
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Újbudai Idősek Háza (1115 Budapest, Fraknó utca 7.) esetében férőhely átminősítés, az             
Újbudai Szociális Szolgálat (1119 Budapest, Keveháza utca 6.) esetében pedig új feladat            
ellátásának indítása miatt szükséges az intézmény alapító okiratának módosítása. 
 

1) Újbudai Idősek Háza 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:             
Szt.) 58/A. § (2b) f) pontja alapján, az Újbudai Idősek Házában a hatályos             
szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt célokkal összhangban, a jelenleg meglévő négy         
emelt szintű férőhely átlagos szintű férőhelyre történő átminősítésére kerül sor. Az emelt            
szintű férőhelyeken az ellátást jelenleg igénybe vevő személyek a férőhelyek          
átminősítéséhez, a megállapodás módosításához hozzájárulnak. A 4 emelt szintű férőhely          
fenntartása nem indokolt, új felvétel már csak az átlagos szintű férőhelyekre történhet. 
A feladat ellátásának kapacitása jelenleg: 

a) idősek otthona: 
4 emelt szintű + 63 átlagos szintű férőhely,  

b) idősek átmeneti otthona (gondozóház): 
18 férőhely. 

A módosítást követően a férőhelyek száma az alábbiak szerint alakul: 
a) idősek otthona: 

67 átlagos szintű férőhely, 
b) idősek átmeneti otthona (gondozóház): 

18 férőhely. 
  

2) Újbudai Szociális Szolgálat  
 

Újbuda Önkormányzata az Szt. 65/F. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében fogyatékos            
személyek nappali ellátására, valamint a 65/F. § (1) bekezdés b) pontja szerint pszichiátriai             
betegek nappali ellátására alkalmas új telephelyet hoz létre az Újbudai Szociális Szolgálat            
(1119 Budapest, Keveháza utca 6.) intézményen belül az 1119 Budapest, Fejér Lipót utca 59.              
szám alatt. Az épület funkciójának megfelelő kialakítása jelenleg folyamatban van. 
A pszichiátriai betegek nappali ellátása az Szt. 86. §-a értelmében kötelező önkormányzati            
feladat. Emellett az új telephelyre kerül át a jelenleg a 1118 Budapest, Ménesi út 16. szám                
alatt működő fogyatékos személyek nappali ellátása, kibővítve - a szolgáltatáson belül - a             
felnőtt autista személyek nappali ellátásával. 
 
Az intézmény új épületrészeinek kialakításával az ellátottak és a férőhelyek száma az            
alábbiak szerint alakul: 
 

a) A épület: Pszichiátriai betegek nappali ellátása: 25 fő; 
b) B épület: Fogyatékos személyek (gyermekek, fiatalok) nappali ellátása: 24 fő; 
c) C épület: Fogyatékos (felnőtt autista) személyek nappali ellátása: 12 fő. 

 
A felsorolt szolgáltatásokra kialakított új épületrész Kelenföld telephely néven fogja ellátni a            
rászorult személyeket. 



Az alapító okirat jelenlegi módosításában az új telephely továbbá a pszichiátriai betegek            
nappali ellátása és a fogyatékos személyek nappali ellátása (12 fő) szolgáltatások átvezetése            
történt meg. 
  
Az intézmények alapító okiratának módosításával a szolgáltatói nyilvántartás szerinti         
adatokban is átvezetéseket kell kérnünk Budapest Főváros Kormányhivatalától. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni és a           
határozati javaslatokat elfogadni. 
  
Budapest, 2017. október 6. 
  
                                                                            dr. Molnár László 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


