
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

6:.)'-t . számú előterjesztés 

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

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerulet Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 365/2015. (X. 22.) KÖKT 
határozatával [a továbbiakban: 365/2015. (X. 22.) KÖKT határozat] döntött a Polgármesteri 
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) alapító okirata rnódosításáról. A módosítás indoka új 
telephelyek felvétele volt. A módosítás során a törzskönyvi nyilvántartás vezetésére vonatkozó 
jogszabályváltozásokat is alkalmazni kellett, erre tekintettel az alapító okirat rninden pontját újra 
kellett szabályozni, ez azonban tartalmi változást nem jelentett. 

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: 
Államkincstár) a törzskönyvi nyilvántartási eljárásban hiánypótlási felhívást bocsátott ki, amely 
az előterjesztés 2. melléklete. A hiánypótlási felhívás technikai jellegű módosításokat tartalmaz 
anyagi jogi jogszabályi hivatkozás nélkül. 

A hiánypótlási határidő- a kézhezvételtől számított 20 nap-, amely 2015. december 9-én járt 
volna le, ezért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény 32. § (3) bekezdésére hivatkozva az eljárás felfüggesztése iránti kérelmet 
nyújtottunk be az Államkincstárhoz. Az eljárás felfüggesztéséről szóló végzés az előterjesztés 
3. melléklete. 

A fentiek alapján javasolom, hogy a Képviselő-testület - a hiánypótlási felhívásban foglaltak 
figyelembevételével- ismételten fogadja el az alapító okirat módosítását, valamint az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. Egyidejűleg a 365/2015. (X. 22.) KÖKT határozatot 
hatályon kívül kell helyezni. 

Az előterjesztés 4. melléklete a Hivatal hatályos alapító okirata, az 5. melléklet a 365/2015. 
(X. 22.) KÖKT határozat. 

II. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2015. december"~~~" 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2015. (XII. 17.) 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 a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratot módosító okiratát az l. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja, továbbá a 2. melléklet szerint kiadja a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. 

2. Ez a határozat 2015. december 18-án lép hatályba. 

3. Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 365/2015. (X. 22.) KÖKT 
határozat. 
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l. melléklet a . ..12015. (XII 17.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/23647 /18/2015/XVII 

Módosító okirat 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. augusztus 26. napján 
kiadott 495/2014. (XI. 20.) alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján - a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló ... /2015. 
(XII. 17.) KÖKT határozatára figyelemmel- a következők szerint módosítom: 

1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai polgármesteri Hivatal 

1.1.2. rövidített neve: Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye:1102 Budapest, Szent László tér 29. 

1.2.2. telephelyei: 

telephely megnevezése telephely címe 

1 1102 Budapest, Állomás utca 5. földszint 

2 1102 Budapest, Állomás utca 9. földszint 

Hatósági Főosztály Adóügyi Osztály 1101 Budapest, Állomás utca 2. 
3 (Korponai utca 18.) 

4 1101 Budapest, Állomás utca 15. 

5 Ügyfélszolgálat 1101 Budapest, Állomás utca 26. 

6 Kőbányai Közterület-felügyelet 1105 Budapest, Bebek utca 1. 

7 1103 Budapest, Gyömrői út 49. 

8 1102 Budapest, Halom utca 37 /b 

9 Hatósági Állatorvosi Rendelő 1102 Budapest, Hölgy utca 21. 

10 1106 Budapest, Kada utca 120. 

11 Ügyfélszolgálat 1102 Budapest, Szent László tér 2-4. 

12 1108 Budapest, Újhegyi sétány 14/a 
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2. Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. szeptember 30. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerül Kőbányai Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29." 

3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 

3.1.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29." 

4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében 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 2011. évi 
CLXXIX. törvényben meghatározott feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv 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). 
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószárn 

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 

2 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

3 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás 

4 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

5 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

6 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest X. kerület közigazgatási 
területe" 

5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyzőt a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozatlan időre nevezi ki nyilvános 
pályázati eljárás útján. 

