
Melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításokkal egységes szerkezetben

Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2012.  
május 3-án elfogadott  módosítással egységes szerkezetbe foglalja a Budapest Főváros VIII. 
kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal,  mint  önállóan  működő  és 
gazdálkodó  költségvetési  szervnek  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  tv. 
(továbbiakban:  Ötv.)  38.  §  (1)  bekezdése, az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  
törvény 8.§-a, és az ennek végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5.§-
a, továbbá a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről  szóló 56/2011.  
(XII.  31.)  NGM rendelet  alapján  elfogadott  tartalmi követelményeknek megfelelő alapító 
okiratát.

1. A költségvetési szerv
Megnevezése: Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Polgármesteri 
Hivatal (rövidített neve: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal)

Székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A költségvetési szerv telephelyei:

1082 Budapest, Baross u. 59.
Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály (hrsz.:35232/A/26, 35232/A/20)

1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda (hrsz.:35211/A/1, 35211/A/3)

1082 Budapest, Német u. 25.
Humánszolgáltatási  Ügyosztály Családtámogatási  Iroda,  Irattár  (hrsz.:35212/A/24, 
35212/A/26)

1084 Budapest, Víg u. 35. fszt. 12. és fszt./II.
Raktár (hrsz: 34921)

1083 Budapest, Práter u. 60.
Okmányiroda  és  Ügyfélszolgálati  Ügyosztály  anyakönyvi  részleg  (hrsz.:35728/18/A/1, 
35728/18/A/195)

1084 Budapest, Déri M. u. 3. 
Hatósági Ügyosztály (hrsz.: 34924/A/24)

1083 Budapest, Práter u. 63.
Raktár (hrsz. 36122/A/1)

1084 Budapest, Rákóczi tér 3.
Tervtár (hrsz.: 34899/A/1)

1082 Budapest, Kisfaludy u. 28./A
Irattár (hrsz.: 35670/A/1)



1082 Budapest, Kisstáció u. 5.
Kisebbségi Önkormányzat (hrsz: 35604/A/3)

1082 Budapest, Harminckettesek tere 2. fszt 2.
Józsefváros újság Szerkesztősége (hrsz: 35635/A/35)

2. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat száma:

A Budapest  Főváros  VIII.  Kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  53/2004.  (II.19.)  számú 
képviselő-testületi határozat

3. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az Ötv. 38.§ (1) bekezdése értelmében:
 „A képviselő-testület  egységes hivatalt hoz létre – polgármesteri hivatal elnevezéssel – 
az  önkormányzat  működésével,  valamint   az  államigazgatási  ügyek  döntésre  való 
előkészítésével és végrehajtásával  kapcsolatos feladatok ellátására. A polgármesteri hivatal 
ellátja  a  nemzeti  és  etnikai  kisebbségek  jogairól  szóló  törvényben meghatározott 
feladatokat.”   

4. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
TEÁOR szám:            8411        Általános közigazgatás
Szakágazat  szám:  841105  Helyi  önkormányzatok,  valamint  többcélú  kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége
főtevékenység:
841126   Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

522003  Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
700000  Üzletvezetési, vezetési tanácsadás 
750000 Állategészségügyi ellátás  
841112Önkormányzati jogalkotás 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841154Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel  
862231  Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

A költségvetési szervnek vállalkozási tevékenysége nincs.

5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  közigazgatási  területén  a  székhelyén  és  a 
telephelyein  a  közhatalmi  tevékenység  ellátása,  és  a  költségvetési  szervhez  rendelt  más, 
önállóan  működő  költségvetési  szervek  tekintetében  az  irányító  szerv  által  meghatározott 
körben a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátása.



6. A költségvetési szerv irányító szervének megnevezése és székhelye:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

7.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
A költségvetési  szerv  gazdálkodási  besorolása  szerint önállóan  működő  és  gazdálkodó 
költségvetési  szerv,  saját  költségvetéssel  rendelkezik,  önálló  gazdálkodási  jogköre  és 
felelőssége van, alaptevékenységét önállóan látja el. 

8. Vezetőjének megbízási rendje:

A polgármesteri hivatal vezetője az Ötv. 36.§ (2) bekezdése szerint a jegyző.
A jegyzőt az Ötv. 36. § (1) bekezdésének, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  
évi  CXIX.  törvény  247.  §-ban  foglaltaknak megfelelően  nyilvános  pályázat  alapján  a 
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki. A 
kinevezés időtartama határozatlan.
A költségvetési szerv vezetője a képviseleti jog gyakorlója.

9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:

A  költségvetési  szerv  dolgozói  köztisztviselők  és  egyéb  munkavállalók,  akiknek 
jogviszonyára  a közszolgálati  tisztviselőkről  szóló 2011.  évi  CXIX. törvény rendelkezéseit 
kell alkalmazni.
Foglalkoztatottainak  jogviszonya  lehet  továbbá közalkalmazott,  akikre  a  közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, akik körére a Munka Törvénykönyv 
1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló  1959. évi IV. 
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

Záradék:
A  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal  
alapító okiratát a  Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testülete 163/ 2012. (V. 03.) számú határozatával 2012. május 4-i hatállyal hagyta jóvá.

