
 

 

Okirat száma: 4/2020-681469 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Zuglói Szociális 
Szolgáltató Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Zuglói Szociális Szolgáltató Központ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 49. fszt. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Bánki Donát parki Gondozási Csoport és 
„Árnyas kert” Idősek Klubja 

1148 Budapest Bánki Donát park 12/F. 

2 
Emília utcai Gondozási Csoport és 
„Őszirózsa” Idősek Klubja 

1145 Budapest Emília utca 29-31. 

3 
Kerékgyártó utcai Gondozási Csoport 
„Eleven élet” Idősek Klubja 

1147 Budapest Kerékgyártó utca 33/B. 

4 „Liget” Idősek Klubja 1146 Budapest Bethesda utca 4. 

5 „Harmónia” Idősek Klubja 1141 Budapest Fogarasi út 113. 

6 „Patrónus” Nappali Otthon 1145 Budapest Gyarmat utca 58-62. fszt. 

7 Tálaló részleg 1147 Budapest Csömöri út 28. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2002. január 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
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2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
„Egyenlő eséllyel” Nappali Ellátó 
Intézmény 

1145 Budapest, Gyarmat utca 58-62. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-
testülete 

3.1.2. székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.  

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 62. § (1) bekezdés szerinti étkeztetés, 63. § (1) bekezdés szerinti házi 
segítségnyújtás, 65. § (1) bekezdés szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 65/F. § (1) 
bekezdés a) pont szerinti idősek nappali alapellátása, 65/F. § (1) bekezdés c) pontja  szerinti 
fogyatékosok napközbeni ellátása, 99/B.- 99/D. § szerinti fejlesztő foglalkoztatás a szakmai 
rendeltekben, illetve egyéb jogszabályokban szabályozott előírások alapján. A fejlesztő 
foglalkoztatás keretében - mint önként vállalt önkormányzati közfeladat - a megváltozott 
munkaképességű személyek munkavégzésének megszervezése, foglalkoztatása történik.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 881000 Idősek, fogyatékosok, szociális ellátása bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Szociális alapellátás keretében a szociálisan 
rászorult személyek részére gondoskodás biztosítása. Az alapszolgáltatások 
megszervezésével az önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére 
otthonukban és lakókörnyezetükben az önálló életvitelük fenntartásában, valamint 
egészségi, mentális állapotukról vagy egyéb okból problémáik megoldásában. Fejlesztő 
foglalkoztatás keretében a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak 
szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő 
fejlesztési- és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló 
munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 
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1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

2 041232 Start – munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás 

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

5 102031 Idősek nappali ellátása  

6 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás 

7 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

8 107052 Házi segítségnyújtás 

9 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros XIV. Kerület 
közigazgatási területe, a „Patrónus” Nappali Otthon tekintetében Budapest Főváros 
közigazgatási területe és Pest megye. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője 
nyilvános pályázati eljárást követően közalkalmazotti jogviszonyba kerül kinevezésre a 
hatályos jogszabályokban előírt legfeljebb 5 évig terjedő, határozott időtartamra az 1992. 
évi XXXIII. törvény 23. § (3) bekezdése alapján. A költségvetési szerv vezetője 
vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzatának polgármestere gyakorolja. A költségvetési szerv vezetőjének 
kinevezésével, vezetői megbízásával, annak visszavonásával, összeférhetetlensége 
megállapításával, felmentésével, fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos hatáskört 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, és az annak végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 

2 
munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. 

törvény 

3 
megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 
 
 
 
 

 
 



ZÁRADÉK
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  a  ZUGLÓI  SZOCIÁLIS  SZOLGÁLTATÓ
KÖZPONT 2020.  december  04.  napján  kelt,  2020.  december  08.  napjától  alkalmazandó 3/2020-681469
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2020. december 08.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Kánya Lászlóné


Egyedi azonosítója: KT01224


Beosztása: osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2020.12.08 15:15:21


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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