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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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény és a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelete az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról, valamint a nemzetgazdasági miniszter szakfeladat rendről és az államháztartási 
szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendeletében meghatározott tartalmi 
követelményeknek megfelelően a……………… számú önkormányzati határozatával egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.  

 
 
1. A költségvetési szerv elnevezése 
 
Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója 
 
2. Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi pont lép: 
A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata 
 

A megváltozott munkaképességű, még aktív korú potenciális munkavállalók foglalkoztatását 
biztosító munkahely üzemeltetése, és az itt foglalkoztatott emberek visszavezetése a nyílt 
munkaerő piacra, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának 
megszervezése. A vonatkozó szabályzókon kívül, a költségvetési szerv működését tekintve 
megfelel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény előírásainak 
is. 
 

 
3. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi pont lép 
A költségvetési szerv tevékenysége 
 
2011. január 1-től hatályos szabályozás 
A költségvetési szerv alaptevékenysége Szakágazat szám 
Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása 
bentlakás nélkül   881000  
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége Szakfeladat 
fogyatékossággal élők nappali ellátása 881013-1 
szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében 890431-1 
(TEÁOR 8904 - esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt   
elősegítő komplex és speciális közfeladatok, programok és  
támogatások)  
szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő 
foglalkoztatás keretében (TEÁOR 8904) 890432-1 
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 
 
2012. január 1-től hatályos szabályozás 
A kötségvetési szerv alaptevékenysége                       Szakágazat szám 
 
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül    881000  
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége 
          Szakfeladat 
Szociális foglalkoztatás szociális foglalkoztatók  
önálló intézményeiben       890433-1 
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4. Az alapító okirat 9. pontjának „költségvetési szerv gazdálkodási jogköre” alábbiak 
szerint módosul: 
9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
Az alapító okiratában rögzített tevékenységét az alapító által meghatározott költségvetés 
alapján valósítja meg. 

 
5. Az alapító 12. pontja A költségvetési szerv képviseletére jogosultak törlésre kerül 
 
 
 
A Szociális Foglalkoztató alapító okiratának módosítását Budapest Főváros IV. ker. Újpest 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a …../2012. (……...) számú határozatával 2012. június 
29. hatállyal hagyta jóvá. 
 
 
 
 
Budapest, 2012. június 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Wintermantel Zsolt       Dr. Tahon Róbert 
                      polgármester              jegyző 


