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Okirat száma:Megsz-832441/2016 
 
 

Megszüntető okirat 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján az 
Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat megszüntető okiratát a következők szerint adom ki: 

 

 
1. A megszűnő költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma 

 
1.1 A megszünő költségvetési szerv megnevezése: Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat 
1.2. A megszünő költségvetési szerv székhelye: 1042 Budapest, Megyeri u. 222 
1.3. A megszünő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 832441 
1.4. A megszünő költségvetési szerv adószáma: 15832441-1-41 
 
 
 

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei 
 
2.1.  A költségvetési szerv megszünésének dátuma: 2016. június 30. 
2.2  A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv 
 2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő- 
 testülete 
 2.2.2. székhelye: 1041 Budapest István út 14. 
 
2.3.  A költségvetési szerv megszüntetésének módja: jogutód nélkűli megszűnés 
 
2.4.  A költségvetési szerv megszüntetésének oka:  
Újpest Önkormányzata a Nemzeti és Rehabilitációs Hivatal előzetes szakhatósági 
hozzájárulása ismeretében engedélyt kapott 2800 fő házi segítségnyújtására. Budapest 
Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámügyi Osztálya BP/0502/00160-4/2016 
számú határozata értelmében 2016. február 1. napjától működési engedélyt adott a 
Szolgáltató részére. Újpest Önkormányzata az Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálatot 
2016. február 1. napjától finanszirozás hiányában nem tudta müködtetni és nem is 
működteti. Munkavállalóval nem rendelekezett, és nem rendelkezik.  
 
2.5.  A megszünő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának 
  módja: Budapest Főváros IV. kerüelt Újpest Önkormányzat a Szolgáltatót 

 finanszírozás hiányában nem tudta működtetni, a feladatot az önkormányzat  
továbbra is Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye költségvetési szerv  
útján látja el.  

 
 
 

3. A Költségvetési Szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti 
rendelkezések 

 

3.1.  A kötelezettségvállalás rendje 
 3.1.1. A megszünő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és 
 mértéke: nem vállal 
 3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 
 2016. június 30.  
 

3.2. A költségvetési szerv fennálló magánjogi jogai és kötelezettségei- ideértve a 
vagyonkezelői jogot is – további gyakorlója:  
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Budapest IV. kerület Megyeri út 222. szám alatt ingatlan tulajdonosa Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest Önkormányzata 
 

 

3.3.  A foglalkoztatottakkal kapcsolodó vagyon további használata: 
 Az Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat munkavállalót nem alkalmazott.  
  
 

Budapest, 2016. június 16. 
 
 
 
 
 
 
 
     Wintermantel Zsolt 
         polgármester 


