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Tárgy: Javaslat a Polgármesteri 
Hivatal Alapító Okiratá
nak módosítására és egy
séges szerkezetbe foglalá
sára 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
44/2008. (1.17.) sz. határozatával jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 

Az Országgyűlés a 2008. december 15-ei ülésén elfogadta a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényt. 

A törvényt 18. § (1) bek. értelmében a Polgármesteri Hivatal önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv lett, így szükségessé vált a Hivatal alapító okiratának 
módosítása. 

A Jogi Bizottság az alapító okiratot a soron következő ülésén megtárgyalja és 
véleményét a bizottság elnöke a képviselő-testületi ülésen szóban ismerteti. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alapító okirat módosítását és egységes 
szerkezetbe foglalását elfogadni szíveskedjék. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alapító Okiratának módosítását elfogadja 
és hozzájárul az egységes szerkezetbe foglalásához. 

Határidő: 2009. február 20.. 
Felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtásért felelős: Hegedűs Károly aljegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főoptályvezető 

Budapest, 2009. január 30. 

rejrbai L^jos 
Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 



Módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete kiadja - az 
államháztartás működési rendjéről 
szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. 
rendelet 10. § (4) bekezdésében, 
valamint a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény 4. íj
ában foglaltak alapján - a 
„Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala" Alapító 
Okiratát. 

1. Polgármesteri Hivatal 
(továbbiakban: Hivatal) neve: 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

Székhelye: Budapest X., Szent 
László tér 29. 

Telephelyei:Budapest X.,Bánya u. 35. 
Budapest X., Ihász u. 24. 
Budapest X., Szent László tér 2-4. 
Budapest X., Szent László tér 16. 
Budapest X., Ihász u. 26. (1/2 
tulajdoni hányad) 

2. Alapítás éve: 1990. 

3.Alapító szerv: Budapest Kőbányai 
Önkormányzat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
kiadja a „Budapest Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala" 
- az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. 88. § (3) bekezdés szerinti 
tartalmi követelményeknek megfelelő -
alapító okiratát. 

1. Polgármesteri Hivatal 
(továbbiakban: Hivatal) neve: 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

Székhelye: Budapest X., Szent 
László tér 29. 

Telephelyei:Budapest X., Bánya u. 35. 
Budapest X., Ihász u. 24. 
Budapest X., Szent László tér 2-4. 
Budapest X., Szent László tér 16. 
Budapest X., Ihász u. 26. (1/2 
tulajdoni hányad) 

2. Alapítás éve: 1990. 

3. Alapító szerv: Budapest 
Kőbányai  



önkormányzat 
Képviselő
testülete 

4. Jogelődje: Budapest 4. Jogelődje: Budapest 
Székesfőváros X. ker. Elöljáróság Székesfőváros X. ker. Elöljáróság 

Budapest Főváros X. Budapest Főváros 
ker. Tanács V.B. X. ker. Tanács V.B. 

Alapításkori elnevezés: Alapításkori elnevezés: 
Budapest Kőbányai Budapest Kőbányai 

Önkormányzat Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Hivatala 

5. Az irányító szerv neve: 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

székhelye: Budapest X., 
Szent László tér 29. 

5. Állami feladatként ellátandó 6. Jogszabályban meghatározott 
alaptevékenysége: közfeladata: 

a.) Meghatározó tevékenység a)Meghatározó tevékenység 
szakágazata: szakágazata: 

841105 Helyi 841105 Helyi 
önkormányzatok, önkormányzatok, val 
valamint többcélú amint többcélú 
kistérségi kistérségi társulások 
társulások igazgatási 
igazgatási tevékenysége 
tevékenysége 

751415 Önkormányzati, 751415 Önkormányzati, valamint 
valamint többcélú többcélú kistérségi 
kistérségi társulási társulási intézmények 
intézmények ellátó, ellátó, kisegítő 
kisegítő szolgálatai szolgálatai 

