
TERVEZET 

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

 
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-ban meghatározott 
tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi, a Budapest Főváros IV. kerület Képviselő-
testületének …/2012. (……) számú határozatával, 2012. május …-i hatállyal jóváhagyott Alapító 
Okirat módosítást adja ki. 
 
 
1. Bevezetésben a jogszabályi hivatkozásból az 1992. évi XXXVIII. tv.-t törölni, helyette:  

- „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 
- valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. felhatalmazása és tartalmi 

követelményeinek megfelelően …/2012. (…...) számú határozatával az alábbi, egységes 
szerkezetű Alapító Okiratot adja ki. Ezzel egyidejűleg a 43/2011. (II.25.) sz. határozatával 
kiadott Alapító Okirat hatályát veszti.” 

 
2. Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„2./ Költségvetési szerv alapítási éve: 
1981. 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat:  
Budapest IV. kerület Tanács VB. 16/1981 sz. határozata” 
 

3. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„3./ Költségvetési szerv alapítója: 
Budapest IV. kerület Tanács VB.” 
 

4. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„4./ Költségvetési szerv elnevezése alapításkor: 
Budapest IV. kerület Tanács VB Intézményeinek Gazdasági Igazgatósága 
1042 Budapest, Árpád út 100.” 
 

5. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„5./ Költségvetési szerv alapítójának jogutódja és fenntartója: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
1042 Budapest, István út 14.” 
 

6. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„6./ Költségvetési szerv irányító szerve: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 
1042 Budapest, István út 14.” 
 

7. Az Alapító Okirat 7. pontját törölni.  
 
8. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„7./ Költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: 
A vonatkozó jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben meghatározott más költségvetési 
szervek részére gazdasági - pénzügyi - műszaki ellátás szolgáltatás nyújtása. 
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Szakágazat száma és megnevezése: 841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi 
társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai” 

9. Az Alapító Okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„8./ Költségvetési szerv jogállása, gazdálkodása, jelzőszámai: 
Jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely 
gazdálkodását a hatályos jogszabályok alapján végzi. 
 
Az adózás szempontjából: 
 adóalany 
 adószáma: 15504036-2-41 
 KSH statisztikai számjele: 15504036-8411-322-01 
 Törzskönyvi azonosító PIR szám: 504036 
 Államháztartási egyedi azonosító: 735672 
 Költségvetési elszámolási számlaszáma: Raiffeisen Bank 12010422-00208691-00100009” 
 

10. Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„9./ Költségvetési szerv illetékességi és működési köre: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat közigazgatási területén az Önkormányzat 
hatályos rendeletében meghatározott, az irányító szerv által hozzá rendelt, önállóan működő 
költségvetési szervek gazdálkodási, pénzügyi, üzemeltetési tevékenységének ellátására, 
koordinálására, gazdasági-pénzügyi ellenőrzésére terjed ki, a vonatkozó jogszabályok szerint.” 
 

11. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„10./ Költségvetési szerv telephelyei: 
Asztalos műhely    Budapest, IV. kerület Virág utca 33/a (bérelt) 
Raktár     Budapest, IV. kerület Attila utca 72. 
Szolgáltató házak    Budapest, IV. kerület Fóti út 68. 
      Budapest, IV. kerület Király utca 9. 

Budapest, IV. kerület Király utca 13.” 
 

12. Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:  
„11./ Költségvetési szerv feladat ellátását szolgáló vagyona és a vagyon feletti rendelkezési 
jog: 
A leltár szerint nyilvántartott ingatlanok, immateriális javak és tárgyi eszközök, amely a Gazdasági 
Intézményhez hozzárendelt, önállóan működő költségvetési intézmények vagyonát is tartalmazza.  
A Gazdasági Intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja a jogszabályok és helyi rendeletek figyelembe vételével.” 

 
13. Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„12./ Költségvetési szervre bízott vagyon feletti rendelkezési jog: 
A székhely és a telephelyek közül a Raktár, a Szolgáltató házak ingatlanja felett kizárólag a 
tulajdonos – Újpest Önkormányzata – rendelkezik. 
Az ingóságok a leltár szerint rendezettek, a feladatok ellátásához a jogszabályok szerint és a helyi 
rendeletek figyelembe vételével használhatja.” 
 

14. Az Alapító Okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„13./ Költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: 
Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott, a Gazdasági Intézmény 
központjára vonatkozó kiemelt előirányzatok keretein belül teljes jogkörrel önállóan gazdálkodik, 
míg a hozzárendelt, önállóan működő költségvetési intézmények gazdálkodását a vonatkozó, 
hatályos jogszabályok szerint felügyeli.” 
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15. Az Alapító Okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„14./ Költségvetési szerv alaptevékenysége: 
Ellátja illetékességén és hatáskörén belül, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
a saját és az irányító szerv által hozzá rendelt, önállóan működő költségvetési szervek költségvetési 
tervezéssel, pénzellátással és pénzgazdálkodással, a költségvetési gazdálkodással, a műszaki 
feladatokkal, az Önkormányzat által rábízott vagyon kezelésével, a költségvetési beszámolással, a 
számvitellel, az adatszolgáltatással, az adózással és a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat a 
vonatkozó jogszabályok szerint.  
 
Alaptevékenysége 2012. január 01. napjától alkalmazandó szakfeladati rend szerint: 

412000 Lakó- és nem lakó épület építése 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten 
841402 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 
852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)  
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam) 
852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-

12/13. évfolyam) 
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
889101 Bölcsődei ellátás 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása” 

 
16. Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„15./ Költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 
A költségvetési szerv szabad kapacitásának hasznosítása érdekében alapfeladataival nem 
összeférhetetlen, alaptevékenysége gyakorlásának, illetve az ebből eredő kötelezettségek 
teljesítésének veszélyeztetése nélkül, haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli forrásból  más jogi 
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személy vagy magánszemély részére vállalkozási tevékenységet folytathat. Az ebből származó 
eredményt a költségvetési szerv teljes egészében az Alapító Okiratában meghatározott 
alaptevékenysége ellátásához használja fel. A vállalkozási tevékenység felső határa a módosított 
kiadási előirányzatok arányában 10%. 
 
Szakfeladat szám: 
 

430000 Speciális szaképítés 
494000 Közúti áruszállítás, költöztetés 
620000 Információ-technológiai szolgáltatás 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
700000 Üzletviteli, vezetői tanácsadás 
711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
770000 Kölcsönzés, operatív lízing 
950000 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása” 

 
17. Az Alapító Okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„16./ Költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény igazgatóját Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 
pályázat útján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. tv. és 
ennek a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó költségvetési 
intézményekre vonatkozó 77/1993. (V.12.) Kormányrendelet előírásainak betartásával bízza meg.” 
 

18. Az Alapító Okirat 18. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„17./ Költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony 
meghatározása: 
Az 1992. évi XXXIII. sz. közalkalmazotti törvény, valamint a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet 
előírásai szerint: 
Közalkalmazotti, valamint foglalkoztatásra (munkavégzésre) irányuló egyéb jogviszony.” 
 

19. Az Alapító Okirat 19. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„18./ Költségvetési szerv képviseletére jogosultak: 
Az intézmény vezetője, valamint az általa az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában 
meghatározott módon megbízott intézményi közalkalmazottak.” 
 
 

Budapest, 2012. május ”    ” 
 
 
 
 

  
  

Dr. Tahon Róbert Wintermantel Zsolt 
jegyző polgármester 

  
 


