
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 9. b. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

b.) Az alaptevékenység 2012. január 1-től érvényes államháztartási szakfeladatrendi 
besorolása cím megmarad: 

 841126-Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 
tevékenysége szakfeladat törlésre kerül, és helyette feltüntetésre kerül 

 841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások 
 
2./ Az Alapító Okirat 10. pontjában foglalt szakfeladatok módosulnak - az 
Alaptevékenységek felsorolásában az alábbi szakafeladatok törlésre kerülnek: 
 

421100 Út, autópálya építése 
421300 Híd, alagút építése 
422100  Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
429900 Egyéb m.n.s. építés 
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
813000 Zöldterület-kezelés 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841225 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása 
841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása 
841402 Közvilágítás 
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
842442 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és elhelyezése 
843023 Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása 
843045 Gyógyszertámogatás finanszírozása 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás  
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 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 



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 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
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 
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 
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 
931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása 
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

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

3.1./ A költségevetési szerv jogköre és gazdálkodási besorolása fejezet alatti első cím 
„Feladatellátáshoz kapcsolódó gazdálkodási besorolása” törlésre kerül  
 

3.2./ A költségevetési szerv jogköre és gazdálkodási besorolása fejezet alatti negyedik cím 
„Feladatellátást szolgáló vagyona és a vagyon feletti rendelkezési jog” cím helyébe a 
„Vagyona és a vagyon feletti rendelkezési jog” cím megjelölés kerül 

 
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. (IX.27.) határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról szóló normatív 
határozatával fogadta el. 
Hatályos 2012.október 1. napjától 
 
 

Budapest, 2012. szeptember ……. napján. 
 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert      Wintermantel Zsolt 
jegyző             polgármester 

 


