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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
163/2009. (11.19.) sz. határozatával jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény (továbbiakban: törvény) - amely 2009. január l-jén lépett hatályba -
alapján az alapító okiratokat teljes körűen felül kellett vizsgálni. A törvény 
alapján az önkormányzatnak szervezeti szempontból felül kellett vizsgálnia a 
közfeladatok ellátásának módját, az általa alapított költségvetési szerveket a 
jogszabály alapján be kellett sorolnia, és ennek megfelelően 2009. június 1-jéig 
módosítania kellett az alapító okiratokat. 

A besorolás során meg kellett határozni a szerv tevékenységének jellegét, a 
közszolgáltató szerv fajtáját és a feladat ellátásához kapcsolódó funkciót. 

A törvény 18. § (1) bek. értelmében a Polgármesteri Hivatal önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv. 

A képviselő-testület a 2009. május 21-jei ülésén tárgyalta és fogadta el az 
intézmények alapító okiratait. Ennek megfelelően 2010. január l-jétől 
kezdődően megváltozik a szakfeladatok száma, megnevezése, valamint egyes 
intézményeknél bővülnek illetve csökkennek (változnak) a szakfeladatok. 

A fentiek alapján szükségessé vált a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
módosítása a megváltozott körülményekhez igazodva. A módosítás az alapító 
okirat 6. pontját érinti. 

Az előterjesztés mellékletét képezi az „Alapító okiratot módosító okirat", a 
hatályos és a módosított alapító okirat bemutatása kéthasábos szerkezetben, 
valamint a „Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat". 



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 Polgármesteri Hivatala 
Alapító Okiratának módosítását elfogadja és hozzájárul az egységes szerkezetbe 
foglalásához. 
Határidő: 2009. szeptember 25. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Dr. Korpái Anita osztályvezető 

Budapest, 2009. szeptember 14. 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 

Verb LI Lajos 
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Alapító okiratot módosító okirat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
módosítja - 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. §-ában foglaltak 
alapján - a 2009. február 19-én kiadott Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát. 

1. Az alapító okirat 1., 2., 3., 4. és 5. pontjai változatlanul maradnak. 

2. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi 6. pont lép: 

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Szakfeladata2009. december 31-éig 

a.) Meghatározó tevékenység szakágazata: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások igazgatási tevékenysége 

b.) Alaptevékenységek szakfeladati besorolás szerint: 

01403-4 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 
22121-4 Lapkiadás 
45202-5 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 
55141-4 Üdültetés 

r 

55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
55241 -1 Munkahelyi vendéglátás 
63121-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
70101-5 Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
75115-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége 
75116-4 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 
75117-5 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 

végrehajtása 
75118-6 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 

végrehajtása 



75167-0 Polgári védelmi tevékenység 
75184-5 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 
75187-8 Közvilágítási feladatok 
75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
75196-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra 

nem tervezhető elszámolása 
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 

r 

80111-5 Óvodai nevelés 
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános 

iskolai nevelése, oktatása 
80123-6 Általános iskolai felnőttoktatás 
80131-3 Alapfokú művészeti oktatás 

80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás 
80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi 

időben) 
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 
80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
85121-9 Háziorvosi szolgálat 
85123-1 Kiegészítő alapellátási szolgáltatások 
85128-6 Fogorvosi ellátás 
85129-7 Védőnői szolgálat 
85201-8 Állategészségügyi tevékenység 
85313-6 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 
85318-1 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 
85321-1 Bölcsődei ellátás 
85323-3 Házi segítségnyújtás 
85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 
85324-4 Családsegítés 
85326-6 Nappali szociális ellátás 
85331-1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 
85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 
85333-3 Munkanélküli ellátások 
85334-4 Eseti pénzbeli 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 

Szakfeladatai 2010. január 1-jei hatállyal: 

