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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi x
Humánszotgáltatási Bĺzottság vé|eményezi tr

Hatér ozati j av as|at a bizottság' száméLr a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnęk az e|íSterjesztés

mestáľsvalását.

Tisztelt Képvise|ő-testĺi let!

A tisztelt Képviseló-testiilet 2012. május 3-án |63ĺf012. (V. 03.) szźműhattrozatőxal módosította a
Polgiírmesteri Hivatal a|apítő okiraĺít.

A k<iltségvetési szervek töľzskönyvi nyilvántaľtástú vezetó Magyaľ Áilamkincstrár 01.TNY-635-
3120|2-50800l iktatószámú végzésében -20 napos hatráridő tűzésével- aközszo|gźt|ati tisztviselőkľől
sző|ő 201t. évi CXCIX. törvényi hivatkozĺás javíĹására szólította fel az onkormźnyzatot (egységes

szerkezetbe foglalt a|apitő okirat 8-9. pontja és a módosító okirat 9-l0. pontja).

2012. július l-jén hatályba|ép a munka tiiľvénykönyvéről szóló 20|2. évi I. töľvény, mely módosíüíst
át kell vezetni aza|apító okiraton.
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ĺAz önkoľmányzati szabályséľtési hatóság megszűnése okźtn az 1084 Budapest, Déľi Miksa utca 3.
sztlm a|atĺi, a Hatósági Ügyoszályhoztartoző irodahelyiségek a Polgáľmesteri Hivatal telephelyekćnt
töľténő szeľepeltetése a j övőben indokolatlan.

Indokolt továbbá -mivel mĺáľ megsztint a Polgrármesteri Hivatalhoz rendelt mas, önál|óan mĺiködő
költségvetési szerv tekintetében apénajgyi-gazđasági feladatok ellátĺása- aza|apítő okirat 5. pontjának
módosítása (A költségvetési szerv illetékessége, működési tertilete).

Az źt|larnháztartásról szóló 201l. évi CXCV. törvény 8.$ (l) b) pontja szerint a helyi önkormĺányzati
költségvetési szerv alapítiísaľa a helyi önkoľm:ĺnyzat jogosult.
A helyi önkoľmĺínyzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 3E.$ (l) bekezdése a|apjźn a Képviselő-
testiilet hatásköľébe tartozik az ĺjnkoľmiĺnyzat miiködésével, va|amint az źi|amĘazgatási üryek
döntésre való előkészítésével és végrehajtrásával kapcsolatos feladatok e||étásfua szolgáló
polgármesteri hivatal létrehoása.
Az a|apitő okiratban a módosítĺás kivastagított, dőlt bettĺs sztiveggel olvasható.

Fentiek okán kérem a Polgrármesteľi Hivatal mellékelt módosító okiratainak, valamint az egysĘes
szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadasát.

Határozati javas|at

A Képvise|ő-testület úgy dönt' hogy

|.) az ŕitalra alapított és fenntaľtott Budapest Fovĺáros VIII. keľület Józsefuiíľosi onkormányzat
Polgiáľmesteri Hivatala a|apitő okiratát a Magyaľ Államkincstĺír 01-TNY-635 -3l20|2-5o8o0l sámú
hiánypótlásának megfeleloen 2012. július 16-i hatállyal módosítja ahatározat 1. saámú mellékletét
képező módosító okirat szerint.

f.) u áita|a a|apitott és fenntartott Budapest Fővráros VIII. kerĹilet Józsefoárosi onkoľmanyzat
Polgáľmesteľi Hivatala a|apítő okiratát 2012. július 16.i hatállya| a hatfuozat f. számű mellékletét
képezó módosító okiratnak megfelelően módosítja.

2.) felkéri a polgáľmestert, hogy ahatttrozat mellékletét képező módosító okiratokat és ahatározat3.
számimellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt ďapító okiratot írjaa|źĺ.

Hatĺíridő: 2012. július 1 3.
Felelős: polgáľmesteľ

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Jogi Csopoľt

Budapest, 2012. |úlnius 25.

