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ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
 a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,  
 az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról (a továbbiakban: Önkormányzati törvény), 
 az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről (a továbbiakban: Közművelődési törvény), 
 a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 
 a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 
 a 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról, 
 a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, 
 az 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről 

 
jogszabályok tartalmi követelményeinek megfelelően, a …/2012. (……) számú önkormányzati 
határozatával az alábbi egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot adja ki. Ezzel egyidejűleg a 
137/2012. (V.24.) sz. határozatával kiadott Alapító Okirat hatályát veszti. 
 
1.       
1.1  Költségvetési szerv  
 neve:   Újpesti Kulturális Központ 
  székhelye:   1043 Budapest, Tavasz u. 4. 
 
1.2 A költségvetési szerv telephelyei:  

 Karinthy Frigyes Művelődési Ház 
1048 Budapest, Hajló u. 2-8. 

 Lóverseny téri Közösségi Ház 
 1048 Budapest, Lóverseny tér 6. 
 Újpesti Polgár Centrum:  
 1042 Budapest, Árpád út 66. 
 Ifjúsági Ház 
 1041 Budapest, István út 17-19. 
 Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény:  

1043 Budapest, Berda József utca 48. 
 Ady Endre Művelődési Ház 

1043 Budapest, Tavasz u. 4. 
 
2.  Költségvetési szerv alapítási éve: 2012. 
 Létrehozója: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
      
 Elnevezése alapításkor:  Újpesti Kulturális Központ 

 
3.  Költségvetési szerv jogelődje:   

 Ady Endre Művelődési Központ 
 1043 Budapest, Tavasz u. 4. 
 Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 
 1048 Budapest, Hajló u. 2-8.  
 Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont 
 1041 Budapest, István út 17-19. 
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4.  Költségvetési szerv alapítójának jogutódja és fenntartója: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
1041 Budapest, István út 14. 
 

5. Költségvetési szerv irányító szerve: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 
1041 Budapest, István út 14. 

 
6.   A költségvetési szerv közfeladata: 

közművelődési tevékenység, múzeumi gyűjteményi tevékenység 
 

7.  A költségvetési szerv illetékességi és működési köre:  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat közigazgatási területe, illetve közvetlen 
környezete. Feladata továbbá a 1042 Budapest, István út 17-19. szám alatti ingatlanban működő 
köznevelési intézmény feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon üzemeltetési 
tevékenységének ellátása a vonatkozó jogszabályok szerint.  

 
8.  Költségvetési szerv jogállása: 

Önálló jogi személy.  
 
9.  Költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:  

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 

10.  A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény szerinti közművelődési tevékenység és múzeumi gyűjteményi tevékenység. 
 
 A költségvetési szerv tevékenysége: 
 
 Szakágazati besorolása: 
 

Szakágazat 
száma 

Elnevezés 

932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
 
 

Ellátandó alaptevékenységei: 
 

Szakfeladat 
száma 

Elnevezés 

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 
855100 Sport, szabadidős képzés 
855200 Kulturális képzés 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések 
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés 
855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 
855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 
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855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés 
855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés 
856092 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
900111 Befogadó színházak tevékenysége 
900114 M.n.s. színházak tevékenysége 
900122 Táncművészeti tevékenység 
900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység 
900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység 
900300 Alkotóművészeti tevékenység 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
932109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 
932919 M.n.s. egyéb szórakozatási tevékenység 
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
581900 Egyéb kiadói tevékenység 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
562100 Rendezvényi étkeztetés 
562917 Munkahelyi vendéglátás, étkeztetés 
562920 Egyéb vendéglátás 

 
A vállalkozási tevékenység az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti. 
Ellátható vállalkozási tevékenység köre: bérbeadás, a vállalkozási tevékenység arányának felső 
határa a szerv kiadásaiban: 25 %. 

 
11.  A költségvetési szervben foglalkoztatottak jogviszonya lehet: 

A Közművelődési törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 
150/1992. (XI.20.) kormányrendelet előírásai szerint: 
 közalkalmazotti jogviszony, 
 határozott idejű megbízási jogviszony a Ptk. 1959. évi IV. törvény alapján. 

 
12. Költségvetési szerv feladatellátását szolgáló nemzeti vagyon: 
 A feladat ellátását szolgáló nemzeti vagyon Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzat tulajdona. 
a) székhely:  

 ingatlan nyilvántartásba vett: 70581/1. Hrsz-on 
 tárgyi eszközök: a leltárban felsoroltak szerint. 

b) Karinthy Frigyes Művelődési Ház: 
 ingatlan nyilvántartásba vett: 76561/84. Hrsz-on 
 tárgyi eszközök: a leltárban felsoroltak szerint. 

c) Lóverseny téri Közösségi Ház: 
 ingatlan nyilvántartásba vett: 76561/65/A/167. Hrsz-on 
 tárgyi eszközök: a leltárban felsoroltak szerint. 

d) Ifjúsági Ház: 
 ingatlan nyilvántartásba vett: 71816/4. Hrsz-on 
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 tárgyi eszközök: a leltárban felsoroltak szerint. 
e) Újpesti Polgár Centrum: 

 ingatlan nyilvántartásba vett: 70302. Hrsz-on 
 tárgyi eszközök: a leltárban felsoroltak szerint. 

f) Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény: 
 ingatlan nyilvántartásba vett: 70581/11/C/2. Hrsz-on 
 tárgyi eszközök: a leltárban felsoroltak szerint. 
 

13.  A költségvetési szervre bízott nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog: 
A költségvetési szerv az ingó és ingatlan vagyon használatáért használati díjat nem fizet. 

 Az ingatlanok felett kizárólag a tulajdonos rendelkezik. 
A költségvetési szerv a rábízott vagyon használatával az e tárgyra vonatkozó, mindenkor hatályos 
jogszabályok által szabályozott módon szabad kapacitáshasznosítást végezhet, mely 
alaptevékenységet nem sérthet. 

 
14.  A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

Az Önkormányzati törvény, a Közművelődési törvény és a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 
előírásainak betartása mellett nyilvános pályázat útján történik. Az igazgatót Budapest Főváros IV. 
kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  

 
15.  A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: 

Az intézmény igazgatója, valamint az általa – az intézmény SZMSZ-ében meghatározott módon – 
megbízott dolgozók. 

 
16. Záró rendelkezés: 

Jelen Alapító Okirat 2013. január 01. napján lép hatályba. 
 
 
Budapest, 2012. december ”    ” 
 
 
 
 
  

  
Dr. Tahon Róbert Wintermantel Zsolt 

jegyző polgármester 
  
 