Alaptevékenységek szakfeladata 

412000 Lakó és nem lakó épület építése 
421100 Ut, autópálya építése 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
422200 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
429900 Egyéb m.n.s. építés 
431100 Bontás 
431200 Építési terület előkészítése 
432100 Villanyszerelés 
432200 Víz, gáz, fűtés, légkondicionáló-szerelés 
432900 Egyéb épületgépészeti szerelés 
433100 Vakolás 
433200 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
433300 Padló, falburkolás 
433400 Festés, üvegezés 
433900 Egyéb befejező építés m.n.s. 
439100 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
439900 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
494200 Költöztetés 
521011 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolás, kezelése 
521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
5 22140 Közúti j árművontatás 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
581100 Könyvkiadás 
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
581900 Egyéb kiadói tevékenység 
591112 Promóciós, reklámfilm, - videó gyártása 
602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 
639910 Sajtófigyelés 
649000 Egyéb pénzügyi közvetítés 
650000 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok 
661902 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 



681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
683200 Ingatlankezelés 
691020 Egyéb jogi tevékenység 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
712102 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata 
712109 Egyéb, hatósági eljarás érdekében végzett műszaki 

vizsgálat, elemzés 
712201 Összetétel, tisztaságvizsgálat, elemzés 
743000 Fordítás, tolmácsolás 
749010 Igazságügyi szakértői tevékenység 
801000 Személybiztonsági tevékenység 
812100 Általános épülettakarítás 
811000 Építményüzemeltetés 
813000 Zöldterület-kezelés 
841112 Önkormányzati j ogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi 

önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselő-választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulatok 
igazgatási tevékenysége 

841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége 

841133 Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841163 Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés 
841191 Nemzeti ünnepek programj ai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások 
841336 Megváltozott munkaképességű személyek 

foglalkoztatását elősegítő támogatások 
841361 Kis és középvállalkozások működési és fejlesztési 

támogatásai 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési elj árasainak 

lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 



841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások elszámolásai 
842152 Nemzetközi oktatási együttműködés 
84215 3 Nemzetközi kulturális együttműködés 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
842422 Igazgatásrendészet 
842425 Közlekedés rendészet 
842428 Bűnmegelőzés 
842429 Baleset megelőzés 
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatás, riasztás 
842533 Az óvóhelyi védelem tevékenységei 
854234 Szociális ösztöndíjak 
854236 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak 
881090 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása 

bentlakás nélkül 
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Ovodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
8 82124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, 

támogatások 



890216 Önkormányzatok ifjúsági kezdeményezések és 
programok, valamint támogatásuk 

890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és 
méltó időskor megteremtését célzó programok 

890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program és egyéb támogatása 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének 

támogatása 
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása 1-4. évfolyam 
852021 Altalános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása 5-8. évfolyamon 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 

nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4 évfolyamon 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 

nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8 évfolyamon 
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 

szakiskolai oktatása 9-10 évfolyamon 
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés 

megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 

r 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 

ellátása 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
856013 Fejlesztő felkészítés 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855935 Szakmai továbbképzések 
855937 Máshová nem sorolható egyéb felnőttoktatás 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység 
900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő 

tevékenység 



900300 Alkotóművészeti tevékenység 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások 

szervezése 
855200 Kulturális képzés 
910201 Múzeumi, gyűjteményi tevékenység 
890509 Egyéb, máshová nem sorolható közösségi, társadalmi 

tevékenységek támogatása 

r 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
562916 Üdülői, tábori étkeztetés 
562920 Egyéb vendéglátás 
931301 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység 

támogatása 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
812900 Egyéb takarítás 
812100 Általános épülettakarítás 
811000 Építményüzemeltetés 
813000 Zöldterület-kezelés 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak 

komplex támogatása 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni 

nevelése 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai 

tanulószobai nevelése 
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai 

tanulók tanulószobai nevelése 
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex 

tevékenységek és programok 
890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános 

tevékenység és programok 
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok 

életminőségét javító programok 



890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos 
helyzetű gyermekek, fiatalok részére 

