,,A helyi önkormanyzat képviselő-testiilete az ĺjnkormányzat működésével, valamint a

polgĺírmester vagy a- jegyzi feladat- és hatásköľébe tartoző ügyek dontésre való
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előkészítésével és végrehajtásávalkapcsolatos feladatok ellátásáĺapolgáľmesteri hivatalt vagy
kĺjzos önkormanyzatíhívatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormanyzatok egymás
köz<itti, valamint az áI|ami szeľvekkel töľténő együttműködésének összehangolásában.,,

4. A költségvetési szelT alaptevékenysége:

TEÁOR szźlmz 8411 Általános kőzigazgatás
Szakágazat szám: 841105 Helyi łinkormányzatok, valamĺnt többcélú kistéľségi
táľsulások igazgatási tevékenysége

főtevékenység:
8 41126 Onkoľmán y zatok és táľsulás ok általáno s végľehaj tő igazgatálsi tevékenys é ge

750000 A||ategészségĹigyi eltátás
84III2 onkormányzati jogalkotás
84]114 orszógglúlésiképviselőválasztásokhozknpcsolódótevékenységek
841]]5 onkormónyzatiképviselőválasztásokhozkapcsolódótevékenységek
84]]]6 országos és helyi nemzetiségi onkormányzati választásokhoz kapcsolódó

tevékenységek
841 1 ]7 Európai parlamenti képviselővólasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

84] ] ]8 országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

84t124 Területiáltalánosvégrehajtóigazgatásitevékenység
84II27 Helyinemzetiségi önkoľmányzatokigazgatźsitevékenysége
84II54 Az önkormányzativagyonnal va|ő gazdźllkodással kapcsolatos felađatok

89044I Rövid időtaľtamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásľa jogosultak hosszabb időtartamú

kÓzfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás

A költségvetési szervnek vállalkozási tevékenysége nincs.

5. A kökségvetésí szerv ílletékessége, műĺkijdési köľe:
Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľos közigazgatási területén a székhelyén és a
telephelyei n a ko zhatalmi tevékeny s é g ell átás a.

6. A ktiltségvetési szerv irányítĺó szeľvének megnevezése és székhe|ye:

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuĺírosi onkoľmányzat Képviselő-testülete;

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

7. A kiiltségvetési szelT gazdálkodási besorolása:
A költségvětési szerv gazđáIkođási besorolása szeĺint önállóan működő és gazđá|kodő

kĺiltségveiési szeÍv) saját kĺiltségvetéssel rendelkezik, önálló gazdá|kodási jogköre és

felelőssége van, alaptevékenységét önállóan látja e|.

8, Y ezetőjének megbÍzásĺ rendje:
A potgármesteri hivat a| v ezetoje a Mötv. 8 1 . $ ( 1 ) bekezdése szeľint a jegyzo,
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A jegyzot a Mötv. 82. s ( 1 ) bekezdésének, valamint a közszolg áIati tísń1ĺiselőkÍől szől'ő 20II .

évi CXCIX. t<irvény 247, $-ban fogialtaknak megfelelően nyilvános pźiyźnat a|apjtn a

p o 1 gárm e ster nev ezi ki. A ki nev eZé s időtaľt ałĺa határ ozat|an,

A költségvetési szerv v ezetője a képviseleti j o g gyakoľlój a.

9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatásĺ jogviszony megieliilése:
A költségvetési Szerv dolgozói k<jztiszťviselők és egyéb munkavállalók, akiknek
jogviszonyźĺra aközszolgátati tisztviselőkľől szóló f}II. évi CXCIX. ttiľvérry ľerrdelkezéseit

kell alkalmazni.
Egyes foglalkoztatottjai munkavá||alői jogviszonyban állnak, akik tekintetében a munka

törvénykönyvéľől szóló f0I2. évi I. tĺjrvény ľendelkezéseitkellalkalmazni.
Egyéb fog|a|koztatásra irányuló jogviszonyra a Polgaľi Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.

törvény (pl. me gbízási j o gvisz ony) az ir ány adő .

10. A feladat ellátását szolgáló tinkoľmányzati vagyon:

1082 Budapest, Baross u, 63.67. (hĺsz.: 352351859 m2)

1 082 Budapest, Baross u. 66-68' (Itsz.:3 52I 1 l N I 532 m,, 3 52I I l N3 47 ftŕ)

1082 Budapest, Német u, 25. (1tĺsz,:352l2lv24 96 m2,35fI2lN25 4lfił ,352lflNf6 15 m2)

1084 Budapest, Víg u. 35. fszt. 12. a|atti f7 rŕ es fszt,lII, szám alatti 1 1 m2 (hľsz: 3492I)

1084 Budapest, Rákóczi tér 3. (hľsz.: 348g9lBll 82 mf)

l084 Budapest, Víg l.32. (hľsz.: 34g44lOlNI 43 mf ,34g44l0lN2 44 mf ,34g44lolN3 3I m2,

34g44l0l Ń 4 24 mt, 34g44l Ol N 6 940 m2)

1082 Budapest, Kisstáció u. 5. (356O4lN3 146 m2)

1082 Budapest, Haľminckettesek tere2. fszt}. (hĺsz: 35635lN35 37 fił)

A vagyon feletti ľendelkezésre a Képviselő-testület tita| alkotott rendeletekbenmeghatározott

szabályok irányadóak.

Zárzd'ékz
Á gudup"st Fővaros VIII. keriilet Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal alapítő okiľatát

Budapesi Fővaľos VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkormtnyzat Képviselő-testĺilete ...l 2013.

( . . . . . . ) számí hatźr o zatáv a| 20 1 3 . áprili s |7 -i hatá|Iy a| hagyta j őv á.

Budapest, 2013. április 17.

Rimĺán Edina

jegyző

Dr. Kocsis Máté

polgiáľmester


