
 

Okirat száma:Egys-504179/2/2016 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Újpest 
Önkormányzatának Szociális Intézménye alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése:Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye 
1.1.2. rövidített neve:Újpest SZI 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye:1042 Budapest, Deák Ferenc utca 93. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

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

1046 Budapest Tungsram utca 9. 

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

1044 Budapest Nagyszombat utca 17. 

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

1042 Budapest Király utca 15. 

4 Család-és Gyermekjóléti Központ 1042 Budapest Rózsa utca 8. 
5 „Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Otthona 1042 Budapest Hajnal utca 15. 
6  1042 Budapest Rózsa utca 4. 
7 Szociális Foglalkoztató 1042 Budapest Viola utca 6-8 
8  1042 Budapest Tavasz utca 77-79 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1993. január 01. 
2.2.      A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 
1 Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója 1042 Budapest Viola utca 6-8 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése:Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2.  székhelye: 1041 Budapest, István út 14. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 

3.2.2.  székhelye: 1041 Budapest István út 14. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az Újpest 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 a az itt foglalkoztatott emberek visszavezetése a nyílt munkaerő piacra, valamint a 
halmozottan hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának megszervezése. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 
 
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 Ferenc utca 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 
válsághelyzetben lévő várandós anya támogatását, a jelzőrendszer működtetését. A 
székhelyen működő Központi Igazgatás végzi az intézmény működésével kapcsolatos 
feladatokat. 
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 102025 Időskorúak átmeneti ellátása 
2 102031 Idősek nappali ellátása 
3 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 
4 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
5 104043 Család és gyermekjóléti központ 
6 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
7 106020 Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások 
8 107051 Szociális étkeztetés 
9 107052 Házi segítségnyújtás 

10 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
11 107030 Szociális Foglalkoztatás 
12 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

4.5.  A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest IV. kerület közigazgatási 
területe, „Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Otthona: Budapest, IV., XV., XVI., Időskorúak 
Gondozóháza: országos, Szociális Foglalkoztató: Budapest IV. kerület közigazgatási 
területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetői álláshelyet 
nyilvános pályázat útján kell betölteni. Az intézményvezető 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. Az 
intézményvezető jogosult az igazgatói cím használatára. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXII törvény 
2 munkaviszony 2012. évi I. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. április 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2013. november 28. napján kelt 218/2013 (XI.28.) okiratszámú alapító okiratot 
visszavonom. 

 

Kelt: Budapest, 2016. február 25. 
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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 Újpest 
Önkormányzatának Szociális Intézménye 2016. február 25. napján kelt 
………………,…………….................................. napjától alkalmazandó Mó-504179/1/2016 okiratszámú 
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

 

 

Kelt:  

P.H. 

Magyar Államkincstár 