856012 Korai fejlesztés, gondozás, 
856013 Fejlesztő felkészítés 
889101 Bölcsődei ellátás 
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó 

egyéb szolgáltatások 
Sóbarlang 

- Játszócsoport 
- Fejlesztő eszköz kölcsönzés 

855935 Szakmai továbbképzések 
855936 Kötelező felkészítő képzések 

r 

812100 Altalános épülettakarítás 
813000 Zöldterület-kezelés 

Kiegészítő tevékenységek szakfeladatai 

889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó 
egyéb szolgáltatások 

Sóbarlang 
- Játszócsoport 
- Fejlesztő eszköz kölcsönzés 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
562920 Egyéb vendéglátás 

Kiegészítő tevékenység arányainak felső határa: 5 % 

Kisegítő tevékenységek szakfeladatai 

812100 Általános épülettakarítás 
813000 Zöld terület kezelés 

r 

811000 Epítményüzemelés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (büfé) 
812900 Egyéb takarítás 

Kisegítő tevékenység arányainak felső határa: 5 % 

3. Az alapító okirat 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. pontjai változatlanul 
maradnak. 



Jelen módosító alapító okiratot Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. szeptember 24-ei ülésén a .../2009. 
(IX. 24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatával hagyta jóvá. 

B u d a p e s t , 2009. szeptember 24. 

Az Alapító képviseletében: 

Verbai Lajos 
polgármester 

Ellenjegyezte: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 



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. §-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.  

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. §-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 

4. Jogelődje: Budapest Székesfőváros X. ker. Elöljáróság 
Budapest Főváros X. ker. Tanács V.B. 

Alapításkori elnevezés: Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

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

székhelye: Budapest X., Szent László tér 29. 

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

a.) Meghatározó tevékenység szakágazata: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

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

b.) Alaptevékenységek szakfeladati besorolás szerint: 

3. Alapító szerv: Budapest Kőbányai Önkormányzat 

4. Jogelődje: Budapest Székesfőváros X. ker. Elöljáróság 
Budapest Főváros X. ker. Tanács V.B. 

Alapításkori elnevezés: Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

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

székhelye: Budapest X., Szent László tér 29. 

ó.Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Szakfeladata2009. december 31-éig 

a.) Meghatározó tevékenység szakágazata: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú, 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

b.) Alaptevékenységek szakfeladati besorolás szerint: 



01403-4 
22121-4 
45202-5 

felújítása 
55141-4 
55231-2 
55232-3 
55241-1 
63121-1 

fenntartása 
70101-5 
75115-3 

75116-4 

75117-5 

75118-6 

75167-0 
75184-5 
75187-8 
75192-2 

75196-6 

80591-5 
80111-5 

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 
Lapkiadás 
Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és 

Üdültetés 
Óvodai intézményi közétkeztetés 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi vendéglátás 
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 

Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
Önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége 
Települési és területi kisebbségi 
önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos 
feladatok végrehajtása 
Önkormányzati képviselőválasztással 
kapcsolatos feladatok végrehajtása 
Polgári védelmi tevékenység 
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 
Közvilágítási feladatok 
Önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 
Önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások feladatra nem tervezhető elszámolása 
Oktatási célok és egyéb feladatok 
Óvodai nevelés 

01403-4 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 
22121-4 Lapkiadás 
45202-5 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és 

felújítása 
55141-4 Üdültetés 
55231-2 r 

Óvodai intézményi közétkeztetés 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
55241-1 Munkahelyi vendéglátás 
63121-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 

fenntartása 
70101-5 Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
75115-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 

társulások igazgatási tevékenysége 
75116-4 Települési és területi kisebbségi 

önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
75117-5 Országgyűlési képviselőválasztással 

kapcsolatos feladatok végrehajtása 
75118-6 Önkormányzati képviselőválasztással 

kapcsolatos feladatok végrehajtása 
75167-0 Polgári védelmi tevékenység 
75184-5 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 
75187-8 Közvilágítási feladatok 
75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 

társulások elszámolásai 
75196-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 

társulások feladatra nem tervezhető 
elszámolása 

80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 



80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése 

80121-4 r 

Altalános iskolai nappali rendszerű nevelés, 
oktatás 

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

80123-6 Általános iskolai felnőttoktatás 
80131-3 Alapfokú művészeti oktatás 

80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás 
80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás 

