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Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

1.  Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

1.1. A  fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes 
törvények módosításáról szóló  2019.  évi CX. törvény  1  §-a, a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
működésének egyszerűsítésével összeftiggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló  360/2019. 
(XII.  30.)  Korm. rendelet  199.  §-a, és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló  86/2019.  (IV.23.) Korm. rendelet  62/A.  §-a alapján a 

települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amelyek az építésügyi 
igazgatási feladatok ellátását biztosítják,  2020.  március 1-jén az állam ingyenes használatába 

kerül, építésügyi hatósági feladatokat  2020.  március  1.  napjától nem lát el a Polgármesteri 

Hivatal.  A  Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) ezt a változást át kell 

vezetni, ezért vált szükségessé a módosítás. Az Építésügyi Irodán található nyolc álláshely 

megszűntetésre kerül. 

1.2.  Az SZMSZ módosításának másik oka, hogy a Polgármesteri Hivatalban Új szervezeti egység 
kerül kialakításra, a Polgármesteri Kabinethez tartó Közösségi Részvételi Iroda. Az Iroda által 
ellátott feladatok: 

A  Közösségi Részvételi Iroda feladata a Józsefvárosi Önkormányzat állampolgári részvételi 

programjainak koordinálása és szakmai felügyelete, az Önkormányzat közösségi programjainak 
szervezése, valamint az ezekkel kapcsolatos kommunikációs feladatok szervezése. 

• az önkormányzati dolgozók és választott képviselők képzése, tájékoztatása és támogatása 
a részvételi működés elsajátításában és megvalósításában; 

• együttműködés a szakpolitikai területek részvételi programjainak előkészítésében és 
megvalósításában és az ágazatok, szakpolitikák közötti párbeszéd elősegítése; 

• részvételi, kapcsolatépítő és tájékoztató programok megvalósítása és koordinálása a 
józsefvárosi lakosság körében az oktatás, a közösségfejlesztés és a közösségszervezés 
módszereivel; 

• közösségi események szervezése; 

• az önkormányzat hivatalos és közösségi rendezvényeinek előkészítése, szervezése és 
lebonyolítása, együttműködve a megfelelő szakmai terület ügyintézőjével; 

• kommunikációs tevékenység ellátása, sajtóanyagok és háttéranyagok készítése, 

• az iroda tevékenységével kapcsolatos sajtófigyelés, sajtó részéről érkező megkeresések 
koordinálása; 

• ügyfélfogadási feladatok ellátása. 

A  Közösségi Részvételi Iroda felállítására, valamint a Hivatalban fennálló egyéb létszámigény 

megoldására az állományi létszám  4  fővel kerül növelésre, valamint a Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységeinek létszáma közötti üres álláshely átcsoportosításával kerül megoldásra. 

A  Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma  286  fő, az Építésügyi Iroda nyolc létszámának 
megszűnése, valamint a négy fő létszámbővítés figyelembe vételével az engedélyezett létszám 

282  főre változik. 

A  létszámnövekedés költségigénye eFt-ban: 
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Illetmény  (9  havi) 11 700 

szochó  17,5  % 2 048 

Cafetéria  (10  havi) 

 

668 

Járulék 

 

217 

Mind a létszánmövekedés, mint pénzügyi fedezet a Polgármesteri Hivatal  2020.  évi 
költségvetési tervezetében szerepel. 

1.3. 2020.  március  1.  napjától a gazdasági vezető a Költségvetési Ügyosztályba tagozódóan 
látja el feladatait, egyben vezeti a Költségvetési Ügyosztályt. 

Az Építésügyi Iroda megszűnésével, az új szervezeti egység, a Közösségi Részvételi Iroda 
létrehozásával, valamint a Gazdasági vezetővel kapcsolatos változást az előterjesztés  1.  sz. 
melléklete — a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódása - tartalmazza. 

2. Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

2.1. A 2019.  december  19.  testületi ülésen a Képviselő-testület  191/2019.  (XII.19.) sz. 
határozatában az alapító okirat módosításáról döntött új telephely bejegyzése miatt. Ennek 
indoka az volt, hogy az építésügyi hatósági feladatok kiszervezése miatt szükségessé vált a 
Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájának a Hivatal épületén kívül történő elhelyezése. Az 
elhelyezésre a  1083 Budapest,  Práter  u. 60.  földszinti,  35728/18/A/1  hrsz-ú és  35728/18/A/195 
irodahelységként nyilvántartásba vett önkormányzati tulajdonú ingatlanok kerültek kijelölésre. 

