
 Okirat száma┺ IV-355-10/2020 

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló にどなな┻ évi CXCV┻ törvény ぱ【A┻ す-a alapján az Újbudai Szociális 
Szolgálat alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése┸ székhelye┸ telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése┺ Újbudai Szociális Szolgálat 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye┺ なななひ Budapest┸ Keveháza utca は┻ 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Albertfalva telephely なななは Budapest┸ Kisújszállás utca など┻ 
2 Szent Imre-város telephely なななぬ Budapest┸ Bocskai út ねぬ-45. 

3 Gazdagrét telephely なななぱ Budapest┸ Gazdagréti tér な┻ 
4 Kenderes telephely 1116 Budapest, Kenderes utca 4. 

5 Kelenföldi Szociális (áz なななひ Budapest┸ Fejér Lipót utca のひ┻ 
2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma┺ 1988.04.15. 

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

2.2.1. megnevezése┺ Budapest Főváros X)┻ Kerület Újbuda Önkormányzata 

2.2.2. székhelye┺ なななぬ Budapest┸ Bocskai út ぬひ-41. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Újbudai (abilitációs Központ なななぱ Budapest┸ Ménesi út なは┻ 
3. A költségvetési szerv irányítása┸ felügyelete 
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3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése┺ Budapest Főváros X)┻ Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye┺ なななぬ Budapest┸ Bocskai út ぬひ-41. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése┺ Budapest Főváros X)┻ Kerület Újbuda Önkormányzata 

3.2.2. székhelye┺ なななぬ Budapest┸ Bocskai út ぬひ-41. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata┺ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló なひひぬ┻ évi )))┻ törvényben ゅa továbbiakban┺ Szt┻ょ meghatározottak szerint szociális alapszolgáltatásokat nyújt┻ 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása┺ 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 881000 )dősek┸ fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége┺ Szociális alapszolgáltatások ゅétkeztetés┸ házi segítségnyújtás┸ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás┸ támogató szolgáltatás┸ idősek nappali ellátása┸ demens személyek nappali ellátása┸ fogyatékos személyek nappali ellátása┸ pszichiátriai betegek nappali ellátásaょ biztosítása┻ A fogyatékos személyek nappali ellátása vonatkozásában Budapest Főváros X)┻ Kerület Újbuda Önkormányzata 

feladat-ellátási megállapodásokkal rendelkezik┻ 
Az Újbudai Szociális Szolgálat ゅなななひ Budapest┸ Keveháza utca は┻ょ székhelyén 
nyújtott szolgáltatások köre┺ 

-étkeztetés┸ Szt┻ はに┻ す┹ 
-házi segítségnyújtás ゅぬひは főょ┸ Szt┻ はぬ┻ す┹ 
-támogató szolgáltatás┸ Szt┻ はの【C┻ す┹ 
-idősek és demens személyek nappali ellátása ゅのに főょ┸ Szt┻ はの【F┻ す┻ 
Az Albertfalva telephelyen ゅなななは Budapest┸ Kisújszállás utca など┻ょ nyújtott 
szolgáltatások köre┺ 

-étkeztetés┸ Szt┻ はに┻ す┹ 
-idősek nappali ellátása ゅぬの főょ┸ Szt┻ はの【F┻す┻ 
A Szent Imre-város telephelyen ゅなななぬ Budapest┸ Bocskai út ねぬ-ねの┻ょ nyújtott 
szolgáltatások köre┺ 

-étkeztetés┸ Szt┻ はに┻ す┹ 
-idősek nappali ellátása ゅねの főょ┸ Szt┻ はの【F┻す┻ 
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A Gazdagrét telephelyen ゅなななぱ Budapest┸ Gazdagréti tér な┻ょ nyújtott szolgáltatások 

köre┺ 

-étkeztetés┸ Szt┻ はに┻す┹  
-idősek nappali ellátása ゅねの főょ┸ Szt┻ はの【F┻す┻ 
A Kenderes telephelyen ゅなななは Budapest┸ Kenderes utca ね┻ょ nyújtott szolgáltatások 
köre┺ 

-étkeztetés┸ Szt┻ はに┻す┹ 
-jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ゅなにど dbょ┸ Szt┻ はの┻す┹ 
-idősek nappali ellátása ゅねど főょ┸ Szt┻ はの【F┻す┻ 
A Kelenföldi Szociális (ázban ゅなななひ Budapest┸ Fejér Lipót utca のひ┻ょ nyújtott 
szolgáltatások köre┺ 

-fogyatékos személyek nappali ellátása ゅぬは főょ┸ Szt┻ はの【F┻す ゅなょ cょ pont┹ 
-pszichiátriai betegek nappali ellátása ゅにの főょ┸ Szt┻ はの【F┻す ゅなょ bょ pont┻ 
Az ellátottak számára nyitva álló helyiségben ゅなななひ Budapest┸ Mérnök utca ねど┻ょ 
nyújtott szolgáltatások köre┺ 

-Szociális Konyha┸ étkeztetés┸ Szt┻ はに┻ す┻   
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése┺ 

 
kormányzati funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 072410 Otthoni ゅegészségügyiょ szakápolás 