(szorgalmi időben) 
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 
80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
85121-9 Háziorvosi szolgálat 
85123-1 Kiegészítő alapellátási szolgáltatások 
85128-6 Fogorvosi ellátás 
85129-7 Védőnői szolgálat 
85201-8 Állategészségügyi tevékenység 
85313-6 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 
85318-1 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 
85321-1 Bölcsődei ellátás 
85323-3 Házi segítségnyújtás 
85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 
85324-4 Családsegítés 
85326-6 Nappali szociális ellátás 
85331-1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 
85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 

80111-5 Óvodai nevelés 
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelése 
80121-4 Altalános iskolai nappali rendszerű nevelés, 

oktatás 
80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali 

rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 
80123-6 Altalános iskolai felnőttoktatás 
80131-3 Alapfokú művészeti oktatás 

80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, 
oktatás 

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

80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 
80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
85121-9 Háziorvosi szolgálat 
85123-1 Kiegészítő alapellátási szolgáltatások 
85128-6 Fogorvosi ellátás 
85129-7 Védőnői szolgálat 
85201-8 Állategészségügyi tevékenység 
85313-6 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 
85318-1 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 
85321-1 Bölcsődei ellátás 
85323-3 Házi segítségnyújtás 
85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 
85324-4 Családsegítés 
85326-6 Nappali szociális ellátás 



85333-3 
85334-4 
85335-5 
92142-0 
92181-5 
92401-4 

működtetése 
92403-6 
92404-7 
93091-0 
92601-8 
92602-9 

Munkanélküli ellátások 
Eseti pénzbeli szociális ellátások 
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 
Televízió műsorszolgáltatása 
Művelődési központok, házak tevékenysége 
Sportintézmények, sportlétesítmények 

Diáksport 
Sportcélok és feladatok 
Fürdő és strandszolgáltatás 
Máshová nem sorolt kulturális tevékenység 
Máshová nem sorolt sporttevékenység 

85331-1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 
85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli 

ellátások 
85333-3 Munkanélküli ellátások 
85334-4 Eseti pénzbeli 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 

Szakfeladatai 2010. január 1-jei hatállyal: 

Alaptevékenységek szakfeladata 

412000 Lakó és nem lakó épület építése 
421100 Út, autópálya építése 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű 

építése 
422200 Elektromos, híradás-technikai célú 

közmű építése 
429900 Egyéb m.n.s. építés 
431100 Bontás 



431200 r 

Építési terület előkészítése 
432100 Villanyszerelés 
432200 Víz, gáz, fűtés, légkondicionáló-szerelés 
432900 Egyéb épületgépészeti szerelés 
433100 Vakolás 
433200 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
433300 Padló, falburkolás 
433400 Festés, üvegezés 
433900 Egyéb befejező építés m.n.s. 
439100 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
439900 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
494200 Költöztetés 
521011 Egészségügyi stratégiai tartalékok 

tárolás, kezelése 
521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, 

kezelése 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 

fenntartása 
522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
522140 Közúti járművontatás 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
581100 Könyvkiadás 
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
581900 Egyéb kiadói tevékenység 
591112 Promóciós, reklámfilm, - videó gyártása 
602000 Televízió-műsor összeállítása, 



szolgáltatása 
639910 Sajtófigyelés 
649000 Egyéb pénzügyi közvetítés 
650000 Biztosítás, viszontbiztosítás, 

nyugdíjalapok 
661902 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 
683200 Ingatlankezelés 
691020 Egyéb j ogi tevékenység 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői 

tevékenység 
712102 Közúti közlekedési eszközök műszaki 

vizsgálata 
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett 

műszaki vizsgálat, elemzés 
712201 Összetétel, tisztaságvizsgálat, elemzés 
743000 Fordítás, tolmácsolás 
749010 Igazságügyi szakértői tevékenység 
801000 Személybiztonsági tevékenység 
812100 Általános épülettakarítás 
811000 Építményüzemeltetés 
813000 Zöldterület-kezelés 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek  



