
  Előterjesztés 1. sz. melléklete 

Okirat száma: 

Módosító okirat 
 

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata által 2016. február 25. napján kiadott, Egys-
504003/2/2016 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8/A. §-a alapján – Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-
testületének …/2020. (X.29.) KT határozatára figyelemmel –a következők szerint 
módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 1.2.2. alpontjába foglalt táblázat 1-5 sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Polgármesteri Hivatal - Szociális Osztály 1042 Budapest, Király utca 12-14. 

2 
Káposztásmegyer Településrészi 
Önkormányzat 

1048 Budapest, Hajló utca 42-44. 

3 
Polgármesteri Hivatal - Közhasznú 
Foglalkoztatási Osztály 

1046 Budapest, Klauzál utca 31. 

4 Polgármesteri Hivatal - II. épület 1042 Budapest, István út 15.. 

5 Polgármesteri Hivatal - Rendészet 1042 Budapest, Király utca 9. 

 
2. Az alapító okirat 1.2.2. alpontjába foglalt táblázat a következő 6. sorral egészül ki: 

6 UP Rendezvénytér 1042 Budapest, Szent István tér 13-14. 

 
3. Az alapító okirat 3.2. pontja törlésre kerül. 

 
4. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
A költségvetési szerv alaptevékenysége: Ellátja az önkormányzatok működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, 
továbbá azokat a hatósági feladatokat, melyeket jogszabályok az illetékességi és működési körébe 
utalnak. 

 
5. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat a következő 3, 12, 18 sora elhagyásra 

kerül a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával: 
 

3 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

12 061010 Lakáspolitika igazgatása  

18 098010 Oktatás igazgatása 

 
6. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat a következő 10, 11 sorral egészül ki a 

további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával: 
 

10 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

11 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
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7. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Polgármesteri Hivatal vezetője a 
Jegyző, akit pályázat útján a polgármester a jogszabályokban megállapított követelmények 
figyelembe vételével, határozatlan időre közszolgálati jogviszonyban nevez ki. A polgármester 
hatáskörébe tartozik az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a jegyző tekintetében. 
 

8. Az alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázat 1. sorában „a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény” szövegrész 
helyébe a „a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény” szöveg lép. 
 
9. Az alapító okirat 5.2 pontjába foglalt táblázat a következő 3. sorral egészül ki: 

 
3 megbízási jogviszony a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

A módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest, „időbélyegző szerint”  

P.H. 

Déri Tibor polgármester 


