
Okirat száma: 735672/2018/1 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Budapest Főváros IV. 
kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye alapító okiratát a következők szerint adom 
ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye  

1.1.2. rövidített neve: Újpest GI 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1048 Budapest, Galopp utca 13. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Asztalos műhely 1042 Budapest, IV. kerület Virág utca 33/a (bérelt) 

2 Lakatos műhely 1047 Budapest, IV. kerület Attila utca 72. 

3 Szolgáltató ház 1042 Budapest, IV. kerület Király utca 9. 

4  1048 Budapest, IV. kerület Lakkozó u. 1-5. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 

2.1.2. székhelye: 1042 Budapest, István út 14. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének  

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 1042 Budapest, István út 14. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A vonatkozó jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben 
meghatározott más költségvetési szervek részére gazdasági - pénzügyi - műszaki ellátás 
szolgáltatás nyújtása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Ellátja illetékességén és hatáskörén belül,mint saját 
gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv: 
- a saját és az irányító szerv által hozzá rendelt, saját gazdasági szervezettel nem rendelkező 
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, 
- megállapodás alapján, az Önkormányzat által meghatározott, más saját gazdasági szervezettel 
rendelkező költségvetési szervek feladatainak ellátását szolgáló ingatlan vagyon üzemeltetésével 
és műszaki szolgáltatás nyújtásával, 
- Újpest Önkormányzat tulajdonában és az Észak-Budapesti Tankerületi Központ 
vagyonkezelésében lévő ingatlanok esetén a tulajdonosi jogok gyakorlásával és a tulajdonosi 
érdekek védelmével kapcsolatos feladatokat a vonatkozó jogszabályok szerint. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

2 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

3 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

4 061020 Lakóépület építése 

5 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

8 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

9 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat közigazgatási területén 
- az Önkormányzat hatályos rendeletében meghatározott, az irányító szerv által hozzá rendelt, 
saját gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek gazdálkodási, pénzügyi, 
üzemeltetési tevékenységének ellátására, koordinálására, gazdasági-pénzügyi ellenőrzésére, 
- megállapodás alapján, az Önkormányzat által meghatározott, más saját gazdasági szervezettel 
rendelkező költségvetési szervek feladatainak ellátását szolgáló ingatlan vagyon üzemeltetési 
tevékenységének ellátására és műszaki szolgáltatás nyújtására, 
- Újpest Önkormányzat tulajdonában és az Észak-Budapesti Tankerületi Központ 
vagyonkezelésében lévő ingatlanok esetén a tulajdonosi jogok gyakorlására és a tulajdonosi 
érdekek védelmére terjed ki a vonatkozó jogszabályok szerint. 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv szabad 
kapacitásának hasznosítása érdekében alapfeladataival nem összeférhetetlen, alaptevékenysége 
gyakorlásának, illetve az ebből eredő kötelezettségek teljesítésének veszélyeztetése nélkül, 
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haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli forrásból más jogi személy vagy magánszemély 
részére vállalkozási tevékenységet folytathat. Az ebből származó eredményt a költségvetési szerv 
teljes egészében az Alapító Okiratában meghatározott alaptevékenysége ellátásához használja fel. 
A vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában 10%. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv igazgatóját Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. A kinevezés 
pályázat útján, közalkalmazotti jogviszonyban, határozott idejű – max. 5 év időtartamra- vezetői 
megbízással történik. Az egyéb munkáltatói jogokat az illetékes alpolgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény, valamint a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet 

2  megbízási jogviszony a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

6.  

 

   
   

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye ………………………… napján kelt, ……..…………….. 
napjától alkalmazandó 7358672/2017/1/MÓD okiratszámú módosító okirattal végrehajtott 
módosítása szerinti tartalmának. 
 

Kelt: Budapest,……………………………… 

P.H. 

Magyar Államkincstár 

 


