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Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

A Magyaľország helyi önkormányzatairő|sző|ő 2011. évi CLX4XIX. tcirvény (továbbiakban
Mcitv.) több ütemben módosította az l990. évi LXV. torvény (otv.; által móghatározott ön-kormányzati rendszeľt. Ennek jelentős állomása vo|t 2013.január i. napja, ímikor az Ötv.legtcibb rendelkezése hatályon kíviil helyezésľe került és a Mötv. vonatkozó rendelkezései
vették źtt ęzekhelyét'

A ťentiek miatt sztiksegessé vált aKépviselő-testület Szervezetiés Mfüödé sí Szabá|yzatának
Lljjáalkotása, arne|y a]apian a Képviseiő-testtilet 2.913 május 22-i ii|ésénúj SZMSZ-t alkotott(Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuárosi Önkormányzatźnak a Kěpviselő-testület és

Ěft ĺ"{Ł:ľŁ"ľT

zorr s/ril ,o M,r!r, j

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máte polgarmesteľ

A képviselő-testületi ülés időpontJa' z@

Táľgy: Javaslat a Képviselő.testü|et és Szervei Szervezeti és Működési SzabáIyz atárő|
sző|ó 25/20|3. N.27.) rendelet, va|amint a Polgáľmesteri Hivata| Szeľvezeti és Műkiidé.
si Szabályzatának és Alapítĺó okiľatának módósítására

A napiľendet nyílt ülésen kell táľgyalni,
szav azattobb s é g s züks é g e s

Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság
Humánszolgáltatási Bizottság véleményeżi X

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és a Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testti| etnek az e l őterj esztés megtárgyalását.



Szervei Szervezeti és Működé si Szabá|yzatźxőI szőlró 25l2OI3. (v .27 .) onkormányzati rende-
lete).

A Képviselő-testiilet 20812013. (v ,29. ) számú határozatźtban úgy döntött, hogy a JóHír Kft.
2013.junius 1-jétől ellatja többęt kozött a koľábban a Polgármesteri Hivata| á|tal ellátott ön-
kormźnyzati feladatok közül a Jőzsefváros című hivatalos kiadvánnyal kapcsolatos feladato-
kat és az önkormányzati honlap mtĺködtetésével kapcsolatos t.eladatokat.

A Képviselő-testtilet 307l20I3. (VII'17.) hattrozata alapján csatlakozni kívánt a Bursa Hun-
garíca Felsőoktatásí onkoľmźnyzati osztöndíjpályázat2OI4. évi fordulój ához.Ezzel kapcso-
latban szükségessé váIt Humánszolgá|tatási Bizottság eljárása, amely hatáskörökkel való fel-
ruházást tesz sztiksé ge s sé .

II. A beterjesztés indoka

A Képviselő-testület fent nevesíteÍt határozatai elkerülhetetlenné tették a Képviselő-testülęt
SZMSZ-ének, a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének és Alapító okiratának a feladat és ha-
tás köľö ket éri ntő dö nté s ekhe z v aIő ho zzáígazítás źú..

Másrészt az elmúlt hónapok tapasńa|ata alapján kisebb jelentőségű, a gyakoľlat során észlelt
változások áty ezetése is indokoltt á v á|t.

ilI. Tényállás

A Képviselő-testülęt SZMSZ-e, a Polgáľmestęľi Hivatal SZMSZ-e és Alapító okiľata az on-
kormtnyzati és hivatali műkodését gerincét alkotják.

Minden jelentősebb hatásköri, feladatköri módosítás ezek adminisďratív jellegű konigálását
teszi szükségessé.

A meghozott Kt. határozatok miatt a működési alapdokumentumok jelenleg nincsenek össz-
hangban a Képviselő-testület május óta hozott egyes szervezeti és műkodési dontéseivel'

Iv. Jogszabályikiirnyezetismertetése

Az SZMSZ módosításaľa vonatkozőan a Képviselo-testület hatásköľe a Mötv. 53' $ (1), va-
lamint 42' s I. és 2' pontján, az alapítő okiľat módosítására vonatkoz őan az á||an.lháztartásrő|
sző|ő 2011. évi CXCV. törvény 1Átrt.) 8 $ (5) bekezdésén, a Polgármesteri Hivatal Szerveze-
ti és Működési Szabá|yzatának elfogadásáľa vonatkoz őan azÁht. q. $ (1) bekezdés a) pontján
alapul.

v. Diintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Az önkormányzati és hivatali sZMsZ, valamint az Alapítő okiľat kisebb jelentőségű, foleg
technikai jellegű módosítások miatt kerül módosításľa.

