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191/2019. (XII.19.) 
 

 

191/2019. (XII.19.) sz. KT határozat 

 

 

a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának, és Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról 

 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

1. jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal – a határozat 1. sz. mellékletét képező, 

egységes szerkezetbe foglalt - Szervezeti és Működési Szabályzatát 2019. 

december 20-ai hatályba lépéssel, és felkéri a polgármestert és a jegyzőt annak 

aláírására. 

 

2. elfogadja a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosító okiratot és a 

módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a határozat 2. számú 

mellékletében foglalt tartalommal, melyek a Magyar Államkincstár által történő 

törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával lépnek hatályba. 

 

3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. pontjában meghatározott alapító 

okiratot módosító dokumentum 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. 

 

4. a) a Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájának elhelyezésére a 1083 Budapest 

Práter u. 60. földszinti, 35728/18/A/1 hrsz-ú és 35728/18/A/195 iroda 

helyiségként nyilvántartásba vett önkormányzati tulajdonú ingatlanokat jelöli ki 

2019. december 20. napjától, 

 

b) az a) pontban szereplő helyiségek felújítására 23.000,0 e Ft-ot biztosít az 

általános működési tartalék terhére, ezért az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím 

– kötelező feladat – működési cél- és általános tartalék/általános tartalék 

előirányzatáról 23.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím 

felújítások/Práter u. 60. földszinti helyiségek felújítása előirányzatára, 

 

d) előzetes kötelezettséget vállal az a) pontban foglalt helyiség működési, 

fenntartási költségeire 2020-tól határozatlan időre a Polgármesteri Hivatal 

költségvetésében – önként vállalt feladat – évente 1.500 eFt összegben az 

önkormányzati működési bevételek terhére,  

 

e) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2019. évi költségvetés 

módosításánál, valamint a 2020. évtől a tárgyévi költségvetések készítésénél 

vegye figyelembe. 

 

5. a Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

között, 2015. október 14. napján kötött, a Polgármesteri Hivatal és egyes 
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telephelyeinek takarítási munkáinak ellátására vonatkozó vállalkozási szerződést 

módosítja akként, hogy a takarítási feladatok a 1083 Budapest Práter u. 60. 

földszinti helyiségekre is kiterjedjenek. 

 

Felelős:  1. pont esetében polgármester és jegyző, 2-3. pont esetében polgármester, 4. a) 

pont esetében jegyző, 4. b)-e) pont esetében polgármester, 5. pont esetében 

polgármester 

 

Határidő: 1. pont esetében 2019. december 20., 2. pont esetében: a törzskönyvi bejegyzés 

napja, 3. pont esetében: a törzskönyvi bejegyzés napja, 4. a) pont esetében 2019. 

december 20., 4. b)-d) pont esetében 2019. december 19., 4. e) pont esetében a 

2019. évi költségvetés módosítása és 2020. évtől a tárgyévi költségvetések 

készítése, 5. pont esetében a felújítás elvégzését követően. 

 

A 191/2019. (XII.19.) számú határozat mellékleteit a kivonat melléklete tartalmazza. 


