
Wffiw'#,e*ffi,&#,
Budapest Józsefvá ľosi Onkoľm ányzat

Képviselő-testĺilet e számár a

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

zoIz.januar l-jén új jogszabá|yok léptek életbe, melyek a költségvetési szeľvek mfüödését
szabźůyozzźk..
- azá||aĺnhánatásrő|szőlrő2011' évi CxCv. torvény (Aht.)
- 368120|1. CXII. 31.) Kormányrendelet az á||anhéataľtásról szóló tĺirvény végrehajtásáľól,
- a szakfeladatrendrőI és az á||aĺr'háztaÍtási szakágazati rendről szóló 56/20|1. CXII. 31.)

NGM ľendelet.

6ú

A korábbi szabá|yozással szembeĺ 20|2. januláľ

CXCV. töľvény végrehajtási ľendeletének 5.$
okiratĺának kötelező taľtalmi elemeit.

|-tő| az á||anháztartásról szóló 20II. évi
tarta|mazza a költségvetési szerv alapítő

ER KEZĘTT

2012 ÄP,R 2 7. ,t2Ł

Előteľjesztő: Riman Edina jegyző

A képviselő-testületi ülés időpontja:2012. május 3. ' sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Budapest x'őváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosĺ Onkormányzat
Polgármesteľi Hivatal alapító okiratánat valamint a Képviselő.testület és Szeľvei
Szewezeti és Működési Szabályzatáről szőiő |9ĺ2009. (v. 06.) önkormányzati ľendelet
mĺídosításáľa

A napirenďet ĺyíWzLĺrt ülésen kell taľgyalni, a döntés elfogadásĺíhoz egyszeľíĺ/minrĺgtęlt
szav azattöbb sé g szfü s éges.

ElorÉszÍro szľnvBzETI EGYSÉG I IEGY ZoI KABINET JoGI CsoPoRT

KÉszÍľeľrE: MEZEINÉ DR. I.UDvAI ERZsÉBrľ

PÉtĺzÜcyI FEDEZETETlcÉr.ľreI,/NBMIclil'rytl, IGAZOLÁS: ?*-.

JocI roNrnoll: l.L

Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryĺ Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bwottság véleményezi

Hatfu ozati j av as|at a bizottság' szźffiáÍ a:

A Vráľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság
mectársvalását.

javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őterjesztés

X
tr



A 8l20I0. (IX. 10.) NGM tájékoztatőt váltotta fel a szakfeladatręndrő|' és az źilaľ'háztaÍtási
szakágazati rendľől szőlrő 56ĺ2011. (XII. 31.) NGM rendelet, amely aköltségvetési szervekhez
rendelt a|ap-, és vállalkozási tevékenységek szakfeladatľendj ét t$raszabá|yozta.

f0I2.tő| ktilĺin-külc'n elemi költségvetés készül a helyi önkoľmanyzat és az á|ta| irányított
költségvetési szervek részéte az Aht.28.$ (5) értelmében.

^z 
ilj szabźůyozźls szerint 2012. május 4-tőI az ĺinkoľmányzati szakfeladatrencl a Képviselő-

testiilet és Szervei Szervęzeti és Mfüödési Szabźiyzatfuó| szóló l9l2009. (V. 06.)
önkoľmányzati rendelet 6. szźtmű mellékletét képezi.

Az ĺjnkormźnyzatiszabźiysértési hatóság megsziĺnése a 1084 Budapest, Déľi M. ltca3. szám
alatti helyiségcsoportjának ľęndeltetés módosítasát és az a|apító okirat módosítasának
sziikségességét vonja maga után.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 356/20|2. (III. 28.) szźrrÍlhatźttozatźtban a Víg
utca 35. szźlm a|atti 27+11 m2 terülehi utcai Ĺizlethelyiséget a Polgáľmesteri Hivatal
telephelyeként iratok és egyéb hasznáIatítargyakraktźtrozásźra jelölte ki.

A köztiszwiselők jogállĺĺsról szőIő 1992. évi )oilIl. ttirvény helyébe f0|2. marcius l-től a
közszo|gźiati tisztviselőkÍől sző|ő 20 I 1 . évi CXIX. tö'rvény lépett.