Törvényességi ellenőrzés :

Rimĺán Edina
jegyzi5
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ALAPÍTo oKIRAToT
ľĺólosÍľó orn.ĺ.r

Az ái|amháztartásról sző|ő 2011. évi CXCV. töľvény 8.$.ą a törvény végrehajüísárő| sző|ő
368/201I. (xil. 31.) Koľmányľendelet 5.$-a, továbbá a szakfeladatrendről és az
ái|amhélztatási szakágazati rendľő| sző|ő 56/2011. (xIL 31.) NGM rendeletben foglaltak
a|apján a 20|I. október l5-től hat.ĺlyos egységes szeľkezetbe foglalt alapítő okirat az a|élbbiak
szerint módosul.

1.) Az alapító okiľat 8. pontja az a|á.}biak szeľint mĺídosul:

,,8. Vezetőjének megbízásĺ ľendje:
A polgáľmesteri hivatal vezetóje azow.36.s (2) bekezdése szeľint ajegyző.
A jegyzőtazÖtv.36. $ (l) bekezdésének, valamint aközszo|gálati tisztviselőkről sző|ó20I|.
évi CXCIX. töľvény 247. $-ban foglaltaknak megfelelően nyilvános pźiyőnat a|apjän a
Budapest Főváros VIII. Keľiilet Józsefráľosi onkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki. A
kinevezés időtaľtama hatźtr ozat|an.
A költségvetési szeľv vezetője a képviseletijog gyakorlója.''

2.) Az atapító okirat 9. pont ,,a kiiztĺsztvise|ők jogállásáľól szóló 1992. évi xxIIL
tv.'' helyébe az alábbĺ sztiveg lép:

',a 
közszo|gálati tisĺviselőkľőI sző|ő 20 1 1 . évi CXCIX. töľvéný'

3.) 
^z 

alapító okiľat 9. pont ,,a Munka Tiiľvénykönyv 1992. évi XXII. tiiľvény'o
helyébe az a|ábbi sziiveg lép:

,,a munka tiiľvénykönyvéľől sző|őfllf. évi I. törvény''

Záradékz

A Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmányzatPo|gármesteri Hivata|a a|apító
okiratát Budapest Főváros VIII. KeľĹilet Józsefuáľosi onkorm źnyzat Képviselő-testiilete a
.../20|2, (vil. 05.) szźtműhatározatátva|2012.július |6.hatáú|yal hagýajóvá.

Budapest, 2012. jttlius 6.

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmester



ALAPÍTó oKIRAToT
ľĺóoosÍľó oxn'a.r

Az éilamhźztaľĺísľól sző|ő f}|l. évi CXCV. tiiľvény 8.$-ą a törvény végrehajtásáról szóló
368ĺ20|1. (XII. 31.) Kormányrendelet 5.$-a, tovźtbbá a szakfeladatľendről és az
źi|amhőztartźlsi szakágazati rendľől sző|ó 56/f011. (XII. 31.) NGM rendeletben foglaltak
a|apján a 20II. októbeľ ls-től haüílyos egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat az a|élbbiak
szerint módosul.

1.) Az alapító okiľat 1. pont ,,Megnevezése: Budapest Főváľos VIII. kerĺilet
Józsefvárosi onkormńnyzat Polgáľmesteľi Hivatal (ľtivĺdített neve: Budapest
Józsefváľosi onkoľmányzat Po|gáľmesteľĺ Hivatal)'' helyébe az a|ábbi sziiveg
|ép:

Megnevezése: Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi Önkorményzat Polgármesteľi
Hivatala (riividített neve: Józsefuáľos Polgáľmesteri Hivatala)

2.) 
^z 

alapító okiľat 1.) pontjábőil az a|ábbi szöveg tłiľ|ésľe kerĺil:

1084 Budapest, Déri M. u. 3.
Hatósági Ügyosztály Szabálysértési Iľoda (hrsz: 34924)

3.) Az a|apító okiľat 5. pontjábó| az a|ábbi sziiveg tiirlésľe keľül:

,,és a költségvetési szervhez rendelt más, önállóan miĺkiidő kiiltségvetési szeľvek tekintetében
azirényítő szerv által meghatározott körben apéruugyi-gazdasági feladatok ellátása.''