. Stü 
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b.) Alaptevékenységek szakfeladati b)Alaptevékenységek szakfeladati 
besorolás szerint: besorolás szerint: 

01403-4 Kisegítő 01403-4 Kisegítő 
mezőgazdasági szolgáltatás mezőgazdasági szolgáltatás 

22121-4 Lapkiadás 22121-4 Lapkiadás 
45202-5 Helyi közutak, 45202-5 Helyi közutak, 

hidak, alagutak létesítése és hidak, alagutak létesítése és 
felújítása felújítása 

55141-4 Üdültetés 55141-4 Üdültetés 
55231-2 Óvodai intézményi 55231-2 Óvodai 

közétkeztetés intézményi közétkeztetés 
55232-3 Iskolai intézményi 55232-3 Iskolai 

közétkeztetés intézményi közétkeztetés 
55241-1 Munkahelyi 55241-1 Munkahelyi 

vendéglátás vendéglátás 
63121-1 Közutak, hidak, 63121-1 Közutak, hidak, 

alagutak üzemeltetése, alagutak üzemeltetése, 
fenntartása fenntartása 

70101-5 Saját, vagy bérelt 70101-5 Saját, vagy 
ingatlan hasznosítása bérelt ingatlan hasznosítása 

75115-3 Önkormányzatok 75115-3 Önkormányzatok 
és többcélú és többcélú 
kistérségi kistérségi 
társulások társulások 
igazgatási igazgatási 
tevékenysége tevékenysége 

75116-4 Települési és 75116-4 Települési és területi 
területi kisebbségi kisebbségi 
önkormányzatok önkormányzatok 
igazgatási igazgatási 
tevékenysége tevékenysége 

75117-5 Országgyűlési 75117-5 Országgyűlési 
képviselőválasztáss képviselőválaszt 
al kapcsolatos ássál kapcsolatos 
feladatok feladatok 
végrehajtása végrehajtása 

75118-6 Önkormányzati 75118-6 Önkormányzati 
képviselőválasztáss képviselőválaszt 
al kapcsolatos ássál kapcsolatos 
feladatok feladatok 
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végrehajtása végrehajtása 
75167-0 Polgári védelmi 75167-0 Polgári védelmi 

tevékenység tevékeny* jég 
75184-5 " Város- és 75184-5 Város- és 

községgazdálkodási szolgáltatás községgazdálkodási 
75187-8 Közvilágítási szolgáltatás 

feladatok 75187-8 Közvilágítási 
feladatok 

75192-2 Önkormányzatok 75192-2 Önkormányzatok 
és többcélú és többcélú 
kistérségi kistérségi 
társulások társulások 
elszámolásai elszámolásai 

75196-6 Önkormányzatok 75196-6 Önkormányzatok 
és többcélú és többcélú 
kistérségi kistérségi 
társulások feladatra társulások 
nem tervezhető feladatra nem 
elszámolása tervezhető 

elszámolása 
80591-5 Oktatási célok és 80591-5 Oktatási célok és 

egyéb feladatok egyéb feladatok 
80111-5 Óvodai nevelés 80111-5 Óvodai nevelés 
80112-6 Sajátos nevelési 80112-6 Sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai igényű gyermekek óvodai 
nevelése nevelése 

80121-4 r 

Altalános iskolai 80121-4 Általános iskolai 
nappali rendszerű nevelés, nappali rendszerű nevelés, 
oktatás oktatás 

80122-5 Sajátos nevelési 80122-5 Sajátos nevelési 
igényű tanulók igényű tanulók 
nappali rendszerű nappali 
általános iskolai rendszerű 
nevelése, oktatása általános iskolai 

nevelése, 
oktatása 

80123-6 r 

Altalános iskolai 80123-6 Altalános iskolai 
felnőttoktatás felnőttoktatás 

80131-3 Alapfokú 80131-3 Alapfokú 
művészeti oktatás művészeti 

oktatás 
80214-4 Nappali rendszerű 80214-4 Nappali 

gimnáziumi rendszerű 
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nevelés, oktatás gimnáziumi 
nevelés, oktatás 