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 

2 m u n kaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi l. törvény 

JI 

5. Az Alapító Okirat 6-15. pontja és Záradéka elhagyásra kerül. 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2015. december" JI 

P. H. 

Kovács Róbert 
polgármeste r 
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2. melléklet a .. .j2015. (XII. 17.) KÖKT határozathoz 
Okirat száma: K/23647 /19/2015/XVII 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal alapítóokiratátakövetkezők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai polgármesteri Hivatal 
1.1.2. rövidített neve: Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1.2.1. székhelye:1102 Budapest, Szent László tér 29. 

1.1.2. telephelye(i): 

telephely megnevezése telephely címe 
1102 Budapest, Állomás utca 5. földszint 

1102 Budapest, Állomás utca 9. földszint 

Hatósági Főosztály Adóügyi Osztály 1101 Budapest, Állomás utca 2. 
(Korponai utca 18.) 
1101 Budapest, Állomás utca 15. 

Ügyfélszolgálat 1101 Budapest, Állomás utca 26. 

Kőbányai Közterület-felügyelet 1105 Budapest, Bebek utca l. 

1103 Budapest, Gyömrői út 49. 

1102 Budapest, Halom utca 37 /b 

Hatósági Állatorvosi Rendelő 1102 Budapest, Hölgy utca 21. 

1106 Budapest, Kada utca 120. 

Ügyfélszolgálat 1102 Budapest, Szent László tér 2-4. 

1108 Budapest, Újhegyi sétány 14/a 
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2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. szeptember 30. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerül Kőbányai Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 

3.1.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében 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 2011. CLXXIX. törvényben meghatározott 
feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

l 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv 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). 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószárn 
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l 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 

2 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

3 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás 

4 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

5 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

6 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest X. kerület közigazgatási 
területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyzőt a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozatlan időre nevezi ki 
nyilvános pályázati eljárás útján. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

l 
közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 

2 m u n kaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi l. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. november 26. napján kelt, 495/2014. 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Budapest, 2015. december JI 
JI 

P. H. 

Kovács Róbert 
polgármester 
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~1 Magyar 
Államkincstár 

Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 

2. melléklet az előterjesztéshez 

Ügyintézés helye: 1138 Budapest, Váci út 135-139 Iktatószám: 01-TNY-1257-4/2015-510008 

Ügyintéző: 

Telefonszám: 

Doma Bernadett 

061-429-5337 

Tárgy: Törzskönyvi nyilvántartás 
hiánypótlási felhívás 

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT vezetője részére 
Budapest 
Szent László tér 29 
1102 

VÉGZÉS 

A( z) BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT (ll 02 Budapest, 
Szent László tér 29) által benyújtott, 2015. október hónap 29. napján, aQl-TNY-1257-112015-510008 
iktatószámon érkeztetett, BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI 
HIV A TAL (törzskönyvi azonosító: 51 0008) megnevezésű szervre vonatkozó, "V áltozásbejelentés -
Önkormányzati költségvetési szerv" tárgyú kérelme hiányos. 

A kérelemben foglaltak bejegyzéséhez az alábbi hiányosságak pótlására hívom fel: 

- Hiányoznak az okiratszámok Az okiratoknak külön-külön okiratszámot kell adni. 
Az okiratban az alapítási dátum pontban csak évszám nem fogadható el. A törzskönyvi nyilvántartástól eltérő 
dátumot nem fogadunk el az alapító okiratban, ezért ilyen esetben inkább ki kell hagyni. 
Az okirat minta formailag kötött, a betűtípus, a betűméret és a sortávolság nem változtatható. 
Ha a telephelynek nincs konkrét megnevezése, azt üresen kell hagyni ("helyiség'; nem fogadható el). 
Hibás a jogelőd szervek megnevezése. 
Hibásak a foglalkoztatási jogviszonyok (helyesen: közszolgálati jogviszony, munkaviszony). 
Hibás a módosító okirat bevezető része és záró rendelkezése, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat záró rendelkezése. Az utolsó elfogadott okirat dátuma: 2014.11.26., száma: 495/2014. (XI.20.) 
Mivel az okirat 2015. január l-jétől alkalmazandó formanyomtatványoknak megfelelően még nem került 
módosításra, ezért a kincstári igazoló részt nem kell szerepeltetni. 

Hiánypótlási kötelezettségének a hiánypótló végzés kézhezvétel keltétől számított 20 napon belül tehet 
eleget. 