Záradék:

A Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuárosi onkoľmányzatPo|gärmesteľi Hivata|a a|apitő
okiratát Budapest Főváros VIII. Keľtilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete a
...120|2. (V[.05.) számílhatfuozatá.ľa|\ÜI2.július |6.batźi|ya|hagyta jóvá.

Budapest, 20l2. július 6.

Rimán Edina
jegyzó

Dr. Kocsis Máté
polgáľmeste



ALAPÍTó oKIRÁT
módosításokkal egységes szeľkezetben

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testii|ete a 2012. jtÍlius
5-én elfogadott mődosítĺíssal egységes szerkezetbe foglalja a Budapest Főváros VIII. keriilet
Józsefráľosi onkoľmányzat Po|gármesteľi Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó

kiiltségvetési szeľvnek a helyi önkoľmányzatokľól szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban:
otv.; lt. $ (1) bekezdése, azái|amhźztartásľól szóló 2011. évi CxCv. törvény 8.$-a, és az
ennek végrehajüísáról sző|ő 368/2011'. (Xil. 31.) Koľmányľende|et 5.$-ą továtbbá a
szakfeladatrendről és az á||amháztartźsi szakáąazati rendről szóló 5612011. (x[L 31.) NGM
ľendelet alapján elfogadott taľtalmi követelményeknek megfelelő a|apítő okiratát.

1. A kiiltségvetési szerv

Megnevezésez Budapest Fővlźros VIII. keriilet Józsefvórosi onkormdnyzat Polgdrmesteri
Hivatala (riiviďített neve: Jóuefvdrosí Polgóľmesteri Hivatal)

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

A kiiltségvetésĺ szerv telephelyeĺ:

1082 Budapest, Baross u. 59.
okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály (Itsz.:35232/ N26, 35f32l N20)

t082 Budapes! Baľoss u. 66-68.
Humánszolgő|tatasi Ügyosĺály Családtámogauísi Iroda (hľsz.:352IIlN|,352|I/N3)

1082 Budapest, Német u. 25.
Humánszolgőlrtatási Ügyoszt"ály Családüímogatĺási Iľoda, Irattár (hrsz.:352l2/N24,
35212/N26)

1084 Budapest Víg u. 35. fszt. lf. ésfszt.l[.
Raktĺár (hrsz:3492|)

1083 Budapest Práter u. 60.
okmányiľoda és Ügyfélszolgálati Ugyosnáiy anyakönyvi rész|eg (hrsz.:35728/|8lV1',
357f8ĺ18/N|95)

1083 Budapest Pľáter u. 63'
Raktĺár (fusz. 36122l N 1)

1084 Budapest, Rákóczi téľ 3.
Teľvtáľ (hľsz.: 34899 / NI)

1082 Budapest, Kisfaludy u.28.ĺA
Irattár (hľsz. : 3 567 0 / N I)
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1082 Budapest, Kisstáció u. 5.

Kisebbségi Önkormányzat (hrsz: 35604l N3)

l 082 Budapest, Haľminckettesek tere 2. fszt, 2.
Józsefuáros új ság Szerkesztősége (hrsz: 3563 5 / N35)

2. A ktiltségvetési szerv |étrehozásáľól ľendelkez ő batár ozat száma :

A Budapest Főváros VIII. KerĹilet Józsefuáľosi onkormányzat 53/2004. (II.l9.) számú
képv i se lő -testti leti hatźr ozat

3. A kiiltségvetési szerv j ogsza bályban megha tár ozott kiizfeladata :

ez oru. 3s.s (1) bekezdése éľtelmében:

,,A képviselő-testtilet egységes hivatalt hoz létľe - polgáľmesteri hivatal elnevezéssel _
az ö,nkormányzat működésével, valamint az éilamigazgatási tigyek döntésre való
előkészítésével és végľehajtásával kapcsolatos feladatok e||áúásfua. A polgáľmesteľi hivatal
e||éĺja a nęmzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatiĺľozott
feladatokat."

4. A költségvetési szeľv a|aptevékenysége:

TEÁOR szám: 8411 Általános kłizigazgatás
Szakágazat szám: 841105 He|yi önkoľmányzatot valamÍnt tiibbcé|ti kistéľségi
tá ľsu|ások igazgatási tevékenysége

frtevékenység:
841126 onkoľmányzatokés táľsulások általános végrehajtó igazgatásítevékenysége

522003 Parkoló, garézs iizemeltetése, fenntartása
700000 lJz|etvezetési' vezetési tanácsadás
750000 Á|lategészségugyi ellátás
84|I|2 onkoľmányzati jogalkotĺís
84lI24 Területiáltalánosvégľehajtó igazgatősitevékenység
84I|26 onkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatźsitevékenysége
84I|27 Helyinemzetiségiönkormányzatokigazgatźlsitevékenysége
84||54 Az önkormányzati vagyonnal va|ő gazdő|kodással kapcsolatos feladatok
84|192 Kiemelt áillamiésönkoľmányzatirenđezvények
841907 onkoľmányzatokelszámolásaiaköltségvetésiszerveikkel
86223| Fog|alkozás-egészségügyi alapellátrás
88920l GyeľmeĘóléti szolgáltatĺás

A költségvetési szervnek vá||a|kozźlsi tevékenysége nincs'



5. A kii|tségvetési szeľv ĺlletékessége, működési teľülete:
Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuáros kłĺzigazgatási területén a székhelyén és a
telephelyein a közhatalmi tevékenység ellátása.

ó. A ktiltségvetési szeľv ĺľányító szervének megnevezése és székhelye:

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete
1082 Budapest Baľoss u.63-67.

7. A ktiltségvetésĺ szerv gazdállkodási besoľolása:
A költségvetési szerv gazdá|kodźtsi besoľolása szerint önállóan míĺködő és gazdálkodó
ktlltségvetési szer\I) saját költségvetéssel rendelkezit önálló gazdéúkodási jogkiĺľe és

felelőssége van, alaptevékenységét iinállóan |őtja e|.

8. Vezetőjének megbízási ľendje:
A polgáľmesteri hivatal vezetője azow.36.$ (2) bekezdése szerint a jegyzó.
A jegyzőt az Otv.36. $ (1) bekezdésének, valamint a köazolgólati tisztviselőkrdl szóló 2011.

évi CXCD( törvény 247. ýban foglaltaknak megfelelően nyilvános pźiyźľ;at a|apján a
Budapest Főváros VIII. KerĹilęt Jőzsefválľosi Önkormányzat Képviselő-testiilete nevezi ki. A
kinevezé s időtartama hatźr ozat|an.
A költségvetési szerv vezetóje a képviseletijog gyakorlója.

9. Foglalko ztatottjairavonatkozó foglalkoztatási jogvÍszony megie|ölése:
A költségvetési szeľv dolgozói köztisztviselők és egyéb munkavállalók, akiknek
jogviszonyfua a kiizszolgúlatÍ tisztviselőkrdl szlíló 201I. évi CXCX. tiimény rendelkezéseit
kell alkalmazni.
Fog|alkoztatottainak jogviszonya lehet továbbá köza|ka|mazott, akikre a kiiza|kalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. ttiľvény azirényadő.
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, akik körére a munka
törvénykönyvérdl szlÍllí 2012. éví I. tiirvény rendelkezéseit kell a|ka|mazni.
Egyéb fogla|koztatásra irányuló jogviszonyľa a Polgáľi Törvénykiinyvľől szóló 1959. évi IV.
tiĺľvény (pl. megbízási jogviszony) u iľányadó.

Záradékz
Á Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzatPo|gźrmesteľi Hivata|a a|apítő
okiľatát Budapest Főváros VIII. Keriilet Jizsefuárosi onkoľmźnyzat Képviselő-testiilete .../
2012. (vIJ.05.) számú Ílatźrozatétva|2Dl2.jrilius |6-ihatéi|yal hagýajóvá.

Budapest, 2012. július 6.

Rimán Edina

jegyző

Dr. Kocsis Máté

polgáľmesteľ




