
Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat 
Polgarmestere 

Eloterj esztes 
a Kepviselo-testiilet reszere 
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a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal 
Alapito Okiratanak modositasarol es egyseges szerkezetbe foglalasarol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

A kormanyzati funkci6k, allamhaztartasi szakfeladatok es szakagazatok osztalyozasi rendjer61 
sz616 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 2014. januar 1-jen lepett 
hatalyba, amely el6irja a koltsegvetesi szerv kormanyzati funkci6kba - funkci6szammal es 
funkci6megnevezessel - torten6 besorolasat es egyben az alapit6 okiratban t5rten6 
feltiinteteset. 

Az allamhaztartasr61 sz616 tOrveny vegrehajtasar61 sz616 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a tovabbiakban: Avr.) 5. § (1) bekezdes c) pontja 2014. januar 1. napjat61 kezd6d6en akkent 
m6dosult, hogy az alapit6 okirat tartalmazza a koltsegvetesi szerv kozfeladatat es szakmai 
alaptevekenysegeit, tovabba ezek kormanyzati funkci6 szerinti megjeloleset, es a 
f6tevekenysegenek allamhaztartasi szakagazati besorolasat. 

E jogszabalyi kovetelmenynek eleget teve a Polgarmesteri Hivatal Alapit6 Okiratanak 6. es 7. 
pontja m6dosul a kovetkez6keppen: 

,6. Jogszabalyban meghatarozott kozfeladata: 

A Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny 84. § (1) 
bekezdesben meghatarozott, az onkormanyzat miikodesevel, valamint a polgarmester 
vagy a jegyz6 feladat- es hataskorebe tartoz6 iigyek dontesre val6 el6keszitesevel es 
vegrehajtasaval kapcsolatos feladatok ellatasa, valamint a nemzetisegek jogair61 sz616 
tOrvenyben meghatarozott feladatok ellatasa. 

7. A Hivatal alaptevekenysege: 

A Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. tOrveny alapjan 
ellatja az onkormanyzat miikodesevel, a polgarmester vagy a jegyz6 feladat- es 
hataskorebe tartoz6 iigydontesre t5rten6 el6keszitesevel, a dontesek vegrehajtasaval es a 
nemzetisegi onkormanyzatokkal kapcsolatos, a jogszabaly alapjan a feladat- es 
hataskorebe utalt feladatokat (TEA OR 8411 ). 

a) A Hivatal allamhaztartasi szakagazati besorolasa: 

841105 Helyi onkormanyzatok es tarsulasok igazgatasi tevekenysege 
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b) A Hivatal alaptevekenysegenek szakfeladati besorolasa: 

562917 Munkahelyi etkeztetes 
692000 Sz:imviteli, konyvvizsg:il6i, ad6szakert6i tevekenyseg 
841114 Orszaggyiilesi kepviselovalasztasokhoz kapcsol6d6 tevekenysegek 
841115 Onkormanyzati kepviselovalasztasokhoz kapcsol6d6 tevekenysegek 
841116 Orszagos es helyi nemzetisegi onkormanyzati v:ilasztasokhoz 

kapcsol6d6 tevekenysegek 
841117 Eur6pai parlamenti kepviselovalasztasokhoz kapcsol6d6 

tevekenysegek 
841118 Orszagos es helyi nepszavazashoz kapcsol6d6 tevekenysegek 
841126 bnkormanyzatok es tarsulatok altalanos vegrehajt6 igazgatasi 

tevekenysege 
8411 73 Statisztikai tevekenyseg 
692000 Sz:imviteli, konyvvizsgal6i, ad6szakert6i tevekenyseg 
841114 Orszaggyiilesi kepviselovalasztasokhoz kapcsol6d6 tevekenysegek 
841115 Onkormanyzati kepviselovalasztasokhoz kapcsol6d6 tevekenysegek 

c) A Hivatal szakmai alaptevekenysegenek kormanyzati funkci6 szerinti megjelolese: 

01121 0 Az allamhaztartas igazgatasa, ellenorzese 
011220 Ad6-, v:im es jovedeki igazgatas 
013350 Az onkormanyzati vagyonnal val6 gazd:ilkodassal kapcsolatos 

feladatok" 

II. Hatasvizsgalat 

Az Alapit6 Okirat m6dositasaval eleget tesziink az Avr.-ben es a Rendeletben 
megfogalmazott kovetelmenynek. 