80511-3 Napköziotthoni és 80511-3 Napközi otthoni 
tanulószobai és tanulószobai 
foglalkozás foglalkozás 
(szorgalmi időben) (szorgalmi 

időben) 
80521-2 Pedagógiai 80521-2 Pedagógiai 

szakszolgálat szakszolgálat 
80541-0 Pedagógiai szakmai 80541-0 Pedagógiai 

szolgáltatás szakmai 
85121-9 Háziorvosi szolgáltatás 

szolgálat 85121-9 Háziorvosi 
85123-1 Kiegészítő szolgálat 

alapellátási 85123-1 Kiegészítő 
szolgáltatások alapellátási 

szolgáltatások 
85128-6 Fogorvosi ellátás 85128-6 Fogorvosi ellátás 

85129-7 Védőnői szolgálat 85129-7 Védőnői 
szolgálat 

85201-8 Állategészségügyi 85201-8 
tevékenység Állategészségügyi 

tevékenység 
85313-6 Gyermek- és 85313-6 Gyermek- és 

ifjúságvédelem feladatai ifjúságvédelem feladatai 
85318-1 Átmeneti 85318-1 Átmeneti 

elhelyezést biztosító ellátások elhelyezést biztosító ellátások 
85321-1 Bölcsődei ellátás 85321-1 Bölcsődei ellátás 
85323-3 Házi 85323-3 Házi 

segítségnyújtás segítségnyújtás 
85328-8 Egyéb szociális és 85328-8 Egyéb szociális 

gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekjóléti szolgáltatás 
85324-4 Családsegítés 85324-4 Családsegítés 
85326-6 Nappali szociális 85326-6 Nappali szociális 

ellátás ellátás 
85331-1 Rendszeres 85331-1 Rendszeres 

szociális pénzbeli ellátások szociális pénzbeli ellátások 
85332-2 Rendszeres 85332-2 Rendszeres 

gyermekvédelmi pénzbeli gyermekvédelmi pénzbeli 
ellátások ellátások 

85333-3 Munkanélküli 85333-3 Munkanélküli 
ellátások ellátások 

85334-4 Eseti pénzbeli 85334-4 Eseti pénzbeli 
A 
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szociális ellátások 
85335-5 Eseti pénzbeli 

gyermekvédelmi ellátások 
92142-0 Televízió 

műsorszolgáltatása 
92181-5 Művelődési 

központok, házak tevékenysége 

92401-4 Sportintézmények, 
sportlétesítmények működtetése 

92403-6 Diáksport 
92404-7 Sportcélok és 

feladatok 
93091-0 Fürdő és 

strandszolgáltatás 
92601-8 Máshová nem 

sorolt kulturális tevékenység 
92602-9 Máshová nem 

sorolt sporttevékenység 

6. A Hivatal tevékenysége: 

A Helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. alapján ellátja 
az önkormányzat működésével, az 
államigazgatási ügyek döntésre 
történő előkészítésével, a döntések 
végrehajtásával és a kisebbségi 
önkormányzatokkal kapcsolatos, a 
mindenkori hatályos jogszabályi 
rendelkezések alapján a feladat- és 
hatáskörébe utalt feladatokat. 

Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás. 
Önkormányzati intézményeket 
ellátó, kisegítő szolgálat 
/TEÁOR.7514/. 

