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Okirat száma: IV-765-22/2018 

Módosító okirat 

Az Újbudai Szociális Szolgálat a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
Képviselő-testülete által 2018. október 26. napján kiadott, IV-264-84/2018 számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest 
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének ……./2018.(XI.29.)XI. 
ÖK számú határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 

1. Az Alapító Okirat 4.3. és 4.4. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idősek 
nappali ellátása, demens személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali 
ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása) biztosítása. A fogyatékos személyek 
nappali ellátása vonatkozásában Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
feladat-ellátási megállapodásokkal rendelkezik. 

Az Újbudai Szociális Szolgálat (1119 Budapest, Keveháza utca 6.) székhelyén 
nyújtott szolgáltatások köre: 

-étkeztetés, Szt. 62. §; 

-házi segítségnyújtás (396 fő), Szt. 63. §; 

-támogató szolgáltatás, Szt. 65/C. §; 

-idősek és demens személyek nappali ellátása (52 fő), Szt. 65/F. §. 

Az Albertfalva telephelyen (1116 Budapest, Kisújszállás utca 10.) nyújtott 
szolgáltatások köre: 

-étkeztetés, Szt. 62. §; 

-idősek nappali ellátása (35 fő), Szt. 65/F.§. 

A Szent Imre-város telephelyen (1113 Budapest, Bocskai út 43-45.) nyújtott 
szolgáltatások köre: 

-étkeztetés, Szt. 62. §; 

-idősek nappali ellátása (45 fő), Szt. 65/F.§. 

A Gazdagrét telephelyen (1118 Budapest, Gazdagréti tér 1.) nyújtott szolgáltatások 
köre: 

-étkeztetés, Szt. 62.§;  

-idősek nappali ellátása (45 fő), Szt. 65/F.§. 
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A Kenderes telephelyen (1116 Budapest, Kenderes utca 4.) nyújtott szolgáltatások 
köre: 

-étkeztetés, Szt. 62.§; 

-jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (100 db), Szt. 65.§; 

-idősek nappali ellátása (40 fő), Szt. 65/F.§. 

A Kelenföldi Szociális Házban (1119 Budapest, Fejér Lipót utca 59.) nyújtott 
szolgáltatások köre: 

-fogyatékos személyek nappali ellátása (36 fő), Szt. 65/F.§ (1) c) pont; 

-pszichiátriai betegek nappali ellátása (25 fő), Szt. 65/F.§ (1) b) pont. 

Az ellátottak számára nyitva álló helyiségben (1119 Budapest, Mérnök utca 40.) 
nyújtott szolgáltatások köre: 

-Szociális Konyha, étkeztetés, Szt. 62. §.   

4.4.    A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 

2 101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása 

3 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

4 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

5 102031 Idősek nappali ellátása 

6 102032 Demens betegek nappali ellátása 

7 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

8 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

9 107052 Házi segítségnyújtás 

10 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2018.... 

P.H. 

dr. Hoffmann Tamás 
polgármester  

 