A Jóhír Kft. szeľepvállalása miatt az eddigi hivatali feladatellátást, illetve a Haľminckettesek
tere 2. fsń.2. szám a|atti helyiség átadását a dokumentumokon át kell vezetni, a Polgármes.
teri Hivatal iĺgyrendjéből ki kell venni azonrészeket, amely feladatok tekintetében a Kft. iár
el.

A Buľsa Hungarica Felsőoktatási onkoľmźnyzati osztöndíjpáIyázat 2OI4. évi foĺdutójában
va|ő Észvétel miatt a Humánszolgáltatási Bizottság hatásköre is bővülne a hasonló jetlegtĺ
p ály ázatok feletti döntések tekintetében'

Az előterjesztések taľtalmi elemei ťrnomításra kerülnének, így többek között a döntés pénz-
ügyi hatáselemzését is az előterjesztésnek kellene tartalmaznia, Ez lényegében az önkor-



mányzatí dontések rövid, kozép és hosszútávu hatásait elemezné annak éľdekében' hogy
me ga|ap ozott đöntések születhes senek.

ellenőrzéséhez nélktilözhetetlen -
az előteľjesńési tagolás közepén,

A jogszabźtlyok felsorolása _ amely a jegyző töľvényességi
nem képezi az e|őterjesztések szeľves részét, ęzért az nem
hanem a v égén kapna helyet a jövőben.

vI. A diiľĺés célja, pénzügyÍ hatása

A döntés cé|ja a korábbi Kt. döntésekkel összefiiggő éľtelemszeľű technikai módosítások
átv ezetése, valamint technikai j elle gű módo sítások átvezetése.

A dontés pénzügyi vonzattalnem jáľ.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől ahatátozati javaslat és a mellékelt rendelet elfosadá-
sát.



Ha'rÁnoz.łTl JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

l. a Polgármesteri Hivata| Szervezeti és Mfüödési Szabály zatánakaz előterjes ztés 2.
szźlmu mellékletét képezó módosítását elfogadj a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013' szeptembeľ 18.

2. felkéľi a polgáľmestert és a jegyzőt a Polgármesteľi Hivata| Szervezęti és Műkcj-
dé si S zab á|y zat e gy s ég es szerkezetb e fo g 1 alt iĄ p éIdány ának a|áír ásár a.

Felelős : polgármest er, jegy zo
Hatáĺidő: 2013. szeptember 19.

3. az eloteľjesztés 3, számu mellékletét képezo Polgáľmesteľi Hivatal Alapító okira-
tát Módosító okiľatot, valamint az előteľjesńés 4. számumetlékletét képező, mó-
dosításokkal egységes szerkęzetbe foglalt Alapító okiratot 2013' szeptembeľ l9-i
hatá|yb a lépé s s el elfo gadj a'

Felelős: polgármesteĺ
Hataľidő: 2013. szeptember 18.

4. felkéľi a'polgármesteľt és a jegyzot a 3. pont a|apján elfogadott Alapító okiratot
Módosító okirat valamint egységes szetkezetbeĺoglalt,tlapĺto okiľat a|áirásfua.

Felelos : polgármest er, jegy zo
Határidő: 2013. szeptembeľ 19'

A d tintés vé gľehaj tá sát v égző szerv ezeti egys é g : J egy zői Kab inet

Budapest, 2013. szeptember ,, 
.. . . . .. ,,

polgĺírmester

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina

f,

ĺ^.\/
-{"v1 bq,,/

aljegyzł5
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A kihiľdetés módja: kiftiggesztés

A kihiľdetés napja:

az előterjesztés ]. melĺéklete

Riman Edina

jegyző

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefu áľosi Onk ormánvzat

... 120|3. (.....) iinko rmányzati rendelete

a Képviselő.testiilet és Szervei Szeľvezeti és Műkiidési Szabály zatáról| sző|ő 25120|3. N.27.,)
tinkoľmányzati rendelet módosításáľól

