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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
a módosításokkal egységes szerkezetben 

 
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. § (2) bek. a.) pntjában adott felhatalmazás alapján, 
a 4. §-ban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően a …/2009. (…) számú önko. 
határozatával egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 
 
1. A költségvetési szerv elnevezése 
 
Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója 
 
 

1.1. A költségvetési szerv rövidített elnevezése 
 

  ÚSZF 
 
 

1.2. A költségvetési szerv székhelye 
 
1042 Budapest, Viola u. 6-8 
 
 
2. A költségvetési szervet létrehozó határozat 
 
Alapítás éve: 1959. 03. 01. 
Alapító határozat:  232/1959. (II.20.) 
Módosító határozat: 16/2008. (I.29.) 
   229/2009. (VI.23.)  
    
3. A költségvetési szerv telephelye 
 
 1042 Budapest, Tavasz u. 77-79 
 
 
4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata 
 
A megváltozott munkaképsségű, még aktív korú, potenciális munkavállalók foglalkoztatását 
biztosító munkahely üzemeltetése, és ezen emberek visszavezetése a nyílt munkaerő piacra, 
valamint a halmozottan hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának megszervezése. 
 
5. A költségvetési szerv tevékenysége 
2009. december 31-ig hatályos szabályozás 
A költségvetési szerv alaptevékenysége   Szakágazat azám 
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül  881000 
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége   Szakfeladat 
Nappali szociális ellátás      85326-6 
Szociális Foglalkoztatás      85327-7 
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 75192-2 
Kiegészítő tevékenység 
A költségvetési szervek által végzett egyéb    75195-8 
kiegészítő, kisegítő tevékenységek 
Vállakozási tevékenység 
A költségvetési szervek által végzett egyéb     75195-9 
vállalkozási tevékenység       
 
 
2010. január 1-től hatályos szabályozás 
A költségvetési szerv alaptevékenysége   Szakágazat szám 
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Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül  881000 
A költségvetési szerv alaptevékenysége   Szakfeladat 
Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása  881090 
bentlakás nélkül 
Szociáli foglalkoztatás       890433 
szociális foglalkoztatók önálló intézményeiben 
 
egyéb kiegészítő tevékenység 
nyomdai előkészítő tevékenység   181300 
egyéb szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás   522150 
fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás   821900 
egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység   829000 
helyi önkormányzatokat megillető költségvetési támogatási,  841901 
valamint feladatra nem tervezhető felhalmozások 
Kisegítő tevékenységekl 
általános épülettakarítás   812100 
zöldterület kezelés    813000 
Vállalkozási tevékenység 
nyomás     181200 
könyvkötés kapcsolódó szolgáltatás   181400 
közúti szállítás    494100 
 
6    A költségvetési szerv alapítója 
 
             Budapest, IV. ker. Tanács VB 

Jogutódja:Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
7.   A költségvetési szerv működési területe 

 
Budapest, IV. kerület Újpest közigazgatási területe 

 
8.   A költségvetési szerv irányító szerve, székhelye 
 

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 
1041 Budapest, István út 14. 

 
 
9.   A költségvetési szerv típus szerinti besorolása 
 

A tevékenység jellege alapján a ÚSZF: közszolgáltató költségvetési szerv 
 
ÚSZF a szociális szakfeladatok tekintetében: közintézmény 

 
 
10.  A költségvetési szerv gazdálkodási formája 

 
Önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
Az alapító okiratában rögzített tevékenységét az alapító által meghatározott költségvetés 
alapján valósítja meg. 
Az alapító előzetes eseti engedélye alapján alaptevékenységének veszélyeztetése nélkül, 
átmenetileg szabad kapacitása terhére folytathat vállalkozási és kisegítő tevékenységet. 
E tevékenysége felső határa a szerv kiadásaiban: 30 %. 

 
11.  A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje 

 
Az intézményvezetői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. Az 
intézményvezető kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy a vezetői megbízásának 
visszavonása az Önkormányzat Képviselő-testületének hatásköre. Az egyéb munkáltatói 
jogkör gyakorlója Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármestere. A 
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vezetői megbízás határozott időre szól. Az intézményvezető jogosult az igazgatói cím 
használatára. 

 
 
 
 
12.   Költségvetési szerv foglalkoztattjaira vonatkozó jogviszony megjelölése 

 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény  
Munkatörénykönyve 

 
13.  A költségvetési szerv képviseletére jogosultak 
 

Az intézményvezető, igazgató, valamint az általa írásban felhatalmazott közalkalmazotti 
jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók a kötelezettségvállalásra vonatkozó 
szabályoknak megfelelően. 

 
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2009. 
szeptember 30. 
 
 
Budapest, 2009. ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Dr. Derce Tamás       Dr. Vitáris Edit 
                      polgármester              jegyző 


