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ELŐTERJESZTÉS 

 

A Képviselő-testület 2009. december 15-ei ülésére 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
Alapító Okiratának módosítása 

tárgyában 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az országgyűlés 2009. november 30. ülésén elfogadta Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetéséről szóló törvényt (T/10554. sz. előterjesztés), mely az önkormányzatok 
költségvetésének tervezése vonatkozásában is részletes és jelentős változásokat tartalmaz. A 
törvény, valamint végrehajtása érdekében kiadásra kerülő egyes rendeletek az előterjesztés 
készítésekor még nem jelentek meg, de az előzetes tervezés miatt szükséges a napirend 
tárgyalása. Ezen túl a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV. törvény, továbbá a szakfeladati rend pontosítása érdekében javaslom a Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását 
2010. január 1-től. 
 

A Képviselő-testület 2009. szeptember 29-i ülésén 399/2009. (IX.29.) számú határozatával 
döntött arról, hogy az Önkormányzat a Gazdasági Intézménytől a Polgármesteri Hivatalhoz 
telepíti az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben a karbantartási munkák 
elvégzését és az azokhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési és energetikai feladatokat, e 
vonatkozásban is kiegészítésre szorul az Alapító Okirat az alábbiak szerint: 
 
„10. Költségvetési szerv alaptevékenysége, és szakfeladati rendje: 
 

a.) Alaptevékenysége és ellátásával kapcsolatos szakfeladatok: 
 

421100 Út, autópálya építése 
421300 Híd, alagút építése 
431100 Bontás 
431200 Építési terület előkészítése 
521012 Polgári védelem védőeszközök tárolása, kezelése 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
691010 Jogi segítségnyújtás 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
711200 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
749010 Igazságügyi szakértői tevékenység 
813000 Zöldterület-kezelés 
821100 Összetett adminisztratív szolgáltatás 
841112 Önkormányzati jogalkotás  
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kacsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó bevételek és kiadások 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 



841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
841173 Statisztikai tevékenység 
841191 Nemzeti ünnepek programjai  
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények  
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések 
842155 Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
842422 Igazgatásrendészet (szabálysértés) 
855935 Szakmai továbbképzések 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenység támogatása 
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
890602 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása 
842442 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és elhelyezése 
843026 Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása (hadi 

esetek) 
843045 Gyógyszertámogatás finanszírozása 
854234 Szociális ösztöndíjak  
854236 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíj 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás (gyerekügyelet) 
869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően 

végzett egészségügyi szakértői tevékenység 
869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás  
869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 
879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 
881011 Idősek nappali ellátása 
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 



882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása  
889921 Szociális étkeztetés 
889933 Gyermeknevelési támogatás 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889925 Támogató szolgáltatás 
889961 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása 
890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
890443 Közmunka 
889913 Nappali melegedő 
 
b.) Kiegészítő tevékenysége és az ellátásával kapcsolatos szakfeladatok 
 

681000 Saját tulajdonú lakóingatlanok adásvétele 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése,  
683200 Ingatlankezelés 
429900 Egyéb m.n.s. építés 
521020 Raktározás, tárolás” 

Határozati javaslat: 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2009. (…..) 
számú határozatával, jóváhagyja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosító okiratát és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy 
az aláírt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz nyújtsa be 
 

Felelős: Polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. december 31. 

 
Budapest, 2009. december 8. 
 

Dr. Derce Tamás 
 
 
Előterjesztést készítette: 
dr. Dallos Andrea vezető jogtanácsos 
Verebélyi Gyuláné Pénzügyi Osztály vezetője 