III. Dontesi javaslat: 

Budapest Fov:iros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete meghozza az 
eloterjesztes 1. mellekleteben foglalt hatarozatot. 

B d 2014 . ' . ;~-,, 
u apest, . Junms , J • LvLL L 

Kovacs Robert 
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1. melleklet az eloterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

.. ./2014. ( ... ) hatarozata 
a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal 

Alapito Okiratanak modositasarol es egyseges szerkezetbe foglalasarol 

1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testillete az 1. melleklet 
szerinti tartalommal a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal Alapit6 
Okiratot m6dosit6 okiratat elfogadja, tovabba a 2. melleklet szerint kiadja a Budapest Fovaros 
X. keriilet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal m6dositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt 

Alapit6 Okiratat. 

2. A Kepvisel6-testiilet felkeri a polgarmestert a szi.ikseges intezkedesek megtetelere. 

Hatarido: azonnal 
Feladatkoreben erintett: Jogi Csoport 
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1. melleklet a ..12014. (.) KOKT hatarozathoz 

Alapito okiratot modosito okirat 

Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete a 271/2013. (V. 
16.) hatarozataval j6vahagyott, Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Polgarmesteri 
Hivatal (1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29.) alapit6 okiratat a Magyarorszag helyi 
onkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. t5rveny 41. § (6) bekezdese, valamint az 
allamhaztartasr61 sz616 2011. evi cxcv. torveny 8. § (1) bekezdes b) pontja alapjan az 
alabbiak szerint m6dositja: 

1. Az alapitO okirat 6. pontja helyebe az alabbi szoveg Lep: 

,6. Jogszabalyban meghatarozott kozfeladata: 

A Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. t5rveny 84. § (1) 
bekezdesben meghatarozott, az onkormanyzat miikodesevel, valamint a polgarmester 
vagy a jegyz6 feladat- es hataskorebe tartoz6 ugyek dontesre val6 el6keszitesevel es 
vegrehajtasaval kapcsolatos feladatok ellatasa, valamint a nemzetisegek jogair61 sz616 
tOrvenyben meghatarozott feladatok ellatasa." 

2. Az alapitO okirat 7. pontja helyebe az alabbi szoveg Lep: 

, 7. A Hivatal alaptevekenysege: 

A Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny alapjan 
ellatja az onkormanyzat mukodesevel, a polgarmester vagy a jegyz6 feladat- es 
hataskorebe tartoz6 ugydontesre torten6 el6keszitesevel, a dontesek vegrehajtasaval es a 
nemzetisegi onkormanyzatokkal kapcsolatos, a jogszabaly alapjan a feladat- es 
hataskorebe utalt feladatokat (TEA OR 8411 ). 

a) A Hivatal allarnhaztartasi szakagazati besorolasa: 

841105 Helyi onkormanyzatok es tarsulasok igazgatasi tevekenysege 

b) A Hivatal alaptevekenysegenek szakfeladati besorolasa: 