Fenti jogszabźůy-, és feladatváltozások tették szĹikségessé a Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet

Józsefuarosi ÖnkormźnyzatPolgĺĺľmesteri Hivatal a|apítő okiľatának módosítását.

Az áIlamháztaľtásrő| szolő 20|1. évi CXCV. tö'rvény 8.$ (1) b) pontja szeľint a helyi
önkormányzati költségvetési szerv a|apitásźtra a helyi önkoľmlínyzat jogosult.
A helyi önkormányzatokľól szóló 1990. évi LXV. tciľvény 38.$ (1) bekezdése a|apjźn a
Képviselő-testület hatásktiľébe tartozik az önkoľmányzat mfüödésével, valamint az
á||ałnigazgatási Ĺigyek döntésre való előkészitéséve| és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
e||átásáraszolgálópolgármesteńhivatal|ętrehozźsa.

Azalapitő okiratban a módosítás kivastagított, dőlt betiis szöveggel olvasható.

Fentiek okan kérem a Polgĺĺľmesteń Hivatal mellékelt módosító okirat, az egységes
szerkezetbe foglalt alapitő okiľat, valamint a Képviselő-testĹilet és Szeľvei Szervezeti és
Műkĺidési Szabá|yzatátó| sző|ő |912009. (v. 06.) ĺinkoľmanyzati rcnde|et módosításának
elfogadását.

Határozati javaslat

A Képvĺselő.testület úgy dtint' hory

I.) u á|ta|a a|apított és fenntartott Budapest Fővaros VIII. kertilet Józsefuiĺrosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal a|apítő okiľatát 20|2. május 4-ihatá||ya| ahatźrozat mellékletét képező
módosító okiratnak megfelelően módosítja.

2.) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatźrozat mellékletét képezó módosító okiratot és az
egységes szerkezetbe foglalt a|apitő okiľatot fujaaIá.
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ALAPÍTo oKIRAT
módosításokkal erységes szeľkezetben

Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testiilete a 2012. május
3-án elfogadott mődosíüĺssal egységes szerkezetbe foglalja a Budapest Fővaros VIII. kerület
Józsefuiĺľosi onkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó
kĺiltségvetési szervnek a helyi önkoľmányzatokľól szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban:
otv.; :s. $ (1) bekezdése, az óllamhóztartdsról saőló 2011. évi CXCV törvény 8.$-a, és az
ennek végrehajtdsdról saíló 368/2011. (ruI. 31.) Kormányrenďelet 5.$.a' tovtźbbú a
szakfeladatrendről és az úllamhúztartdsí szakdgazatí renďről saíló 56/201I. (XII. 3l.)
NGM ľendelet alapjdn elfogadott tartalmi követelményeknek megfelelő a|apító okiľatát.

1. A ktiltségvetési szerv

Megnevezése.. Budapest Főviíros VIII. kerület Józsefuláľosi onkotmányzat Polgármesteri
Hivatal (rövidített neve: Budapest Józsefulĺľosi Önkormźnyzat Polgáľmesteľi Hivatal)

Székhelye: 1082 Budapest, Baľoss tl.63-67.

A költségvetési szelv telephelyeĺ:

1082 Budapest, Baross u. 59.
okmrĺnyiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály (Ilrsz.:35232lN26,35232lN20)

1082 Budapest, Baross u. 66-68.
HumdnszolglÍltatósi tigłosztóly Csalúdtámogatdsi Iroda (fusz;35211lNL,352t1lN3)

1082 Budapest, Német u.25.
Humdnszolglźltatdsi Üglosztlźly Csalddtdmogatdsí lroda, |rattźx (|lĺsz.:35212lNf4,
3s2r2/N26)

1084 Budapest, Víg u. 35.fszt. 12. ésfszt./Il.
Raktdr (hrsz: 34921)

1083 Budapest, Pľáteľ u. 60.
okmányiroda és Ügyfélszolgźiati Ügyosztály anyakönyvi ľészleg (Itĺsz.:35728l|8lV|'
3s728118/Nr9s)