A  Képviselő-testület  191/2019.  (XII.19.) sz. határozatával elfogadott Alapító okirat 
módosításának  1.3.2.  pontja szerint a költségvetési szerv telephelye(i): telephely megnevezése  9. 
pontjában bejegyzésre került  „1083 Budapest,  Práter  u. 60.  (hrsz:  35728/18/A/1  és 
35728/18/A/1 95)  "telephely. 

Javasoljuk a határozat  4  a) pontját visszavonni, tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület 
14/2020. (1.30.)  sz. határozata, valamint  Budapest  Főváros Kormányhivatala és az 
Önkormányzat között létrejött megállapodás alapján a  1083 Budapest,  Práter  u. 60  sz. ingatlan 
ingyenes használatba nem került átadásra. 

Javasoljuk a határozat  4 d)  pontjának visszavonását, melyben a képviselő-testület előzetes 
kötelezettséget vállalat az a) pontban foglalt helyiség működési, fenntartási költségeire  2020. 
évtől határozatlan időre a Polgármesteri Hivatal költségvetésében — önként vállalat feladat — 
évente  1.500  e  Ft  összegben az önkormányzat működési bevételei terhére. 

Javasoljuk továbbá a határozat  5.  pontjának visszavonását, melyben a képviselő-testület a 
telephely takarítási munkáinak ellátására vonatkozó vállalkozói szerződés módosításáról döntött, 
tekintettel arra, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
között nem került sor vállalkozói szerződés módosításának aláírására. 

A  fentebb hivatkozott,  6/2019-M  számú alapító okirat módosítás és az egységes szerkezetű 
alapító okirat a  Magyar  Államkincstár részére beküldésre került.  A Magyar  Államkincstár a 
módosított Alapító Okiratot végzéssel visszaküldte, azt nem vette nyilvántartásba, így a 
módosítás nem lépett hatályba. 

Tekintettel arra, hogy a  6/2019-M  számú alapító okirat módosítással elérni kívánt cél  (1083 
Budapest,  Práter  u. 60.  földszinti,  35728/18/A/1  hrsz-ú és  35728/18/A/195  irodahelységek új 
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telephelyként történő kialakítása) nem valósult meg szükséges a  6/2019-M  számú alapító okirat 
módosítás visszavonása. 

A  fent kifejtettekre tekintettel javasoljuk a  6/2019-M  alapító okirat módosítás ne kerüljön 
ismételten benyújtásra a  Magyar  Államkincstár részére. 

2.2.  Az Alapító Okirat módosítása az építésügyi igazgatási tevékenység  2020.  március  01. 
napjától történő kiszervezése miatt szükséges, mivel az alapító okirat tartalmazza a költségvetési 
szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése pontban a  044310 
Építésügy igazgatása kormányzati funkciót, melyet törölni szükséges. Továbbá a  Magyar 
Államkincstár jelzése alapján miszerint a külön címen szereplő telephelyeket külön sorban kell 
szerepeltetni az alapító okirat  1.3.2.  táblázatában a  3.  sorban két címmel szereplő telephelyek 
külön sorokban történő feltüntetése vált szükségessé. Az alapító okirat  4.4  pontban szereplő 
kormányzati funkciók az alábbi funkciókkal kerülnek kiegészítésre 

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

011220 
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

042180 Állat-egészségügy 

H. A  beterjesztés indoka 

A  döntés a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. 

HI. Döntés célja és pénzügyi hatása 

A  döntés célja a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának a felülvizsgálata, 
módosítása a hatékony és szabályszerű működés biztosítása érdekében.  A  négy fő 
létszámnövekedés pénzügyi hatása  2020.  évben:  14.633,0  ezer Ft-tal növekszik a Polgármesteri 
Hivatal költségvetése, melynek fedezete a  2020.  évi költségvetési tervezetben szerepel. 