Felhívom szíves figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Ket.) 32. § (3) bekezdésére hivatkozva az eljárás felfiiggesztését sem kéri, a Magyar 
Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság az eljárást megszüntetheti a Ket. 31. § (2) 
bekezdése értelmében. 

1042604.J_kl02_h10nypotlas_vl_2015JJ /6 112. oldal 



Felhívom továbbá a figyeimét arra is, hogy az államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. törvény 
(továbbiakban: Áht.) l 05/B. § (2) bekezdése alapján a bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettséget 
késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy ugyanabban az eljárásban több alkalommal 
hiányosan teljesítő bejelentésre kötelezett törzskönyvi szerv az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Karm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 167/H. §(2) bekezdése 
alapján ötszázezer forintig terjedő bírsággal sújtható. 

Ezen végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak a határozat, annak hiányában az eljárást 
megszüntető végzés ellen benyújtott bírósági felülvizsgálatban támadható a Ket. 96. § és 98. §-ának 
rendelkezései, valamint az Áht. l 04. § (3) bekezdése alapján. 

Az eljárás során ügyfelet terhelő illeték, díj és egyéb eljárási költség nem merült fel. 

INDOKOLÁS 

A(z) BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT a( z) BUDAPEST 
FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL megnevezésű szervre 
vonatkozó, "Változásbejelentés - Önkormányzati költségvetési szerv" tárgyú kérelmet nyújtott be a 
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósághoz. 

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság a kérelmet megvizsgálta a következő, 
alapvető jogszabályi rendelkezések alapján. 

Az Ávr. 167/A. §-a, 167/C. §-a valamint 167/E. §-a rendelkezik a törzskönyvi nyilvántartás 
tartalmáról és az adatok igazolására szolgáló okiratokróL 

A kérelem elbírálásához fenti jogszabályi előírások alapján szükséges a rendelkező részben 
részletezett hiányok pótlása. 

Hiánypótlási felhívást tartalmazó végzésemet Ket. 3 7. § (3) bekezdése, 71-73. §-ai, valamint az Áh t. 
l 04. § (2) bekezdése alapján hoztam meg. 

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság törzskönyvi nyilvántartási eljárásra 
vonatkozó hatáskörét és illetékességét az Áh t. l 04. § (l) bekezdése, valamint a Magyar 
Államkincstárról szóló 311/2006. (XI1.23.) Korm. rendelet 6/A. §-a határozzák meg. 

Budapest, 2015. november 16. 

Varga Mária a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság igazgatója nevében és 
megbízásából. 

P.H. 

Kapják: 

...... :.'(:;_~~.'?: ...... b~~-~-' ............... . 
Kánya Lászlóné 
osztályvezető 

l. BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT (ll 02 Budapest, Szent László tér 29) 

2. Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (1138 Budapest, Váci út 135-139) 

J0-1260·U_kl02_h1anypoJ/as_vl_20151 J /6 212. oldal 



~(l Magyar 
== Államkincstár 

3. melléklet az előterjesztéshez 

Budap1esti és Pest l\1egyei Igazgatóság 

Ügyintézés helye: 1138 Budapest, Váci út 135-139 Iktatószám: O 1-TNY -1257-6/2015-510008 

Ügyintéző: 

Telefonszám: 
Doma Bernadett 

061-429-533 7 

Tárgy: Törzskönyvi nyilvántartási 
eljárás felfüggesztése az ügyfél 
kérelmére 

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT vezetője részére 
Budapest 
Szent László tér 29 
ll 02 

VÉGZÉS 

A( z) BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT (ll 02 Budapest, 
Szent László tér 29) által benyújtott, 2015. október 29. napján, a 01-TNY-1257-1/2015-510008 
iktatószámon érkeztetett, BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI 
HIV A T AL (törzskönyvi azonosító: 51 0008) megnevezésű törzskönyvi szervre vonatkozó, 
"Változásbejelentés- Önkormányzati költségvetési szerv" tárgyú kérelem alapján indult közigazgatási 
eljárást a O 1-TNY -1257-4/2015-510008 iktatószám ú hiánypótlásban előírt alapító okirat és módosító 
okirat képvisélő-1esrn1efaita1i elfogaaásáig, és azt követőéli a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest 
Megyei Igazgatóságához 8 napon beliil történő megküldéséig 

fe l f ü g g e s z t e m. 