1084 Budapest, Déri M. u 3.
Hatósdgí iigłosztlźly (hrsz. : 3 4 9 24/A/24)

1083 Budapest, Pľáteľ u. 63.
Raktar (hľsz. 36122/ N |)

1084 Budapest, Rĺíkóczi tér 3'
Teľvtáľ (hľsz. : 34899l N l)

1082 Budapest, Kisfaludy u.28.lA
Irattát (hrsz. : 3567 0 l N l)

1082 Buđapest, Kisstáció u. 5.
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Kisebbségi onkoľmany zat (hr sz: 3 5 60 4 l N 3)

1082 Budapest, Harminckettesek tere2. fszt2.
Józsefuaľos új ság Szeľkesztősége (hĺsz: 3 5 63 5 l N35)

2. A ktĺltségvetésĺ szeľv létrehozásáľól rende|kező batározat számaz

A Budapest Fővaľos VIII. Keľiilet Józsefuaľosi onkormźnyzat 5312004. (II.19.) sztlmtl
képviselő -testĹileti hatźr ozat

3. A kiiltségvetési szeľv j o gszab ályban megha tár ozott kiizfeladata :

Az otv. 38.$ (1) bekezdése éľtelmében:
,,A képviselő-testiilet egységes hivatalt hoz|étte _ polgáľmesteri hivatal elnevezéssel _

az önkoľmányzat mfüödésével, valamint az áIlamígazgatźsi ügyek döntésľe való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ę|Iétásźra. A polgármesteri hivatal
ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogaiľól szóló törvényben meghatarozott
feladatokat."

4. A ktiltségvetésĺ szelT alaptevékenysége:

TEÁOR szám: 8411 Általános kőzigazgatás
Szakágazat számz 841105 Helyi tinkormányzatot valamint tiibbcélú kistéľségi
társulások igazgatńsi tevékenysége

fotevékenység:
841126 Önko ľmán yzatok és társulások általános végľehaj tő igazgatálsi tevékenys é ge

522003 Parkoló, garóa iizemeltetése,fenntartdsa
700000 tjzletvezetési, vezetési tandcsadds
750000 Áilategészségügyi ellátás
84I||2 onkoľmĺĺnyzati joga|kotás
84||24 Teľületiáltalánosvégrehajtó igazgatásitevékenység
84I|26 onkoľmányzatokéstársulásokáltalĺĺnosvégľehajtó igazgatásitevékenysége
841127 Helyinemzetiségiönkoľmányzatokigazgatásitevékenysége
841 1 54 Az önkormányzati vaglonnal való gazddlkodlźssal kapcsolatos feladatok
84||92 Kiemeltállamiésönkormlányzatirendenĺények
84ĺ907 onkoľmĺĺnyzatokelszámolásaiakĺiltségvetésiszerveikkel
86223| Foglalkozás-egészségĹigyi alapellátás
88920l GyermekjóIétiszo|gźitaÍás

A költsé gv etési szervnek vál lal ko zźsí tev ékenysé ge ninc s.

5. A költségvetési szerv illetékessége, míÍkijdésí terĺilete:

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuáros kozigazgatási teľiiletén a székhelyén és a
telephelyein a közhatalmi tevékenység ellźúása, és a költségvetési szervhez rendelt más,

iinállóan mfüödő költségvetési szervek tekintetében az iráĺyitő szerv á|ta| meghatározoLt

köľbenapéruigyí-gazdaságifeladatokellátása.



6. A költségvetési szerv irúnyító szervének megneve7ése és székhelye:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi ÖnkoľmźnyzatKépviselő-testülete
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

7. A költségvetésí szerv gazddlkodúsi besoroldsa:

A költségvetésí szerv gazdáIkoddsi besoľoldsa szeľínt önállóan múködő és gazdálkođó
költségvetési szerv' saját ktiltségvetéssel ľendelkezik, önálló gazďá|kođási jogkĺire és
felelőssége van, alaptevékenységét önállóan |źúja e|.

8. Vezetőjének megbíztűsi rendje:

A polgármestęľi hivatal vezetoje azotv.36.$ (2) bekezdése szerint a jegyzt5.
A jegyzőtazotv.36. $ (l) bekezdésének, valamint a kiiazolgdlatÍ tisztvÍselőkľől suÍló 20II.
ěví CXIX. törvény 247. $-ban foglaltaknak megfelelően nyilvlínos pá|yźzat a|apjáĺ a
Budapest Fővaros VIII. Keľület Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki. A
kinevezé s időtartarna hatźn ozat|an.
A kĺiltségvetési szerv vezetője a képviseleti jog gyakoľlója.

