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Határozati javaslat:

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

1. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal belső 
szervezeti tagozódása

A 2019. évi általános helyi önkormányzati választásokat követően, a hatékony munkavégzés 
biztosítása érdekében a képviselő-testület több alkalommal vizsgálta felül a Budapest Főváros
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VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) belső 
szervezeti tagozódását.

A jegyzői feladatellátás hatékonyabb támogatása érdekében szükséges a Polgármesteri Hivatal 
szervezeti tagozódásának felülvizsgálata.

Jelen előterjesztés tárgya ezen különösen terhelt, kihívásokkal (választások, népszámlálás, 
előrehozott költségvetés, hivatali fluktuáció stb.) teli időszakban annak biztosítása, hogy a 
jegyzői munka magasabb szintű, szervezettebb támogatást kaphasson, így javaslatom a jegyzői 
feladatok hatékony támogatására a Jegyzői Kabinet létrehozása. A Polgármesteri Hivatal belső 
szervezeti tagozódásának módosítására a következők szerint teszek javaslatot.

A Jogi, a Szervezési, az Ügyfélszolgálati és az Ügyviteli Iroda, valamint a Jegyzői Referatúra 
magas minőségű munkavégzését a jegyző - a Jegyzői Kabineten keresztül - egy integrált 
rendszerben, kabinetvezetö közreműködésével kívánja elősegíteni.

A kabinetvezetö személye kiemelten fontos a Jegyzői Referatúra tekintetében, ahol jelenleg a 
jegyzői referensek alsó- és középvezetői szint hiányában, közvetlen jegyzői irányítás alatt 
dolgoznak. Ez a rendszer, tekintettel különösen a túlterhelt jegyzői feladatellátásra is, nem 
teljesíthet ebben a szervezeti struktúrában a tőle elvárt hatékonysággal. Ennek megfelelően azzal, 
hogy a Jegyzői Referatúra a jegyzői kabinetvezető irányítása alá kerül egyrészt a rendelkezésre 
álló humánerőforrás a kabinetvezető irányításával hatékonyabban kiaknázható, másrészt a jegyző 
mentesül a közvetlen referensi vezetés terhe alól.

A belső szervezeti tagozódást az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

2. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása a 2022. évi országos 
népszámláláshoz, valamint a járványügyi intézkedésekhez kapcsolódó feladatok 
vonatkozásában

A Polgármesteri Hivatal a 2022. évi országos népszámlálás során részt vesz az előkészítési és 
lebonyolítási feladatokban. A költségek elszámolása vonatkozásában a kormányzati funkciók és 
államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet (a 
továbbiakban: PM rendelet) határozza meg a költségvetési szerv közfeladatainak és bevételeinek 
nyilvántartási és elszámolási kötelezettségeit. A PM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a 
költségvetési számvitelben a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon kell 
elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek. Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal 
2022. évi országos népszámláláshoz kacsolódó feladataival összefüggő bevételeket és kiadásokat 
a „013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások” kormányzati funkciók alapító okiratba 
rögzítésével számolhatja el.

Az alapító okirat 4.4 pontjában szereplő kormányzati funkciók az alábbi kormányzati 
funkciókkal kerülnek kiegészítésre:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

A fentiek mellett a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos kiadások jogszabályoknak 
megfelelő elszámolása érdekében a „074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi 
ellátás” kormányzati funkció a Polgármesteri Hivatal alapító okiratába történő felvétele is 
szükséges.



kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, 

járványügyi ellátás

IL A beterjesztés indoka

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 67. § (1) bekezdés d) pontja alapján a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést 
nyújt be a képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának, 
létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására. A 
népszámlálási és a járványügyi kiadások elszámolhatósága érdekében szükséges kormányzati 
funkciók felvétele a Polgármesteri Hivatal alapító okiratába.

HL A döntés célja és pénzügyi hatása

A döntés célja a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti struktúrájának a felülvizsgálata, 
módosítása a jegyzői feladatellátás hatékonyabb támogatása érdekében. A szervezeti felépítést 
érintő módosításhoz további létszámfejlesztés nem kapcsolódik, költségvetési többlet forrást 
nem igényel. A kormányzati funkciókódok felvétele a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
technikai jellegű módosítása.