841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

841116 Országos, települési és területi kisebbségi 
önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselő
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz 
kapcsolódó tevékenységek 

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulatok igazgatási tevékenysége 

841127 Települési kisebbségi önkormányzatok 
igazgatási tevékenysége 

841133 Adó, illetékek kiszabása, beszedése, 
adóellenőrzés 

841163 Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati 

rendezvények 
841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások 
841336 Megváltozott munkaképességű személyek 

foglalkoztatását elősegítő támogatások 
841361 Kis és középvállalkozások működési és 

fejlesztési támogatásai 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési 

eljárásainak lebonyolításával összefüggő 
szolgáltatások 

841402 Közvilágítás 



841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. 
szolgáltatások 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai 

842152 Nemzetközi oktatási együttműködés 
842153 Nemzetközi kulturális együttműködés 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi 

kapcsolatai 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
842422 Igazgatásrendészet 
842425 Közlekedés rendészet 
842428 Bűnmegelőzés 
842429 Baleset megelőzés 
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatás, 

riasztás 
842533 Az óvóhelyi védelem tevékenységei 
854234 Szociális ösztöndíjak 
854236 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, 

ösztöndíjak 
881090 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb 

szociális ellátása bentlakás nélkül 
882000 Önkormányzati szociális támogatások 

finanszírozása 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúakjáradéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív 

alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási 



támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli 

ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési 

támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli 

ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889942 Önkormányzatok által nyújtott 

lakástámogatás 
889943 Munkáltatók által nyújtott 

lakástámogatások 
890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő 

programok, támogatások 
890216 Önkormányzatok ifjúsági 

kezdeményezések és programok, 



valamint támogatásuk 
890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, 

az aktív és méltó időskor megteremtését 
célzó programok 

890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program és egyéb 

támogatása 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
890506 Egyházak közösségi és hitéleti 

tevékenységének támogatása 
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
910501 Közművelődési tevékenységek és 

támogatásuk 
931204 Iskolai, diáksport tevékenység és 

támogatása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása 1-4. 
évfolyam 

852021 Általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása 5-8. 
évfolyamon 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai 
tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása 1- 4 évfolyamon 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai 
tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása 5-8 évfolyamon 



853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali 
rendszerű szakiskolai oktatása 9-10 
évfolyamon 

853212 Sajátos nevelési igényű tanulók 
szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai elméleti 
oktatás a szakképzési évfolyamokon 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelése, ellátása 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti 

ágban 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
856013 Fejlesztő felkészítés 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai 

oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855935 Szakmai továbbképzések 
855937 Máshová nem sorolható egyéb 

felnőttoktatás 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek 

komplex támogatása 
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység 
900200 Előadó-művészeti tevékenységet 

kiegészítő tevékenység  



900300 Alkotóművészeti tevékenység 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, 

kiállítások szervezése 
855200 Kulturális képzés 
910201 Múzeumi, gyűjteményi tevékenység 
890509 Egyéb, máshová nem sorolható közösségi, 

társadalmi tevékenységek támogatása 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
562916 Üdülői, tábori étkeztetés 
562920 Egyéb vendéglátás 
931301 Szabadidősport-(rekreációs sport-) 

tevékenység támogatása 
931903 Máshová nem sorolható egyéb 

sporttámogatás 
812900 Egyéb takarítás 
812100 Általános épülettakarítás 

r 

811000 Epítményüzemeltetés 
813000 Zöldterület-kezelés 
931102 Sportlétesítmények működtetése és 

fejlesztése 
931903 Máshová nem sorolható egyéb 

sporttámogatás 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és -

támogatása 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 



932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi 

tevékenység 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek komplex 

támogatása 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, 

programjainak komplex támogatása 
855911 Altalános iskolai napközi otthoni nevelés 
855914 Altalános iskolai tanulószobai nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi 

otthoni nevelése 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános 

iskolai tanulószobai nevelése 
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, 

szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése 
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó 

általános, komplex tevékenységek és 
programok 

890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását 
célzó általános tevékenység és programok 

