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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi

Határ ozati j av as|at a bizottság szélmár a:

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés

Tisztelt Képviselő.testület!

A 20|1. évi népszém|áiáls végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokľól szóló 305/20t0.
(xII. 23.) Kormányrendelet szerint a népszámlálás előkészítésében és az adatfelvétel
végľehaj tás źtban a helyi önkorm źtny zatok i s ľé szt vesznek.

A népszámlálási feladatok végrehajtása és ťlnanszíľozésa a Központi Statisztikai Hivatallal
kötött egyĹittmÍĺködési megállapodás a|apjźntöľténik.
A foll. évi népszám|źiás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos bevételeket és

kiadásokat a 84lI73 számű statisztikai tevékenység szakfeladatľa kell elszámolni, amely
eddig nem szerepelt a Polgáľmesteri Hivatal a|apitő okiľatában.

ÉR KEZETT
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A Polgáľmesteľi Hivatal telephelyeinek módosíĺása is szĹikséges a l084 Budapest, Déľi M. u.

3. szám alatti helyiség bővítésével, ahol a Hatósági Ügyosztály Szabályséľtési Iroda
munkatiĺľsai kerülnek elhelyezésre.

Fentiek tették szükségessé a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat
Po|gáľmesteri Hivatal a|apítő okiratának felülvizsgál atáú es módosítását.

A helyi iinkoľmányzatokról szóló 1990. évi LXV. töľvény 38.$ (1) bekezdése a|apján a
képviselő-testii|et haŁásktirébe tartozik az önkoľmányzat működésével, valamint az
ái|amigazgatási iigyek döntésre való előkészítéséve| és végĺehajtlásával kapcsolatos feladatok
e||őtésőra szo|géió polgáľmesteri hivatal létrehozása.

Az alapitó okiratban a módosítás kivastagított, dőlt betíĺs szöveggel olvasható.

Fentiek okán kérem a mellékelt módosító okirat és az egységes szeľkezetbe foglalt a|apitó
okiľat elfogadását.

Határozati javas|at

A Képviselő-testiilet úgy diint' hogy

I.) az á|talaalapított és fenntaľtott Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat
Polgáľmesteľi Hivatal a|apítő okiľatát 2011. október 15-i hatái|ya| a hatátrozat mellékletét
képezo módosító okiľatnak megfelelően módosítja.

2.) felkéri a polgármesteľt, hory a határozat mellékletét képezo módosító okiľatoi és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írjaa|6.

Hatáľidő: 20l l. október l5.
Felelős: polgáľmesteľ

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Jogi Csopoľt

Budapest, 20||. szeptembeľ 20.

,(, M
Dr. Mészáľ Erika

a jegyzőt helyettesítő a|jegyző



ALAPÍTó oKIRAT
módosításokkal egységes szeľkezetben

Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefvétrosi Onkormányzat Képviselő-testĹilete a 20lI.
október 6-dn elfogadott mődosítással egységes szerkezetbe foglalja a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefvárosi Önkoľmányzat Polgáľmesteri Hivatal, mint önállóan miĺködő és
gazdálkodó kiiltségvetési szervnek a helyi önkormányzatokró| szóló 1990. évi LXV. tv.
(továbbiakban: Ötv.; 38. $ (l) bekezdése a|apján, az ái|amháztaľtásról sző|ő I99f. évi
X)O(VIII. törvény 90. $-a a|apjén elfogadott tartalmi követelményeknek megfelelő a|apítő
okiľatát.

1. A költségvetési szerv

neve: Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkoľmányzat Polgármesteri Hivatal
(riividített neve: Budapest Józsefrárosi onkoľmźnyzatPolgáľmesteri Hivatal)

székhe|ye: 1082 Budapesto Baross u.63-67.