IV. Jogszabályi környezet

1. A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódása

A Képviselő-testület hatásköre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) 9. § a) pontján, valamint az Mötv. 67. § (1) bekezdés d) pontján alapul:

Az Áht. 9. § a) pontja szerint: „9. § Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv 
irányítása a következő hatáskörök gyakorlását jelenti: a) a költségvetési szerv alapítása, 
átalakítása és megszüntetése, ideértve az alapító okirat és annak módosítása, valamint a 
megszüntető okirat kiadására vonatkozó hatáskör (a továbbiakban együtt: alapítói jogok) 
gyakorlását,...”

Az Mötv. 67. § (1) bekezdés d) pontja szerint: „67. § (1) A polgármester d) a jegyző javaslatára 
előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, 
létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására;...”

Az Mötv. 50. §-a alapján az Mötv. 42. § 7. pontjában meghatározott intézmény alapításához, 
átszervezéséhez, megszüntetéséhez minősített többség szükséges.

Az Mötv. 42. § 7. pontja szerint: „42. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 7. 
intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;...”

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése és a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KT SZMSZ) 
13,§ (2) bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése szerint: „46. § (1) A képviselő-testület ülése nyilvános.”



A KT SZMSZ 13. § (2) bekezdése szerint: „(2) A képviselő-testületi ülések - jogszabályban 
meghatározott esetek kivételével - nyilvánosak. Zárt ülés elrendelésére az Mötv. rendelkezéseit 
kell alkalmazni.”

2. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása a 2022. évi országos 
népszámláláshoz, valamint a járványügyi intézkedésekhez kapcsolódó feladatok 
vonatkozásában

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. § (I) bekezdés b) 
pontja alapján költségvetési szerv alapítására jogosult a helyi önkormányzat, melyről alapító 
okiratban kell rendelkezni. Az Áht. 8/A. § (2) bekezdése alapján az alapító okiratot és annak 
módosítását az alapító szerv adja ki a kincstár által rendszeresített formanyomtatvány 
alkalmazásával. Az alapító okirat kiadására jogosult személy e tevékenységében nem 
helyettesíthető.

Az Áht. 9. § a) pontja szerint, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv 
irányítása a következő hatáskörök gyakorlását jelenti: a költségvetési szerv alapítása, átalakítása 
és megszüntetése, ideértve az alapító okirat és annak módosítása, valamint a megszüntető okirat 
kiadására vonatkozó hatáskör (alapítói jogok) gyakorlását.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban Áht. vh. rendelet) 5. § (1) bekezdés f) pontja értelmében az alapító okirat 
tartalmazza a költségvetési szerv közfeladatát, alaptevékenységét, ezek kormányzati funkció 
szerinti megjelölését és főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását.

A Mötv. 42. § 7. pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből az intézmény alapítása, 
átszervezése, megszüntetése nem ruházható át.

A Mötv. 46. § (1) bekezdése és a KT SZMSZ 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést 
nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A Mötv. 50. §-a alapján minősített többség szükséges a 42. § 7. pontja szerinti intézmény 
alapításához, átszervezéséhez, valamint megszüntetéséhez. A KT SZMSZ 30. § (2) bekezdése és 
a 6. mellékletének 15. pontja alapján a döntés meghozatalához minősített többség szükséges.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Melléklet:

1. melléklet - a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódására vonatkozó ábra

2. melléklet - a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosító okirat, és a Polgármesteri 
Hivatal módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata



HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2O22.(.......... ) számú határozata

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti 
tagozódásának meghatározásáról, valamint az alapító okiratának módosításáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti 
tagozódását 2023. január 1. napjától kezdődően az előterjesztés 1. mellékletében 
foglaltak szerint határozza meg.

2. elfogadja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratát módosító okiratot és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, 
az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt tartalommal, melyek a Magyar 
Államkincstár által a 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.