Budapest Fővaros VIII. keľiilet Józsefuárosi onkorm tnyzat Képviselő-testtilete az A|aptotvény 32.
cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint aMagyarország helyi önkormányzatairő| sző|ő 2O1|' évi
CLXXXX. törvény 53. $ (1) bekezdésében kapott ťe|hata|mazás a|apján az a|ábbirendeletet alkotia
meg:

1.$ A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Műköđési Szabá|yzatfuő| szóIó 25l2O|3' (v.27.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) ,,A KÉPVISELo-ľEsľÜLETNEK AZ 

^LLANDÓBIZoTTSÁGOKRA ÁľnuHÁzoTT HATÁSKÖREI'' cimú 4.metlékletében a Váľosg azdátkodá-
si és PénzĹigyi Bizotts ág fe|adat- és hatáskörének számo zźľ;a ugy váItozik, hogy az ,,l .I . véIeménye-
zi,, szoveg helyébe ,, ],2' véleményezi,,, aZ ,,l.2. javaslatot tesz, vagy kezdeményezi,, szoveghelyé-
be,,].3, javasĺatot tesz, vagy kezdeményezi,'szovęg lép, az,,l.3. egyéb,,szöveg he|yébe,,1'4,
egyéb,, Szciveg |ép azza|,hogy az ezt követő felsorolások számozása a fentieknek megfelelően érte-
lemszerúen módosul.

2.$ Az R. ,,A rÉpvĺspI-o-ľpsľÜrETNEK AZ ÁI-ra.Noi BIZoTTSÁGoKRA
ÁľnuHÁzoTT HATÁSKOREI'' címu 4.mellékletében a Humánszolgáltatási Bizottság feladat- és
hatáskore az a|ábbi hatásköľrel esészĺil ki :



,'2.].10. a humánszolgáItatósi tárgyú _ nem kizórólagos képviselő-tesĺületi hatáskarbe tartozó -,

onkormónyzati feladatellótást szotgáló pályázatok kiírásáróĺ és a póĺyázatok eĺbíráĺásáľól, a páĺyá-
zati osszegek pályázók kozĺ;tti meghatározásáróĺ. ''

3.$ Äz R. ,,A rÉpvlspro-ľpsrÜrETNEK A PoLGÁRMESTERRE ÁľnuHłzoľľ
HATÁSKoREI'' megnevezéstĺ 5. mellékletének ,,]7' Az átmeneti gazdálkodással kapcsolatos ha-

tásköľe.',, szcivegľész utáni, a 17 . pont á|ta| tarta|mazott szovege hatá|yátveszti.

4.$ Az R. 6. számú melléklete helyébe az a|ábbi szöveg lép:

,, 6. melléklet a .../2 0 I 3. (....,..) iinkormdnvzati ľendelethez

E L (j T E RJ E s Z T É s E K RE N D J E E S TARTA L MI K o VE T E L pĺ r ľv y r l

1. TARTALMI KOVETELMENYEK

]. ]. Eĺőzmények (ugytorténet) ismeľtetése, kĹilönös tekintetteĺ a tlźmában hozott korábbi danté-

selcre, illetve azok megvalósulására és hatasaira azzal, hogy az aktuális áttapot jettemzése nem ré-
sze az előzménynek. (az előterjesztés I. pontja, ,,Eĺőzmények,,)

].2. Annak ismertetése, hogy miéľt szül<séges az előteľjesztés és a dÓntés meghozatalą az adott üĺé-

sen (az előterjesztés II. pontja, ,,A beterjesztés indoka,,)

],3. Az ügy dantĺtshozáshoz szükséges - előzménynek nem minősťiĺő, aktuális ólĺapotot leíró - tény-

óllásának minimáIis ismertetése, ameĺy azonban taľtalmazza az osszes, a dontés meghozatalához

szülĺséges tényt és ądatot, kl;lönasen az érintett vaglontárgyak vagl vagyonĹig1lletek pontos megha-

tórozását és leírását (az előterjesztés III. pontja, ,,Tényállási adatok,,)

].4. A dantés tąrtalmánakrészletes ismertetése (az eĺőterjesztés IV. pontja, ,,A dontés tartalmának
ľészletes ismertetése,, )

