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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

~{. számú előterjesztés 

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

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának rnódosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 365/2015. (X. 22.) KÖKT 
határozatával döntött a Polgármesteri Hivatal alapító okirata rnódosításáról. A rnódosítás 
indoka új telephelyek felvétele volt. A rnódosítás 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 Állarnkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: 
Államkincstár) a törzskönyvi nyilvántartási eljárásban hiánypótlási felhívást bocsátott ki, amely 
az előterjesztés 2. rnelléklete. A hiánypótlás során a jogelőd szervek nevét és székhelyét kell 
megadni, valarnint a hatályos alapító okirat kiadásáról szóló határozat adatait pontosítani. A 
jogelőd szerveket a törzskönyvi nyilvántartás szerint kell feltüntetni. A nyilvántartásban lévő 
adatokat előzetesen egyeztettük az ÁllarnkincstárraL 

A fentiek alapján javasolorn, hogy a Képviselő-testület - a hiánypótlási felhívásban foglaltak 
figyelembevételével- ismételten fogadja el az alapító okirat rnódosítását, valarnint az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. Egyidejűleg a hiánypótlási eljárásban korábban meghozott, 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
rnódosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 439/2015. (XII. 17.) KÖKT 
határozatot hatályon kívül kell helyezni. 

Az előterjesztés 3. rnelléklete a Hivatal hatályos alapító okirata, a 4. rnelléklet a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának rnódosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 439/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat. 

II. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2016. január"~. 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2016. (1. 28.) határozata 
a ~udapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Alapító Okirata 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 2016. január 29-én lép hatályba. 

3. Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 439/2015. (XII. 17.) 
KÖKT határozat. 
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l. melléklet a .. .12016. (I 28.) KÖKT határozathoz 

O kir at száma: K/ /201 6/XVIII 

Módosító okirat 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. november 20. napján kiadott 495/2014. 
(XI. 20.) szám ú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/ A. §-a alapján 
- a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról szóló .. ./2016. (1. 28.) KÖKT határazatra figyelemmel - a 
következők szerint módosítom: 

l. Az Alapító Okirat l. 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 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ll 

12 

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

1.2.2. telephelyei: 

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 1. 

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. 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. kerület Kőbányai Önkormányzat 

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

2 3 A k"lt ' t' . l"dk"lt, .. o segve esi szerv Joge o o segvetesi szervene k 

megnevezése székhelye 

Budapest Kőbányai Önkormányzat 1107 Budapest, Fokos utca 5-7. 
1 Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató 

Szervezet 

X. ker. Tanács VB Út- és 1103 Budapest, Óhegy utca 22-24. 
2 Létesítménykarbantartó Költségvetési 

Üzem 

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

"3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

ll 

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: 

szakágazatszáma szakágazatmegnevezése 

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 
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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 

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatásitevékenysége 

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 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

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

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

Kelt: Budapest, 2016. január" ll 

P. H. 
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Kovács Róbert 
polgármester 
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2. melléklet a .. .12016. (1. 28.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/ /201 6/XVIII 

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 1. 

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 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
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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. kerület Kőbányai Önkormányzat 

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

2 3 A k"l ' l"d k l ' .. o tsegvetes1 szerv j o ge o ö tsegvetesi szervene k 

megnevezése székhelye 

Budapest Kőbányai Önkormányzat 1107 Budapest, Fokos utca 5-7. 
1 Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató 

Szervezet 

X. ker. Tanács VB Út- és 1103 Budapest, Óhegy utca 22-24. 
2 Létesítménykarbantartó Költségvetési 

Üzem 

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. C LXXIX. törvényben meghatározott feladatok ellátása. 

42 Ak"l ' D" 'k .. o tsegvetesi szerv oteve enysegene k'll h' k' 'b a am aztartasi sza agazati l' esoro asa: 

szakágazatszáma szakágazatmegnevezése 

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 rnűködésével, 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 k"l ' 'k .. o tsegvetes1 szerv a apteve enysegene kk . f k . ' . l'T orrnanyzati un cw szermti rneg]e o ese: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószárn 
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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. 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 közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvén 

1 
közszolgálati jogviszony 

2 munkaviszon 

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. (XI. 20.) 
okiratszám ú alapító okiratot visszavon om. 

Kelt: Budapest, 2016. január" 

P. H. 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Pp:·. 

Ügyintézés helye: 1138 Budapest, Váci út 135-139 

Ügyintéző: 

Telefonszám: 

Doma Bernadett 

061-429-5337 

r 
( 

lktatószám: O 1-TNY-1257-10/20 15-510008 

Tárgy: Törzskönyvi nyilvántaJiás 
híánypó~lási felhívás 

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT vezetője részére 
Budapest 
Szent László tér 29 
1102 

VÉGZÉS 

A(z) BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT (1102 Budapest, 
Szent László tér 29) által benyújtott, 2015. október hónap 29. napján, a 01-TNY-1257-1/2015-51 0008 
iktatószámon érkeztetett, BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI 
HIVATAL (törzskönyvi azonosító: 510008) megnevezésű szervre vonatkozó, "Változásbejelentés
Önkormányzati költségvetési szerv" tárgyú kérelme hiányos. 

A kérelemben foglaltak bejegyzéséhez az alábbi hiányosságak pótlására hívom fel: 

- Hiányoznak a jogelőd szervek az okiratbóL 
A inódosító okirat bevezető részébenelírásra került az előző okirat dátuma (augusztus helyett november). 

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 felfúggesztését sem kéri, a Magyar 
Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság az eljárást megszüntetheti a Ket. 31. § (2) 
bekezdése értelmében. 

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 368/20 ll. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Á vr.) 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. 

10442791 _k102_hianypotlas_vl _201601 J 2 112. oldal 
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INDOKOLÁS 

A( z) BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT a( z) BUDAPEST 
FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI 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 m~gvizsgálta a következő, 
alapvető jogszabályi rendelkezések alapján. 

Az Á vr. 167 l A. §-a, 167 IC. §-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. 37.§ (3) bekezdése, 71-73. §-ai, valamint az Áht. 
l 04. § (2) bekezdése alapján hoztam meg. 

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság törzskönyvi nyilvántartási eljárásra 
vonatkozó hatáskörét és illetékességét az Áht. 104. § (l) bekezdése, valamint a Magyar 
Államkincstárról szóló 311/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 6/A. §-a határozzák meg. 

Budapest, 2016. január 12. 

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

Kapják: 

~·i'',::,:.~:.;\ ' ' . ' . ' ' 
, ~ P.li; ::.) ........ /.~.'!..~~:~.c: ... ~;·;~::\c:;.l;':, ................. . 
' ep. 'l: .~: 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) 

10442791_ k/02 _hia11ypo1las _v! _201601 J 2 
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iY:lódosit{isokkal egységes su:.rkczctbc foglaU 
Alapftó Ol<inlt 

Budapest Főváros X. kerület Kóbúnyaí ÖnkormúJiyzal Képvisc!Ö·k:stületc a '11li20l4. {Vl!L 
28.) határozatával .ióváhagyott, Budapest Főváros X. h:crUlct Köhfm:y·ai Polgármcstc:.ri 
Hivntal (ll 02 Budapest. Szem László tér 29.) alapító ok iratát a \-'lagyt~rország helyi 
.. k · · · ·1 ···r· ''ülJ · · ···rxxvrx· · 41 & ('")lk ··t·"''' ·1 ' on ormanyzata1ro ;;zo o ._ .. ev·1 l ~.<"· ./). /. törveny '· ... ~ u )e. ·eze cse: va. anll nl az 
államháztartásról !>7Óló 201 L évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja abpjún nz 
alábbiak szerint módosi1ja: 

l. A Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) JH~V<~: 
Budapest F'öváros X. kerület Köbúnyai Polgánncsteri Hivatal 

A Hivatal rilvid mcgneH~zése: Köbányai Polgúrrne!>tcrí f{ivm<ll 

Székhelye: 

Tclcphelyl~í: 

PIR száma: 
510008 

Adószáma: 
15510000-2~42 

Bankszámlnszáma: 
11784009-15735739 

2. Alapítás úvc: 
1990. 

3. Alapít<) szer·v: 

11 02 Budapest, Sze nt Lá::;J;!ú tér 29. 

l 102 Budapet'it, Atlomás utcu 5. fUldszinl 
1102 Budapest, Allomás utca 9. f()ldszínl 
ll O l Budapest, A ll on1ús tL 2. ( Korpnnal utca 1 8.) 
l l 05 Buclapcs.t, Th~há utc.:a l. 
11 03 Budapest, Győmröi út 49. 
ll 02 Budapest, Halom tl1cn37/b 
l l 02 Budapest, Hölgy utca 21. 
ll 06 Budapest. Kada utca. !20. 
ll 02 Budapest, Szelll Lászl ú tér 2~4. 
ll 08 Budapest, Ojhcgyi s1ny. 14ia 

Budapest Köbányai Önkormányzat 

4. .Jogelődje: 

Budapest Székesf()vúros X. ker. ElölJáróság 
Budapest Főváros X. ker. Tamks V.B. 
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Alapít:hkori dnc,'e:t.és: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

5. Az íninyitú szerv nf've: 
Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormlmy?;at Képvise\ö~testülcte 

Székhc\yc: 
1102 Budapest. Szent László tér 29. 

6. .JogszabMyban mcghatározüH közfeiadata~ 

A .:v1agyurország, helyi önkormányzntairól szóló 2011. évi CLXXXíX. törvény 84. § ( 1) 
bekez;désben meghatározott az önkonm1nyzat rnüködésévcl, valamint a polgárme~>tcr 
vag,y a jcgyzli feladat- és hatáskörébe tarwzó Ugyek döntésre: való előkészítésdvd és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, valarnini a nemzetiségek jogairól szóló 

törvényben meghatározott fe;ladatük cllútilsa. 

7. A Hivatal nlaptcvékenységc: 

.:\ rv1agyarország helyi önkonnányzatairól szóló 20 i 1. évi CLXXXtX. törvény alapján 
cllútja az önkonnány:~.at lnükődésévd. a polgármesttw vagy ~1 jcgyzö feladni- és 
hataskörébt! tano;:ó ügydöntésre történö clökésútésévd. a dönté::;ek végrehajt{1s~wal és a 
nernzetiségi önkormónyz.atokkal kapesolaLos, a jogszabály alapján a feladat· ts 
lHttúskörcbe utalt fdadatokat (TEAOR R4! 1 ). 

a) A [livatal álltm1háztmtási szakágazati bcsmoláSfl: 

84 ll 05 Hd y i önkonrdmyzatok és társulások igazg.atási tevékenysége 

b) A Uivatal szakmai alaptevékcnysógénck konnányzati f11nkdó szcrinti megjelölés(:; 

Ol l L~O Önkormányzatok és önkonnányznti hivatalok jogalkotó és óhaláno::; 

igazgatási tevékenysége 
01121 O Az állam.háztartás igazgatása, e1lcn6rz.ése 
011220 Adó-, varn és jövedéki igazgatás 
O 13350 /\z önkonnányznti vagyonnal való ~;azdáikodáBs.al kapcsolatos 

feladatok 
O 1601 O Országgyülési, önkormányzati cs (;urópai parlnrncnti 

képvisei~iválasztásokho?. kapcsolódó tevékenységek 
066020 Ván.~s-, közsegga;.dálkodásí egyéb szo!gáltatások 

8. A JJivatal i11cté1,csségi tcrUkte: 
Budapest X. kerülel közigazgatási területc 

9. A Hivatal jogállása; 
1\ Uivatal jogi sz<:~mély, gazdasági szcrvezcltel rcndelkezö költségvetési szerv, saját 
költségvetéssci rendelkezik, önálló gazdálküclasi jogköre és fe!e1össégc van. 

LO. A Hivatalt a. polgármester a képviselö-testüV~t döntései s"t.crint és saját hatáskörében 

irányítja. 
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i\ polgármcstcr a jeg)'í'.Ö Javaslatainak l1gy·ekmbcvételével mcghatározn :t lit v "'.;1'1 

feladatait az önkormányzat nmnk~jának a szcrvezéséhcn. a döntése~ eliík(~s;r.it(:~,a~:ct: (~s 
végrehajt.ás{tban. A polgármester pályá;ral alnpján határozatlan id(Jrl~ - nc'l:..:/.i ki a 

jegyző L 

t l. A Hivatn l vczct6jc: 

A jegy1ii gondoskodik az önkormányzat müködésévet kapcsolatos feladatok dlátáúr(ll 
A Hivatal kezdésében levő ingatlanok tekintetében a rcndclkczé.si jog g5'mkorlásúra ·· <t 

núndenkor hatályos S7~ibályok szcrlnt a jcg.y:r() jogosul L 
A jegyző a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kindmányot:<ts rcndiL;1. 
gyakorolja a rnunkáltníói jogokat a képvise!ó-kstülct hivatalúnak küzÜ;,;;;r\·is<.:16i ó,. 

rmmkavallalói tekintetében. 
A köztisztvise-lök tcl..:intetében a kint~vczésbcz, a vezetöi meghízúshoz, a vezetiii 
.megbízás visszavonásához, feimentésht~z és a juta!maz,áshoz a polgúrrncstcr cgycn'rté'>i 
.íogot gyakorol. 
A Hivatni k~pvisclelére a jcgyz6, valamint nz általa megbízott köz.ti~;~.tvisdil t.~s mús 

meghatahnazolt jogosuJt 

12. A Hivatalhan foglalkoztatottak alkalm:mí.'la: 
a) az ügyintéző, ügyketdó közliszt visdö tekimetében a kl\zszolgálari tis:rtsé~J \i sd ük t\~' 

szó!ó 201 l, évi CXC1X. törvény ahtpjún, 
b) a fizikai munkakörben dolgozók tekintetében a nmn.ka törvénykt:inyvéröl ~;:l.Ó 1/~ }(tl2 

évi l. törvény alapján. 

13. A l li vata] tuh~jdonában, kezdésébcn, valamint használataban lévö 'Vag.yon és a J'(~ict'i,. 
való remk~lkczési jog a rnindenkor h.a~;:dyM; ·-- az önkormányzat vat') mlc\t'(!L Cl 

vagyontárgyak feletti tul1~jdonosi jogok gyakorlúsáróJ szólú önkonnúnyzati rL'.ll,kk: 

alapjún történik. 

A Bivat.al hasznúl at ában Jév ü korlútozoU<.tn ft:lrgalnrnkepcs fc!ópílnlénycs i n!-!:Hlw:ok • 

Budapest X., Sze nt T .úsz! ó tcr 29. 
Budapest X., Allomás u. 5. földszint 
Budapest X., ÁHomás u. 9. l'bldszín-t 

Budape$t X., .A.llomá$ u. 2. 
Korponaí u. l 8. 

Budapest X., Bebek u. l. 
Budapest X., Gyömrői út 49. 
Budapest X, Haknn u. 37/h 
Budapest X .. Hölgy u. 21. 
Buclapest X., Kada u. 120. 
Budapest X.. Szcn.t Uiszlú tér 2-4. 
Budapest X., Új hegyi stny. 14/a 

39 t 22, 39123 hrsz. 
39016/Wi\/11 J hrsz. 
3901 6/9/A/2 l 8 hrsz. 
39016/9i/'v'2l9 hrsz. 
390 l6/9//·.i220 hrsz. 
~8942 hrsz.-ú in~ntlanhól a 
38942.iA/2 hrsi.·Ú ingatlan 
41404 hrsz.-ú ingatlanon kvö iwdah~il 
4 J 631/..<.\/ l O hrsz. 
41460/l i hrsL .. 
39009/1 hr:-:;1 .. (az épülettcrüktéböl 49 nr:\ 
41203/42/C/1 hrsz. 
39049/l hrsz. 
42309/34 hrsz. {az épület terü!ctéböl 

A Hivatal használatában lévö vonatkozó p6nt.tigyi jogs;.abúlyok s.1.erint nyihántar1oU 
ingó vagyon (tórgyi eszközök. berendczés(:k) 
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l 4. Ellátható vúllalkozási tevéken)'·ség köre és mértckc: Nincs. 

l 5. A Hivatalnak nincs jogi s7,emé1yiséllil szcrvczeti egy.scge. 

Záradék: 

l. Jelen abpító okiratot mödosító okiratot Budapest Föváros X. kerület K6bánytti 
Önkormányza~ Képviselö-testülete a 49512014. (XL 20.) hatt'írozatával 2014. dcccnlbt:r l-
jei hatállyal adta ki. 

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



4. melléklet az előterjesztéshez 
439/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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. 

l. melléklet a 439/2015. (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 

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. kerület 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. 

42 Ak"lt' t'. f" 'k .. o segve es1 szerv oteve enysegene k 'll h, k' t' b a am aztartasi sza agaza 1 l , esoro asa: 

szakágazat szakágazatmegnevezése 
száma 

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). 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
l"l , meg]e o ese: 

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 k''l ' 'l lk l , b 'll' 'l k. o tsegvetesi szervne a a mazas an a o szemelye Jogviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2 O 11. évi 

CXCIX. törvény 

2 
munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi l. 

törvény 

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" " 

P. H. 

Kovács Róbert 
polgármester 

2. mellék/et a 439/2015. (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 alapító okiratát a következők 
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 
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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. 



-------------------------------------

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 

3. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

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

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

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

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

4. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

4.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

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

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

5. A költségvetési szerv tevékenysége 

5.1. 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. 

5 2 A k"l ' D" 'k .. o tsegvetesi szerv oteve enysegene k'll h' a am aztartast sza k' 'b agazat1 l, esoro asa: 

szakágazat szakágazatmegnevezése 
száma 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

5.3. 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). 

5 4 A k"'l ' 'k , ' kk .. o tsegvetest szerv a apteve enysegene . f k . , . 1"1' ormanyzat1 un cw szennt1 meg)e o ese: 

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 

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

6. A költségvetési szerv szervezete és működése 

6.1. 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. 

6 2 A k"lt ' 'l lk l ' b 'll' 'l k. .. o segvetest szervne a a mazas an a o szeme1ye • JOgvtszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 

2 
munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi l. 

törvény 

7. 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" " 

P. H. 

Kovács Ró b ert 
polgármester 


