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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
a módosításokkal egységes szerkezetben 

 
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény és a Kormány 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 
 
 

1.1. A költségvetési szerv rövidített elnevezése 
 

  ÚSZF 
 
 

1.2. A költségvetési szerv székhelye 
 
1042 Budapest, Viola u. 6-8 
 
 
2. A költségvetési szervet létrehozó határozat 
 
Alapítás éve: 1959. 03. 01. 
Alapító határozat:  232/1959. (II.20.) 
Módosító határozat: 16/2008. (I.29.) 
   229/2009. (VI.23.)  
   337/2009. (IX.29) 
   61/2011. (II.25.) 
   339/2011. (IX.29.) 
 
3. A költségvetési szerv telephelye 
 
 1042 Budapest, Tavasz u. 77-79 
 
 
4. 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. 

 
5. A költségvetési szerv tevékenysége 
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 
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége Szakfeladat 
fogyatékossággal élők nappali ellátása 881013-1 
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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 
 
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 
 
6    A költségvetési szerv alapítója 
 
             Budapest, IV. ker. Tanács VB 

Jogutódja:Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
7.   A költségvetési szerv működési köre 

 
Budapest, IV. kerület Újpest közigazgatási területe 

 
8.   A költségvetési szerv irányító szerve, székhelye 
 

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 
1041 Budapest, István út 14. 

 
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. 

 
10.  A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje 

 
Az intézményvezetői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. Az 
intézményvezető kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy a vezetői megbízásának 
visszavonása az Önkormányzat Képviselő-testületének hatásköre. Az egyéb munkáltatói 
jogkör gyakorlója Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármestere. A 
vezetői megbízás határozott időre szól. Az intézményvezető jogosult az igazgatói cím 
használatára. 

 
 
11.   Költségvetési szerv foglalkoztattjaira vonatkozó jogviszony megjelölése 

 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében 
közalkalmazottak.  
A Munkatörvény könyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. alapján munkaviszonyban 
alkalmazottak. 
Munkatörénykönyve 
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A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. 
június 29. 
 
 
Budapest, 2012. június 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Wintermantel Zsolt       Dr. Tahon Róbert 
                      polgármester              jegyző 