9. F'oglalkoztatottjaira vonatkozĺí foglalkoztatási jogviszony megjeltilése:

A költségvetési szerv dolgozói köztisztviselők és egyéb munkavállalók, akiknek
jogviszonyźra a höazolgólati tÍsztvĺselőkről saíló 2011. évÍ CXIX. tiirvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.
Foglalkoztatottainak jogviszonya lehet továbbá közalka|mazott, akikľe a koza|ka|mazottak
j ogállásáról szóló |992. évi )ooilIl. töľvény az fuźny adő.
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, akik köľére a Munka Tĺĺrvénykönyv
|992. évi )oil. tĺiľvény rendelkezéseit kell a|ka|mazti.
Egyéb foglalkoztatásľa irányuló jogviszonyta a Polgĺĺľi Tĺirvénykĺinyvről szóló 1959. évi IV.
tĺirvény (pl. megbízási jogviszony) az iľĺĺnyadó.

Zdradék:
A Budapest Fővdros WII. keriilet űízsefvdrosi onkormdnyzat Polgórmerteri Hivatal
alapító okiľatót a Budapest Fővdros WII, Kerĺilet űíaefvdľosí Önkormúnyzat Képviselő.
testíilete .../ 2012. u 03.) szúmú hatdrozatával2012. mújus 4-i hatállyal hagłta jóvlÍ.

Budapest, 20|2. május 3.

Riman Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester



ALAPÍTó oKIRAToT
ľĺŐuosÍľó oxrru.ľ

A Budapest Főviĺľos VIII. keľület Józsefuáľosi onkormźnyzat Polgármesteri Hivatalanak
201|. október 15. napjától hatályos' módosításokkal egységes szerkezetbe fog|alt alapító
okirat bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

Budapest Fővĺĺľos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkoľmĺányzat Képviselő-testülete a2012. május
3-án elfogadott módosítással egységes szerkezetbe foglalja a Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefuiírosi onkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint tinállóan mfüĺjdő és gazdálkodó
költségvetési szervnek a helyi önkoľmányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban:
otv.; ss. $ (1) bekezdése, az á||aĺĺlháztaľtásról sző|ő f}Il. évi CXCV. törvény 8.$-a és az
ennek végľehajtásĺĺról szóló 36812011. (XII. 3l') Kormányrendelet 5.$-a, továbbá a
szakfeladatľendről és az á||amhźztaľtási szakźryazati rendľől sző|ő 5612011. (xII. 31.) NGM
rendelet alapjan elfogadott taľtalmi követelményeknek megfelelő a|apítő okiratát.

1.) 
^z 

alapítĺĎ okiľat 1. pontja,,A költségvetési szeru neve'' helyébe azalá.ňbi sziiveg
lép:

''A 
kiiltségvetésĺ szeľv

Megnevezése:''

2.) 
^za|apitő 

okĺľat l. pontja,,A költségvetésĺ szerv telephelyeio'helyébe azal;ábbi
sziiveg lép:

,11082 Budapest, Baross u. 59.
okmĺĺnyiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály (hrsz.:3 5232/ N26, 3 5232l N20)

1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Humánszolgáltatási |Jgyosztźiy Családtámogatási Iľoda (hrsz.:352|llNll'352||lN3)

1082 Budapest, Német u.25.
Humánszolgáltatĺĺsi Ügyosnźiy Családtámogatási lľoda, Iľattźx (|.rsz.:352l2lN24,
352121N26)

1084 Budapest, Víg u. 35. fszt. |2. és fszt./Il.
Raktaľ (hľsz: 3492|)

1083 Budapest, Práter u. 60.
okmanyiroda és Ügyfé|szo|gá|atiÜgyosztá1y anyakĺinyvi részleg (brsz.:35728ll8lN|,
3s728tr8lNr9s)

1084 Budapest, Déri M. u. 3.
Hatósági Ügyoszály (hľsz. : 34924l N24)



1083 Budapest, Pľáter u. 63.
Raktar (hľsz. 36122/ N 1)

1084 Budapest, Rákóczi téľ 3.
Tervtár (hĺsz. : 34899 l N I)

1082 Budapest, Kisfaluđy u.28.lA
kaÍtźr (hrsz. : 3567 0 l N I)

1082 Budapest, Kisstáció u. 5.
Kisebbségi Önkoľman y zat (|lrsz: 3 5 60 4 l N 3)

l082 Budapest, Harminckettesek tęre2. fsztZ.
Józsefu aľos új ság Szerkesztő sége (ľsz : 3 5 63 5 l N 3 5)"