2 101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása 

3 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

4 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

5 102031 )dősek nappali ellátása 

6 102032 Demens betegek nappali ellátása 

7 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében┸ fogyatékosok nappali intézményében 

8 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

9 107052 (ázi segítségnyújtás 

10 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége┸ működési területe┺ Budapest Főváros X)┻ kerület közigazgatási területe┻ A fogyatékos személyek nappali ellátása és a támogató szolgáltatás vonatkozásában┺ Budapest és Pest megye közigazgatási területe┻ 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje┺ A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros X)┻ Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete - az irányító 
szerv - bízza meg nyilvános pályázat lefolytatását követően の éves időtartamra a közalkalmazottak jogállásáról szóló なひひに┻ évi XXX)))┻ törvény┸ illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló なひひに┻ évi XXX)))┻ törvénynek a szociális┸ valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló にのば【にどどど┻ゅX))┻なは┻ょ Korm┻ rendeletben meghatározottak szerint┻ A költségvetési szerv vezetőjét Budapest Főváros X)┻ Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete menti fel┻ A költségvetési szerv vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat Budapest Főváros X)┻ 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 なひひに┻ évi XXX)))┻ törvény 

2 megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló にどなぬ┻ évi V┻ törvény 

3 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló にどなに┻ évi )┻ törvény 

 

 



 

Okirat száma: IV-355-9/2020 

Módosító okirat 

Az Újbudai Szociális Szolgálat a Budapest Főváros X)┻ Kerület Újbuda Önkormányzata 
Képviselő-testülete által 2019. szeptember 26. napján kiadott, IV-77-59/2019 számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló にどなな┻ évi CXCV┻ törvény ぱ【A┻ す-a alapján ‒ a 

Budapest Főváros X)┻ Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének ┼┼/2020. 

(VI.25.)X)┻ ÖK számú határozatára figyelemmel ‒ a következők szerint módosítom┺ 
 

1. Az Alapító Okirat ね┻ぬ┻ pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek┺ 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége┺ Szociális alapszolgáltatások ゅétkeztetés┸ házi segítségnyújtás┸ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás┸ támogató szolgáltatás┸ idősek nappali ellátása┸ demens személyek nappali ellátása┸ fogyatékos személyek nappali ellátása┸ pszichiátriai betegek nappali ellátásaょ biztosítása┻ A fogyatékos személyek nappali ellátása vonatkozásában Budapest Főváros X)┻ Kerület Újbuda Önkormányzata 
feladat-ellátási megállapodásokkal rendelkezik┻ 
Az Újbudai Szociális Szolgálat ゅなななひ Budapest┸ Keveháza utca は┻ょ székhelyén 
nyújtott szolgáltatások köre┺ 

-étkeztetés┸ Szt┻ はに┻ す┹ 
-házi segítségnyújtás ゅぬひは főょ┸ Szt┻ はぬ┻ す┹ 
-támogató szolgáltatás┸ Szt┻ はの【C┻ す┹ 
-idősek és demens személyek nappali ellátása ゅのに főょ┸ Szt┻ はの【F┻ す┻ 
Az Albertfalva telephelyen ゅなななは Budapest┸ Kisújszállás utca など┻ょ nyújtott 
szolgáltatások köre┺ 

-étkeztetés┸ Szt┻ はに┻ す┹ 
-idősek nappali ellátása ゅぬの főょ┸ Szt┻ はの【F┻す┻ 
A Szent Imre-város telephelyen ゅなななぬ Budapest┸ Bocskai út ねぬ-ねの┻ょ nyújtott 
szolgáltatások köre┺ 

-étkeztetés┸ Szt┻ はに┻ す┹ 
-idősek nappali ellátása ゅねの főょ┸ Szt┻ はの【F┻す┻ 
A Gazdagrét telephelyen ゅなななぱ Budapest┸ Gazdagréti tér な┻ょ nyújtott szolgáltatások 

köre┺ 

-étkeztetés┸ Szt┻ はに┻す┹  
-idősek nappali ellátása ゅねの főょ┸ Szt┻ はの【F┻す┻ 
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A Kenderes telephelyen ゅなななは Budapest┸ Kenderes utca ね┻ょ nyújtott szolgáltatások 
köre┺ 

-étkeztetés┸ Szt┻ はに┻す┹ 
-jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ゅなにど dbょ┸ Szt┻ はの┻す┹ 
-idősek nappali ellátása ゅねど főょ┸ Szt┻ はの【F┻す┻ 
A Kelenföldi Szociális (ázban ゅなななひ Budapest┸ Fejér Lipót utca のひ┻ょ nyújtott 
szolgáltatások köre┺ 

-fogyatékos személyek nappali ellátása ゅぬは főょ┸ Szt┻ はの【F┻す ゅなょ cょ pont┹ 
-pszichiátriai betegek nappali ellátása ゅにの főょ┸ Szt┻ はの【F┻す ゅなょ bょ pont┻ 
Az ellátottak számára nyitva álló helyiségben ゅなななひ Budapest┸ Mérnök utca ねど┻ょ 
nyújtott szolgáltatások köre┺ 

-Szociális Konyha┸ étkeztetés┸ Szt┻ はに┻ す┻   
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2020. június ┼┼. 

P.H. 

dr. László )mre polgármester  
 




