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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 
alkalmazásaként az önkormányzatnak felül kell vizsgálnia a közfeladat ellátásának 
módját szervezeti szempontból 2009. május 15-ig.  
 
Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a további működés 2009. július 1-je után 
is indokolt, a költségvetési szerveket és tevékenységeiket a törvényben meghatározott 
szempontok szerint be kell sorolni 2009. június 1-ig, valamint ezeknek megfelelően el 
kell készíteni az alapító okiratok módosításait. A 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztató 
szerinti 2010. január 1-től hatályos új szakfeladat-rend  miatt 2009. szeptember 30-ig 
ismét módosítani kell az alapító okiratokat.  
 
Fentiek alapján szükséges a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosítani, melyet  
úgy javasolunk, hogy mindkét, a törvény szerinti kötelező módosításnak egy okiratban 
eleget tegyünk. Javaslatot teszünk továbbá a módosításokat is tartalmazó egységes 
szerkezetű alapító okiratokra is. 
 
 
Budapest, 2009. április 27. 
 
 
 
 
        Tóth Mihály 



Határozati javaslat: 
 

1.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (1211 Bp. Szent 
Imre tér 10.) alapító okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján 
történt módosításáról szóló okiratot jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert az okirat aláírására. 

 
Határidő: elfogadásra:   azonnal 
  végrehajtásra:   2009. június 9. 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtásra: Halmos Istvánné ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
szavazata szükséges. 
 
 

2.)  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (1211 Bp. Szent 
Imre tér 10.) módosított és a 2009. július 1-jei állapot szerinti egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert az okirat aláírására. 

 
Határidő: elfogadásra:   azonnal 
  végrehajtásra:   2009. június 9. 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtásra: Halmos Istvánné ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
szavazata szükséges. 

 
 

3.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (1211 Bp. Szent 
Imre tér 10.) módosított és a 2010. január 1-jei állapot szerinti egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát  jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert az okirat aláírására. 

 
Határidő: elfogadásra:   azonnal 
  végrehajtásra:   2009. június 9. 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtásra: Halmos Istvánné ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
szavazata szükséges. 



M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító  
 

a Polgármesteri Hivatal 
 

alapító okiratát 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
 
 
2009. július 1-i hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre 
kerülnek: 
 
1) „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 38. § (1) 
bekezdése alapján egységes hivatalt hozott létre, melynek az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a alapján kiállított, módosított alapító 
okiratának hatályos szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
határozzuk meg:” 
 
2) „Típusa: önkormányzati hivatal” 
 
3) „Gazdálkodási jogkör alapján: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
4) „A hivatal vezetőjét, a jegyzőt – pályázat útján – a Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete határozatlan időre nevezi ki.” 
 
5) Alap és kiegészítő tevékenysége: 
 36/1992. (VIII.25.) ÖKTÜ számú határozatban rögzítve. (A 

meghatározott alaptevékenységek alábontásának alkalmazása a jogszabály 
változások figyelembe vételével történik.)” 

 
6) „Vállalkozási tevékenysége: vállalkozási tevékenységet nem végez. 
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2009. július 1-i hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmi elemekkel egészül 
ki: 
 
1) „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, 
valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV. törvény 1. §-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító 
okiratot adja ki:” 
 
2) Létrehozásáról rendelkező határozat: 226/1998.(IV.28.) Kt. 
 
3)Típus szerinti besorolása:  
 A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi. 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:önállóan működő és   
gazdálkodó.  

 
4) Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A jegyző 
kinevezésének rendje: a képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelően jegyzőt nevez ki. A 
kinevezés határozatlan időre szól. 
 
5) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. Egyes 
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XII. törvény az irányadó. Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
6) Kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: Kisegítő 
tevékenységet nem végez. 
 
7) Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 
Vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
8) Kiegészítő tevékenysége: Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015 
 
9)Jogi személyiségű szervezeti egységeinek adatai: Jogi személyiségű 
szervezeti egysége nincs. 
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2009. július 1-i hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
1) A „Feladata:” szövegrész helyébe a „Jogszabályban meghatározott 
közfeladata:” szövegrész lép. 
 
2) A „Működési területe:” szövegrész helyébe a „Illetékességi területe:” 
szövegrész lép. 
 
3) Az „Alapítói jog gyakorlója” szövegrész helyébe az „Alapítói jogokkal 
felruházott irányító szerv” szövegrész lép. 
 
4) Az „A hivatal pénzforgalma:” és az azt követő szövegrész helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A hivatal pénzforgalma:  

11784009-15521000 számú Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Költségvetési elszámolási számlán 
bonyolítja, melyhez kapcsolódó kiskincstári és közvetlen rendszerben 
finanszírozza az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeit. 
(Oktatási Szolgáltató Intézmény, Nagy Imre Általános Művelődési 
Központ és Csepeli Egészségügyi Szolgálat)” 

 
 
2010. január 1-i hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
1) Az „Alapvető szakfeladata: 751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész 
lép: 
„Alapvető szakfeladata: 8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége”  
 
2) Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat 
helyébe az alábbi szövegrészek és táblázatok lépnek: 
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Alaptevékenység szakfeladatainak jegyzéke 
 
Szakfeladat 

száma 
Szakfeladat megnevezése 

3811041 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 
szállítása, átrakása 

4120001 Lakó- és nem lakó épület építése 
4211001 Út, autópálya építése 
4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
4311001 Bontás 
4321001 Villanyszerelés 
5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
5221301 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
8130001 Zöldterület-kezelés 
8411121 Önkormányzati jogalkotás 
8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
8411171 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 

összefüggő szolgáltatások 
8414021 Közvilágítás 
8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
8419011 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
8419021 Központi költségvetési befizetések 
8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
8424211 Közterület rendjének fenntartása 
8425311 A polgári védelem ágazati feladatai 
8821111 Rendszeres szociális segély 
8821121 Időskorúak járadéka 
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8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
8821151 Ápolási díj alanyi jogon 
8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 
8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
8821191 Óvodáztatási támogatás 
8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
8821221 Átmeneti segély 
8821231 Temetési segély 
8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
8822011 Adósságkezelési szolgáltatás 
8822021 Közgyógyellátás 
8822031 Köztemetés 
8899351 Otthonteremtési támogatás 
8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
8903011 Civil szervezetek működési támogatása 
8904411 Közcélú foglalkoztatás 
8904421 Közhasznú foglalkoztatás 
9319031 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
 
Kiegészítő tevékenységeinek jegyzéke 
 
Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése 
6820012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 
 
Budapest, 2009. ….. 
 
        Tóth Mihály 
         polgármester 
 
 
Záradék: A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a …../2009.() Kt. 
számú határozatával hagyta jóvá. 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

 
 
1Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, 
valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV. törvény 1. §-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító 
okiratot adja ki: 
 
Költségvetési szerv 
 
 megnevezése: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
    Polgármesteri Hivatal 
 székhelye:  1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
  
 telephelyei:  1211 Budapest, Szent Imre tér 3. 
    1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 65. fsz. 
    1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 63. fsz 1. 
    1214 Budapest, Völgy u. 8. 
    1214 Budapest, Csikó sétány 2/A. 
    1215 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 59/A. 
 
1Létrehozásáról rendelkező határozat: 226/1998.(IV.28.) Kt 
 
2Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
 Ellátja az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek 

döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, 
ellátja továbbá a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat 
között kötött megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzatok 
gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

 
Fő tevékenysége (alaptevékenysége) és szakágazati besorolása: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége 

 
1Kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 
 Kisegítő tevékenységet nem végez. 
 