Budapest, 2012. május 3.

Rimán Edina Dr. Kocsis Máté  
                          jegyző                                                           polgármester 



ALAPÍTÓ OKIRATOT
MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatalának 
2011.  október  15.  napjától  hatályos,  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító 
okirat bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. május 
3-án elfogadott módosítással egységes szerkezetbe foglalja a Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal,  mint  önállóan  működő  és  gazdálkodó 
költségvetési szervnek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: 
Ötv.) 38. § (1) bekezdése,  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 8.§-a és az 
ennek  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Kormányrendelet  5.§-a,  továbbá  a 
szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről  szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM 
rendelet alapján elfogadott tartalmi követelményeknek megfelelő alapító okiratát.

1.) Az alapító okirat 1. pontja „A költségvetési szerv neve” helyébe az alábbi szöveg 
lép:
„A költségvetési szerv 
Megnevezése:”

2.) Az alapító okirat 1. pontja „A költségvetési szerv telephelyei” helyébe az alábbi 
szöveg lép:

„1082 Budapest, Baross u. 59.
Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály (hrsz.:35232/A/26, 35232/A/20)

1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda (hrsz.:35211/A/1, 35211/A/3)

1082 Budapest, Német u. 25.
Humánszolgáltatási  Ügyosztály  Családtámogatási  Iroda,  Irattár  (hrsz.:35212/A/24, 
35212/A/26)

1084 Budapest, Víg u. 35. fszt. 12. és fszt./II.
Raktár (hrsz: 34921)

1083 Budapest, Práter u. 60.
Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály anyakönyvi részleg (hrsz.:35728/18/A/1, 
35728/18/A/195)

1084 Budapest, Déri M. u. 3. 
Hatósági Ügyosztály (hrsz.: 34924/A/24)

1083 Budapest, Práter u. 63.
Raktár (hrsz. 36122/A/1)



1084 Budapest, Rákóczi tér 3.
Tervtár (hrsz.: 34899/A/1)

1082 Budapest, Kisfaludy u. 28./A
Irattár (hrsz.: 35670/A/1)

1082 Budapest, Kisstáció u. 5.
Kisebbségi Önkormányzat (hrsz: 35604/A/3)

1082 Budapest, Harminckettesek tere 2. fszt 2.
Józsefváros újság Szerkesztősége (hrsz: 35635/A/35)”

3.) Az alapító okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül:
„A költségvetési szervhez rendelt más, önállóan működő költségvetési szerv :

1086 Budapest, Teleki L. tér 1-10. Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat”

4.) Az alapító okirat 3. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül:
„A  költségvetési  szervhez  rendelt  más,  önállóan  működő  költségvetési  szervek 
tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, és az államháztartás 
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet alapján az irányító szerv 
által meghatározott körben a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátása.”

5.) Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
TEÁOR szám:            8411        Általános közigazgatás
Szakágazat  szám:  841105  Helyi  önkormányzatok,  valamint  többcélú  kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége
főtevékenység:
841126   Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

522003  Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
700000  Üzletvezetési, vezetési tanácsadás 
750000 Állategészségügyi ellátás  
841112Önkormányzati jogalkotás 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel  
862231  Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

A költségvetési szervnek vállalkozási tevékenysége nincs.



6.) Az alapító okirat 5.  pontja „A költségvetési szerv illetékességi területe” helyébe 
az alábbi szöveg lép:

„5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:”

7.) Az alapító okirat 6.  pontja „A költségvetési  szerv   irányító szervének neve és 
székhelye” helyébe az alábbi szöveg lép:

„6. A költségvetési szerv  irányító szervének megnevezése és székhelye”

8.) Az alapító okirat 7.  pontja az alábbiak szerint módosul:
„7.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
A  költségvetési  szerv  gazdálkodási  besorolása  szerint önállóan  működő  és  gazdálkodó 
költségvetési  szerv,  saját  költségvetéssel  rendelkezik,  önálló  gazdálkodási  jogköre  és 
felelőssége van, alaptevékenységét önállóan látja el.”

9.) Az alapító okirat 8.  pontja az alábbiak szerint módosul:
„8. Vezetőjének megbízási rendje:

A polgármesteri hivatal vezetője az Ötv. 36.§ (2) bekezdése szerint a jegyző.
A jegyzőt az Ötv. 36. § (1) bekezdésének, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi  CXIX.  törvény  247.  §-ban  foglaltaknak  megfelelően  nyilvános  pályázat  alapján  a 
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki. A 
kinevezés időtartama határozatlan.
A költségvetési szerv vezetője a képviseleti jog gyakorlója.”

10.) Az alapító okirat 9.  pont „a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. tv.” helyébe az alábbi szöveg lép:

„a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXIX. törvény”

Záradék:
Jelen módosító okirat tartalmában megfelel a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat  Képviselő-testülete  163/2012.  (V.  03.)  számú  határozatával  elfogadott 
egységes szerkezetű alapító okiratnak.

Jelen módosító okirat 2012. május 4-től hatályos.

Budapest, 2012. május 3.

Rimán Edina Dr. Kocsis Máté
                          jegyző           polgármester