Felelős: 1. pont esetében: polgármesterjegyző, 2-3. pont esetében: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2023. január 1., a 2-3. pont esetében: 2022. október 20.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: 1. pont esetében: Jegyző Referatúra, a 2-3. 
pont esetében: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2022. október

Pikó András 
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:
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2. melléklet az előterjesztéshez

Okiratszáma: 10/2022-M

Módosító okirat

A Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal a Budapest Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2022. február 25. napján kiadott, 
9/2022-E számú alapító okiratot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a 
alapján a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.4 pontja az alábbiakra módosul:

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati 
funkciószám kormányzati funkció megnevezése

1 011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége

2 011140
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok 
igazgatási tevékenysége

3 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

4 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

5 013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok

6 016010
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

7 016020
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos 
tevékenységek

8 016030 Állampolgársági ügyek

9 031030 Közterület rendjének fenntartása

10 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

11 041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás

12 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

13 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

14 042180 Állat-egészségügy

15 047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása

16 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

a



17 074040
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi 
ellátás

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: „időbélyegző szerint"

P.H.

Pikó András 
polgármester



Okirat száma: 11/2022-E

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Budapest Főváros 
Vili, kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom 
ki:

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
1.1.2. rövidített neve: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. Angol nyelven: Mayor's Office of Józsefváros Local Government of the Eighth District 

of Capital Budapest
1.2.2. Francia nyelven: Mairie de la Municipalité de le Huitième Arrondissement 

Józsefváros de la Capitale Budapest
1.2.3. Német nyelven: Bürgermeisteramt der Selbstverwaltung Józsefváros in der Achten 

Bezirk von Haupstadt Budapest

1.3. A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 1082 Budapest, Vili, kerület Baross utca 63-67.
1.3.2. telephelyei:

telephely megnevezése telephely címe

1 1082 Budapest, Baross utca 66-68. (hrsz.:35211/A/l, 
35211/A/3)

2 1082 Budapest, Német utca 25. (hrsz.:35212/A/24, 
35212/A/25, 35212/A/26)

3 1084 Budapest, Rákóczi tér 3. (hrsz.: 34899/B/l].

4
1084 Budapest, Víg utca 32. (hrsz.: 34944/0/A/l, 
34944/0/A/2, 34944/0/A/3, 34944/0/A/4, 
34944/0/A/6)

5 1082 Budapest, Kis Stáció utca 5. (35604/A/3)



6
1084 Budapest, József utca 15-17. (hrsz: 35218/0/A/4) 
(közős használatú a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt- 
vel)

7
1084 Budapest, Német utca 17-19. (hrsz: 35217/A/l;
35217/A/3; 35217/A/4; 35217/A/16.) (közös használatú 
a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-vel)

8 1083 Budapest, Práter utca 60. (hrsz: 35728/18/A/l, 
35728/18/A/195)

9 1083 Budapest, Szigony utca 16/b. (hrsz: 36128/1/A/3)

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.09.30.

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) 
bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) 13. § (1) bekezdés a) pont.

2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.3.1. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2.3.2. székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő

testülete
3.1.2. székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az Mötv. 84. § (1) bekezdése értelmében:

„A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a 
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt 
vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok 
egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában."



4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 841105 Helyi Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: az Önkormányzat működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátása, valamint a közterület-felügyeleti és kerékbilincselési feladatok.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati 
funkciószám kormányzati funkció megnevezése

18 011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége

19 011140
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok 
igazgatási tevékenysége

20 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

21 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

22 013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok

23 016010
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

24 016020
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos 
tevékenységek

25 016030 Állampolgársági ügyek

26 031030 Közterület rendjének fenntartása

27 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

28 041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás

29 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

30 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

31 042180 Állat-egészségügy

32 047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása

33 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

34 074040
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi 
ellátás

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros Vili, kerület 
Józsefváros közigazgatási területén, a székhelyén és a telephelyein a közhatalmi 
tevékenység ellátása.



5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A polgármesteri hivatal vezetője a 
Mötv. 81. § (1) bekezdése szerint a jegyző. A jegyzőt a Mötv. 82. § (1) bekezdésének, 
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. §-ban 
foglaltaknak megfelelően nyilvános pályázat alapján a polgármester nevezi ki. A kinevezés 
időtartama határozatlan. A jegyző felett a polgármester gyakorolja az egyéb munkáltatói 
jogokat. A költségvetési szerv vezetője a képviseleti jog gyakorlója.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 közszolgálati jogviszony
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény

2 munkaviszony
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény

3 megbízási jogviszony
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény


