
 

 Okirat száma: Mó-504179/1/2015 

Módosító okirat 

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata által 2015. március 26. napján kiadott Egys-
504179/1/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján – …../2015. (XI.26.) számú önko. határozatra figyelemmel –a 
következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

          1.2.2. telephelye(i): 
 telephely megnevezése telephely címe 

1 Őszi Fény Integrált Gondozási Központ és 
„Sárga Rózsa” Idősek Klubja 

1046 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 Család-és Gyermekjóléti Központ 1042 Budapest Rózsa u. 8. 
5 „Aranyhíd” 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 4.3.pontja 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 székhelyen működik (Bp. IV. ker. Deák F. u. 93.) Család-és 
Gyermekjóléti Központ. Az 1993. évi III. Szt. értelmében a családsegítés a szociális vagy 
mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, 
családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet 
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.  
A családsegítő szolgáltatás célja, hogy az egyén, valamint a család működésébe javulást 
érjen el, hogy az egyén saját erejéből legyen képes az élet kihívásainak megfelelni és 
problémáit önállóan megoldani.  
Az 1997. évi XXXI. a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 
alapelvként fogalmazza meg a gyermekek családban történő nevelését, ennek elősegítését, 
vagy a családba történő visszahelyezést. 
A Gyermekjóléti Központ által biztosított gyermekjóléti alapellátás, szolgáltatás olyan, a 
gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka 
módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, érzelmi, értelmi és 
erkölcsi egészségének, fejlődésének, jólétének, családban történő nevelkedésének 
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetését, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését, valamint a szociális 
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válsághelyzetben lévő várandós anya támogatását, a jelzőrendszer működtetését. A 
székhelyen működő Központi Igazgatás végzi az intézmény működésével kapcsolatos 
feladatokat. 

 
 
Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2015. november 26. 
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