
A 110/2018. (IX. 20.) határozat melléklete 

Okirat száma: IV-264-69/2018 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-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: 1119 Budapest, Keveháza utca 6. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Albertfalva telephely 1116 Budapest, Kisújszállás utca 10. 

2 Szent Imre-város telephely 1113 Budapest, Bocskai út 43-45. 

3 Gazdagrét telephely 1118 Budapest, Gazdagréti tér 1. 

4 Kenderes telephely 1116 Budapest, Kenderes utca 4. 

5 Kelenföldi Szociális Ház 1119 Budapest, Fejér Lipót utca 59. 

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 XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

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

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Újbudai Habilitációs Központ 1118 Budapest, Ménesi út 16. 
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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 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) meghatározottak szerint szociális 
alapszolgáltatásokat nyújt. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

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 és demens személyek nappali ellátása (35 fő), Szt. 65/F.§. 

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

-étkeztetés, Szt. 62. §; 
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-idősek és demens személyek nappali ellátása (45 fő), Szt. 65/F.§. 

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

-étkeztetés, Szt. 62.§;  

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

A Kenderes telephelyen (1116 Budapest, Kenderes utca 4.) nyújtott szolgáltatások 
köre: 

-étkeztetés, Szt. 62.§; 

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

-idősek és demens személyek 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 (1116 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 

9 107052 Házi segítségnyújtás 

10 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros XI. 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 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 
 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak az Újbudai 
Szociális Szolgálat 2018. szeptember 20. napján kelt, ……………….…….……………….. napjától 
alkalmazandó IV-264-68/2018 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 
tartalmának. 
 

Kelt: Budapest,  

P.H. 

Magyar Államkincstár 

 

 