(V. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület hatásköre az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  9.  §  b)  és az 
Mötv.  67.  §  (1)  bekezdés  d)  pontján, valamint az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. 
törvény  8.  §  (1)  bekezdés  b)  pontján alapul. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

Melléklet: 1.  sz. melléklet: Szervezeti és Működési Szabályzat  2.  sz. melléklete 

2. sz. melléklet alapító okiratot módosító okirat 

3. sz. melléklet módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  jóváhagyja a határozat  1.  sz. mellékletét képező - Polgármesteri Hivatal belső 
szervezeti tagozódása - mellékletet  2020.  március  01.  napi hatályba lépéssel, és 
felkéri a polgármestert és a jegyzőt annak végrehajtására. 
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2. visszavonja a képviselő-testület  191/2019.  (XI1.19.) sz. határozat  4.  a)  4. d.)  és  5. 
pontját. 

3. elfogadja, hogy a  Magyar  Államkincstár végzésére tekintettel az Önkormányzat nem 
nyújtja be ismét a  6/2019-M  alapító okirat módosítást. Egyidejűleg elfogadja a 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosító okiratot és a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot, a határozat  2.  számú mellékletében foglalt 
tartalommal, melyek a  Magyar  Államkincstár által történő törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzés napjával lépnek hatályba. 

4. felhatalmazza a polgármestert a határozat  3.  pontjában meghatározott alapító okiratot 
módosító dokumentum aláírására és a  Magyar  Államkincstár esetleges hiánypótlási 
felszólításának teljesítésére azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozattal 
nem lehet ellentétes és az alapító okiratot lényegi — helyreigazítási kérdésnek nem 
minősülő — kérdésekben nem módosíthatja. 

Felelős:  1.  pont esetében polgármester és jegyző,  2-4.  pont esetében polgármester. 

Határidő:  1.  és  2.  pont esetében  2020.  február  27.,  a  3-4.  pont esetében: a törzskönyvi bejegyzés 
napja. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Költségvetési Ügyosztály 

Budapest, 2020.  február 

Törvényességi ellenőrzés: 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 

    

    

    

    

Pik()  András 
polgármester 
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A  POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ  SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA 





előterjesztés  2.  sz. melléklete 

Okirat száma:  6/2020-M 

Módosító okirat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal által  2016.  április  01.  napján 
kiadott,  5/2015-E  számú alapító okiratát az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény 
8/A.  §-a alapján —  ..../2020. (11.27.)  KT.  határozatra figyelemmel - a következők szerint 
módosítom: 

1.  Az alapító okirat  1.3.2.  pontja az alábbiakra módosul: 

 

telephely megnevezése telephely címe 

1 

 

1082 Budapest, Baross utca 66-68. 
(hrsz.:35211/A/1,35211/A13) 

2 

 

1082 Budapest,  Német utca  25.  (hrsz.:35212/A/24, 
35212/A/25,35212/A/26) 

3 

 

1084 Budapest,  Víg utca  35.  fszt.  12.  (hrsz:  34921) 

4 

 

1084 Budapest,  Víg utca  35.  fszt./11 (hrsz:  34921) 

5 

 

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

6 

 

1084 Budapest,  Víg utca  32.  (hrsz.:  34944/0/A/1, 
34944/0/A/2, 34944/0/A/3, 34944/0/A/4, 
34944/0/A/6) 

7 

 

1082 Budapest,  Kis Stáció utca  5. (35604/A/3) 

 

8 

 

1084 Budapest, József utca 15-17. (hrsz: 
35218/0/A/4) (közös használatú a Józsefvárosi 
Józsefvárosi Gazdálkodási Közponz Zrt-vel) 

9 

 

1084 Budapest  utca 17-19. ( hrsz: 35217/A/1; 
35217/A/3;  35217/A/4;35217/A/16.) 
(közös használatú a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Közponz Zrt-vel) 

Az alapító okirat  4.4.  pontjába foglalt táblázat  12.  sora elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek 
számozásának értelemszerű megváltozásával.  A 4.4.  pontban foglalt táblázat kiegészítésre kerül a 
következő sorokkal: 

2. sor 011220  Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
13.sor 042180  Állat-egészségügy 

3. Az alapító okirat  4.6.  pontja törlésre kerül. 

Jelen módosító okiratot törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Budapest,  "időbélyegző szerint" 

P.H. 