890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok 
és családok életminőségét javító 
programok 

890115 Speciális tehetséggondozó programok 
hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok 
részére 

856012 Korai fejlesztés, gondozás, 
856013 Fejlesztőjelkészítés 



889101 Bölcsődei ellátás 
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához 

kapcsolódó 
egyéb szolgáltatások 

Sóbarlang 
- Játszócsoport 
- Fejlesztő eszköz kölcsönzés 

855935 Szakmai továbbképzések 

855936 Kötelező felkészítő képzések 
812100 Általános épülettakarítás 

813000 Zöldterület-kezelés 

Kiegészítő tevékenységek szakfeladatai 

889109 Gyermekek napközbeni ellátásához 
kapcsolódó 

egyéb szolgáltatások 

Sóbarlang 
- Játszócsoport 
- Fejlesztő eszköz kölcsönzés 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 



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). 

8. A Hivatal illetékességi területe: 

562920 Egyéb vendéglátás 

Kiegészítő tevékenység arányainak felső határa: 5 % 

Kisegítő tevékenységek szakfeladatai 

812100 Általános épülettakarítás 
813000 Zöld terület kezelés 
811000 Építményüzemelés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

(büfé) 
812900 Egyéb takarítás 

Kisegítő tevékenység arányainak felső határa: 5 % 

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 (TEÁOR 8411). 

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 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 

Budapest X. kerület közigazgatási határai 

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

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

9. A Hivatal jogállasa: 

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: 



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 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. 

13. A Hivatal tulajdonában, kezelésében, valamint használatában 
lévő vagyon és a felette való rendelkezési jog a 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. 39123 hrsz. 
Budapest X., Ihász u. 24. 41447 hrsz. 
Budapest X., Szent László tér 2-4. 39049/1 hrsz. 

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. 

- 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. 

A Hivatal kezelésében, használatában lévő korlátozottan 
forgalomképes felépítményes ingatlanok: 

Budapest X., Szent László tér 29. 39123 hrsz. 
Budapest X., Ihász u. 24. 41447 hrsz. 
Budapest X., Szent László tér 2-4. 39049/1 hrsz. 

12. A Hivatalban foglalkoztatottak alkalmazása: 

13.A Hivatal tulajdonában, kezelesében, valamint használatában 
lévő vagyon és a felette való rendelkezési jog a mindenkor 
hatályos - az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - rendelet alapján történik. 



Budapest X., Szent László tér 16. 41425 hrsz. 
Budapest X., Bánya u. 35. 41446 hrsz. 
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). 

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

15. A Hivatalnak nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 

Jelen alapító okiratot Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. február 19-ei ülésén a 
163/2009. (II. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatával 
hagyta jóvá. Egyben hatályát veszti a 44/2008. (1.17.) sz. Bp. Főv. X. 
ker. Kőb. Önk. határozattal jóváhagyott egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirat. 

B u d a p e s t , 2009. február 19. 

Az Alapító képviseletében: 

Verbai Lajos 
polgármester 

Budapest X., Szent László tér 16. 41425 hrsz. 
Budapest X., Bánya u. 35. 41446 hrsz. 
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). 

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

15. A Hivatalnak nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 

Jelen alapító okiratot Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. szeptember24-ei ülésén a 
.../2009. (IX. 24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatával 
hagyta jóvá. Egyben hatályát veszti a 163/2009. (11.19.) sz. Bp. Főv. 
X. ker. Kőb. Önk. határozattal jóváhagyott egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat. 

B u d a p e s t , 2009. szeptemberl4. 