szociális ellátások 
85335-5 Eseti pénzbeli 

gyermekvédelmi ellátások 
92142-0 Televízió 

műsorszolgáltatása 
92181-5 Művelődési 

központok, házak 
tevékenysége 

92401-4 " 
Sportintézmények, 

sportlétesítmények 
működtetése 

92403-6 Diáksport 
92404-7 Sportcélok és 

feladatok 
93091-0 Fürdő és 

strandszolgáltatás 
92601-8 Máshová nem 

sorolt kulturális tevékenység 
92602-9 Máshová nem 

sorolt sporttevékenység 

7. A Hivatal alaptevékenysége: 

A Helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. alapján 
ellátja az önkormányzat 
működésével, az államigazgatási 
ügyek döntésre történő 
előkészítésével, a döntések 
végrehajtásával és a kisebbségi 
önkormányzatokkal kapcsolatos, 
a mindenkori hatályos 
jogszabályi rendelkezések 
alapján a feladat- és hatáskörébe 
utalt feladatokat. 
Az önállóan működő 
költségvetési szerveket ellátó 
kiegészítő szolgáltatást végez 
(TEÁOR.7514). 
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7. A Hivatal működési területe: 

Budapest X. kerület közigazgatási 
határai 

8. A Hivatal j ogállása: 

A Hivatal jogi személy, önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerv, 
saját előirányzatai felett 
rendelkezni jogosult. 

9. Felügyeleti szerve: 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 

11 .A Hivatal vezetője: 

A Hivatalt a Képviselő-testület által 
kinevezett - a jogszabályoknak 
megfelelő képesítéssel rendelkező 
-jegyző vezeti. 

A jegyző gondoskodik az 

8.A Hivatal illetékességi területe: 

Budapest X. kerület 
közigazgatási határai 

9. A Hivatal jogállása: 

A Hivatal jogi személy, 
önállóan működő és 
gazdálkodó közhatalmi 
költségvetési szerv, saját 
költségvetéssel rendelkezik, 
önálló gazdálkodási jogköre és 
felelőssége van. 

10. A Hivatalt a polgármester a 
képviselő-testület döntései szerint és 
saját önkormányzati jogkörében 
irányítja. 

A polgármester - a jegyző 
javaslatainak 
figyelembevételével 
meghatározza a Hivatal 
feladatait az önkormányzat 
munkájának szervezésében, a 
döntések előkészítésében és 
végrehajtásában. A polgármester 
gyakorolja a jegyző felett az 
egyéb munkáltatói jogokat. 

11 .A Hivatal vezetője: 

A Hivatalt a Képviselő-testület 
által határozatlan időre 
kinevezett - a jogszabályoknak 
megfelelő képesítéssel 
rendelkező -jegyző vezeti. 
A jegyző gondoskodik az 

10. A Hivatalt a polgármester a 
képviselő-testület döntései szerint 
és saját önkormányzati jogkörében 
irányítja. 
A polgármester - a jegyző 
javaslatainak figyelembevételével -
meghatározza a Hivatal feladatait 
az önkormányzat munkájának 
szervezésében, a döntések 
előkészítésében és végrehajtásában. 
A polgármester gyakorolja a jegyző 
felett az egyéb munkáltatói jogokat. 
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önkormányzat működésével 
kapcsolatos feladatok ellátásáról. 
A Hivatal kezelésében levő 
ingatlanok tekintetében a 
rendelkezési jog gyakorlására - a 
mindenkor hatályos szabályok 
szerint - a jegyző jogosult. 
A jegyző a hatáskörébe tartozó 
ügyekben szabályozza a 
kiadmányozás rendjét, gyakorolja a 
munkáltatói jogokat a képviselő
testület hivatalának köztisztviselői 
tekintetében. 
A köztisztviselők tekintetében a 
kinevezéshez, a vezetői 
megbízáshoz, a vezetői megbízás 
visszavonásához, felmentéshez, és 
a jutalmazáshoz egyetértési jogot 
gyakorol a polgármester. 
A jegyző kinevezése határozatlan 
időre szól. 
A Hivatal képviseletére a jegyző 
jogosult, valamint az általa 
megbízott köztisztviselő és más 
meghatalmazott. 