].5. Annak ismertetése, hogy a dc;ntés miĺyen onkormányzati feĺadatot és célt szolgál, miéľt előnyös
az onkormányzat számáľa, milyen pénzügyi vonzata van. Ez a pont tartaĺmazz a pénzüg1li hatás-

elemzést is, amely _ értelemszeriÍen - utal a danés rövid-, kÓzép-, és hosszútávú pénzügyi hatására'



ismerteti a gazdaságossógi szómítást, valamint felsoľoĺja a pénzügyi és gazdasági kockázati ténye-
zőket (az előterjesztés V. pontja, ,,A dontés célja, pénzügyi hatása,,)'

].6. Az ügyben alkalmązott jogszabályi rendelkezések téteĺes ismertetése két csoportra oszrva'. aZ
első csoportba a hatóskat mególlapító jogszabályok, a második csoportba a dcjntés tartaĺmát meg-
határozó (anyagi) jogszabáIyok tartoznak. Ezen pontban kell ismertetni az üggyel kapcsolatos jogvi-
tákat, eljórásokat (az előterjesztés VI. pontja, ,,Jogszabályi kornyezet',).

].7. A határozati javaslatban egyéľtelmíĺen megfogalmazott és a végrehajtás szempontjából ellenő-
rizhető feladatok, hątdridők, valamint végrehajtásértfelelős személy(ek) megjelalése.

].8. Rendeletąlkotás esetén melĺékletben csatolandó a rendelet-tervezet szÓvege, valamint a ielenle-
gi hatályos szabdlyozás ĺźs a javasolt módosítós 2 hasábos osszehasonlítása.,,'

5.$ Az R. 8. sz. mellékleténęk 8.4. pontjában ,,a Józsefslórosi Kulturális és Sport Kiemelĺen KÔz-
hasznú Nonprofit Kft. teljes tevékenységének támogatása', szclvegľész helyébe a ,,Jóhír Józsefvárosi
Média, Rendezvény és Gaĺéľia Kozpont Közhasznú Nonprofit Kft. teljes tevékenys,égének támogatá-
.lA,, Szöveg kerül.

6.$ Az R. 10. sz. me]lékletének f, pont 5. alpontjában szeľeplő ,,Józsefvárosi Kulturális és Spoľt
Nonprofit Kfi.,' szoveg helyébe a,,Jóhír Józsefvarosi Média, Rendezvény és Galéria Kozpont Kc;z-
hasznú Nonprofit Ęft.,, szoveg|ép.

7. $ Ez a renđelet 2013. szeptembeľ ZO-án lép hatályba és a hatá|yba lépését követő napon hatá|yát.

veszti.

Buđapest 2013. szeptember

Rimán Edina

jegyző

Dľ' Kocsis Máté

polgármester



Az előterjesztés 2. számú melléklete

A Polgármesteri Hivata| az á|lamhánartásről szóló 20|1. évi CXCV. töľvény l0.$ (5) bekez-désére, valamint az á|Iamháńartásrő|sz,oló tĺjrvény végľehaj tásárő| szőiő 36b/20l 1. (XII.3l.)Korm. ľendelet 13.$ (5) bekezdéséľe figyelemme| a1oą/2}13' (v.22.) Képviselő-testületi
hattrozattal elfogadott Szervezeti es Mĺk-ĺidési Szabály zata (atovabbiaĹban: Szabály zat) azalábbiak szerint módosul:

1. ASzabźiyzat4.5, g) pontja hatá|yátveszti'

2. A Szabályzat I. számű melléklete _ mely a Polgármesteri Hivatal Alapító okiľatát
tarta|mazza - az A|apítő okiľat módosításával éľteĺems zeruenmódosul.

3. A Szabá|yzat3, számu mellékletének |'2,6' pontjában az ,,ellátja a Jőzsęfváros Ú3sag
szeľkesztésével, kiadásával kapcsolatos feladĺokĺ'' szövegrész törlésľe került.

4. A Szabá|yzat 3. számu melléklete 1'2.7' pontjában aZ ,,aktualizźija awwwjozsefvaros.hu honlapot, valamint kapcsolódó Facebook oldalakat,, szövegrész
törlésľe keľül.

A Szabá|yzat l. sz..függelék 
',Polgármesteľi Kabinet ügyrendje,' részben a ,,sajtóľefe-ľens, Józsefváros újság szerkesztési feladatait ellátó-..f.,.n. fe|ad,atai,, cím utáni

! 2.6 pontja (,,el|átja a Jőzsefváros Újsag szeľkesztéséve], kiadásával kapcsolatos fe-ladatokat'') és 1.2,7. pontja (,,aktua|izáljá a www..iozsefvaros.hu honlapot, valamint
kapcsolódó Facebook oldalakat'') töľlésľe kertil.

A Szabtllyzat I. sz. 
-fuggelék ,,Jegyzői Kabi1et Ĺigyľendje'' részben a ,,3 jc) Az iigyin-

téZő feladatkorei A Hivatal üzemeltetésévęl kapcšôlatos feladatellátásáért ŕ.lďő, u*u-intézők _ 2 fó!, szövegľészt kovető 2.Ęlpo"rjábu" u ,Jó'..fu,í.*;.. új,ą S,.,-
kesztőségének (l082 Bp', Harminckettesek i","ž,y, szoiłgresztorlésre kerül.

5.

6.



Az előterjesztés 3. számú melléklete

ALAPÍTó OKIRATOT
nĺóoosÍľo orrn,ł.r

Az á||amháńaľtásról szőIő 2011. évi CXCV. töľvény 8.$-a, a törvény végľehajtásárőI szőIő
368/2011. (XII' 31.) Kormányrendelet 5.$-a, továbbá a szakfeladatľendrőlż s az áI|amhźntaľ-
tási szakágazati rendről szóló 5612011. (XII. 31.) NGM rendeletben foglaltak a|apján a2013.
május 23-tő| hatályos egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okirat az a|ábbiakszerint módosul.

|.) 
^z 

alapítĺí okirat 1. pontjának haľmadik bekezdése helyébe a kłivetkező sztiveg
lép:

''A 
költségvetési szerv telephelyei:

l082 Budapest, Baľoss u. ó6-68. (fusz.:352l1l N|, 35211/ N3)

1 082 Budapest, Német u. 25 . (hĺsz. :3 52|2 l Nf4, 3 52I2l Al25, 3 5fI2/ A/26)

1084 Budapest, Víg u' 35. fsn'' 12. és fsĺ./II. (hľsz: 3492|)

1084 Budapest, Rákóczi tér 3. (hľsz.: 34899lBl|)

1084 Budapest, Víg u' 32. (hľsz.: 3494410lAl1, 34g44lO/N2, 34944/OlN3, 34944l)lAl4,
34944/0tAt6)

l082 Budapest, Kisstáció u. 5. (35604lN3)"

2.) 
^z 

alapító okiľat 10. pontja helyébe a ktivetkező sztiveg lép:

,,10. A feladat e||átását szolgáló łinkoľmányzati vagyon:

1082 Budapest, Baľoss u.63-67. (hĺsz.: 35235l859 m2)

1082 Budapest, Baľoss u' 66-68' (hrsz.:352|ĺlNl 532m,,352|I/A/3 47 m2\

1 082 Budapest, Német u, 25 . (hrsz':352l2lV24 96 m2 , 352I2l N25 41mf , 352I2l N26 15
m')

1084 Budapest, Víg u. 35. fsú.. |2. alatti27 m2 és fsn".lII. sztmalatti l I m2 (Itsz: 34921)

l 084 Budapest, Rákóczi tét 3 . (hĺsz' : 3 4899 lB l 1 82 m2)

10,8! ludaľest, Víg u.32, (hĺsz.: 34944l0lNI 43 mf ,34944l0lv2 44 m2,34944lOlN3 3|
m", 34944101N4 24 m,,34944101N6 g40 m2)

1082 Budapest, Kisstáció u' 5. (35604lN3 146 m2)



A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testül et á|ta| alkotott rendeletekben meghatáro-
zott szabá|yok irányadóak.''

Záradék:

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Polgármesteľi Hivata| - a Képviselő-testület
?04l?0|3, (v,2?.) szćlmuhattrozatával elfogadoĺ.Ĺ - egységes alapító okiratánaĹ modosítását a
Budapest Főváľos VIII. Kerület Józsefvaľosi onko,,aný,ut Képviselő-testülete a ...l2O|3.
(IX. 1 8' ) számú határ o zatáv a| 20 1 3, szeptember I 9 -i hatá||y a| hagyta j őv a.

Budapest, 20|3. szeptembeľ ,, ,,.

Riman Edina
jegyzó

Dľ. Kocsis Máté
polgármester
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Az előterjesztés 4. számú melléklete

ALAPÍTO oKIRAT
módosításokkal egységes szerke zetben

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzatKépviselő-testülete a2O|3. szep-
tembeľ 18-an elfogadott módosítással egységes szerkezetbe foglalja a Budapest Főváros VIfu.
kerület Józsefuarosi Polgármesteľi Hivatal, mint önállóan mrĺködő és gazdálkodó kciltségve-
tési szeľvnek a Magyarország hetyi onkormźnyzataiľól szóló 201I. évi CLX)O(IX. tv. (a
továbbiakban: Mötv.) 84. $ (l) bekezdése, azá||anhárartásról sző|ő2011. évi CXCV. tor-
vény 8.$-a, és az ennek végrehajtásaról szóló 36812011. (X[. 31.) Kormányrendelet 5.$-a,
továbbá a szakfeladatrendľől és az á||amhánatási szakágazati rendről sző\ő 56120ll. (XII.
31.) NGM rendelet aIapján elfogadott tartalmi követelményeknek megfelelő alapító okiratát.

I. A kökségvetési szerv

Megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerüĺet Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (rövidített
neve,. Józsefváros i P ol górme steri Hivatal)

Székhelye: l082 Budapest, Baross u.63-67.

A költségvetési szerv telephelyei:

1 082 Budapest, Baľoss u. 66-68. (Ítĺsz. :3 52I 1 / A/ 7, 3 5f1 I l Al 3)

1082 Budapest, Német u. 25. (fusz':35212/N24, 352I2lA/25, 352|2lA126)

l084 Budapest, Víg u. 35. fsń..12' és fszt./Il. (hľsz: 3492I)

l084 Budapest, Rákóczi tér 3. (hĺsz': 34899lBlI)

1084 Budapest, Víg u. 32. (hĺsz.: 3494410lAlI, 34944lolAl2, 34g44lolAl3, 3494410lAl4.
34944t0/N6)

1082 Budapest, Kisstáció u. 5' (35604lN3\

2. A ktiltségvetési szerv létľehozásáľól rende|kező határozat száma:

A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének
53 /2004. (II. 1 9.) sztmu hatátozata

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

A Mötv' 84.$ (1) bekezdése éľtelmében:
,,A helyi önkormányzat képviselő-testtilete az önkormtnyzat mrĺködéséve|, valamint a

polgármester vagy a jegyzo feladat- és hatásköľébe tartoző ügyek döntésre való elokészítésé-
vęl és végrehajtásával kapcsolatos feladatok e||átásárapolgármesteri hivatalt vagy kozös ön-
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8411I7
8411r8
841r24
841121
841154
890441
890442

890443

kormányzati hivatalt hoz létľe. A hivatal közľeműkö dlk az önkoľmány zatok egymás közotti,
valamint az áL|ami szervekkel történő együttműködésének összehangolá,ábu,.,|

4. A költségvetési szeľv alaptevékenysége:

TEÁOR szám: 8411 Általános kőzigzzgatáls
Szakágazat számz 841105 Helyi iinkoľmányzatok, valamint tiibbcélú kistéľségi táľsulá-
sok igazgatási tevékenysége

főtevékenység:
8 4|126 Onko rm án y zatok és társ ulás o k á |talán os vé gľehaj tól igazgatás i tevékenys é ge

750000 Állategészségügyi ellátás
841II2 onkormanyzati jogalkotás
84]]14 országgyűlésiképviselővóIasztásokhozkapcsoĺódótevékenységek
841 1 ] 5 onkormónyzati képviselőválasztósokhoz kapcsotódó tevékenystgek
84] I1ő orszógos és helyi nemzetiségi önkormányzati váląsztásokhőz käpcsolódó tevé-

kenységek
Eur óp ai p arĺ ame nt i képv i s el őv ál as zt ós o kho z kap c s o ĺ ó dó t ev é ke ny s é ge k
or s z á go s é s he lyi nép s z av az ás ho z kap c s o ĺ ó dó t ev é ke ny s é ge k
TerĹileti általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Helyi nemzetiségi onkoľmán y zatok ígazgatási tevékenysége
Az önkorm tny zati vagyonnal v a|ó gazđá|ko dás sal kapcso lato s fel adatok
Rĺivid időtaľtamú közfoglalk ońatás
Foglaĺkoztatást heĺyetĺesítő támogatásra jogosuĺtak hossząbb időtartamú koz-
fogIaIkoztatása
Egyéb közfo glalk oztatás

A költségvetési szervnek vállalkozási tevékenysége nincs.

