
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

~ '~~ . számú előterjesztés 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 364/2014. (VI. 
26.) határozatával a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratot (a továbbiakban: Alapító Okirat) módosító okiratát elfogadta, továbbá a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát kiadta. 

Az Alapító Okirat módosítását indokolta 

a) egyrészt a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
2014. január l-jén történő hatályba lépése, amely előírja a költségvetési szerv kormányzati 
funkciókba - funkciószámmal és funkciómegnevezéssel - történő besorolását és egyben az 
alapító okiratban történő feltüntetését, 

b) másrészt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 3 68/20 ll. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 5. § (l) bekezdés c) pontja, amely 2014. január l. 
napjától kezdődően akként módosult, hogy az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv 
közfeladatát és szakmai alaptevékenységeit, továbbá ezek kormányzati funkció szerinti 
megjelölését, és a főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását. 

A Rendeletben és az Ávr.-ben foglaltak további egyeztetése nyomán szükséges az Alapító 
Okirat módosításának és egységes szerkezetbe foglalásának pontosítása. 

II. Hatásvizsgálat 

Az Alapító Okirat módosításával eleget teszünk az Ávr.-ben és a Rendeletben 
megfogalmazott követelménynek. 
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III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

{l Budapest, 2014. augusztus " .. .J,". /L, L 
'··/Kovács Róbert 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2014. ( ... )határozata 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Alapító Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. melléklet 
szerinti tartalommal a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratot módosító okiratát elfogadja, továbbá a 2. melléklet szerint kiadja a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jogi Csoport 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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l. melléklet a . ..12014. (VIII 28.) KÖKT határozathoz 

Alapító okiratot módosító okirat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 27112013. (Y 
16.) határozatával jóváhagyott, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal (1102 Budapest, Szent László tér 29.) alapító okiratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja alapján az 
alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (l) 
bekezdésben meghatározott, az önkormányzat működésével, valamint a polgármester 
vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 
törvényben meghatározott feladatok ellátása. 

2. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

7. A Hivatal alaptevékenysége: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján 
ellátja az önkormányzat működésével, a polgármester vagy a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügydöntésre történő előkészítésével, a döntések végrehajtásával és a 
nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos, a jogszabály alapján a feladat- és 
hatáskörébe utalt feladatokat (TEÁOR 8411). 

a) A Hivatal államháztartási szakágazati besorolása: 

8 41105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

b) A Hivatal szakmai alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

O 1121 O Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 
011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 
O 160 l O Országgyűlési, önkormányzati és európai 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 

parlamenti 
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3. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

Záradék: 

l. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2014. (VIII. 28.) határozatával 
2014. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Jelen okirat nem selejtezhető, a költségvetési szerv alapdokumentumát képezi. 

Záradék: 

l. Jelen alapító okiratot módosító okiratot Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2014. (VIII. 28.) határozatával 2014. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Jelen okirat nem selejtezhető, a költségvetési szerv alapdokumentumát képezi. 

Budapest, 2014. augusztus" " 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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2. melléklet a . ..120 14. (VIII 28.) KÖKT határozathoz 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okirat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 271/2013. (V. 
16.) határozatával jóváhagyott, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal (1102 Budapest, Szent László tér 29.) alapító okiratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja alapján az 
alábbiak szerint módosítja: 

l. A Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) neve: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

A Hivatal rövid megnevezése: Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Székhelye: Budapest X., Szent László tér 29. 

Telephelyei: Budapest X., Korponai u. 18. (Állomás u. 2. társasház) 
Budapest X., Bebek u. l. 

PIRszáma: 
510008 

Adószáma: 
15510000-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-15735739 

2. Alapítás éve: 
1990. 

3. Alapító szerv: 

Budapest X., Szent László tér 2-4. 
Budapest X., Állomás u. 5. földszint 
Budapest X., Állomás u. 9. földszint 
Budapest X., Állomás u. 13. földszint 
Budapest X., Halom u. 3 7 lb 
Budapest X., Hölgy u. 21. 
Budapest X., Kada u. 120. 
Budapest X., Újhegyi stny. 14/a 

Budapest Kőbányai Önkormányzat 

4. Jogelődje: 

Budapest Székesfőváros X. ker. Elöljáróság 
Budapest Főváros X. ker. Tanács V.B. 
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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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. §(l) 
bekezdésben meghatározott, az önkormányzat működésével, valamint a polgármester 
vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 
törvényben meghatározott feladatok ellátása. 

7. A Hivatal alaptevékenysége: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján 
ellátja az önkormányzat működésével, a polgármester vagy a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügydöntésre történő előkészítésével, a döntések végrehajtásával és a 
nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos, a jogszabály alapján a feladat- és 
hatáskörébe utalt feladatokat (TEÁOR 8411 ). 

a) A Hivatal államháztartási szakágazati besorolása: 

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

b) A Hivatal szakmai alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

O 1121 O Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 
011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 
O 160 l O Országgyűlési, önkormányzati és európai 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 

8. A Hivatal illetékességi területe: 
Budapest X. kerület közigazgatási területe 

parlamenti 
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9. A Hivatal jogállása: 
A Hivatal jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, saját 
költségvetéssei rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. 

10. A Hivatalt a polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében 
irányítja. 
A polgármester - a jegyző javaslatainak figyelembevételével - meghatározza a Hivatal 
feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és 
végrehajtásában. A polgármester - pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki a 
jegyző t. 

ll. A Hivatal vezetője: 

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 és 
munkavállalói tekintetében. 
A köztisztviselők tekintetében a kinevezéshez, a vezetői megbízáshoz, a vezetői 

megbízás visszavonásához, felmentéshez és a jutalmazáshoz a polgármester egyetértési 
jogot gyakorol. 
A Hivatal képviseletére a jegyző, valamint az általa megbízott köztisztviselő és más 
meghatalmazott jogosult. 

12. A Hivatalban foglalkoztatottak alkalmazása: 
a) az ügyintéző, ügykezelő köztisztviselő tekintetében a közszolgálati tisztségviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján, 
b) a fizikai munkakörben dolgozók tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 

évi L 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 - önkormányzati rendelet 
alapj án történik. 

A Hivatal használatában lévő korlátozottan forgalomképes felépítményes ingatlanok: 

Budapest X., Szent László tér 29. 
Budapest X., Korponai u. 18. 

(Állomás u. 2. társasház) 
Budapest X., Bebek u. l. 
Budapest X., Szent László tér 2-4. 
Budapest X., Állomás u. 5. földszint 
Budapest X., Állomás u. 9. földszint 

Budapest X., Állomás u. 13. földszint 
Budapest X., Halom u. 37/b 
Budapest X., Hölgy u. 21. 

39122, 39123 hrsz. 
38942 hrsz.-ú ingatlanból a 
38942/A/2 és a 38942/A /6 hrsz.-ú ingatlan 
41404 hrsz.-ú ingatlanon lévő irodaház 
39049/l hrsz. 
39016/9/A/111 hrsz. 
39016/9/A/218 hrsz. 
39016/9/A/219 hrsz. 
39016/9/A/220 hrsz. 
39016/9/A/331 hrsz. 
41460/ll hrsz. 
39009/1 hrsz. (az épület területéből 49m2

) 



Budapest X., Kada u. 120. 
Budapest X., Újhegyi stny. 14/a 
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41203/42/C/1 hrsz. 
42309/34 hrsz. (az épület területéből 52m2

) 

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. 

Záradék: 

l. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2014. (VIII. 28.) határozatával 2014. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Jelen okirat nem selejtezhető, a költségvetési szerv alapdokumentumát képezi. 

Budapest, 2014. augusztus" " 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 


