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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
módosító okirata 

 
 
 
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények 
megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. tv és az államháztartás működési 
rendjéről szóló – többször módosított - 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet II. fejezete alapján, 
valamint a 8/2010 évi NGM tájékoztatóban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően 
az alábbi alapító okirat módosítását adja ki.  
 
1. A költségvetési szerv elnevezése 
 
Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója 
 
2. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi pont lép 
A költségvetési szerv tevékenysége 
2009. december 31-ig hatályos szabályozás 
A költségvetési szerv alaptevékenysége   Szakágazat azám 
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül  881000 
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége   Szakfeladat 
Nappali szociális ellátás      85326-6 
Szociális Foglalkoztatás      85327-7 
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 75192-2 
Kiegészítő tevékenység 
A költségvetési szervek által végzett egyéb    75195-8 
kiegészítő, kisegítő tevékenységek 
Vállakozási tevékenység 
A költségvetési szervek által végzett egyéb     75195-9 
vállalkozási tevékenység       
 
2010. január 1-től hatályos szabályozás 
A költségvetési szerv alaptevékenysége   Szakágazat szám 
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül  881000 
A költségvetési szerv alaptevékenysége   Szakfeladat 
Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása  881090 
bentlakás nélkül 
Szociális foglalkoztatás   890433 
szociális foglalkoztatók önálló intézményeiben 
egyéb kiegészítő tevékenység 
nyomdai előkészítő tevékenység   181300 
egyéb szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás   522150 
fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás   821900 
egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység   829000 
helyi önkormányzatokat megillető költségvetési támogatási,  841901 
valamint feladatra nem tervezhető felhalmozások 
Kisegítő tevékenységek 
általános épülettakarítás   812100 
zöldterület kezelés    813000 
Vállalkozási tevékenység 
nyomás     181200 
könyvkötés kapcsolódó szolgáltatás   181400 
közúti szállítás    494100 
 
2011. január 1-től hatályos szabályozás 
A költségvetési szerv alaptevékenysége Szakágazat szám 
Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása 
bentlakás nélkül  8810 
Esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt elősegítő  
komplex és speciális közfeladatok 8904 
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A költségvetési szerv alaptevékenysége Szakfeladat 
fogyatékossággal élők nappali ellátása 881013-1 
szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében 890431-1 
szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás 890432-1 
keretében 
fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 821900-2 
egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 829000-2 
önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907-1 
általános épülettakarítás  812100-1 
zöldterület-kezelés  813000-1 
nyomás   181200-2 
könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 181400-2 
 
 
3. az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi pont lép 

A költségvetési szerv gazdálkodási formája 
 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
Az alapító okiratában rögzített tevékenységét az alapító által meghatározott költségvetés alapján 
valósítja meg. 
Az alapító előzetes engedélye alapján a költségvetési szervnél szakmai alaptevékenységének 
veszélyeztetése nélkül, alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló szabad kapacitása 
terhére, időlegesen, nem haszonszerzés céljából folytatható szolgáltatói tevékenység is. 
Az alapító támogatási célú szakfeladat vonatkozásában felmentést ad a 292/2009 (XII.19.) 
Kormányrendelet 12 § (8) bekezdése értelmében a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem 
haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység támogatásból történő finanszírozása érdekében. 

 
 
A Szociális Foglalkoztató alapító okiratának módosítását Budapest Főváros IV. ker. Újpest 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……/2011. (……..) számú határozatával 2011. 
……………………….. hatállyal hagyta jóvá. 
 
 
 
 
Budapest, 2011. február 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Wintermantel Zsolt       Dr. Vitáris Edit 
                      polgármester              jegyző 