A kincstár döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. Az államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. 
törvény (továbbiakban: Áht.) l 04. § (3) bekezdése alapján az alapító szerv a döntés közlésétől 
számított 15 napon belül az önálló fellebbezéssei megtámadható végzés felülvizsgálatát kérheti az 
alapító szerv székhelye szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságtóL 

Az eljárás során az ügyfelet terhelő illeték, díj és egyéb költség nem merült fel. 

INDOKOLÁS 

A(z) BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT ( 1102 Budapest, 
Szent László tér 29) a( z) BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI 
HIV AT AL megnevezésű törzskönyvi szervre vonatkozó, "V áltozásbejelentés - Önkormányzati 
költségvetési szerv" tárgyú kérelmet nyújtott be a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei 
Igazgatósághoz. 

A(z) BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT a törzskönyvi 
nyilvántartási eljárás felfüggesztésére 2015. november 27. napján, a 01-TNY-1257-5/2015-510008 
iktatószámon érkeztetett kérelmet adott be. 

/!N 285 6"_ kl 20 Je!f_ v l_ 20151130 1/2. oldal 



A hiánypótlásban foglaltak teljesítéséhez a képviselő-testület döntése szükséges. 

Az eljárás felfüggesztésére az ügyfél kérelmére került sor. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szaigáitatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Ket.) 32. § (8) bekezdése értelmében az eljárás felfliggesztésével minden határidő 
megszakad, és az eljárás felfliggesztésének megszüntetésekor az ügyintézési határidő kivételével újra 
kezdődik. A felfüggesztés időtartama alatt megtett valamennyi eljárási cselekmény hatálytalan, kivéve 
azokat, amelyek a felfliggesztési ok megszüntetésére irányulnak. A Ket. 33. §(3) bekezdés e) pontja 
alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele az eljárás felfliggesztésének időtmtama. 

Végzésemet a Ket. 33.§ (3) és (8) bekezdései, a 71-73.§., valamint az Áht. 104. §(2) bekezdés 
előírásai alapján hoztam meg, a jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés Áht. l 04. § (3) bekezdésén 
alapul. 

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság törzskönyvi nyilvántmtási eljárásra 
vonatkozó hatáskörét és illetékességét az Áh t. l 04. § (l) bekezdése, valamint a Magyar 
Államkincstárról szóló 311/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 6/A. § .. a határozzák meg. 

Budapest, 2015. november 30. 

Varga Mária a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság igazgatója nevében és 
megbízásából. 

P:H. 
·. -.-.. 

. (· . ..[_J--.",__, ' -1\A<--<--""---··( ············;ji. ........................................... . 
\ Garai Imréné 

állaiTiháztartási irodavezető-helyettes 

Kapják: 

l. BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT (ll 02 Budapest, Szent László tér 29) 

2. Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (1138 Budapest, Váci út 135-139) 

I0-12856-I_kl20_fe{f_ vl_2015/l30 212. oldal 



4. melléklet az előte1:jesztéshez 

K/478511112014/XXHT 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okirat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 411/2014. (VIII. 
28.) határozatával jóváhagyott, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal (1102 Budapest, Szent László tér 29.) alapító okiratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 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: 

Telephelyei: 

PIRszáma: 
510008 

Adószáma: 
15510000-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-15735739 

2. Alapítás éve: 
1990. 

3. Alapító szerv: 

ll 02 Budapest, Szent László tér 29:· 

ll 02 Budapest, Állomás utca 5. földszint 
1102 Budapest, Állomás utca 9. földszint 
1101 Budapest, ,t\,llooás u. 2. (KC'1rpcnai utc.a J 8.) 
ll 05 Budapest, Bebek utca l. 
1103 Budapest, Gyömrői út 49. 
ll 02 Budapest, Halom utca 3 7 /b 
ll 02 Budapest, Hölgy utca 21. 
ll 06 Budapest, Kada utca 120. 
ll 02 Budapest, Szent László tér 2-4. 
1108 Budapest, Újhegyi stny. 14/a 

Budapest Kőbányai Önkormányzat 

4. Jogelődje: 

BuJapt:sl Sz~kt:sfőváros 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: 
ll 02 Budapest, 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 önkonnányzatokkal kapcsolatos, a jogszabály alapján a feladat- és 
hatáskörébe utalt feladatokat (TEÁOR 8411). 

a) A Hivatal állarnháztartási 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 állarnháztartás 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 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

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

parlamenti 

9. A Hivatal jogállása: 
A Hivatal jogi személy, gazdasági szervezettel rendelkező 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. 
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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 szabályazza 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., Állomás u. 5. földszint 
Budapest X., Állomás u. 9. földszint 

Budapest X., Állomás u. 2. 
Korponai u. 18. 

Budapest X., Bebek u. l. 
Budapest X., Gyömrői út 49. 
Budapest X., Halom u. 37/b 
Budapest X., Hölgy u. 21. 
Budapest X., Kada u. 120. 
Budapest X., Szent László tér 2-4. 
Budapest X., Újhegyi stny. 14/a 

39122, 39123 hrsz. 
39016/9/A/111 hrsz. 
39016/9/A/218 hrsz. 
39016/9/A/219 hrsz. 
39016/9/A/220 hrsz. 
38942 hrsz.-ú ingatlanból a 
38942/A/2 hrsz.-ú ingatlan 
41404 hrsz.-ú ingatlanon lévő irodaház 
41631/ A/1 O hrsz. 
41460/11 hrsz. 
39009/1 hrsz. (az épület területéből 49m2

) 

41203/42/C/1 hrsz. 
39049/l hrsz. 
42309/34 hrsz. (az épület területéből 52m2

) 

A Hivatal használatában lévő vonatkozó pénzügyi jogszabályok szerint nyilvántartott 
ingó vagyon (tárgyi eszközök, berendezések). 
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14. Ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: Nincs. 

15. A Hivatalnak nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 

Záradék: 

l. Jelen alapító okiratot módosító okiratot Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 495/2014. (XI. 20.) határozatával 2014. december l
jei hatállyal adta ki. 

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

Budapest, 2014. november:~'·" 



5. melléklet az előterjesztéshez 
365/2015. (X. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratot rnódosító okiratát az l. 
rnelléklet szerinti tartalommal elfogadja, továbbá a 2. rnelléklet szerint kiadja a rnódosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. 
2. Ez a határozat 2015. novernber l-jén lép hatályba. 

l. melléklet a 365/2015. (X 22.) KÖKT határozathoz 
Okirat száma: 

Módosító okirat 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal, a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. augusztus 28. napján kiadott 
K/4785111/2014/XXIII. szárnú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján- a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
rnódosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló .. ./2015. (X. 22.) KÖKT 
határozatára figyelemrnel - a következők szerint rnódosítorn: 

l. Az Alapító Okirat l. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

l 

2 

3 

4 

5 
6 
7 

"1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

l. l. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
1.1.2. rövidített neve: Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
1.2.2. telephelyei: 

telephely megnevezése telephely címe 
A képviselői rnunka végzésére ll 02 Budapest, Allornás utca 5. földszint 
biztosított helyiség 
A képviselői rnunka végzésére ll 02 Budapest, Allornás utca 9. földszint 
biztosított helyiség 
Hatósági Főosztály Adóhatósági Osztály 1101 Budapest, Allornás u. 2. (Korponai 

utca 18.) 
A képviselői rnunka végzésére 1101 Budapest, Allornás u. 15. 
biztosított helyiség 
Ügyfélközpont 1101 Budapest, Allornás u. 26. 
Kőbányai Közterület-felügyelet ll 05 Budapest, Bebek utca l. 
A képviselői rnunka végzésére ll 03 Budapest, Gyömrői út 49. 
biztosított helyiség 



8 A képviselői munka végzésére ll 02 Budapest, Halom utca 3 7/b 
biztosított helyiség 

9 Hatósági Allatorvosi Rendelő ll 02 Budapest, Hölgy utca 21. 
10 A képviselői munka végzésére 1106 Budapest, Kada utca 120. 

biztosított helyiség 
ll U gyfélszolgálat ll 02 Budapest, Szent László tér 2-4. 
12 A képviselői munka végzésére 1108 Budapest, Ujhegyi stny. 14/a 

biztosított helyiség 

" 
2. Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

l 

2 

"2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
megnevezése székhelye 
Budapest Székesfőváros X. kerületi ll 02 Budapest, Sz en t László tér 29. 
Elöljáróság 
Budapest Főváros X. kerületi Tanács ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
V égrehajtó Bizottsága 

" 

3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3 .l. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29." 

4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (l) bekezdésében 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 2011. évi C LXXIX. törvényben meghatározott 
feladatok ellátása. 
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4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
szakágazatszáma szakágazatmegnevezése 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv 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). 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószárn 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 
011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 
011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest X. kerület 
közigazgatási területe" 

5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Ajegyzőt a Budapest Főváros X. 

kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere határozatlan időre nevezi ki nyilvános 
pályázati eljárás útján. 

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

l 
Ügyintéző, ügykezelő a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 20 ll. évi 
köztisztviselő CXCIX. törvény 

2 
Fizikai rnunkakörben a rnunka törvénykönyvéről szóló 2012. évi L törvény 
dolgozó 

" 

6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"6. Záró rendelkezés 

3 



Jelen alapító okiratot 2015. november l. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2014. november 28. napján kelt, K/4785/11/2014/XXIII. okiratszámú 
alapító okiratát visszavonom." 

7. Az Alapító Okirat 7-15. pontja és Záradéka elhagyásra kerül. 

Budapest, 2015. október" " 

P. H. 

Kovács Róbert 
polgármester 

2. melléklet a 365/2015. (X 22.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

l. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
1.1.2. rövidített neve: Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

l 

2 

3 

4 

5 
6 
7 

8 

1.2.1. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
1.2.2. telephelye(i): 

telephely megnevezése telephely címe 
A képviselői munka végzésére 1102 Budapest, AHomás utca 5. földszint 
biztosított helyiség 
A képviselői munka végzésére ll 02 Budapest, AHomás utca 9. földszint 
biztosított helyiség 
Hatósági Főosztály Adóhatósági Osztály 1101 Budapest, AHomás u. 2. (Korponai 

utca 18.) 
A képviselői munka végzésére ll O l Budapest, AHomás u. 15. 
biztosított helyiség 
U gyfélközpont ll Ol Budapest, AHomás u. 26. 
Kőbányai Közterület-felügyelet ll 05 Budapest, Bebek utca l. 
A képviselői munka végzésére ll 03 Budapest, Gyömrői út 49. 
biztosított helyiség 
A képviselői munka végzésére ll 02 Budapest, Halom utca 3 7 lb 
biztosított helyiség 
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Hatósági Allatorvasi Rendelő ll 02 Budapest, Hölgy utca 21. 
A képviselői munka végzésére 1106 Budapest, Kada utca 120. 
biztosított helyiség 
U gyfélszolgálat ll 02 Budapest, Szent László tér 2-4. 
A képviselői munka végzésére 1108apest, Ujhegyi stny. 14/a 
biztosított helyiség 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és rnegszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

2 3 A k"lt ' t' . l" d k"l ' ' k .. o segve es1 szerv Joge o o tsegvetes1 szervene 
megnevezése székhelye 
Budapest Székesfőváros X. kerületi ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Elöljáróság 
Budapest Főváros X. kerületi Tanács ll 02 Budapest, Sz en t László tér 29. 
Végrehajtó Bizottsága 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3 .l. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

3 .1.2. székhelye: ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (l) bekezdésében 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 2011. 
CLXXIX. törvényben meghatározott feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
szakágazatszáma szakágazatmegnevezése 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv 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). 
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószárn 
011130 ünkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 
011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 
011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest X. kerület 
közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Ajegyzőt a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere határozatlan időre nevezi ki 
nyilvános pályázati eljárás útján. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
Ügyintéző, ügykezelő a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 20 ll. évi 
köztisztviselő CXCIX. törvény 
Fizikai munkakörben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
dolgozó 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. november 28. napján kelt, 
K/4785/11/2014/XXIII. okiratszámú alapító okiratát visszavonom. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 2015. október ......... napján kelt, 2015. 
november l. napjától alkalmazandó .............................. okiratszámú módosító okirattal 
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

Budapest, 2015. október" " 

P. H. 

Magyar Államkincstár 
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