Az Alapító képviseletében: 

Verbai Lajos 
polgármester 



Ellenjegyezte: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 

Ellenjegyezte: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 



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. §-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 

4. Jogelődje: Budapest Székesfőváros X. ker. Elöljáróság 
Budapest Főváros X. ker. Tanács V.B. 

Alapításkori elnevezés: Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

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

székhelye: Budapest X., Szent László tér 29. 
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6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Szakfeladata2009. december 31-éig 

a.) Meghatározó tevékenység szakágazata: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége 

b.) Alaptevékenységek szakfeladati besorolás szerint: 

01403-4 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 
22121-4 Lapkiadás 
45202-5 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 
55141-4 Üdültetés 
55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
5 5 241 -1 Munkahelyi vendéglátás 
63121-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
70101 -5 Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
75115-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége 
75116-4 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 
75117-5 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 

végrehajtása 
75118-6 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 

végrehajtása 
75167-0 Polgári védelmi tevékenység 
75184-5 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 
75187-8 Közvilágítási feladatok 
75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
75196-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra 

nem tervezhető elszámolása 
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 
80111-5 Óvodai nevelés 
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános 

iskolai nevelése, oktatása 
80123-6 Általános iskolai felnőttoktatás 
80131-3 Alapfokú művészeti oktatás 
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80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás 
80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi 

időben) 
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 
80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
85121-9 Háziorvosi szolgálat 
85123-1 Kiegészítő alapellátási szolgáltatások 
85128-6 Fogorvosi ellátás 
85129-7 Védőnői szolgálat 
85201-8 Állategészségügyi tevékenység 
85313-6 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 
85318-1 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 
85321-1 Bölcsődei ellátás 
85323-3 Házi segítségnyújtás 
85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 
85324-4 Családsegítés 
85326-6 Nappali szociális ellátás 
8533 l-l Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 
85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 
85333-3 Munkanélküli ellátások 
85334-4 Eseti pénzbeli 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 
9 3 091 -0 Fürdő és strandszolgáltatás 
92601 -8 Máshová nem sorolt kulturális tevékenység 
92602-9 Máshová nem sorolt sporttevékenység 

Szakfeladatai 2010. január 1-jei hatállyal: 

Alaptevékenységek szakfeladata 

412000 Lakó és nem lakó épület építése 
421100 Út, autópálya építése 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
422200 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
429900 Egyéb m.n.s. építés 
431100 Bontás 
431200 Építési terület előkészítése 
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432100 Villanyszerelés 
432200 Víz, gáz, fűtés, légkondicionáló-szerelés 
432900 Egyéb épületgépészeti szerelés 
433100 Vakolás 
433200 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
433300 Padló, falburkolás 
433400 Festés, üvegezés 
433900 Egyéb befejező építés m.n.s. 
439100 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
439900 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
494200 Költöztetés 
521011 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolás, kezelése 
521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
5 22140 Közúti j árművontatás 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása 
5 62917 Munkahelyi étkeztetés 
581100 Könyvkiadás 
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
5 81900 Egyéb kiadói tevékenység 
591112 Promóciós, reklámfilm, - videó gyártása 
602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 
639910 Sajtófigyelés 
649000 Egyéb pénzügyi közvetítés 
650000 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok 
661902 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
683200 Ingatlankezelés 
691020 Egyéb jogi tevékenység 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
712102 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata 
712109 Egyéb, hatósági eljarás érdekében végzett műszaki 

vizsgálat, elemzés 
712201 Összetétel, tisztaságvizsgálat, elemzés 
743000 Fordítás, tolmácsolás 
749010 Igazságügyi szakértői tevékenység 
801000 Személybiztonsági tevékenység 
812100 Általános épülettakarítás 
811000 Építményüzemeltetés 
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813000 Zöldterület-kezelés 
841112 Önkormányzati j ogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi 

önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselő-választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulatok 
igazgatási tevékenysége 

841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége 

841133 Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841163 Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés 
841191 Nemzeti ünnepek programj ai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások 
841336 Megváltozott munkaképességű személyek 

foglalkoztatását elősegítő támogatások 
841361 Kis és középvállalkozások működési és fejlesztési 

támogatásai 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 

lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások elszámolásai 
84215 2 Nemzetközi oktatási együttműködés 
842153 Nemzetközi kulturális együttműködés 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842421 Közterület rendj ének fenntartása 
842422 Igazgatásrendészet 
842425 Közlekedés rendészet 
842428 Bűnmegelőzés 
842429 Baleset megelőzés 
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatás, riasztás 
842533 Az óvóhelyi védelem tevékenységei 
854234 Szociális ösztöndíjak 
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854236 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak 
881090 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása 

bentlakás nélkül 
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak j áradéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, 

támogatások 
890216 Önkormányzatok ifjúsági kezdeményezések és 

programok, valamint támogatásuk 
890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és 

méltó időskor megteremtését célzó programok 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program és egyéb támogatása 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének 

támogatása 
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása 1-4. évfolyam 
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852021 Altalános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása 5-8. évfolyamon 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 
nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4 évfolyamon 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 
nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8 évfolyamon 