562917 Munkahelyi etkeztetes 
692000 Szamviteli, konyvvizsgal6i, ad6szakert6i tevekenyseg 
841114 Orszaggyiilesi kepvisel6valasztasokhoz kapcsol6d6 tevekenysegek 
841115 Onkormanyzati kepvisel6valasztasokhoz kapcsol6d6 tevekenysegek 
841116 Orszagos es helyi nemzetisegi onkormanyzati valasztasokhoz 

kapcsol6d6 tevekenysegek 
841117 Eur6pai parlamenti kepvisel6valasztasokhoz kapcsol6d6 

tevekenysegek 
841118 Orszagos es helyi nepszavazashoz kapcsol6d6 tevekenysegek 
841126 bnkormanyzatok es tarsulatok altalanos vegrehajt6 igazgatasi 

tevekenysege 
8411 73 Statisztikai tevekenyseg 
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692000 Szamviteli, konyvvizsgaloi, adoszakert6i tevekenyseg 
841114 Orszaggyiilesi kepvisel6valasztasokhoz kapcsolodo tevekenysegek 
841115 Onkormanyzati kepvisel6valasztasokhoz kapcsolodo tevekenysegek 

c) A Hivatal szakmai alaptevekenysegenek kormanyzati funkcio szerinti megjelolese: 

01121 0 Az allamhaztartas igazgatasa, ellen6rzese 
011220 Ado-, vam es jovedeki igazgatas 
013350 Az onkormanyzati vagyonnal valo gazdalkodassal kapcsolatos 

feladatok" 

3. Az alapitO okirat Zaradekanak helyebe a kovetkezif szoveg lip: 

,Zaradek: 

1. Jelen egyseges szerkezetbe foglalt alapito okiratot Budapest F6varos X. keriilet K6banyai 
Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete a .. ./2014. (VI. 26.) hatarozataval 2014. julius 1-jei 
hatallyal adta ki. 

2. Jelen okirat nem selejtezhet6, a koltsegvetesi szerv alapdokumentumat kepezi." 

Zaradek: 

1. Jelen alapito okiratot modosito okiratot Budapest F6varos X. keriilet K6banyai 
Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete a .. ./2014. (VI. 26.) hatarozataval 2014. julius 1-jei 
hatallyal adta ki. 

2. Jelen okirat nem selejtezhet6, a koltsegvetesi szerv alapdokumentumat kepezi. 

Budapest, 2014. jlinius, " 

Dr. Szabo Krisztian 
jegyz6 

Kovacs Robert 
polgarmester 
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2. melleklet a ..12014. (.) KOKT hatarozathoz 

Modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt 
Alapito Okirat 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a 27112013. (V. 
16.) hatarozataval jovahagyott, Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Polgarmesteri 
Hivatal (1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29.) alapito okiratat a Magyarorszag helyi 
onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. tOrveny 41. § (6) bekezdese, valamint az 
allamhaztartasrol szolo 2011. evi cxcv. tOrveny 8. § (1) bekezdes b) pontja alapjan az 
alabbiak szerint modositja: 

1. A Polgarmesteri Hivatal (a tovabbiakban: Hivatal) neve: 

Budapest Fowiros X kerulet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal 

A Hivatal rovid megnevezese: Kobanyai Polgarmesteri Hivatal 

Szekhelye: Budapest X., Szent Laszlo ter 29. 

Telephelyei: Budapest X., Korponai u. 18. (Allomas u. 2. tarsashaz) 
Budapest X., Bebek u. 1. 

PIRszama: 
510008 

Adoszama: 
15510000-2-42 

Bankszamlaszama: 
11784009-15735739 

2. Alapitas eve: 1990. 

Budapest X., Szent Laszlo ter 2-4. 
Budapest X., Allomas u. 5. foldszint 
Budapest X., Allomas u. 9. fdldszint 
Budapest X., Allomas u. 13. foldszint 
Budapest X., Hal om u. 3 7 /b 
Budapest X., Holgy u. 21. 
Budapest X., Kada u. 120. 
Budapest X., Ujhegyi stny. 14/a 

3. Alapito szerv: Budapest Kobanyai Onkormanyzat 

4. Jogelodje: Budapest SzekesfOvaros X. ker. ElOljarosag 
Budapest Fovaros X. ker. Tanacs V.B. 

Alapitaskori elnevezes: Budapest Kobanyai Onkormanyzat 
Polgarmesteri Hivatala 
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5. Az iranyito szerv neve: Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat 
Kepvisel6-testiil ete 

szekhelye: Budapest X., Szent Laszlo ter 29. 