A ktiltségvetési szerv telephelyei:

1082 Budapest, Baross u. 59.
okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály (hrsz.:3 523f/ N26, 35232/ N20)

1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Humánszol géltatźsi Ügyosztály Szoc iális Iľoda (hĺsz. :3 52| I / N |, 3 52I I / N 3)

1082 Budapest Német u. 25.
Humánszol gő|tatasi Ügyosztály Szociális Irodą Irattźr (hrsz.:352|flN24,352|2lN26)

1083 Budapest, Pľáter u. 60.
okmányiroda és Ügyfe|szo|gáiati Ügyosztály anyakiinyvi ľészleg (hrsz.:35728/I8lV|,
35728ĺ|8/N|95)

1084 Budapest, DériM. u 3.

H ató s ltg i ii gy o s zÍdly S zab dly s értés i lro da ( hr s z, : 3 4 9 2 4)

1083Budapest, Pľáter u. 63.
Raktár (hrsz. 36122/ N I)

1084 Budapest, Rákóczi téľ 3.

Tervtáľ (hľsz.: 34899/ N I)

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

1082 Budapest, Kisstĺáció u. 5.
Kisebbségi onkormány zat (hr sz: 3 5 60 4 / N 3)

1082 Budapest, Haľminckettesek tere2. fsztf.
Józsefuáros újság Szerkesztősége (hrsz: 35635 /N35)



A kiiltségvetési szervhez ľendelt más' iinállóan működő kiĺltségvetési szeľv:

l086 Budapest, Teleki Lász|ő téľ l-l0. Józsefuáľosi Városiizemeltetési Szo|gáiat

2. A kiiltségvetési szerv létľehozásáľól rendelkez (j határ ozat száma :

A Budapest Főváros VIII. Keriilet Józsefuárosi onkormányzat 53/2004. (II.19.) számil
képvi selő -testiileti hatfu ozat

3. A ktiltségvetési szerv jogszabályban meghatáľozott közfe|adataz

Az ow. 38.$ (1) bekezdése éľtelmében:

,,A képviselő-testiilet egységes hivatalt hoz|étre _ polgáľmesteri hivatal elnevezéssel -
az ö,nkormányzat míĺködésével, valamint az źů|amigazgatási iigyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok e||áúasźtra. A polgáľmesteri hivatal
e||őtja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogaiľól szóló törvényben meghatźtrozott
feladatokat."
A költségvetési szeľvhez ľendelt más, önállóan mĹiködő költségvetési szeľvek tekintetében az
á||amhánartźlsról szó|ó L992. évi X)offIII. törvény, és az áú|amháŻartáls műkiidési rendjéről
szó|ő 292/?009. (Xil. l9.) Kormányľendelet a|apján az irźnyitő szęrv á|ta| meghatározott
köľbenapémugyi-gazdasőgifeladatoke||éúása.

4. A kiiltségvetésĺ szeľv alaptevékenysége:

TEÁOR szám: 8411 Áltatános lLgazgatás
Szakágazat szá m : 84 1 1 05 Helyi önkormány zatok valamint ttibbcélú kĺstéľségĺ

táľsulások igazgatási tevékenysége

főtevékenység:

84IIf6 onkormányzatok és tiibbcélú kistéľségi ĺĺrsulások igazgatásitevékenysége

381 103 Teleptilési hulladék vegyes (ömlesztett) begyíĺjtése, széú|ítása, áúrakźsa
4L2000 Lakő- és nem lakó épiilet építése
42IIO} Út, autópálya építése
422100 Folyadék szá,||ítésára szo|gáiő közmÍĺ építése
4f2200 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
431 l00 Bontĺís
43I2O0 Épftési teriilet e|őkészítése
432200 Y iz-, gáa-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
432|00 Villanyszeľelés
432900 EgyébépĹiletgépészetiszeľelés
494200 Költtiztetés
52|020 Raktározás'táľolás
52f|l0 Közutak, hidak, alagutak iizemeltetése, fenntartása
522|30 Parkoló, garźnsiizemeltetése, fenntaľtása
55200 l Üaulőĺ szálláshely- szo|gát|tatás
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001 Lakóingatlan bérbeadásą üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlanbérbeadásą üzemeltetése
7l1l00 Építészméľnöki tevékenység
750000 A||at-egészségĹigyi elláüás



