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ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Újpesti Gyermek-

és Ifjúsági Ház Alapító Okiratát …/2011. (XII. 15.) számú határozatával módosította, ezzel 

érvényét veszti a 173/2010. (III. 30.) számú határozattal elfogadott okirat. 

 

Az Alapító Okirat jogszabályi hivatkozásának teljes tartalma törlésre kerül, helyébe a 

következő szöveg kerül: 

„Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

 az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról, 
 az 1990. évi LXV. törvény az önkormányzatokról (a továbbiakban: 

Önkormányzati törvény), 
 az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és közművelődésről (a továbbiakban: Közművelődési 
törvény), 

 a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet az államháztartás működési 
rendjéről 

jogszabályok tartalmi követelményeinek megfelelően a…../2011. (XII…...) számú 
önkormányzati határozatával az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 
adja ki:” 
 
Az Alapító Okirat 1. pontjában a Költségvetési szerv neve, székhelye: „Újpesti 
Gyermek-és Ifjúsági Ház”-ról „Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont”-ra 
módosul. 
 
Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbi telephellyel egészül ki: Halassy Olivér 
Sportcentrum: 1042 Budapest, Pozsonyi u. 4/c. 
 

Az Alapító Okirat 6. pontjában „Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat” a 
következőképpen változik: „Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testülete”. 
 

Az Alapító Okirat 7. pontja törlésre kerül. 
 
Az Alapító Okirat 8. pontja törlésre kerül. 
 
Az Alapító Okirat 9. pont számozása 7. pontra változik. 

 
Az Alapító Okirat 10. pont számozása 8. pontra változik. 

 
Az Alapító Okirat 11. pont számozása 9. pontra változik. 
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Az Alapító Okirat 12. pont  
 számozása 10. pontra változik. 
 megnevezése: „Gazdálkodása” helyett „Gazdálkodási jogköre” megnevezésre 

módosul. 
 
Az Alapító Okirat 13. pont számozása 11. pontra változik. 
Teljes tartalma törlésre kerül és helyébe a következő kerül: 
 
„A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Minden olyan művelődési forma, mely a gyermekek és a fiatalok 
iskolarendszeren kívüli – de az oktatásra épülő és azt segítő – művelődését, 
szabadidős tevékenységét és ezeken keresztül személyiségfejlesztését és 
életminőségét befolyásolja az 1997. évi CXL. törvény szellemében. 

 
A közintézmény tevékenysége: 
Szakágazati besorolása: 
 

Szakágazat 
száma 

Elnevezés 

932900 Máshova nem sorolható (M.n.s.) egyéb 
szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

 
Ellátandó alaptevékenységei: 

 
Szakfeladat 

száma 
Elnevezése 

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
799000 Egyéb foglalás 
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő 

szakmai elméleti felnőttoktatás 
855100 Sport, szabadidős képzés 
855200 Kulturális képzés 
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
900111 Befogadó színházak tevékenysége 
900114 M.n.s. színházak tevékenysége 
900122 Táncművészeti tevékenység 
900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység 
900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő 

tevékenység 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, 

kiállítások szervezése 
910501 Közművelődési tevékenységek és 

támogatásuk 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi 

színterek működtetése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és 

fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és 

támogatása 
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931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) 
tevékenység és támogatása 

932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
A vállalkozási tevékenyég az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti. 
Ellátható vállalkozási tevékenység köre: bérbeadás, a vállalkozási tevékenység 
arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 25 %.” 
 

Az Alapító Okirat 14. pont számozása 12. pontra változik. 
 
Az Alapító Okirat 15. pont  

 számozása 13. pontra változik; 
 tartalma a következőképpen módosul: 
„A költségvetési szervben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya lehet: 

A Közművelődési törvény, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és a 150/1992. (XI. 20.) kormányrendelet előírásai szerint 
 közalkalmazotti jogviszony, 
 határozott idejű megbízási jogviszony a Ptk. 1959. évi IV. törvény alapján.” 

 
Az Alapító Okirat 16. pont számozása 14. pontra változik. 
 
Az Alapító Okirat 17. pont számozása 15. pontra változik. 
 
Az Alapító Okirat 16. ponttal egészül ki a következő tartalommal: 
„Záró rendelkezés: 
Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2012. január 1. napján lép hatályba.” 
 
Az Alapító Okirat módosításával nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 
 
 
 
Záradék: A módosított Alapító Okiratot a Képviselő-testület. …/2011. (XII.15.) számú 
önkormányzati határozattal fogadta el. 
 
 
Budapest, 2011. december 15. 

 
 
 
 
         Wintermantel Zsolt  

      polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
 
 
  Dr. Vitáris Edit 

jegyző 