6. Jogszabalyban meghatarozott kozfeladata: 

A Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny 84. § (1) 
bekezdesben meghatarozott, az onkormanyzat miikodesevel, valamint a polgarmester 
vagy a jegyz6 feladat- es hataskorebe tartoz6 iigyek dontesre val6 el6keszitesevel es 
vegrehajtasaval kapcsolatos feladatok ellatasa, valamint a nemzetisegek jogair61 sz616 
torvenyben meghatarozott feladatok ellatasa. 

7. A Hivatal alaptevekenysege: 

A Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. tOrveny alapjan 
ellatja az onkormanyzat miikodesevel, a polgarmester vagy a jegyz6 feladat- es 
hataskorebe tartoz6 iigydontesre torten6 el6keszitesevel, a dontesek vegrehajtasaval es a 
nemzetisegi onkormanyzatokkal kapcsolatos, a jogszabaly alapjan a feladat- es 
hataskorebe utalt feladatokat (TEA OR 8411 ). 

a) A Hivatal allamhaztartasi szakagazati besorolasa: 

8411 05 Helyi onkormanyzatok es tarsulasok igazgatasi tevekenysege 

b) A Hivatal alaptevekenysegenek szakfeladati besorolasa: 

562917 Munkahelyi etkeztetes 
692000 Szamviteli, konyvvizsgal6i, ad6szakert6i tevekenyseg 
841114 Orszaggyiilesi kepvisel6valasztasokhoz kapcsol6d6 tevekenysegek 
841115 Onkormanyzati kepvisel6valasztasokhoz kapcsol6d6 tevekenysegek 
841116 Orszagos es helyi nemzetisegi onkormanyzati valasztasokhoz 

kapcsol6d6 tevekenysegek 
841117 Eur6pai parlamenti kepvisel6valasztasokhoz kapcsol6d6 

tevekenysegek 
841118 Orszagos es helyi nepszavazashoz kapcsol6d6 tevekenysegek 
841126 6nkormanyzatok es tarsulatok altalanos vegrehajto igazgatasi 

tevekenysege 
841173 Statisztikai tevekenyseg 
692000 Szamviteli, konyvvizsgal6i, ad6szakert6i tevekenyseg 
841114 Orszaggyiilesi kepvisel6valasztasokhoz kapcsol6d6 tevekenysegek 
841115 Onkormanyzati kepvisel6valasztasokhoz kapcsol6d6 tevekenysegek 

c) A Hivatal szakmai alaptevekenysegenek kormanyzati funkci6 szerinti megjelOlese: 

01121 0 Az allamhaztartas igazgatasa, ellen6rzese 
011220 Ad6-, vam es jovedeki igazgatas 
013350 Az onkormanyzati vagyonnal val6 gazdalkodassal kapcsolatos 

feladatok 
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8. A Hivatal illetekessegi teriilete: 

Budapest X. kerlilet kozigazgatasi terlilete 

9. A Hivatal jogallasa: 

A Hivatal jogi szemely, onalloan miikod6 es gazdalkodo koltsegvetesi szerv, sajat 
koltsegvetessel rendelkezik, onallo gazdalkodasi j ogkore es felel6ssege van. 

10. A Hivatalt a polgarmester a kepvisel6-testiilet dontesei szerint es sajat hataskoreben 
iranyitja. 
A polgarmester - a jegyz6 javaslatainak figyelembevetelevel - meghatarozza a Hivatal 
feladatait az onkormanyzat munkajanak a szervezeseben, a dontesek el6kesziteseben es 
vegrehajtasaban. A polgarmester - palyazat alapjan hatarozatlan id6re - nevezi ki a 
jegyz6t. 

