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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: 

„Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
 a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,  
 az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról (a továbbiakban: Önkormányzati 

törvény), 
 az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről (a továbbiakban: Közművelődési törvény), 
 a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 
 a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 
 a 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról, 
 a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról, 
 az 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet a szakfeladatrendről és az államháztartási 

szakágazati rendről 
 
jogszabályok tartalmi követelményeinek megfelelően, a …/2012. (……) számú 
önkormányzati határozatával az alábbi egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot adja 
ki. Ezzel egyidejűleg a 137/2012. (V.24.) sz. határozatával kiadott Alapító Okirat hatályát 
veszti.” 
 

2. Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„2.  Költségvetési szerv alapítási éve: 2012. 
 Létrehozója: Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzata 
 

 Elnevezése alapításkor:  Újpesti Kulturális Központ” 
 

3. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„3. Költségvetési szerv jogelődje:   

 Ady Endre Művelődési Központ 
 1043 Budapest, Tavasz u. 4. 
 Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 
 1048 Budapest, Hajló u. 2-8.  
 Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont 
 1041 Budapest, István út 17-19.” 
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4. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„4. Költségvetési szerv alapítójának jogutódja és fenntartója: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
1041 Budapest, István út 14.” 

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

„5.  Költségvetési szerv irányító szerve: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 
1041 Budapest, István út 14.” 
 

6. Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„7. A költségvetési szerv illetékességi és működési köre:  

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat közigazgatási területe, illetve 
közvetlen környezete. Feladata továbbá a 1042 Budapest, István út 17-19. szám alatti 
ingatlanban működő köznevelési intézmény feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan 
vagyon üzemeltetési tevékenységének ellátása a vonatkozó jogszabályok szerint.” 

 
7. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„8.  Költségvetési szerv jogállása: 
Önálló jogi személy.” 

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

„9.  Költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:  
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” 

 
9. Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„12. Költségvetési szerv feladatellátását szolgáló nemzeti vagyon: 
 A feladat ellátását szolgáló nemzeti vagyon Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzat tulajdona. 
a) székhely:  

 ingatlan nyilvántartásba vett: 70581/1. Hrsz-on 
 tárgyi eszközök: a leltárban felsoroltak szerint. 

b) Karinthy Frigyes Művelődési Ház: 
 ingatlan nyilvántartásba vett: 76561/84. Hrsz-on 
 tárgyi eszközök: a leltárban felsoroltak szerint. 

c) Lóverseny téri Közösségi Ház: 
 ingatlan nyilvántartásba vett: 76561/65/A/167. Hrsz-on 
 tárgyi eszközök: a leltárban felsoroltak szerint. 

d) Ifjúsági Ház: 
 ingatlan nyilvántartásba vett: 71816/4. Hrsz-on 
 tárgyi eszközök: a leltárban felsoroltak szerint. 

e) Újpesti Polgár Centrum: 
 ingatlan nyilvántartásba vett: 70302. Hrsz-on 
 tárgyi eszközök: a leltárban felsoroltak szerint. 

f) Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény: 
 ingatlan nyilvántartásba vett: 70581/11/C/2. Hrsz-on 
 tárgyi eszközök: a leltárban felsoroltak szerint.” 
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10. Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„13. A költségvetési szervre bízott nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog: 

A költségvetési szerv az ingó és ingatlan vagyon használatáért használati díjat nem 
fizet. 
Az ingatlanok felett kizárólag a tulajdonos rendelkezik. 
A költségvetési szerv a rábízott vagyon használatával az e tárgyra vonatkozó, 
mindenkor hatályos jogszabályok által szabályozott módon szabad 
kapacitáshasznosítást végezhet, mely alaptevékenységet nem sérthet.” 

 
11. Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul: 

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

Budapest, 2012. december ”    ” 
 
 
 

  
  

Dr. Tahon Róbert Wintermantel Zsolt 
jegyző polgármester 

 