853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 
szakiskolai oktatása 9-10 évfolyamon 

853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés 
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 

ellátása 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
856013 Fejlesztő felkészítés 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855935 Szakmai továbbképzések 
855937 Máshová nem sorolható egyéb felnőttoktatás 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység 
900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő 

tevékenység 
900300 Alkotóművészeti tevékenység 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások 

szervezése 
855200 Kulturális képzés 
910201 Múzeumi, gyűjteményi tevékenység 
890509 Egyéb, máshová nem sorolható közösségi, társadalmi 

tevékenységek támogatása 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
5 62917 Munkahelyi étkeztetés 
562916 Üdülői, tábori étkeztetés 
562920 Egyéb vendéglátás 
931301 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység 

támogatása 
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931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
812900 Egyéb takarítás 
812100 Általános épülettakarítás 
811000 Építményüzemeltetés 
813000 Zöldterület-kezelés 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak 

komplex támogatása 
855911 Altalános iskolai napközi otthoni nevelés 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni 

nevelése 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai 

tanulószobai nevelése 
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai 

tanulók tanulószobai nevelése 
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex 

tevékenységek és programok 
890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános 

tevékenység és programok 
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok 

életminőségét javító programok 
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos 

helyzetű gyermekek, fiatalok részére 
856012 Korai fejlesztés, gondozás, 
856013 Fejlesztő felkészítés 
889101 Bölcsődei ellátás 
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó 

egyéb szolgáltatások 
Sóbarlang 

- Játszócsoport 
- Fejlesztő eszköz kölcsönzés 

855935 Szakmai továbbképzések 
855936 Kötelező felkészítő képzések 
812100 Általános épülettakarítás 
813000 Zöldterület-kezelés 
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Kiegészítő tevékenységek szakfeladatai 

889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó 
egyéb szolgáltatások 

Sóbarlang 
- Játszócsoport 
- Fejlesztő eszköz kölcsönzés 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
562920 Egyéb vendéglátás 

Kiegészítő tevékenység arányainak felső határa: 5 % 

Kisegítő tevékenységek szakfeladatai 

812100 Altalános épülettakarítás 
813000 Zöld terület kezelés 
811000 Építményüzemelés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (büfé) 
812900 Egyéb takarítás 

Kisegítő tevékenység arányainak felső határa: 5 % 

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 (TEAOR 
8411). 

8. A Hivatal illetékességi területe: 

Budapest X. kerület közigazgatási határai 

9. A Hivatal j ogállása: 

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

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

13. A Hivatal tulajdonában, kezelésében, valamint használatában lévő vagyon 
és a felette való rendelkezési jog a 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. 39123 hrsz. 
Budapest X., Ihász u. 24. 41447 hrsz. 
Budapest X., Szent László tér 2-4. 39049/1 hrsz. 
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Budapest X., Szent László tér 16. 41425 hrsz. 
Budapest X., Bánya u. 35. 41446 hrsz. 
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). 

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

15. A Hivatalnak nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 

Jelen alapító okiratot Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2009. szeptember24-ei ülésén a .../2009. (IX. 24.) sz. Bp. 
Főv. X. ker. Köb. Önk. határozatával hagyta jóvá. Egyben hatályát veszti a 
163/2009. (11.19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozattal jóváhagyott 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat. 

B u d a p e s t , 2009. szeptember 14. 

Az Alapító képviseletében: 

Verbai Lajos 
polgármester 

Ellenjegyezte: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 


