
Alapító Okiratot módosító okirat 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselőtestülete a Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1./Az Alapító Okirat hatályban lévő bevezető részét törli, és azt alábbi szövegrésszel 
fogadja el: 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 38. § (1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. (a továbbiakban: Áht.) 7. § (1) bekezdése és a 8.§ 
(49 bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §- a alapján a 
 

 399/1992. (XI.3.) önko. sz. határozattal módosított 
 65/1999. (III.30.) önko. sz. határozattal módosított 
 52/2008. (II.26.) önko. sz. határozattal módosított 
 158/2009. (V.26.) önko. sz. határozattal módosított 
 260/2009. (VIII. 11) önko. sz. határozattal módosított 
 335/2009. (IX.29.) önko. sz. határozattal módosított 
 492/2009. (XII.15.) önko. sz. határozattal módosított 
 16/2010. (I.26.) önko. sz. határozattal módosított 
 142/2011 (V.26 .) önko. határozattal módosított 
 a 270/2011. (IX.29.) önk. sz. határozattal módosított 
 a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2012.(III.29.) határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról szóló 

 

45/1990. (XII. 11.) önko. határozat alapján 
a következők szerint állapítja meg a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát egységes szerkezetben: 
 
2./ Az Alapító Okirat 6. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
 

„6. A költségvetési szerv közfeladata és alaptevékenysége” 
 
3./ Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„7. A költségvetési szerv gazdálkodási rendje, jelzőszámai : 
 

      Hivatal a gazdálkodását az erre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján végzi. 
      Az adózás szempontjából:  - adóalany 

- adószáma: 15504005-2-41 
- statisztikai számjele: 15504005-8411-325-01 
- Törzskönyvi azonosító PIR szám: 504003  
- Államháztartási egyedi azonosító: 729062 
- Költségvetési elszámolási számlaszáma: 

12001008-01330556-00100002  
 

4./ Az Alapító Okirat 9. b.) pontjának szakfeladatrendi besorolásának elnevezése az 
alábbiak szerint módosul: 
 

 841126-Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 
tevékenysége 

 



5./ Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„10. Költségvetési szerv alaptevékenysége, és államháztartási szakfeladatrendje:” 
 

Alaptevékenység 
421100 Út, autópálya építése 
421300 Híd, alagút építése 
422100  Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
429900 Egyéb m.n.s. építés 
430000 Speciális szaképítés 
521012 Polgári védelem védőeszközök tárolása, kezelése 
521020 Raktározás, tárolás 
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
691001 Jogi segítségnyújtás 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés 
749010 Igazságügyi szakértői tevékenység 
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
811000 Építményüzemeltetés 
813000 Zöldterület-kezelés 
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 
841112 Önkormányzati jogalkotás  
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó 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 
841225 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása 
841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
  Önkormányzatok és társulások elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések 
841906 Finanszírozási műveletek 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
842155 Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
842422 Igazgatásrendészet  
842442 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és elhelyezése 
842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 
843023 Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása 
843045 Gyógyszertámogatás finanszírozása 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855935 Szakmai továbbképzések 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 



856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás  
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 
869049  Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 
879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 
881011 Idősek nappali ellátása 
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
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 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása  
889913 Nappali melegedő 
889921 Szociális étkeztetés 
889925 Támogató szolgáltatás 
889933 Gyermeknevelési támogatás 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889949 Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások 
889961 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása 
889966 Jóléti, sport- és kultúratámogatások 
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása 
890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének 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 
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 
931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása 
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 



6./ Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„11. A költségvetési szerv illetékességi területe/működési köre: 
 

A Hivatal illetékessége kiterjed Budapest Főváros IV. kerület Újpest közigazgatási 
területére. 
A Hivatal illetékessége, valamint működési köre kiterjed továbbá az egyéb 
közigazgatási területeken ellátandó, jogszabályon vagy szerződéses jogviszonyon 
alapuló feladatokra is.” 

 
7./ Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
„12. A költségvetési szerv jogköre és gazdálkodási besorolása: 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

 

Előirányzatok feletti rendelkezési jogköre: 
Teljes jogkörrel rendelkezik 

 

Bérgazdálkodási jogköre: 
Önálló bér- és létszámgazdálkodó 

 

Feladatellátást szolgáló vagyona és a vagyon feletti rendelkezési jog: 
A leltár szerint nyilvántartott ingatlanok, immateriális javak és tárgyi eszközök. 
A Hivatal a rendelkezésre álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja a jogszabályok és helyi rendeletek figyelembe vételével. 
 

Önálló gazdálkodási, maradványérdekeltségű költségvetési szerv, vállalkozási 
tevékenységet nem folytat. 
 

8./ Az Alapító Okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„14. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:  
 

 közszolgálati jogviszony 
 munkavállalók esetén munkaviszony  
 egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi IV. törvény az irányadó 
 

Az Alapító Okirat módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 
 
 
 

Záradék: 
Jelen Alapító Okirat módosítását Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének …../2012. (III.29.) határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról szóló normatív 
határozatával fogadta el. 
Hatályos 2012. április 1. napjától 
 
 
 
 

Budapest, 2012. március …. napján. 
 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert      Wintermantel Zsolt 
jegyző             polgármester 

 


