
  

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
módosító okirata 

 
 

1. A Bevezető Rendelkezések az időközi jogszabály-változásokra, a Képviselő-testület 
korábbi határozatainak hatályon kívül helyezésére tekintettel az alábbiakra 
módosulnak: 
 
Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelkezésre álló 
dokumentumok alapján 
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.,  
 valamint az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. (a 
továbbiakban: Önkormányzati tv.) felhatalmazása és tartalmi követelményeinek megfelelően 
…/2013. (IX. 26.) sz. határozatával az alábbi egységes szerkezetű Alapító Okiratot adja ki. 
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület 158/2011. (V. 26.) határozatával módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat a hatályát veszti.  
 
2. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A költségvetési szerv szakágazati besorolása és alaptevékenysége: 
8414 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek 
A költségvetési szerv alaptevékenysége a 2012. január 1. napjától alkalmazandó szakfeladati 
rend szerint: 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
3. Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A költségvetési szerv vezetőjének foglalkoztatási rendje: 
A költségvetési szerv vezető felügyelőjének foglalkoztatása a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkaviszony keretében történik. A Budapest, 
Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének határozata alapján - a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. tv. 22/B. §-ának 
felhatalmazó rendelkezése, valamint a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató, 
feladatokat ellátó költségvetési intézményekre vonatkozó 77/1993. (V.12.) Kormányrendelet 3. 
§ (1) bek. szerint magasabb vezetőnek minősülő munkakörre - kiírt pályázat útján kiválasztott 
munkavállalóval a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozóan és 
e törvénykönyv 208-211 §-ai figyelembevételével meghatározott munkaviszony létesítése 
(megszüntetése), az erről szóló döntés meghozatala a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat Képviselő-testület hatásköre. Az egyéb törvényben nem szabályozott 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.  
 
4. Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A költségvetési szerv képviseletére jogosult: 
Az Újpest Szent István téri Piac-és Vásárcsarnok vezetője, valamint az általa az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon megbízott intézményi 
közalkalmazottak, illetve munkaviszony keretében alkalmazott munkavállalók. 



  

 
5. Az Alapító Okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
Foglalkoztatási jogviszony meghatározása: 
a., közalkalmazotti jogviszony 
b., munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszony 
c., munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 
 
 
 
Budapest, 2013. szeptember … 
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Polgármester 
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