
 
Budapest Főváros IV. kerület  
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 

 

 1041 Budapest, István út 14. 
 231-3141, Fax.: 231-3151 

mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. december 20-i ülésére 
 
Tárgy:  javaslat a Budapest Főváros IV. ker., Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye 

Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint az Újpesti 
Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 204/2012. (VI.28.) 
számú határozatával módosította az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és 
annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-ban, valamint a 
szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM 
rendelet 1. § (4) bek. b.) pontjában meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően 
Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye Alapító Okiratát.  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény alapján a Gazdasági Intézményre bízott és a feladat ellátását szolgáló nemzeti 
vagyon feletti rendelkezési jogának, a működésének és illetékességi körének módosulása, 
továbbá a telephely bővítése miatt a 2012. július 4-i hatállyal kiadott Alapító Okirat 
módosítása szükségessé vált. 
 
Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 130/2012. (V.24.) számú határozatával döntött a 
Gazdasági Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról. A 2012. július 4-i 
hatállyal kiadott Alapító Okirat módosítása, valamint Újpest Önkormányzat Képviselő-
testületének döntései szükségessé tették a 2012. június 01. napjától hatályos SZMSZ 
felülvizsgálatát és módosítását is.  
 
Ennek megfelelően átvezetésre és pontosításra kerültek a munkáltatói jogok, a belső 
szervezeti felépítés és a működés rendje feladat- és hatáskör, továbbá az intézményrendszer 
tekintetében –figyelemmel a 2011. évi CXC. tv. 74. § (4) bekezdésében foglaltakra– az 
alábbiak: 
 a Gazdasági Intézmény ellátási körébe rendelt önállóan működő költségvetési szervek 

összevonásából, átszervezéséből eredő változások; 
 a Gazdasági Intézmény ellátási körébe rendelt, az Önkormányzat által működtetett, 

önkormányzati tulajdonú köznevelési intézmények átszervezéséből, székhelyváltozásából 
adódó változások; 

 a szakfeladati rendnek való megfelelés; 
 a feladatellátásra vonatkozó jogszabályi keretek meghatározása, az alapfeladatok 

pontosítása; 
 a hatásköri és felelősségi szabályok, munkarendet érintő változások pontosítása, 

kiegészítése; 
 a szervezeti egységeket érintő átszervezések átvezetése, különös tekintettel az élelmezési 

előadókra és a Képviselő-testület 136/2012. (V.24.) sz. határozata alapján a Gyermek és 
ifjúságvédelmi csoport létrehozására, munkafeladatainak meghatározására; 

 létszámváltozások átvezetése; 
 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség pontosítása. 
 
A Gazdasági Intézmény eljárásrendjében bekövetkezett változások meghatározása, 
kiegészítése, az ennek megfelelő belső szabályozatok átdolgozása megtörtént. 
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Az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola a Képviselő-testület 139/2012. (V.24.) számú határozatában 
foglaltak alapján 2012. augusztus 31. napjától a 1042 Budapest, István út 17-19. számú 
ingatlan 2. emeletén és a tetőtéri szinten működik. Újpest Önkormányzata a Gazdasági és 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 71/2012. (V.23.) számú határozata alapján kezdeményezte az 
ingatlan társasházzá alakítását a működtetés ésszerűsítése miatt. Erre és a 2011. évi CXC. tv. 
74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel szükséges a Zeneiskolát az ÚKK ellátási körébe 
rendelni, ennek megfelelően a Központ Alapító Okiratát módosítani, így a teljes ingatlant 
érintő működtetési feladatokat is 2013. január 1. napjától az ÚKK venné át. 
 
Valamennyi intézmény esetében a változásoknak megfelelően átdolgozott Alapító Okiratok 
és SZMSZ jelen előterjesztés mellékletét képezik. 
 
Fentiek alapján javaslom a T. Képviselő-testületnek a Gazdasági Intézmény mellékelt Alapító 
Okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az Újpesti Kulturális Központ Alapító 
Okirata módosításának jóváhagyását. 
 
 
Határozati javaslat (normatív határozat): 
1. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének …/2012. (……) 

határozata Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye 
Alapító Okiratának módosításáról 

 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 
Gazdasági Intézménye Alapító Okirat módosító okiratát és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.  

 
 
2. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének …/2012. (……) 

határozata Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 
Gazdasági Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.  

 
 
3. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének …/2012. (……) 

határozata az Újpesti Kulturális Központ Alapító Okiratának módosításáról 
 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Újpesti Kulturális Központ Alapító Okirat módosító 
okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja. 

 
 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
 
Határidő: azonnal 
 
 
Újpest, 2012. december 17.  
  
  
 Dr. Molnár Szabolcs 
 
Melléklet:  Gazdasági Intézmény Alapító Okirata, az Alapító Okirat módosító okirata, 

Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az Újpesti Kulturális Központ Alapító 
Okirata, az Alapító Okirat módosító okirata tervezetei 

 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: Síkné Papp Rita referens 
Háttéranyag az Alpolgármesteri Titkárságon megtekinthető. 