11. A Hivatal vezetoje: 

A jegyz6 gondoskodik az onkormanyzat miikodesevel kapcsolatos feladatok ellatasarol. 
A Hivatal kezeleseben lev6 ingatlanok tekinteteben a rendelkezesi jog gyakorlasara- a 
mindenkor hatalyos szabalyok szerint- ajegyz6 jogosult. 
A jegyz6 a hataskorebe tartozo iigyekben szabalyozza a kiadmanyozas rendjet, 
gyakorolja a munkaltatoi jogokat a kepvisel6-testiilet hivatalanak koztisztvisel6i es 
munkavallaloi tekinteteben. 
A koztisztvisel6k tekinteteben a kinevezeshez, a vezet6i megbizashoz, a vezet6i 
megbizas visszavonasahoz, felmenteshez es a jutalmazashoz a polgarmester egyetertesi 
jogot gyakorol. 
A Hivatal kepviseletere a jegyz6, valamint az altala megbizott koztisztvisel6 es mas 
meghatalmazott jogosult. 

12. A Hivatalban foglalkoztatottak alkalmazasa: 

- az iigyintez6, iigykezel6 koztisztvisel6 tekinteteben a kozszolgalati tisztsegvisel6kr61 
szolo 2011. evi CXCIX. torveny alapjan, 
- a fizikai munkakorben dolgozok tekinteteben a munka torvenykonyver61 szolo 2012. 

evi I. tOrveny alapjan. 

13. A Hivatal tulajdonaban, kezeleseben, valamint hasznalataban lev6 vagyon es a felette 
valo rendelkezesi jog a mindenkor hatalyos - az onkormanyzat vagyonarol, a 
vagyontargyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo - onkormanyzati rendelet 
alapj an tOrtenik. 

A Hivatal hasznalataban lev6 korlatozottan forgalomkepes felepitmenyes ingatlanok: 

Budapest X., Szent Laszlo ter 29. 
Budapest X., Korponai u. 18. 

(Allomas u. 2. tarsashaz) 
Budapest X., Bebek u. 1. 

Budapest X., Szent Laszlo ter 2-4. 

39122, 39123 hrsz. 
38942 hrsz.-u ingatlanbol a 
38942/A/2 es a 38942/A /6 hrsz.-u ingatlan 
41404 hrsz.-u ingatlanon lev6 
irodahaz 
3904911 hrsz. 



Budapest X., Allomas u. 5. foldszint 
Budapest X., Allomas u. 9. foldszint 

Budapest X., Allomas u. 13. foldszint 
Budapest X., Halom u. 37/b 
Budapest X., Holgy u. 21. 

Budapest X., Kada u. 120. 
Budapest X., Ujhegyi stny. 14/a 
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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. 
41460/11 hrsz. 
39009/1 hrsz. 
( az epfilet teriiletebol 49 m2

) 

41203/42/C/1 hrsz. 
42309/34 hrsz. 
(az epfilet teriiletebol 52m2

) 

A Hivatal hasznalataban levo vonatkozo penziigyi jogszabalyok szerint nyilvantartott 
ingo vagyon (targyi eszkozok, berendezesek). 

14. Ellathato vallalkozasi tevekenyseg kore es merteke: Nines. 

15. A Hivatalnak nines jogi szemelyisegii szervezeti egysege. 

Zaradek: 

1. Jelen egyseges szerkezetbe foglalt alapito okiratot Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai 
Onkormanyzat Kepviselo-testfilete a .. ./2014. (VI. 26.) hatarozataval 2014. julius 1-jei 
hatallyal adta ki. 

2. Jelen okirat nem selejtezheto, a koltsegvetesi szerv alapdokumentumat kepezi. 

Budapest, 2014. junius, " 

Dr. Szabo Krisztian 
jegyzo 

Kovacs Robert 
polgcirmester 


