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ALAPÍTÓ  OKIRAT 
 
 

Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő Testülete a 
rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított 
 

-  1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési 
    szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló   2008. évi CV.tv. 
- valamint az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 
 (a továbbiakban:  Önkormányzati  tv.) felhatalmazása és tartalmi 
 követelményeinek megfelelően …/2009. () sz. határozatával az 
alábbi egységes szerkezetű Alapító Okiratot adja ki. Ezzel 
egyidejűleg a 262/2009. (VIII. 11.) sz. határozatával kiadott Alapító 
Okirat hatályát veszti.  

 
 

1. A költségvetési szerv neve, székhelye: 
 
Újpesti Szent István téri Piac-és Vásárcsarnok Felügyelősége  
Budapest, IV. kerület Szent István tér 
 
 

2. Alapítás éve: 
 
1994. 
Létrehozója:  Budapest, Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata 
Alapításkori elnevezése: Újpesti Szent István téri Piac-és Vásárcsarnok 
                                        Felügyelősége 
 

3. Alapítója és fenntartója: 
 

Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Budapest, IV. kerület István út 14. 
 

4. Irányító felügyeleti szerve: 
 

Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Budapest, IV. kerület István út 14. 
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5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
a) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (3) 

bekezdése szerinti helyi közszolgáltatás, mely az alapító által 
önként vállalt feladat 

b) 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet értelmében vásár rendezése és 
piac tartása 

 
6. A költségvetési szerv működéséhez szükséges hatósági feladatok 

ellátásáért és területi irányításáért felelős, a törvényességi felügyelet 
gyakorlója: 

 
Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Jegyzője. 
 

7. A költségvetési szerv irányító neve, székhelye: 
 

Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Budapest, IV. kerület István út 14. 
 

8. A költségvetési szerv telephelyei: 
 

Budapest, IV. ker. Szent István tér (72186 Hrsz) 
Budapest, IV. ker. Megyeri út         (72125, 72998 Hrsz) 
 

9. Költségvetési szerv típusa: 
 

A tevékenység jellege alapján: helyi önkormányzati közszolgáltató 
költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közüzem 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 
 

10. Működési köre: 
 

Újpest közigazgatási területén, a piaci tevékenységgel kapcsolatos 
szolgáltatási feladatok. 
 

11. Jogállása, gazdálkodási jogköre: 
 

Jogi személy önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodással 
kapcsolatos pénzügyi és számviteli szolgáltatásokat, feladatokat a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat Gazdasági Intézménye végzi. 
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12. A költségvetési szerv szakágazati besorolása:  
 
829900   M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
 

13. A költségvetési szerv alaptevékenysége a 2009. december 31-ig hatályos 
szakfeladati rend szerint: 

 
a) alapfeladata a helyi közszolgáltatási és közellátási tevékenységeken 

       belül:   
 

751845 Város-és községgazdálkodási szolgáltatás 
 

        Kisegítő, kiegészítő, valamint vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

14. A költségvetési szerv alaptevékenysége a 2010. január 1-jétől hatályos 
szakfeladati rend szerint: 

 
a) alapfeladata a helyi közszolgáltatási és közellátási tevékenységeken 

       belül:   
 
841403  Város és községgazdálkodási m. n. s. (máshová nem rendelhető) 
              szolgáltatások 
 
Kisegítő, kiegészítő, valamint vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
        

15. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
 

A költségvetési szerv vezető felügyelőjét a Budapest, Főváros IV. ker. Újpest 
Önkormányzat Képviselő Testülete pályázat útján, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII.tv. és ennek a helyi 
önkormányzatok által fenntartott szolgáltató, feladatokat ellátó költségvetési 
intézményekre vonatkozó 77/1993.(V.12.) Kormányrendelet előírásainak 
betartásával nevezi ki és menti fel a polgármester javaslatára. Az egyéb 
törvényben nem szabályozott munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.  
 

16. A költségvetési szerv képviseletére jogosult: 
 

Az Újpest Szent István téri Piac-és Vásárcsarnok vezetője, valamint az általa 
a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott 
módon megbízott közalkalmazottak. 
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17. Foglalkoztatási jogviszony meghatározása: 
 

a.,    közalkalmazotti jogviszony 
b.,    foglalkoztatásra (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) 
 
 
B u d a p e s t, 2009. szeptember 22. 
 
 
 
 
 
 
  Dr. Vitáris Edit                                                                   Dr. Derce Tamás 
           jegyző                                                                            polgármester 
 
 
 

 
 
 

 
 