1Vállalkozási tevékenység arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 
 Vállalkozási tevékenységet nem végez. 
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1Kiegészítő tevékenysége: 
 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015 
 
Alapvető szakfeladata: 
 751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
 
2Illetékességi területe: Budapest XXI. Kerület Csepel közigazgatási területe 
 
1Típus szerinti besorolása: 
 
 A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi 
 
 Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és 

gazdálkodó. 
 
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága alapján: 
 teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv 
 
1Jogi személyiségű szervezeti egységeinek adatai: 
 Jogi személyiségű szervezeti egysége nincs. 
 
Alapító szerv 

megnevezése: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata   Képviselő-           
testülete 

székhelye:       1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
Alapítás dátuma:     1990.09.30. 
 
2Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv:  

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
Felügyeleti és fenntartó szerve: 
 

megnevezése: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata   Képviselő-           
testülete 

székhelye:       1211 Budapest, Szent Imre tér 10.  
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: 
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Tulajdonos az önkormányzat; a vagyon használatával és hasznosításával 
kapcsolatos feladatokat a hivatal látja el. 

 
 
A hivatal irányítása: 
 
 a./ a polgármester a jegyző útján irányítja a hivatalt, 
 b./ a jegyző vezeti a hivatalt, szervezi a hivatal munkáját. 
 
1Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
 

A jegyző kinevezésének rendje: a képviselő-testület – pályázat alapján – a 
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően 
jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól. 

 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve 
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XII. törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 

 
2A hivatal pénzforgalma: 
 

11784009-15521000 számú Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Költségvetési elszámolási számlán 
bonyolítja, melyhez kapcsolódó kiskincstári és közvetlen rendszerben 
finanszírozza az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeit. 
(Oktatási Szolgáltató Intézmény, Nagy Imre Általános Művelődési 
Központ és Csepeli Egészségügyi Szolgálat)” 

 
A hivatal törzskönyvi azonosító (PIR azonosító) számjele: 521008 
 
A hivatal adószáma:    15521000-2-43 
 
A hivatal egységes statisztikai számjele: 15521000-8411-321-01 
 
A hivatal KSH területi számjele:  0113189 
 
A hivatal TB törzsszáma:   032907-9 
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A hivatal körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
 Polgármesteri Hivatal 
 

Ellátott szakfeladatok jegyzéke 
 

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 8. §-ában meghatározott feladatok vonatkozásában a hivatal 
alaptevékenységeit meghatározó szakfeladat rendje: 
 

Szakfeladatok 
száma 

Szakfeladatok megnevezése 

014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 
451017 Magasépítőipar 
452014 Mélyépítőipar 
452025 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása 
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
751164 Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
751175 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása 
751186 Önkormányzati képviselőválasztással  kapcsolatos feladatok végrehajtása 
751670 Polgári védelmi tevékenység 
751845 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
751966 Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása 
751922 Finanszírozási műveletek elszámolása 
751966 Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása 
751999 Finanszírozási műveletek elszámolása 
853288 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások 
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 
 
 
Budapest, 2009. … 
 
 
 
 
 
        Tóth Mihály 
         Polgármester 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

 
 
1Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, 
valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV. törvény 1. §-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító 
okiratot adja ki: 
 
Költségvetési szerv 
 
 megnevezése: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
    Polgármesteri Hivatal 
 székhelye:  1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
  
 telephelyei:  1211 Budapest, Szent Imre tér 3. 
    1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 65. fsz. 
    1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 63. fsz 1. 
    1214 Budapest, Völgy u. 8. 
    1214 Budapest, Csikó sétány 2/A. 
    1215 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 59/A. 
 
1Létrehozásáról rendelkező határozat: 226/1998.(IV.28.) Kt 
 
2Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
 Ellátja az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek 

döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, 
ellátja továbbá a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat 
között kötött megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzatok 
gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

 
Fő tevékenysége (alaptevékenysége) és szakágazati besorolása: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége 

 
1Kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 
 Kisegítő tevékenységet nem végez. 
 
