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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Tárgy: Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatójának megszüntető okirata, Újpest 
Önkormányzat Szociális Intézményének alapító okiratának és szervezeti és működési 
szabályzatának módosítása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 10. § (4) bekezdése módosításra került 
„10. § (4) A költségvetési szerv - a (4a) és (4b) bekezdésben meghatározott kivétellel - gazdasági 
szervezettel rendelkezik. A gazdasági szervezetet a Kormány rendeletében meghatározott 
képesítéssel rendelkező gazdasági vezető irányítja. 
(4a) A gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi 
létszáma a 100 főt nem éri el, az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében 
az önkormányzati hivatal vagy - az irányító szerv döntése alapján – az irányító szerv irányítása 
alá tartozó más költségvetési szerv látja el. E rendelkezést nem kell alkalmazni az irányító 
szervre, az önkormányzati hivatalra, az alaptevékenységként költségvetési szerv gazdálkodási 
feladatainak ellátására létrehozott költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására 
létrehozott költségvetési szervre és az olyan költségvetési szervre, amely törvény 
kormányrendelet alapján vagy az állam nemzetközi kötelezettségére tekintettel gazdasági 
szervezettel rendelkezik.” 
 
A fentiek ismeretében Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója esetében a létszám a 100 
főt nem éri el. 
 
A Képviselő-testület 52/2015. (II.26.) határozatában úgy döntött, hogy az Újpest Önkormányzat 
Szociális Foglalkoztatója tevékenységét 2015. április 1. napját követően Újpest Önkormányzat 
Szociális Intézménye keretein belül folytassa. 
 
A törvény módosítása és a Képviselő-testületi döntés értelmében elkészült Újpest Önkormányzat 
Szociális Foglalkoztatójának megszüntető okirata, Újpest Önkormányzat Szociális 
Intézményének módosító okirata és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata, valamint a 
szervezeti és működési szabályzat módosítása. 
 
Határozati javaslat: 
1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2015. (…..) 
számú határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatójának 
megszüntető okiratát.  
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
2. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2015. (…..) 
számú határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat Szociális Intézménye alapító okirat 
módosító okiratát, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
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3. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzatának Szociális Intézménye módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szervezeti és működési szabályzatát+mellékleteit. 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2015. március 18. 

 
 
 
 
 

Nagy István  
 

Az előterjesztést készítette: Köblös Anita 
 
A szervezeti és működési szabályzat terjedelmére tekintettel titkárságomon megtekinthető. 


