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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
módosító okirata 

 
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-ban meghatározott 
tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi, a Budapest Főváros IV. kerület, Újpest 
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (……) számú határozatával, 2013. január 01-i 
hatállyal jóváhagyott Alapító Okirat módosítást adja ki. 
 
 
1. Bevezetésben a jogszabályi hivatkozások az alábbiak szerint módosulnak: 

- „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.,  
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., 
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., 
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv., 
- valamint az 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet a szakfeladatrendről és az államháztartási 

szakágazati rendről jogszabályok tartalmi követelményeinek megfelelően …/2012. (……) 
számú határozatával az alábbi, egységes szerkezetű Alapító Okiratot adja ki. Ezzel egyidejűleg 
a 204/2012. (VI.28.) sz. határozatával kiadott Alapító Okirat hatályát veszti.” 

 
2. Az Alapító Okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„9./ Költségvetési szerv illetékességi és működési köre: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat közigazgatási területén az Önkormányzat 
hatályos rendeletében meghatározott, az irányító szerv által hozzá rendelt, önállóan működő 
költségvetési szervek gazdálkodási, pénzügyi, üzemeltetési tevékenységének ellátására, 
koordinálására, gazdasági-pénzügyi ellenőrzésére, valamint az Önkormányzat által működtetett 
köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon üzemeltetési 
tevékenységének ellátására terjed ki a vonatkozó jogszabályok szerint.” 
 

3. Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„10./ Költségvetési szerv telephelyei: 
Asztalos műhely    Budapest, IV. kerület Virág utca 33/a (bérelt) 
Lakatos műhely    Budapest, IV. kerület Attila utca 72. 
Szolgáltató házak    Budapest, IV. kerület Fóti út 68. 
      Budapest, IV. kerület Király utca 9. 

Budapest, IV. kerület Király utca 13. 
 
Egyéb     Budapest, IV. kerület Tanoda tér 6. 

Budapest, IV. kerület Galopp u. 13. 
Budapest, IV. kerület Lakkozó u. 1-5.” 

 
4. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„11./ Költségvetési szerv feladat ellátását szolgáló nemzeti vagyon és a nemzeti vagyon feletti 
rendelkezési jog: 
A leltár szerint nyilvántartott ingatlanok, immateriális javak és tárgyi eszközök, amely a Gazdasági 
Intézményhez hozzárendelt, önállóan működő költségvetési intézmények vagyonát is tartalmazza.  
A Gazdasági Intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja a jogszabályok és helyi rendeletek figyelembe vételével.” 
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5. Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„12./ Költségvetési szervre bízott nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog: 
A székhely és a telephelyek közül a Szolgáltató házak ingatlanja felett kizárólag a tulajdonos – 
Újpest Önkormányzata – rendelkezik. 
Az ingóságok a leltár szerint rendezettek, a feladatok ellátásához a jogszabályok szerint és a helyi 
rendeletek figyelembe vételével használhatja.” 
 

6. Az Alapító Okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„14./ Költségvetési szerv alaptevékenysége: 
Ellátja illetékességén és hatáskörén belül, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
a saját és az irányító szerv által hozzá rendelt, önállóan működő költségvetési szervek költségvetési 
tervezéssel, pénzellátással és pénzgazdálkodással, a költségvetési gazdálkodással, a műszaki 
feladatokkal, az Önkormányzat által rábízott vagyon kezelésével, a költségvetési beszámolással, a 
számvitellel, az adatszolgáltatással, az adózással és a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat a 
vonatkozó jogszabályok szerint. 
 
Alaptevékenysége a szakfeladati rend szerint: 
 

412000 Lakó- és nem lakó épület építése 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten 
841402 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység” 

 
7. Az Alapító Okirat 19. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„19./ Záró rendelkezés: 
Jelen Alapító Okirat 2013. január 01. napján lép hatályba.” 
 
 

Budapest, 2012. december ”    ” 
 
 
 

  
  

Dr. Tahon Róbert Wintermantel Zsolt 
jegyző polgármester 

 


