
Alapító Okiratot módosító okirat 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselőtestülete a Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1./Az Alapító Okirat bevezető részét az alábbi szövegrésszel fogadja el: 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
alapító) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény, az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Korm. rendelet alapján, 

 399/1992. (XI.3.) önko. sz. határozattal módosított 
 65/1999. (III.30.) önko. sz. határozattal módosított 
 52/2008. (II.26.) önko. sz. határozattal módosított 
 158/2009. (V.26.) önko. sz. határozattal módosított 
 260/2009. (VIII. 11) önko. sz. határozattal módosított 
 335/2009. (IX.29.) önko. sz. határozattal módosított 
 492/2009. (XII.15.) önko. sz. határozattal módosított 
 16/2010. (I.26.) önko. sz. határozattal módosított 
 142/2011 (V.26 .) önko. határozattal módosított 
 a …/2011. (IX.29.) önk. sz. határozattal módosított 

 

45/1990. (XII. 11.) önko. határozat alapján 
a következők szerint állapítja meg a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát egységes szerkezetben: 
 
2./ Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

Alaptevékenység 
 

421100      Út, autópálya építése 
421300      Híd, alagút építése 
422100     Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
429900      Egyéb m.n.s. építés  
431100      Bontás 
431200      Építési terület előkészítése 
521012      Polgári védelem védőeszközök tárolása, kezelése 
521020 Raktározás, tárolás 
552001      Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
522110    Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
681000      Saját tulajdonú lakóingatlan adásvétele 
682001      Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002     Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
683200      Ingatlankezelés 
691001      Jogi segítségnyújtás 
692000      Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
711200      Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés 
743000      Fordítás, tolmácsolás 
749010      Igazságügyi szakértői tevékenység 
811000 Építményüzemeltetés 
813000      Zöldterület-kezelés 
821100      Összetett adminisztratív szolgáltatás 
841112      Önkormányzati jogalkotás  
841114      Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841115      Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 



841116     Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 
kacsolódó tevékenységek 

841117      Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118      Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126      Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841127      Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841129 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása  
841133      Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841163      Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
841173      Statisztikai tevékenység 
841191      Nemzeti ünnepek programjai 
841192      Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841225      Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása 
841339      Munkanélküli ellátások finanszírozása 
841401     Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 
841402 Közvilágítás 
841403      Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841408 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi igazgatása önkormányzati 

költségvetési szervnél  
841409      M.n. s. pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati költségvetési szervnél 
841901 Önkormányzatok , valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
841902      Központi költségvetési befizetések 
841906 Finanszírozási műveletek 
841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
842155      Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai 
842421      Közterület rendjének fenntartása 
842422      Igazgatásrendészet  
842442      Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és elhelyezése 
842521     Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 
842532    A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 
843026      Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása  
843045      Gyógyszertámogatás finanszírozása 
850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati  

költségvetési szervnél  
854234      Szociális ösztöndíjak  
854236      Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak 
855912      Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés 
855932      Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855935      Szakmai továbbképzések 
856011      Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
862102      Háziorvosi ügyeleti ellátás  
869011      Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően 

végzett egészségügyi szakértői tevékenység 
869039      Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás  
869044      Nem fertőző megbetegedések megelőzése 
869049      Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 
870001 Szociális gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása önkormányzati 

költségvetési szervnél  
879019      Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 
881011      Idősek nappali ellátása 
881013      Fogyatékossággal élők nappali ellátása 



882111      Rendszeres szociális segély 
882112      Időskorúak járadéka 
882113      Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114      Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115      Ápolási díj alanyi jogon 
882116      Ápolási díj méltányossági alapon 
882117      Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118      Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119      Óvodáztatási támogatás 
882121      Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122      Átmeneti segély 
882123      Temetési segély 
882124      Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125      Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129      Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201      Adósságkezelési szolgáltatás 
882202      Közgyógyellátás 
882203      Köztemetés 
889108      Gyermekek egyéb napközbeni ellátása  
889913      Nappali melegedő 
889921      Szociális étkeztetés 
889925      Támogató szolgáltatás 
889933      Gyermeknevelési támogatás 
889935      Otthonteremtési támogatás 
889936      Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889942      Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889949 Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások 
889961      Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása 
889966 Jóléti, sport- és kultúratámogatások 
890222      Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk 
890301      Civil szervezetek működési támogatása 
890302      Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441      Rövid időtartamú közfogalkoztatás 
890442      Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
890443      Egyéb közfoglalkoztatás 
890506      Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
890509      Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
890602      Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása 
890609      Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400      Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910131      Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 
910302     Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 
931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása 
931301      Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

 

Az Alapító Okirat módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 
 

Záradék: 
Jelen Alapító Okirat módosítását Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 
Képviselő-testülete …../2011 (IX.29 .) önko. határozatával fogadta el. Hatályos 2011. október 
1. napjától 
 

Budapest, 2011. szeptember 29. 
 

Dr. Vitáris Edit      Wintermantel Zsolt 
jegyző             polgármester 


