
 

Okirat száma: IV-106/33/2019 

Módosító okirat 

Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata Képviselő-testülete által 2016. január 25. napján kiadott, IV-387-
3/2016(1) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. 
§-a alapján – a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-
testületének …../2019.(IX.19.)XI. ÖK számú határozatára figyelemmel – a következők 
szerint módosítom: 
 

1. Az Alapító Okirat 4.1. és 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A költségvetési szerv a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapszolgáltatások közül a családsegítést, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti alapellátások közül a 
család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ feladatot 
látja el. 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: szociális alapszolgáltatás (családsegítés) és 
gyermekjóléti alapellátás (család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint család- és 
gyermekjóléti központ) biztosítása. 

 

2. Az Alapító Okirat 5.1. és 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete - az irányító 
szerv - bízza meg nyilvános pályázat lefolytatását követően 5 éves időtartamra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.16.) Korm. 
rendeletben meghatározottak szerint. A költségvetési szerv vezetőjét Budapest Főváros XI. 
Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete menti fel. A költségvetési szerv 
vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata Polgármestere gyakorolja. A költségvetési szerv vezetője közalkalmazott. 

 
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 

2 megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

3 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
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Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2019. szeptember     . 

P.H. 

dr. Hoffmann Tamás 
polgármester  



 

Okirat száma: IV-106/34/2019 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Újbudai Humán 
Szolgáltató Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Újbudai Humán Szolgáltató Központ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1117 Budapest, Bogdánfy utca 7/d. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000.01.01. 

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

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-
testülete 

3.1.2. székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
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4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A költségvetési szerv a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapszolgáltatások közül a családsegítést, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti alapellátások közül a 
család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ feladatot 
látja el. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: szociális alapszolgáltatás (családsegítés) és 
gyermekjóléti alapellátás (család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint család- és 
gyermekjóléti központ) biztosítása. 

 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 

2 104043 Család- és gyermekjóléti központ 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros XI. kerület 
közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete - az irányító 
szerv - bízza meg nyilvános pályázat lefolytatását követően 5 éves időtartamra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.16.) Korm. 
rendeletben meghatározottak szerint. A költségvetési szerv vezetőjét Budapest Főváros XI. 
Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete menti fel. A költségvetési szerv 
vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata Polgármestere gyakorolja. A költségvetési szerv vezetője közalkalmazott. 

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 

2 megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

3 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 