3.) Az alapító okiľat 1. pontjábő| az a|ábbĺ sziiveg tiiľlésre keľiil:

,,A költségvetési szewhez rendelt más, önállóan műkĺidő kciltségvetési szerv :

1086 Budapest, Teleki L. tér 1-l0. Józsefulárosi Vaľosiizemeltetési Szolgálat''

4.) Az alapító okĺľat 3. pontjábőil az a|á'}bĺ sztiveg töľlésľe keriil:

,'A kciltségvetési szervhez ľendelt más, önállóan mfüĺidő k<iltségvetési szervek
tekintetében az éilanháztartásrő| szőIő |992. évi )O(XV[I. törvény, és az áI|anháztafiás
miĺködési ľendjéről szőIő 29212009. (KI. l9.) Koľmrĺnyľendelet a|apján az irźnyítő szerv
általmeghatźlrozottköľbenapéruugyi-gazdasáryifeladatoke||źúása,,,

5.) 
^z 

alapítĺí okiľat 4. pontja az a|ábbiak szeľint módosul:

,,4. A ktiltségvetési szerv alaptevékenysége:

TEÁOR szám: 8411 Általános közigazgatńs
Szakágazat számz 841105 HelyÍ önkoľmányzatot valamint tiibbcélú kĺstéľségi
táľsulások igazgatási tevékenysége

főtevékenység:
84t126 Onkoľmány zatok és táľsulások általános végľehaj tő igazgatátsĺ tevékenysége

522003 Paľkoló, gartus iizemeltetése, fenntaľtása
700000 LJz|etvezetési, vezetési tanácsadás
750000 Áilategészségiigyi ellátás
84III2 onkoľmlínyzati jogalkotás
84||24 TerĹiletiáltalĺánosvégrehajtó igazgatásitevékenység
841126 onkormanyzatokés táľsulások általanos végľehajtó igazgatásitevékenysége
84II27 Helyinemzetiségiönkoľmányzatokigazgatásitevékenysége
84|154 Az önkoľmźnyzati vagyonnal vaIő gazdá|kodással kapcsolatos feladatok



84||92 Kiemeltállamiésĺjnkormányzatircndemények
84|907 onkormĺĺnyzatokelszámolásaiakĺiltségvetésiszerveikkel
862231 Foglalkozás-egészségtigyi alapellátás
889201 Gyeľmekjóléti szolgáltatás

A kĺiltségvetési szeľvnek vállalkozási tevékenysége nincs.

6.) Az alapító okĺrat 5. pontja ,,A ktiltségvetésĺ szeľv illetékességi teľületeo' helyébe
az alá.}bi sziiveg lép:

,,5. A ktiltségvetési szeľv illetékessége' míĺködési teľülete:''

7.) Az alapító okirat 6. pontja ,,A kiiltségvetési szeľv irányító szeľvének neve és

székhelye'' helyébe az a|á.}bi sztiveg lép:

,,6. Äktiltségvetési szeľv ĺrányító szervének megnevezése és székhelye''

s.) Az atapító okĺrat 7. pontja az a|ábbiak szerĺnt módosul:

,,7. Ä ktiltségvetésĺ szeľv gazdálkodási besorolása:

A kĺlltségvetési szerv gazdtikodási besorolása szeńnt onállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szer\I) saját költségvetéssel rendelkezik, tinálló gazđá|kodźlsi jogköre és

felelőssége van, alaptevékenységét önállóan lźĺtja e|.''

9.) 
^z 

alapító okĺrat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

,,8. Y ezetőjének megbízási ľendje:

A polgáľmesteri hivata|vezetője azotv.36.$ (2) bekezdése szeľint ajegyzó.
A jegyzőtazow.36. $ (1) bekezdésének, valamint akilzszoIgźúatitistviselőkĺől sző|ő20||.
évi CXIX. törvéĺy 247. $.ban foglaltaknak megfelelően nyilvános pźt|yéľ;at a|apjén a
Budapest Fővĺíros VIII. Keľület Józsefuĺíľosi onkotmźnyzat Képviselő-testtilete nevezi ki. A
kinevezés időtartama hatźr ozat|an.
A kĺiltségvetési szerv vezetője a képviseleti jog gyakorlója.''

