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okirat száma: Mó-504179/2015 
      

 
Módosító okirat 

 
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata által 2013. november 28. napján kiadott 
218/2013. (XI.28.) számú alapító okiratátt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 8/A §-a 
alapján, ……/2015. (…….) számú önko. határozatára figyelemmel a következők szeint módosítom. 
 
„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 a 218/2013. (XI.28.) számú önko. 
határozatával egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.” 
bevezető szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: 
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a alapján Újpest Önkormányzat 
Szociális Intézménye alapító okiratát a következőkszerint adom ki.:” 
 
 
1. Az alapító okirat 1.3.2. pontja – mely a módosított okiratban 3. pont alatt szerepel - 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
           1.3.2. telephelyei 
 telephely megnevezése telephely címe 
1. Őszi Fény Integrált Gondozási Központ és „Sárga” Rózsa 

Idősek Klubja 
1045 Budapest Tungsram u. 
9. 

2. Őszi Fény Integrált Gondozási Központ és „Őszkacsintó” 
Idősek Klubja 

1044 Budapest Nagyszombat 
u. 17. 

3. Őszi Fény Integrált Gondozási Központ és „Bársonyszív” 
Idősek Klubja 

1042 Budapest Király u. 15. 

4. Gyermekjóléti Központ 1042 Budapest Rózsa u. 8. 
5. Gyermekek Átmeneti Otthona 1042 Budapest Hajnal u. 15. 
6.  1042 Budapest Rózsa u. 4. 
7. Szociális Foglalkoztató 1042 Budapest Viola u. 6-8 
8.  1042 Budapest Tavasz u. 77-

79 
 
 
2. Az alapító okirat 4.1. pontja – mely a módosított okiratban 4. pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
A SZI a jogszabályokban (1993. évi III tv., 1997. évi XXXI tv.) és az önkormányzati rendeletekben 
meghatározott szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása céljából létrehozott költségvetési 
szerv.  
A megváltozott munkaképességű, még aktív korú potenciális munkavállalók foglalkoztatását 
biztosító munkahely üzemeltetése, és az itt foglalkoztatott emberek visszavezetése a nyílt 
munkaerő piacra, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának 
megszervezése.  
 
3. Az alapító okirat 4.3. pontja – mely a módosított okiratban 5. pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és egyes szakosított ellátási 
formák, valamint gyermekjóléti alapellátások biztosítása.  
A Bp. Deák F. u. 93. szám alatti székhelyen működő a Gyermekjóléti Központ a gyermekvédelmi 
törvény értelmében szolgáltatási, szervezési és gondozási feladatot lát el. Ezen belül a 
gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális, személyes, szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a 
gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 
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családjából kiemelt gyermek visszahelyezését1. Ennek érdekében családgondozást és 
utógondozást biztosít, továbbá ellátja a válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatását, a 
jelzőrendszer működtetését. 
A székhelyen működő Családsegítő Szolgálat feladata a IV. kerületben élő szociális és 
mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, 
családok életvezetési képességének megőrzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének 
elősegítése. 
A Szociális Foglalkoztatóban – mint önként vállalt önkormányzati közfeladat – történik a 
megváltozott munkaképességű, még aktív korú potenciális munkavállalók foglalkoztatását 
biztosító munkahely üzemeltetése, és az itt foglalkoztatott emberek visszavezetése a nyílt 
munkaerőpiacra, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű emberek munkavégzésének 
megszervezése. 
A székhelyen működő Központi igazgatás végzi az intézmény működésével kapcsolatos 
feladatokat. 
 
4. Az alapító okirat 4.4 pontja – mely a módosított okiratban 5. pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
4.4. A Költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
1. 102022 Időskoruak, demens betegek átmeneti ellátása 
2. 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
3. 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 
4. 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
5. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
6. 107051 Szociális étkeztetés 
7. 107052 Házi segítségnyújtás 
8. 107053 Jelzőrendsszeres házi segítségnyújtás 
9. 107054 Családsegítés 
10. 107030 Szociális foglalkoztatás 
 
5. Az alapító okirat 4.5 pontja – mely a módosított okiratban 7. pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, müködési területe: 
Szociális Intézmény működési területe Budapest IV. kerület közigazgatási területe 
„Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Otthona müködési köre: Budapest IV.,XV.,XVI. kerület 
Időskorúak gondozóháza müködési köre: országos 
Szociális Foglalkoztató: Budapest IV. kerület közigazgatási területe 
 
 
6 Az alapító okirat 5.2. pontja – mely a módosított okiratban 11. pont alatt szerepel-  
helyébe a következő rendelkezés lép: 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1. közalkalmazott 1992. évi XXXII törvény 
2. munkaviszony 2012. évi. I. törvény 
 
 
4. Az alapító okirat 9. pontja elhagyásra kerül. 
 
5. Az alapító okirat 12. pontja elhagyásra kerül. 
 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 
 
 
Budapest, 2015. mácius 26. 
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     Wintermantel Zsolt 
         polgármester 


