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A L A P Í T Ó  O K I R A T 

 módosító okirata 
 

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a szakfeladatrendről és az államháztartási 
szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII:31.) NGM rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV tv. valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm 
rendelet meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okirat módosítást 
adja ki. 
 
1. A költségvetési szerv elnevezése 
 

Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye 
 

1.1. A költségvetési szerv rövidített elnevezése 
 

Újpest SZEI 
 
 
2. Az alapító okirat 3. pont 3.1.23.alpontjánál alábbi változás történik: 
A Költségvetési szerv telephelyei 

 
3.1.3. pont az alábbiak szerint változik: 
 1042 Budapest, Pozsonyi út 23. 
                            Felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők 
                            Védőnői szolgálat 
                            Védőnői szolgálat Központja 
 
3.1.17. Bp. IV. ker. Fóti út 35/A törlésre kerül 
Ezzel egyidejűleg az alapító okirat eredeti 3.1.17-3.1.24. számozást esetében  3.1.17-3.1.23 
számozásra változik. 
 
3. Az alapító okírat 5. pontja helyébe az alábbi pont kerül: 
 
5. A költségvetési szerv tevékenysége 
 
2012. január 1-től hatályos szabályozás 
 
A költségvetési szerv alaptevékenységei   Szakágazat 
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása    873000 
 
 
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége   Szakfeladat 
 Háziorvosi alapellátás   862101 
 Háziorvosi ügyeleti ellátás   862102 
 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás   862231 
 Fogorvosi alapellátás   862301 
 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás   869041 
 Ifjúság-egészségügyi gondozás   869042 
 Időskorúak átmeneti ellátása   873012 
 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 879018 
 Idősek nappali ellátása   881011 
 Gyermekjóléti szolgáltatás   889201 
 Utcai, lakótelepi szociális munka   889203 
 Kapcsolattartási ügyelet   889204 
 Kórházi szociális munka   889202 
 Szociális étkeztetés   889921 
 Házi segítségnyújtás   889922 
 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   889923 
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 Családsegítés    889924 
 Adosságkezelési szolgáltatás   882201 
 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése   680001 
 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése   680002 
 Munkahelyi étkeztetés   562917 
 
4. Az alapító okirat 6. pontjánál a „Költségvetési szerv működési területe helyett a 
Költségvetési szerv működési köre” kifejezés kerül. 
 
5. Az alapító okirat 9. pontja „költségvetési szerv típus szerinti besorolása” törlésre kerül. 
Ezzel egyidejűleg az alapító okirat eredeti 9-13 pont esetében 9-12 számozásra változik. 
 
 
6. Az alapító okirat 9.pontja az alábbiak szerint változik: 
9. pont a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:  
Önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv mely gazdasági szervezettel rendelkezik. 
Az alapító okiratában rögzített tevékenységét a vagyonkezelői szerződésben rábízott eszközökkel, 
az alapító által meghatározott költségvetés alapján valósítja meg. 
 
 
 
 
A Szociális és Egészségügyi Intézmény alapító okirat módosítását Budapest Főváros IV. kerület 
Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete a …../2012. (…..) önko határozatával 2012. 
január 27-ei hatállyal hagyta jóvá. 
 
 
 
 
Budapest, 2012. január 9. 
 
 
 
 
 
                 Wintermantel Zsolt   dr. Vitáris Edit 
                      polgármester         jegyző 


