
Melléklet 
 
HÍD SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OK IRATÁNAK 

 
2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÓ OKIRATA 

 
Az intézményt Budakeszi Nagyközség Képviselı-testülete alapította. „BUDAKESZI VÁROS 
Önkormányzat Képviselı-testülete, mint jogutód a rendelkezésre álló dokumentumok és a 
hatályos jogszabályokban foglaltak alapján, az alapító okiratot a 132/1991. (VIII. 9.) számú 
határozattal, módosításait a Budakeszi Önkormányzat 189/2009. (VI. 2.), 317/2008. (XII. 2.), 
265/2007. (XII. 11.), 260/2007. (XI. 29.), 214/2007. (X. 2.), 8/2007. (II. 8.), 119/2006. (VII. 
4.), 14/2006. (I. 24.), 259/2005. (XII. 20.), 127/2005. (VII. 5.), 121/2005. (VI. 14.), 111/2005. 
(V. 24.), 125/2004.(VI. 22.), 255/2003.(X. 14.), 86/2002. (V. 30.), 10/2002. (I. 24.), 276/2001. 
(XI. 22.), 145/2000. (VIII. 8.), 27/1998.(II. 26.), 248/1997. (XI. 27.), 218/1997. (X. 30.), 
98/1994. és  85/1992. (VI. 26.) számú határozatokkal elfogadott alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1. Az alapító okirat 1.1. pontjában szereplı „Intézmény neve” szövegrész helyébe „A 
költségvetési szerv megnevezése” szöveg lép. 
 
2. Az alapító okirat 1.3. pontjában szereplı „Az intézmény rövid neve” szövegrész helyébe 
„A költségvetési szerv rövidített neve” szöveg lép. 
 
3. Az alapító okirat 3. pontjában szereplı „Az intézmény székhelye és telephelye” szövegrész 
helyébe „A költségvetési szerv székhelye és telephelye” szöveg lép. 
 
4. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
5. A költségvetési szerv 

jogelıdjeinek 
megnevezése, székhelye: 

a) Budakeszi Nagyközségi Tanács Idısek    
Napközi Otthona 

       2092 Budakeszi, Erdı u. 83. 
b)  HÍD Családsegítı központ 

2092 Budakeszi, Fı u. 103. 
 
5. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„4.  A költségvetési szerv 

közfeladata: 
Szociális ellátás biztosítása bentlakás nélkül” 

 
6. Az alapító okirat 6. pontja az alábbi 6.1.–6.3. alpontokkal egészül ki: 
 
„61.  A költségvetési szerv 

alaptevékenysége: 
Szociális alapszolgáltatások nyújtása, továbbá 
idısek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás 
nélkül, valamint gyermekjóléti szolgáltatás 
ellátása. 

62. A költségvetési szerv 
államháztartási 
szakágazati besorolása: 

 
889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás 
nélkül 

6.3. A költségvetési szerv 
alaptevékenységeinek 
államháztartási 
szakfeladatrend szerinti 
besorolása: 

889922 Házi segítségnyújtás 
889923 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889921 Szociális étkeztetés 
881011 Idısek nappali ellátása 
889969 Egyéb speciális ellátások” 



 
7. Az alapító okirat 7. pontja és 7.1.-7.3. alpontja hatályát veszti. 
 
8. Az alapító okirat 8. pontja és 8.1.-8.3. alpontja hatályát veszti. 
 
9. Az alapító okirat 9. pontjában szereplı „Az intézmény mőködési köre” szövegrész helyébe 
„A költségvetési szerv illetékessége, mőködési köre” szöveg lép. 
 
10. Az alapító okirat 10. pontja hatályát veszti. 
 
11. Az alapító okirat 11. pontjában szereplı „Az intézmény irányító szerve” szövegrész 
helyébe „A költségvetési szerv irányító szervének megnevezése, székhelye” szöveg lép. 
 
12. Az alapító okirat 12. pontja hatályát veszti. 
 
13. Az alapító okirat 14. pontja és 14.1. alpontja hatályát veszti. 
 
14. Az alapító okirat 14.2. pontjában szereplı „Feladatellátáshoz gyakorol funkciói szerint 
(gazdálkodási jogkör)” szövegrész helyébe „A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása” 
szöveg lép. 
 
15. Az alapító okirat 15. pontjában szereplı „Az intézmény vezetıjének kinevezési, 
megbízási, választási rendje” szövegrész helyébe „A költségvetési szerv vezetıjének 
megbízási rendje” szöveg lép. 
 
16. Az alapító okirat 16. pontjában szereplı „Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszony” szövegrész helyébe „A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira 
vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése” szöveg lép. 
 
17. Az alapító okirat 17. pontja hatályát veszti. 
 
18. Az alapító okirat 18. pontja hatályát veszti. 
 
Záradék: 
 
A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának 2. számú módosítását 
Budakeszi Város Képviselı-testülete 129/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozatával, 
2012. március 29-i hatállyal hagyta jóvá. 
 
Budakeszi, 2012. március 29. 
 
      PH 
 
 
 Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília  
 polgármester 
 