5. A kökségvetési szerv illetékessége, mííködési köre:
Budapest Fővaros VIII. kertilet Józsefuáľoskozigazgatási teniletén a székhelyén és a telephe-
lyein a közhatalmi tevékenység ellátása.

6. A kiiltségvetési szeľv iľányító szeľvének megnevezése és székhelye:

Budapest Főváľos VIII. keľtilet Józsefvárosi Önkorm ányzatKépviselő-testtilete;
l082 Budapest, Baľoss u.63-67.

7. A ktiltségvetési szerv gazdálkodási besoľolása:
A költségvetési szerv gazda\kodási besorolása szeľint önállóan múkĺidő é,s gazd,źikodó kolt-
ségvetési szeľv, saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdá|kodási jogkoie és felelőssége
van, alaptevékenységét önállóan |átja e|.

8. Vezetőjének megbízási ľendje:
A polgaľmesteri hivata|vezetője a Mötv. 81.$ (1) bekezdése szeľint a jegyző.
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A jegyzőt a Mötv. 82. $ (i) bekezdésének, valamint a kozszolgálati tisztviselőkĺől szóló
2011. évi CXCIX. törvény 247. $-ban foglaltaknak megfelelően .'ýil,,á,,o s pá|yázat a|apján a
p o l g árme s ter ne v e zi ki. A ki nev ezé s iđőtartarna határ o zatlan -
A költségvetési szerv vezetője a képviseletijog gyakoľlója.

9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó fog|alkoztatási jogviszony megielölése:
A költségvetési szerv dolgozói kĺjztisztviselők és egyéb munkaváliälók, akiknek jogviszony-
ára a kozszolgá|ati tisztviselőkĺol szóló 2OII, évi CXCX. törvény ľendelkezéseit kell alkal-
mazni.
Egyes fogla|konatottjai munkavállalói jogviszonyban állnak, akik tekintetében
vénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ľendelkezéseit kell alkalmazni.
Egyéb foglalkoztatásľa iľányuló jogviszo nyra aPolgáľi Töľvénykönyvről szóló
törvény (pl. me gbízási j o gvi szo ny) az ir ány adő .

10. A feladat e||áúását szolgáló łinkoľmányzativagyon:

1082 Budapest, Baross u. 63-67 . (hĺsz.: 35235 1859 m2)

1082 Budapest, Baľoss u. 66-68. (hĺsz.:352l1lNI 532m2,3521LlN3 47 mf\

1082 Budapest, Német u.25. (Itĺsz.:352lflAl24 96 m2,352I2lAl25 4Im2.352I2lA126 15
m")

1084 Budapest, Víg u. 35. fsú"' 12. a|atti27 m2 ésfszt.lII. számalatti 1 I m2 (bĺs,.34921\

1084 Budapest, Rákóczi tér 3. (hľsz.: 34899lBl1 82 m2)

1Qsi Budapest, Víg u^32. (hĺsz.: 34944lolNI 43 mf ,34944lolAl2 44 mf ,34g44l1lA/3 3I
m",34944/01N4 24 m"34944/01N6 g40 m2)

1082 Budapest, Kisstáció u. 5. (35604lN3 146m2)

A vagyon feletti rendelkezésľe a Képviselő-testtil et áItaI alkotott ľendeletekben meghataro-
zott szab áIyok iľanyadóak.

Záradékz
A Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefváľosi P.olgármesteri Hivatal egységes alapító okira-
tát Budapest Fővaros VIII' keľĹilet Józsefuarosi ÖnkormányzatKépviselő-tňttilete '',l 2O|3.
(IX. 1 8 . ) sztlmu határ ozatźlv a| 20 1 3' szeptembeľ 1 9 -i hatálly a| hagyta j ov a'

Budapest, 2013. szeptember I 9.

a munka tör-

l959. évi IV.

Riman Edina

jegyzó
Dľ. Kocsis Máté

polgármesteľ
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