
Alapító okirat módosító okirata 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény felhatalmazása és tartalmi követelményei alapján az Újpesti Szent 
István téri Piac-és Vásárcsarnok Felügyelősége egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát a …/2009. () sz. határozatával az alábbiak szerint módosítja: 

  
1. Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint változik:  
           
            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 

 
Az alapító okirat 5. pontjának számozása 6. pontra változik, a 6. pont számozása 7. pontra, a 
7. pont számozása pedig 8. pontra változik. 
 
2. Az alapító okirat 8. pontja helyébe a 9. pont lép a következők szerint:    
  
       Költségvetési szerv típusa: 
 

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

 
Az alapító okirat 9. pontjának számozása 10. pontra változik. 
 
3. Az alapító okirat 10. pontja helyébe a 11. pont lép az alábbi tartalommal 

kiegészülve: 
 

A gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi és számviteli szolgáltatásokat, feladatokat a 
hatályos jogszabályoknak megfelelően Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat Gazdasági Intézménye végzi. 

 
Az alapító okirat 11. pontjának számozása 12. pontra változik. 
 
4. Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbi pontok lépnek:  
 

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

 
b) 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. 

 
5. Az alapító okirat 13. pontjának számozása 15. pontra, 14. pontjának számozása 16. 

pontra, 15. pontjának számozása 17. pontra változik.  
 

 
 
 
 
 
Záradék: Az Újpesti Szent István téri Piac-és Vásárcsarnok alapító okiratának 
módosítását Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-
testülete a …../2009. () sz. határozatával fogadja el. 
 
Budapest, 2009. szeptember 23. 
 
 
 
                                                                        ………………………………….. 
                                                                                                      Dr. Derce Tamás 
                                                                                                        polgármester 
 
 
          
Készítette: 
 
 
………………… 
Kling Andrea 
költségvetési ügyintéző 