Pikó  Andras 
polgármester 





előterjesztés  3  sz. melléklete 

Okirat száma:  7/2020-E 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  8/A.  §-a alapján a  Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A  költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

Ll. A  költségvetési szerv 

1.1.1.megnevezése:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
1.1.2.rövidített neve: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

1.2. A  költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1.Angol nyelven:  Mayor's Office of  Józsefváros  Local Government of the Eighth District 
of Capital Budapest 

1.2.2.Francia nyelven:  Maine de la  Municipalité  de  le Huitieme  Arrondissement  Józsefváros 
de la  Capitale  Budapest 

1.2.3  Német nyelven:  Bürgermeisteramt  der  Selbstverwaltung  Józsefváros  in der  Achten 
Bezirk  von  Haupstadt  Budapest 

1.3. A  költségvetési szerv 

1.3.1.székhelye:  1082  Budapest,VIII. kerület Baross utca  63-67. 

1.3.2.  telephelye(i): 

 

telephely megnevezése telephely címe 

  

1082 Budapest, Baross utca 66-68. 
(Insz.:35211/A/1,  35211/A/3) 

2 

 

1082 Budapest,  Német utca  25. 
(hrsz.:35212/A/24,  35212/A/25, 35212/A/26) 

3 

 

1084 Budapest,  Víg utca  35.  fszt. 12.  (hrsz: 
34921) 
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1084 Budapest, Víg utca  35.  fszt./IL (hrsz: 
34921) 

5 

 

1084 Budapest, Rákóczi ter 3. (hrsz.: 
34899/B/1) 

6 

 

1084 Budapest, Víg utca 32. (hrsz.: 
34944/0/A/1, 34944/0/A/2, 34944/0/A/3, 
34944/0/A/4, 34944/0/A/6) 



7 

 

1082 Budapest,  Kis Stáció utca  5. (35604/A/3) 

 

8 

 

1084 Budapest, József utca 15-17. (hrsz: 
35218/0/A/4)  (közös használatú a Józsefvárosi 
Józsefvárosi Gazdálkodási Közponz Zrt-vel) 
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1084 Budapest Német utca 17-19. ( hrsz: 
35217/A/1; 35217/A/3;  35217/A/4;35217/A/16.) 
(közös használatú a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Közponz Zrt-vel) 

2. A  költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A  költségvetési szerv alapításának dátuma:  1990. 09.30. 

2.2. A  költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  84.§ (1)  bekezdése {az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm. rendelet (a 
továbbiakban Avr.)  13.§ (1)  bekezdés a) pont} . 

2.3. A  költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.3.1.megnevezése:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 

2.3.2.székhelye:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

3. A  költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A  költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
3.1.1.megnevezése:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

 

testülete 

3.1.2.székhelye:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

4. A  költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A  költségvetési szerv közfeladata:  A  Mötv.  84.§ (1)  bekezdése értelmében: 

„A  helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a 
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével 
es  végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös 
önkormányzati hivatalt hoz létre.  A  hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, 
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában." 

4.2. A  költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

2 



841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A  költségvetési szerv alaptevékenysége: az Önkormányzat működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátása, valamint a közterület-felügyeleti és kerékbilincselési feladatok. 

4.4. A  költségvetési szerv ala tevéken sé ének kormányzati funkció szerinti  me  elölése: 

 

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

 

1 011130  
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 

2 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége 

3 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

4 013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

5 016010 
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

6 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

 

7 016030 Állampolgársági ügyek 

 

8 031030 Közterület rendjének fenntartása 

9 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

10 041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás 

11 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

12 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

13 042180 
Állat-egészségügy 

14 047110 Kis-és nagykereskedelem igazgatása és támogatása 

15 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 
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4.5. A  költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefváros közigazgatási területén a székhelyén és a telephelyein a közhatalmi tevékenység 
ellátása. 

5. A  költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A  költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  A  polgármesteri hivatal vezetője a Mötv. 
81.§ (1)  bekezdése szerint a jegyző. 
A  jegyzőt a Mötv.  82.  § (I) bekezdésének, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011.  évi CXCIX. törvény  247. §-ban  foglaltaknak megfelelően nyilvános pályázat alapján a 
polgármester nevezi ki.  A  kinevezés időtartama határozatlan.  A  jegyző felett a polgármester 
gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat. 
A  költségvetési szerv vezetője a képviseleti jog gyakorlója. 

5.2. A  költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek  o  iszon a: 

 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

 

közszolgálati jogviszony 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló  2011.  évi CXCIX. 

törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló  2012.  évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény 
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