1Vállalkozási tevékenység arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 
 Vállalkozási tevékenységet nem végez. 
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1Kiegészítő tevékenysége: 
 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015 
 
Alapvető szakfeladata: 
 751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
 
2Illetékességi területe: Budapest XXI. Kerület Csepel közigazgatási területe 
 
1Típus szerinti besorolása: 
 
 A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi 
 
 Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és 

gazdálkodó. 
 
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága alapján: 
 teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv 
 
1Jogi személyiségű szervezeti egységeinek adatai: 
 Jogi személyiségű szervezeti egysége nincs. 
 
Alapító szerv 

megnevezése: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata   Képviselő-           
testülete 

székhelye:       1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
Alapítás dátuma:     1990.09.30. 
 
2Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv:  

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
Felügyeleti és fenntartó szerve: 
 

megnevezése: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata   Képviselő-           
testülete 

székhelye:       1211 Budapest, Szent Imre tér 10.  
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Feladatellátást szolgáló vagyon: 
 

Tulajdonos az önkormányzat; a vagyon használatával és hasznosításával 
kapcsolatos feladatokat a hivatal látja el. 

 
A hivatal irányítása: 
 
 a./ a polgármester a jegyző útján irányítja a hivatalt, 
 b./ a jegyző vezeti a hivatalt, szervezi a hivatal munkáját. 
 
1Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
 

A jegyző kinevezésének rendje: a képviselő-testület – pályázat alapján – a 
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően 
jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól. 

 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve 
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XII. törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 

 
2A hivatal pénzforgalma: 
 

11784009-15521000 számú Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Költségvetési elszámolási számlán 
bonyolítja, melyhez kapcsolódó kiskincstári és közvetlen rendszerben 
finanszírozza az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeit. 
(Oktatási Szolgáltató Intézmény, Nagy Imre Általános Művelődési 
Központ és Csepeli Egészségügyi Szolgálat)” 

 
A hivatal törzskönyvi azonosító (PIR azonosító) számjele: 521008 
 
A hivatal adószáma:    15521000-2-43 
 
A hivatal egységes statisztikai számjele: 15521000-8411-321-01 
 
A hivatal KSH területi számjele:  0113189 
 
A hivatal TB törzsszáma:   032907-9 
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A hivatal körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
 Polgármesteri Hivatal 
 
3Alaptevékenység szakfeladatainak jegyzéke 
 

Szakfeladat 
száma 

Szakfeladat megnevezése 

3811041 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 
átrakása 

4120001 Lakó- és nem lakó épület építése 
4211001 Út, autópálya építése 
4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
4311001 Bontás 
4321001 Villanyszerelés 
5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
5221301 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
8130001 Zöldterület-kezelés 
8411121 Önkormányzati jogalkotás 
8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
8411171 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 
8414021 Közvilágítás 
8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
8419011 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
8419021 Központi költségvetési befizetések 
8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
8424211 Közterület rendjének fenntartása 
8425311 A polgári védelem ágazati feladatai 
8821111 Rendszeres szociális segély 
8821121 Időskorúak járadéka 
8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
8821151 Ápolási díj alanyi jogon 
8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 
8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
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8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
8821191 Óvodáztatási támogatás 
8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
8821221 Átmeneti segély 
8821231 Temetési segély 
8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
8822011 Adósságkezelési szolgáltatás 
8822021 Közgyógyellátás 
8822031 Köztemetés 
8899351 Otthonteremtési támogatás 
8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
8903011 Civil szervezetek működési támogatása 
8904411 Közcélú foglalkoztatás 
8904421 Közhasznú foglalkoztatás 
9319031 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
 
 
3Kiegészítő tevékenységeinek jegyzéke 
 
Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése 
6820012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
 
 
 
Budapest, 2009. … 
 
 
 
 
 
        Tóth Mihály 
         Polgármester 
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