10.) Az alapítő okĺrat 9. pont ,,a ktiztĺsztvisetők jogállásáról szőňő |992. évi
xxIII. tv.'' helyébe az a|álbbĺ szöveg lép:

,,akozszo|gźiatitiszllĺiselőkľőlszőIő2011.éviC)oX.töľvény''



Záradékz

Jelen módosító okirat taľtalmában megfelel a Budapest Fővaros VIII. Keľiilet Józsefuaľosi
Önkoľmányzat Képviselő-testülete ...l2oI2. (V. 03.) szárĺĹlhatźrozatźlvalelfogadott egységes
szerkezetli a|apítő okiratnak.

Jelen módosító okirat 20|2. május 4-től hatályos.

Budapest, 2012. május 3.

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgáľmester
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Budap est F'őváľos VIII. kerület Józsefváľos ĺ onko rmńny zat Képviselő-testületének
...12012. (....) ľendelete

a Képviselő.testület és Szerveĺ Szervezetiés Műkłĺdési Szabályzatárő|szó|ő
19 12009. (v. 06.) önko rm ányzatĺ ľendelet mrido sításáľĺóI

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuarosi onkoľmźnyzat Képviselő-testiilete a helyi
ĺinkoľmányzatok'rő| szőIő |990. évi LXV. törvény 18. $ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapjan, az Alaptöľvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjźtban meghatźtozott
feladatkĺirében eljáľva a következőket rendeli el:

1.$ A Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és Mfüĺidési Szabá|yzatźrőI szőIő 19/2009. (v.
06.) önkormźnyzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 6, számt melléklettel
egészül ki:

,,6. szźlmű melléklet a Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és Mfüödési SzabáIyzatarő|
szőLő 19 /2009. (V. 06.) önkoľm źnyzati rendelethez

Az önkorm ényzat alaptevékenysége és annak szakfeladatľendje

381103 Telepiilési hulladékvegyes (ömlesztett) begyiĺjtése,szźilritźsa,átrakása
4t2000 Lakó- és nem lakóépület építése
42||00 Út, autópálya építése
422|00 Folyadékszá|Iításaszolgálóközmtĺépítése
422200 Elektľomoshíľadás-technikaicélúkcizmiiépítése
430000 Speciális szaképítés
494000 Közúti éruszáIlítas, költöztetés
52|020 Raktlĺrozás, tĺĺľolás
52200| Kĺizutak,hidak,alagutaküzemeltetése,fenntaľtása
552001 Üauloi szálláshely-szolgźitatás
522003 Paľkoló, garźzs iizemeltetése, fenntaľtása
581400 Folyóirat, időszaki kiadvany kiadása
639910 Sajtófigyelés
680001 Lakóingatlan béľbeadása,izemeltetése
680002 Nem lakóingatlan béľbeadasa, üzemeltetése
681000 Saját fulajdonú ingatlan adásvétele
711000 Epítészméľn<ĺkitevékenység,műszakitanácsadás
811000 Epítményiizemeltetés
813000 Zillđteru|et-kezelés
84I|t2 onkoľmĺĺnyzati jogalkotas
84|||4 oľszággyulésiképvise|ővźiasztásokhozkapcsolódótevékenységek
841115 onkoľmrĺnyzatiképviselőválasztásokhozkapcsolódótevékenységek
841116 oľszágos és helyi nemzetiségi önkormányzati vá|asztásokhoz kapcsolódó