813000 Zöldterület-kezelés
84||I2 Önkormányzati jogalkoüĺs
8411 14 országgytĺlési képviselőválasztiísokhoz kapcsolódó tevékenységek
84l l 15 onkormányzati képviselőválaszĺásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841 l l6 országos, települési és területi kisebbségi önkoľmányzati vélasztźtsokhoz kapcsolódó
tevékenységek
84|II7 Euľópai paľlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841l18 országos és helyi népszavazálshoz kapcsolódó tevékenységek
84II24 Területi általános végľehajtó igazgatésitevékenység
84I I27 Települési ki sebbségi iinkoľmányz atok igazgatźtsi tevékenysége
841133 Adó' illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
84II43 A költségvetés végrehajtása, akifizetések ellenőrzése teriileti szinten
84I173 Statisztikai tevékenység
84I|92 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
84 12 17 Lakáspolitika központi igazgatása és szabźiy ozása
84l335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások
84|354 Terüleęolitikai tĺámogatások és tevékenységek
841358 Turizmus-fejlesztési támogatĺísok és tevékenységek
84l40l onkoľmányzatok közbeszerzési eljáľásainak lebonyolítasával összefiiggő
szolgáltatások
841.402 Közvi|ágitźs
841403 Város., községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
84l901 onkoľmányzatok, valamint többcélú kistéľségi társulások elszámolásai
84|902 Központiköltségvetésibefizetések
841 906 Finanszírozási műveletek
841907 onkoľmányzatok e|számolásai költségvetési szeľveikkel
841908 Fejezeti és általános taľtalékok
84f|55 onkoľmányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
84f53I A polgári védelem ágazati feladatai
84253f A lakosság felkészítése, tájékoztatétsą riasztás
842533 Az óvóhelyi védelem tevékenységek
85 1000 ovodai nevelés intézméĺyeinet progľamjainak komplex támogatása
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
854236 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak
85593l Iskolarendszeren kívtili nem szakmai oktaĺás
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
86210| Házioľvosi alapellátás
862|02 Házioľvosi ügyelet
86223I Foglalkozás.egészségügyi alapellátiís
86230| Fogorvosi alapellátás
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, pľogramjainak komplex támogatása
860000 Egészségiigy intézményeinek, progľamj ainak komplex fej lesĺési tźtmogatźsa
870000 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex tőmogatása
87f007 Pszichiátriai betegek átmeneti e||áúása

879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek elláĺása
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
881090 ldősek, fogyatékosságga| é|őkegyéb szociális ellátása bentlakás nélkül
882000 Önkoľmány zati szociéůis támogatások fĺranszírozása
882l1l Rendszeľes szociális segély
88f1|2 Időskoruak járadéka
8821 13 Lakásfenntaľtási támogatrás normatív alapon



882II4 Helyi rendszeľes lakásfenntaľtiísi támogatás
882115 Apolási diialanyi jogon
882116 Ápobsi dfi mélĺínyossági alapon
8821 l8 Kiegészítő gyeľmekvédelmi támogatás
8821 19 ovodéztatźtsi támogatás
8821f| Helyi eseti lakásfenntaľtási támogaĺás
882122 Atmeneti segély
88fl23 Temetési segély
88flf4 Rendkívüli gyeľmekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskoľláttozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pérube|iellátások
882201 Adr5sságkezelési szolgáltatás
882f0f Közgyógyellátás
882f03 Köztemetés
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889913 Nappalimelegedő
889929 Utcai szociális munka
889935 otthonteremtési támogatas
889936 Gyeľmektartásdíj megelőlegezése
889942 Önkormányz atok éůta| nyujtott lakástámogatás
889943 Munkáltatók által nyujtott lakástámogaĺások
89030l Civil szervezetek miĺködési tiímogatása
890302 Civil szervęzetek progľam- és egyéb támogatása
89044I Rövid időtartamú ktizfoglalkoztatás
890442 Béľpótló juttatĺísľajogosultak hosszabb időtaľtamri foglalkoztatěsa
890443 Egyéb közfoglalkońatás
9001 13 Kószír,hazaktevékenysége
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
93II02 Spoľtlétesítmények mÍĺködtetése és fejlesztése
93|903 Máshová nem sorolható egyéb spoľttĺímogatás

A költségvetési szervnek váúla|kozálsi tevékenysége nincs.