12. A Hivatal tulajdonában, 
kezelésében, valamint használatában 
lévő vagyon és a felette való 
rendelkezési ioe a 

önkormányzat működésével 
kapcsolatos feladatok ellátásáról. 
A Hivatal kezelésében levő 
ingatlanok tekintetében a 
rendelkezési jog gyakorlására - a 
mindenkor hatályos szabályok 
szerint - a jegyző jogosult. 
A jegyző a hatáskörébe tartozó 
ügyekben szabályozza a 
kiadmányozás rendjét, 
gyakorolja a munkáltatói jogokat 
a képviselő-testület hivatalának 
köztisztviselői tekintetében. 
A köztisztviselők tekintetében a 
kinevezéshez, a vezetői 
megbízáshoz, a vezetői megbízás 
visszavonásához, felmentéshez, 
és a jutalmazáshoz egyetértési 
jogot gyakorol a polgármester. 
A jegyző kinevezése határozatlan 
időre szól. 
A Hivatal képviseletére a jegyző 
jogosult, valamint az általa 
megbízott köztisztviselő és más 
meghatalmazott. 

11. A Hivatalban foglalkoztatottak 
alkalmazása: 

- az ügyintéző, ügykezelő 
köztisztviselő tekintetében a 
köztisztviselőkről szóló 1992. 
évi XXIII. törvény alapján, 

- a fizikai munkakörben 
dolgozók tekintetében a 
Munka Törvénykönyvéről 
szóló 1992. XXII. törvény 
alapján. 

12. A Hivatal tulajdonában, 
kezelésében, valamint 
használatában lévő vagyon és a 
felette való rendelkezési iog a 
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mindenkor hatályos -
az önkormányzat vagyonáról, a 

vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló - rendelet alapján 
történik. 

A Hivatal kezelésében, 
használatában lévő korlátozottan 
forgalomképes felépítményes 
ingatlanok: 

Budapest X., Szent László tér 29. 
Budapest X., Ihász u. 24. 
Budapest X., Szent László tér 2-4. 
Budapest X., Szent László tér 16. 
Budapest X., Bánya u. 35. 
Budapest X., Ihász u. 26. 
41448 hrsz. (1/2 tulajdoni 
hányad) 

mindenkor hatályos az 
önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló -
rendelet alapján történik. 

A Hivatal kezelésében, 
használatában lévő korlátozottan 
forgalomképes felépítményes 
ingatlanok: 

Budapest X., Szent László tér 29. 
Budapest X., Ihász u. 24. 41447 
Budapest X., Szent László tér 2-4. 
Budapest X., Szent László tér 16. 
Budapest X., Bánya u. 35. 
Budapest X., Ihász u. 26. 
41448 hrsz. (1/2 tulajdoni hányad) 

A Hivatal használatában lévő 
vonatkozó pénzügyi jogszabályok 
szerint nyilvántartott ingó vagyon 
(tárgyi eszközök, berendezések). 

13. Ellátható vállalkozási 
tevékenység köre, és mértéke: 
Nincs. 

14. A Hivatalnak nincs jogi 
személyiségű szervezeti 
egysége. 

Jelen alapító okiratot Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 2009 ülésén a /2009. (...) 
számú határozatával hagyta jóvá. 
Egyben hatályát veszti a 44/2008. 
(1.17.) sz. határozattal jóváhagyott 
egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat. 

A Hivatal használatában lévő vonatkozó 
pénzügyi jogszabályok szerint 
nyilvántartott ingó vagyon (tárgyi 
eszközök, berendezések). 

13. Ellátható vállalkozási tevékenység 
köre, és mértéke: Nincs. 

Jelen alapító okiratot Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2008. január 17-ei 
ülésén a 44/2008. (1.17.) számú 
határozatával hagyta jóvá. 

9 



B u d a p e s t , 2008. január 17. 
Az Alapító képviseletében: 

Verrbai Lajos 

B u d a p e s t , 2009 
Az Alapító képviseletében 

Verbai Lajos 

Ellenjegyezte: Ellenjegyezte: 

Dr. Neszteli István Dr. Neszteli István 
jegyző jegyző 
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