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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
egységes szerkezetben 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Újpesti Házi Segítségnyújtó 
Szolgálat alapító okiratát a következők szerint adom ki: 
 
 

1.A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 
 
1.1. A költségvetési szerv  
1.1.1. megnevezése: Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat 
1.1.2.rövidített neve: UHSZ 
 
1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 
1.2.1. angol nyelven:Újpest Home Assistance Service 
 
1.3. A költségvetési szerv 
1.3.1. székhelye: 1048 Budapest, Megyeri u. 222. 
 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
 
A költségvetési szerv alapításának dátuma 2015. június 1. 
 
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 1041 Budapest, István út 14. 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  
Az Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényben (Sztv) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM rendeletben és a 37/2008. (XII.22.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott házi segítségnyújtást biztosítja. 
 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1. 881000 idősek, fogyatékosokszociáli ellátása bentlakás 

nélkül 
 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége 
A költségvetési szerv az Sztv 86. § (1) bek. c.) pontja szerinti feladat keretében a 
házisegítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról gondoskodik. Ennek keretében a szolgáltatást 
igénybe vevő jogosult személy résézre, saját lakókörnyezetében biztosítja az önálló életvitel 
fenntartása érdekében szükséges ellátást. 
 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
1. 107052 házi segítségnyújtás 
 
 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  
Budapest IV. kerület közigazgatási területe 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A Szolgálat vezetői munkakört nyilvános pályázat útján kell betölteni. 
A szolgálatvezető kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy a vezetői megbízásának 
visszavonása az Önkormányzat Képviselő-testületének hatásköre.  
Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Polgármestere. A vezetői megbízás határozott időre szól.  
 
 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya 
 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1. közalkalmazotti 1992. évi XXXIII. törvény 

 
 

6. Záró rendelkezés 
 
Jelen alapító okiratot 2015. június 1. napjától kell alkalmazni. 
 
 
Budapest, 2015. ……….. ……... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Wintermantel Zsolt  
     polgármester  
  