tevékenységek
84t|26 onkoľmlínyzatokés taľsulások általanos végľehajtó igazgatásitevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőľzés
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84II54 Az ĺinkoľményzati vagyonnal va\ő gazdálkodással kapcsolatos feladatok
84II92 Kiemeltállamiésönkormĺĺnyzatircnďemények
841237 Lakáspolitika helyi igazgatása és szabáLyozása
841238 Szociális szolgźitatások helyi igazgatásaés szabáIyozása
84l335 Foglalkoztatastelősegítőtlímogatások
841357 Információstársadalomfejlesztésénektiĺmogatasa
841358 Turizmusfejlesztésitámogatásokéstevékenységek
84|402 Közvilágítás
841403 Varos- kozséggazďálkodás m.n.s. szolgáltatások
841901 onkoľmányzatokés tlírsulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
841906 Finanszítozási műveletek
841907 onkormányzatokelszámolásaiaköltségvetésiszerveikkel
841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
842355 Kĺjzlekedés fejlesztésének támogatása
8424|0 Közbiztonság'kozĺenđkĺĺzponti igazgatásaés szabźtlyozása
84252| Tllzo|tás,műszakimentés,katasztrófahe|yzete|hźntása
84253| A polgári védelem źryazati felaďatai
842532 Alakosságfelkészítése,tźĄékoztatása,riasztźts
851000 óvođainevelés intézményeinek,progľamjainakkomplextámogatása
852000 Alapfokúoktatás iĺtézményeinek,pľogramjainakkomplextámogatása
8543|6 Egyébpénzbelihallgatóijuttatások,ösztĺindíjak
856000 oktatrístL<legészítotevékenységekkomplextiĺmogatása
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
856099 Egyéb oktatást kiegészító tevékenység
86210| Háziorvosi alapellátás
8621'02 Haziorvosi ügyeleti ellátás
86223| Foglalkozás-egészségĹigyi alapellátás
860000 Egészségtigy intézméĺyeinek, progľamjainak komplex fejlesztési tálmogatźsa
86230| Fogorvosi alapellátás
869047 Komplexegészségfej|esztő,pľevencióspľogramok
870000 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex

támogatása
872007 Pszichiátľiai betegek átmeneti ellátasa
8790l8 Gyeľmekekátmenetiotthonábanelhelyezettekellátása
879019 Családokátmentiotthonábanelhelyezettekellátása
879042 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex tźtmogatása
880000 Bentlakás nélktili szociális ellátások komplex támogatása
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
881090 ldősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátasabentlakás nélkiil
882000 onkormanyzatiszociáIistámogatásokfinanszírozása
882111 Rendszeresszociálissegély
882II2 Időskoruak jźradéka
882l l3 Lakásfenntaľtási támogatás normatív alapon
8821|4 Helyi ľendszeres lakásfenntaľtási tiímogatás
882115 Apolási díj alanyi jogon
882116 Apolási díj méltányossági alapon
882l18 Kiegészítő gyermekvédelmitevékenység
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882119 ovodáaatási támogatás
88212| Helyi eseti lakásfenntaľtási támogatás
882122 Atmeneti segély
882123 Temetési segély
882t24 RendkívĹili gyeľmekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkormĺĺnyzati eseti pénzbeli elláüísok
882f01 Adósságkezelési szoIgźtItatás
88f202 Közgyógyellátás
882203 Kĺiztemetés
889929 Utcai szociális munka
889942 Önkoľmanyzatokáltalnyújtottlakástĺámogatás
889943 Munkáltatók által nyujtott lakástámogatas
889949 Egyéb m. n. S. lakáshoz jutást segítő támogatások
889967 Mozgáskorlátozottakgépjĺĺľmri -szerzésĺésáta|akitasitámogatása
8902|6 onkoľmányzati iĘúsági kezdeményezések és pľogľamok, valamint

trĺmogatásuk
890222 Idősügyi önkoľmányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetekprogram- és egyéb tĺĺmogatása
890422 Adomanygytĺjtés és -ktizvetítés
89044| Rĺivid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatast helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtaľtamú

kĺizfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
890509 Egyéb m. n. s. közösségi, tĺĺrsadalmi tevékenységek támogatása
900113 Kőszíľŕ:rázaktevékenysége
910501 Közművelődésitevékenységekéstámogatásuk
93||02 Spoľtlétesítményekmfüödtetéseésfejlesztése
93|202 Utĺĺnpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
931301 Szabadidőspoľt-(ľekľeációssport)tevékenységéstámogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttĺĺmogatás''

2. $Ez a rendelet 20|2. május 04. napjan |éphatá|yba.

Budapest, 2012. május ...

Rimĺĺn Edina
jegyzí5

Dľ. Kocsis Máté
polgiírmester

l3