5. A kii|tségvetési szeľv i||etékességi teľĺilete:

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáros közigazgatási teľületén a székhelyén és a
telephelyein a közbata|mi tevékenység e||éltésa" és a kö|tségvetési szervhez rendelt más,
önállóan miĺkiidő költségvetési szervek tekintetében az irányitő szerv áůta| meghatáľozott
körben a pénziigyi-gazdasági feladatok ellátása.

6. A ktiltségvetési szeľv iľányító szeľvének neve és székhelye:

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkoľmányzatKépviselő-testĺilete
1082 Budapest' Baľoss u. 63-67.



7. A kiiltségvetési szerv 29212009. QilI. 19.) Kormányrendelet 8/A. $ szerinti besoľolása:

gazdá|kodási jogköľe a|apján: önállóan mrĺkiidő és gazdálkodó ktiltségvetési szeľv, saját

költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van'
alaptevékenységét önállóan |ěÉja e|.

8. Vezetőjének kinevezésĺ rendje:

A polgármesteri hivatal vezetője azow.36.s (2) bekezdése szerint a jegyzo.
A jegyzőt az otv. 36. $ (1) bekezdésének, valamint a köztisfr,liselők jogállásáról szóló
1992. évi )oilIl. tiirvény 8. $-ban foglaltaknak megfelelően nyilvános páiyźaat a|apjén a
Budapest Főváros VIII. Keriilet Jőzsefvérosi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki. A
kinevęzés i dőtaľtama hatźr ozatlan.
A kiiltségvetési szerv vezetője a képviseletijog gyakorlója.

9. Foglatkoztatottiaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjeliilése:

A költségvetési szerv dolgozói köĺisĺviselők és egyéb munkavállalót akiknek
jogviszonyáľa a kö'ztisztviselők jogállásáról szóló |992. évi )oilIl tv. rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Foglalkoztatottainak jogviszonya lehet továbbá köza|ka|mazott, akikre a közalkalmazottak
jogállásáról szóIó t992. évi XXKII. törvény azfuőlnyadő.
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, akik kiiľére a Munka Ti!ľvénykönyv
1992. évi XKI. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Egyéb foglalkoztatásľa iľányuló jogviszonyÍa aPolgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény (pl. megbízási jogviszonY) u iľányadó.

Záradékz

Jelen egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okiratot a Budapest Főváros VIII. KerĹilet
Józsefuáľosi Önkoľmányzat Képviselő-testülete a .../201I. CX. 6.) számű határozatźxa|
fogadta el, a jelen a|apitő okiľat a284/20|1. (vL 16.) számú képviselő-testüIeti határozatta|
elfogadott, és tiibbsziiľ módosított a|apítő okiľat helyébe lép.

Hatályos: 2011. október 15.

Budapest, 201l. október ....

dľ. Mészár Erika
a jegyzot helyettesítő a|jegyzo

dr. Kocsis Máté
polgáľmester



ALAPÍTó oKIRAToT
nłóľosÍľó orn'łľ

Az á||am|láztartásrő| sző|ő 1992. évi )O(XVIII. töľvény 90. $-a és az źi|amháztaľtási
szakfeladatok ľendjéről szó|ő 8/f0l0. (IX. 10.) NGM tájékoztatőban foglaltak a|apján a20II.
július 20-tô| hatályos egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aza|źhbiak szerint módosul.

1.) A kö|tségvetési szeľv telephelyei kiegészítésľe keľĺil:

1084 Budapest, Déri M. u. 3.
Hatósági Ügyosztály Szabályséľtési Iľoda (hrsz.: 34924\

2.) A ktiltségvetésĺ szerv alaptevékenysége kiegészÍtésľe keľĺil:

841173 Statisztikai tevékenység

Záradék:

Jelen módosító okiľat tartatrmátban megfelel a Budapest Főváľos VIII. KerüIet Józsefuáľosi
onkoľmányzat Képviselő-testi.ilete .../2011. (x. 6.) széłműhatározatźlval elfogadott egységes
szeľkezettĺ a|apító okiratnak.

Jelen módosító okiľat 20l l. októbeľ 15. napjátó| hatályos.

Budapest, 20l l. október ...

Dľ. Mészár Eľika
a jegyzőt helyettesítő a|jegyzo

Dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ


