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Tisztelt Képviselő-testület!

Hatályba lépett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról 
szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet.  A  költségvetési  szervek  jogállásáról  és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény  hatályát vesztette, a NACE 2. szerinti gazdasági 
tevékenységek  statisztikai  osztályozását  tartalmazó,  2006.  december  20-i  1893/2006/EK 
európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  előírásait  pedig  már  a  szakfeladatrendről  és  az 
államháztartási  szakágazati  rendről  szóló  56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet ülteti  át a hazai 
jogrendszerbe.
Az 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet 1. § (2) bekezdése szerint  a költségvetési szerv szakmai 
alaptevékenységeit  az alapító  okiratában fel kell tüntetni.

Az  államháztartási  jogszabályok  változása  miatt  indokolt  a  Polgármesteri  Hivatal  Alapító 
Okiratának módosítása. A hatályos jogszabályi  rendelkezések teljesen elkülönítik  egymástól a 
helyi  önkormányzat,  annak  költségvetési  szervei  és  a  nemzetiségi  önkormányzat 
költségvetését és gazdálkodását. A Polgármesteri Hivatal  Alapító  Okiratában ezért  kizárólag 
az általa  ellátott  ágazati feladatok  jelenhetnek meg,  melyeket a jogszabály  kifejezetten hozzá 
telepít,  azaz  a  helyi  önkormányzat  és a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  tevékenységéhez 
kapcsolódó  szakfeladatok  a  jövőben  nem  szerepelhetnek  a  Polgármesteri  Hivatal  Alapító 
Okiratában.
Megszűnt  a  költségvetési  szerveknél  a  kiegészítő  és  kisegítő  tevékenység,  csak 
alaptevékenységet és vállalkozói tevékenységet lehet az alapító  okiratban  megjelölni.  Típus 
szerinti  besorolása, a tevékenység jellege alapján és a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója 
helyett  a  „gazdálkodási  besorolása”  elnevezés  lépett.  Át  kell  vezetni  az  új  jogszabályi 
környezet  által  használt  kifejezéseket  is,  továbbá  fel  kell  tüntetni  a  költségvetési  szerv 
telephelyeit.

Az alapító okirat tartalmát az államháztartásról szóló  törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a határozza meg az alábbiak szerint:

„(1) Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv:
a) nevét, székhelyét, esetleges telephelyeit,
b) az alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölését, ha az alapításról  
jogszabály rendelkezett,
c)  közfeladatát  és  alaptevékenységét  az  államháztartás  szakfeladatrendje 
szerinti bontásban, államháztartási szakágazati besorolását,
d) illetékességét, működési körét,
e) irányító szervének nevét, székhelyét,
f) gazdálkodási besorolását,
g) vezetőjének megbízási rendjét, és
h) a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölését.

(2)  Az alapító okirat  -  az (1) bekezdésben foglaltakon túl - az alábbiak  fennállása 
esetén tartalmazza a költségvetési szerv

a) jogelődjének megnevezését, székhelyét,
b) vállalkozási tevékenysége felső határát a módosított kiadási  előirányzatok 
arányában, és
c) megszűnésének időpontját  vagy pontos feltételét, ha határozott időre vagy 
bizonyos feltétel bekövetkeztéig hozzák létre.

(3) Ha az alapítói jogok és az irányítási jogok gyakorlására jogosult személye eltér, az  
alapító okiratban mindkettőt meg kell jelölni. Ha a költségvetési szervnek felügyeleti 
szerve van, ezt kell felügyeleti szerv elnevezéssel megjelölni az alapító okiratban.



(4)  Az alapító  okirat  módosítása  esetén  el  kell  készíteni  és a  módosító  okirathoz 
csatolni az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is.”

Az államháztartásról  szóló  2011. évi  CXCV. törvény  8. § (5)  bekezdése szerint  az  alapító 
okiratot, mint alapító, a képviselő-testület  adja ki.

Tekintettel  arra,  hogy  a Budapest,  IX.,  Üllői  út  45. szám alatti  telephely  vonatkozásában a 
helyiség  bérleti  szerződése 2012. április  30. napján megszűnik  és a jelenleg  ott  elhelyezett 
irodák ezen időpontig  a Budapest, IX., Lenhossék u.  24-28. szám alá átköltöznek, célszerű az 
alapító  okiratot  ennek  megfelelően  is  módosítani.  Előbbiek  alapján  az  alpírtó  okirat  két 
módosítására  teszek  javaslatot,  első  ütemben 2012.  április  01-től  a  jogszabályi  változások 
átvezetése okán, második ütemben 2012. május 01-től pedig a telephelyváltozásra tekintettel.

Kérem a  Tisztelt  Képviselő- testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  a  határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjenek!

Budapest, 2012. március 12.

dr.  Nagy Hajnalka s.k.
           jegyző



1. Normatív határozati  javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Alapító Okiratának módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület  Ferencváros Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy dönt, 
hogy  alapítói  jogkörében a Budapest  Főváros IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzatának 
Polgármesteri  Hivatala  Alapító  Okiratát  2012.  április  01.  napjával  az  alábbiak  szerint 
módosítja:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT

1. Az Alapító Okirat következő szövege törlésre kerül:
„Budapest  Főváros IX.  kerület  Ferencváros Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  az  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV. törvény  38.  §  (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési szervek jogállásáról 
és gazdálkodásáról szóló 2008 évi CV. törvény 4.§ (1) és (2) bekezdése szerinti 
tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:”

és helyébe a következő szöveg lép:
„Budapest  Főváros IX.  kerület  Ferencváros Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  az  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV. törvény  38.  §  (1) 
bekezdése,  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  7.  §  (1) 
bekezdése és 8. § (4)  bekezdése,  valamint az államháztartásról szóló  törvény 
végrehajtásáról  szóló 368/2011. (XII.  31.)  Korm. rendelet  5. §-a alapján az 
alábbi alapító okiratot adja ki:”

2. Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Székhelye, címe: 
Budapest, IX. kerület, Bakáts tér 14.

    Telephelyei:
a) Budapest, IX., Bakáts tér 14.
b) Budapest, IX., Ráday u. 26.
c) Budapest, IX., Bakáts tér 1.
d) Budapest, IX., Bakáts u. 8.
e) Budapest, IX., Üllői út 45.
f) Budapest, IX., Toronyház u. 3/b.
g) Budapest, IX., Ecseri út 19.”

3. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Közfeladata:
A  helyi  önkormányzat  működésével,  valamint  az  államigazgatási  ügyek 
döntésre  való  előkészítésével  és  végrehajtásával  kapcsolatos  feladatok 
ellátása.„

4. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Illetékességi területe:
Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási területe.”

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



„6. Gazdálkodási besorolása, gazdálkodási rendje:
Önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szerv,  gazdálkodását  a 
vonatkozó jogszabályi előírások szerint végzi.
Törzsszáma: 509008
KSH statisztikai számjel: 15509000-8411-321-01
Adószáma: 15509000-2-43
Bankszámlaszáma: 12001008-01330322-00100009”

6. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Irányító szerve:
Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete.
székhelye: 1092 Budapest, IX. kerület Bakáts tér 14.”

7. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Jogállása:
Jogi személy.”

8. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Vezetőjének megbízási rendje:
A jegyzőt a Képviselő-testület pályázat útján, határozatlan időre nevezi ki.”

9. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyai:
Közszolgálati jogviszony, munkaviszony.”

10. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. Alaptevékenysége államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége”

11. Az Alapító Okirat a következő 12. ponttal egészül ki:
„12.  Alaptevékenysége  az  államháztartás  szakfeladatrendje  szerinti 
bontásban:
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
811000 Építményüzemeltetés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési  képviselőválasztásokhoz  kapcsolódó  

tevékenységek
841115 Önkormányzati  képviselőválasztásokhoz  kapcsolódó  

tevékenységek
841116 Országos  és  helyi  nemzetiségi  önkormányzati  választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai  parlamenti  képviselőválasztáshoz  kapcsolódó  

tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841126 Önkormányzatok és társulások  általános végrehajtó igazgatási  

tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés



841143 A  költségvetés végrehajtása,  a  kifizetések  ellenőrzése  területi  
szinten

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások”

12. Jelen Módosító Okirat 2012. április  01. napján lép hatályba.

13.  Az  Alapító  Okirat  jelen  Módosító  Okirattal  nem  érintett  részei  változatlan 
tartalommal maradnak hatályban.

2. Normatív határozati  javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Alapító Okiratának módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület  Ferencváros Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy dönt, 
hogy  alapítói  jogkörében a Budapest  Főváros IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzatának 
Polgármesteri  Hivatala  Alapító  Okiratát  2012.  május 01.  napjával  az  alábbiak  szerint  
módosítja:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT

1. Az Alapító Okirat 2. e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) Budapest, IX., Lenhossék u. 24-28.”

2. Jelen Módosító Okirat 2012. május 01. napján lép hatályba.

3.  Az  Alapító  Okirat  jelen  Módosító  Okirattal  nem  érintett  részei  változatlan 
tartalommal maradnak hatályban.

3. Határozati  javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület  Ferencváros Önkormányzatának  Képviselő- testülete  felkéri  a 
polgármestert  a  Módosító  Okiratok  és  az  egységes  szerkezetbe  foglalt  Alapító  Okiratok 
aláírására,  valamint  hogy  gondoskodjon  a  változások a Magyar  Államkincstár  törzskönyvi 
nyilvántartásában történő átvezettetéséről.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2012. április  15., illetve 2012. május 15.

Mellékletek:

1.  melléklet:  Budapest Főváros IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  Polgármesteri 
Hivatalának Alapító Okirata a 2012. április  01. napi módosításokkal egységes szerkezetben
2.  melléklet:  Budapest Főváros IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  Polgármesteri 
Hivatalának Alapító Okirata a 2012. május 01. napi módosítással egységes szerkezetben



1. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
(Budapest Főváros IX. Kerület  Ferencváros Önkormányzat Képviselő- testülete

184/2000. (IV.25.) határozatával elfogadott és 303/2009. (IX.02), 451/2009. (XII.02.), 
27/2010. (II.02),176/2010. (VI.02.), valamint …./2012. (III.22.) határozatában foglalt  

módosításokkal egységes szerkezetben)

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  Képviselő- testülete  az 
önkormányzatokról szóló  1990. évi  LXV. törvény  38. § (1) bekezdése, az államháztartásról 
szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  7.  §  (1)  bekezdése  és 8.  §  (4)  bekezdése,  valamint  az 
államháztartásról  szóló  törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm.  rendelet 5. 
§-a alapján az alábbi alapító  okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv neve:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala.

2. Székhelye, címe: 
Budapest, IX. kerület, Bakáts tér 14.

    Telephelyei:
a) Budapest, IX., Bakáts tér 14.
b) Budapest, IX., Ráday u. 26.
c) Budapest, IX., Bakáts tér 1.
d) Budapest, IX., Bakáts u. 8.
e) Budapest, IX., Üllői  út 45.
f) Budapest, IX., Toronyház u. 3/b.
g) Budapest, IX., Ecseri út 19.

3. Alapító szerve, alapítójának székhelye:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő- testülete
székhelye: 1092 Budapest, IX. kerület Bakáts tér 14.

4. Közfeladata:
A  helyi  önkormányzat  működésével,  valamint  az  államigazgatási  ügyek  döntésre  való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

5. Illetékességi terüle te:
Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási területe.

6. Gazdálkodási besorolása, gazdálkodási rendje:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési  szerv,  gazdálkodását a vonatkozó  jogszabályi 
előírások szerint  végzi.
Törzsszáma: 509008
KSH statisztikai számjel:  15509000-8411-321-01
Adószáma: 15509000-2-43
Bankszámlaszáma: 12001008-01330322-00100009

7. Irányító szerve:



Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő- testülete
székhelye: 1092 Budapest, IX. kerület Bakáts tér 14.

8. Jogállása:
Jogi személy.

9. Vezetőjének megbízás i rendje:
A jegyzőt  a Képviselő- testület pályázat útján, határozatlan időre nevezi ki.

10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyai:
Közszolgálati jogviszony,  munkaviszony.

11. Alaptevékenysége államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi  önkormányzatok,  valamint  többcélú  kistérségi  társulások 

igazgatási tevékenysége

12. Alaptevékenysége az államháztartás szakfeladatrendje  szerinti  bontásban:
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
811000 Építményüzemeltetés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos  és  helyi  nemzetiségi  önkormányzati  választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti  képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi  népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841126 Önkormányzatok  és  társulások  általános  végrehajtó  igazgatási 

tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
889943 Munkáltatók által nyújtott  lakástámogatások

Budapest, 2012. március 

Dr. Bácskai János
polgármester



2. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
(Budapest Főváros IX. Kerület  Ferencváros Önkormányzat Képviselő- testülete

184/2000. (IV.25.) határozatával elfogadott és 303/2009. (IX.02), 451/2009. (XII.02.), 
27/2010. (II.02),176/2010. (VI.02.), valamint  …./2012. (III.22.) és a …./2012. (III.22.) 

határozatában foglalt  módosításokkal egységes szerkezetben)

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  Képviselő- testülete  az 
önkormányzatokról szóló  1990. évi  LXV. törvény  38. § (1) bekezdése, az államháztartásról 
szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  7.  §  (1)  bekezdése  és 8.  §  (4)  bekezdése,  valamint  az 
államháztartásról  szóló  törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm.  rendelet 5. 
§-a alapján az alábbi alapító  okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv neve:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala.

2. Székhelye, címe: 
Budapest, IX. kerület, Bakáts tér 14.

    Telephelyei:
a) Budapest, IX., Bakáts tér 14.
b) Budapest, IX., Ráday u. 26.
c) Budapest, IX., Bakáts tér 1.
d) Budapest, IX., Bakáts u. 8.
e) Budapest, IX., Lenhossék u. 24-28.
f) Budapest, IX., Toronyház u. 3/b.
g) Budapest, IX., Ecseri út 19.

3. Alapító szerve, alapítójának székhelye:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő- testülete
székhelye: 1092 Budapest, IX. kerület Bakáts tér 14.

4. Közfeladata:
A  helyi  önkormányzat  működésével,  valamint  az  államigazgatási  ügyek  döntésre  való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

5. Illetékességi terüle te:
Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási területe.

6. Gazdálkodási besorolása, gazdálkodási rendje:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési  szerv,  gazdálkodását a vonatkozó  jogszabályi 
előírások szerint  végzi.
Törzsszáma: 509008
KSH statisztikai számjel:  15509000-8411-321-01
Adószáma: 15509000-2-43
Bankszámlaszáma: 12001008-01330322-00100009

7. Irányító szerve:



Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő- testülete
székhelye: 1092 Budapest, IX. kerület Bakáts tér 14.

8. Jogállása:
Jogi személy.

9. Vezetőjének megbízás i rendje:
A jegyzőt  a Képviselő- testület pályázat útján, határozatlan időre nevezi ki.

10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyai:
Közszolgálati jogviszony,  munkaviszony.

11. Alaptevékenysége államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi  önkormányzatok,  valamint  többcélú  kistérségi  társulások 

igazgatási tevékenysége

12. Alaptevékenysége az államháztartás szakfeladatrendje  szerinti  bontásban:
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
811000 Építményüzemeltetés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos  és  helyi  nemzetiségi  önkormányzati  választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti  képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi  népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841126 Önkormányzatok  és  társulások  általános  végrehajtó  igazgatási 

tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
889943 Munkáltatók által nyújtott  lakástámogatások

Budapest, 2012. április  

Dr. Bácskai János
polgármester


