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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 …/2015 (I.29.) számú határozatával, 2015. február 1.-i 
hatállyal jóváhagyott Alapító Okirat módosítást adja ki. 

1. Bevezetés az alábbiak szerint módosul: 
„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, 
 a 4/2013. évi (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről, 
 az 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati 

rendről 
 
jogszabályok tartalmi követelményeinek megfelelően, a …/2015. (…) számú önkormányzati 
határozatával az alábbi egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot adja ki. Ezzel egyidejűleg a 
175/2013. (IX.26.) sz. határozatával kiadott Alapító Okirat hatályát veszti.” 

2. Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„1. Költségvetési szerv  
 neve:  Újpesti Kulturális Központ 
 székhelye: 1043 Budapest, Tavasz u. 4. 
 
 adószáma:   15798592-2-41 
 statisztikai számjele:  15798592-9329-322-01 
 törzskönyvi azonosító száma: 798594” 

3. Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„2. A költségvetési szerv telephelyei:  
 •Ady Endre Művelődési Ház 
 1043 Budapest, Tavasz u. 4. 
 •Ifjúsági Ház 
 1041 Budapest, István út 17-19. 
 •Lóverseny téri Közösségi Ház 
 1048 Budapest, Lóverseny tér 6. 
 •Megyeri Klub 
  1048 Budapest, Megyeri út 207/D. 
 •Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény 
 1043 Budapest, Berda József utca 48. 
 •Újpesti Polgár Centrum 
 1042 Budapest, Árpád út 66.” 

4. Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„10. Költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:  
Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.” 

5. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„11. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény szerinti közművelődési tevékenység és múzeumi gyűjteményi tevékenység. 
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A költségvetési szerv tevékenysége: 
Szakágazati besorolása: 
9329  M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
 
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, (nem 

szociális bérlakás) 
082020  Színházak tevékenysége 
082030  Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 
082061  Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
082062  Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
082063  Múzeumi kiállítási tevékenység 
082064  Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolat tevékenység 
082091  Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082092  Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
082093  Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
082094  Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
083030  Egyéb kiadói tevékenység 
086090  Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
095020  Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
 
A vállalkozási tevékenységet az intézmény nem végez.” 

6. Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 „13. 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) Lóverseny téri Közösségi Ház: 
 ingatlan nyilvántartásba vett: 76561/65/A/167. Hrsz-on 
 tárgyi eszközök: a leltárban felsoroltak szerint. 

c) Megyeri Klub: 
 ingatlan nyilvántartásba vett: 76561/220/C/53., 54., 56. 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) Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény: 
 ingatlan nyilvántartásba vett: 70581/11/C/2. Hrsz-on 

tárgyi eszközök: a leltárban felsoroltak szerint.” 

7. Az Alapító Okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„17. Záró rendelkezés: 
 Jelen Alapító Okirat 2015. … napján lép hatályba.” 

 
Budapest, 2015. január 29. 
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jegyző  polgármester 
 


