
 

1 

 

 

 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Polgármestere számára 

 

 

Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

Tárgy:  Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára 

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY HUMÁNKAPCSOLATI IRODA 

KÉSZÍTETTE: POKORNYI VIKTÓRIA IRODAVEZETŐ SK. 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/ NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

 

 

CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET 

JEGYZŐ 

A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: a Képviselő-testület. - 

Az SZMSZ szerint véleményezi: 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság   

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 336/2020. 

(IX.24.) sz. határozatának 1. pontjában módosította a fenntartásában lévő Józsefvárosi Szociális 

Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: JSZSZGYK) alapító okiratát, a Budapest 

Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítását követően, annak érdekében, hogy 

a JSZSZGYK jogosult legyen a családsegítés keretében a pénzbeli és természetbeni 

adományok, közérdekű kötelezettségvállalások fogadására és továbbadására, felhasználására a 

rászoruló családok javára a Képviselő-testület előzetes engedélye nélkül. 

 

A JSZSZGYK alapító okiratának módosítása a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 

nyilvántartásba bejegyzésre került. 

Tekintettel arra, hogy az adománykezelés a JSZSZGYK jelenlegi szervezeti és működési 

rendjének módosítását is szükségessé teszi (pl. az adományok, közérdekű 

kötelezettségvállalások fogadásával, felhasználásával összefüggő feladatok munkakörökhöz 

történő telepítésével) a Képviselő-testület a 336/2020. (IX.24.) sz. határozat 3-4. pontjaiban 

felkérte a JSZSZGYK intézményvezetőjét, hogy készítse el az intézmény szervezeti és 

működési szabályzatának módosítását a határozat 1. pontjában foglaltakra tekintettel és 

fenntartói jóváhagyás céljából terjessze a Képviselő-testület elé a novemberi rendes ülésre; 

továbbá, hogy készítsen szabályzatot (eljárásrendet) az adományok (közérdekű 
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kötelezettségvállalások) fogadásának és felhasználásának részletszabályairól és erről 

tájékoztassa a Képviselő-testületet a novemberi rendes ülésen. 

 

A JSZSZGYK szervezeti és működési szabályzata az előterjesztés 1. számú mellékletét az 

adománykezelési szabályzat az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.   

 

A JSZSZGYK megbízott intézményvezetője írásban tájékoztatást adott arról, hogy a fentiekben 

megjelölt dokumentumokat elkészítette és a módosított szervezeti és működési szabályzatot 

fenntartói jóváhagyás céljából benyújtotta. Az intézmény szervezeti és működési szabályzata az 

adománykezelésre és az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásokra tekintettel került 

módosításra. A módosításokkal egységes szerkezetű szabályzatban a módosítások vastag, dőlt 

és egyben aláhúzott betűvel jelöltek. 

 

II. A beterjesztés indoka 

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő JSZSZGYK módosított 

szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásához szükséges, hogy a Képviselő-testület 

döntését a Mötv. 41.§ (3) bekezdése alapján a 2020. november 26.-i ülésén meghozza. 

 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 

A döntés célja, hogy a JSZSZGYK-nak - a Képviselő-testület 336/2020. (IX.24.) sz. 

határozatával módosított alapító okiratával összhangban- elkészített, módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzata jóváhagyásra kerüljön. 

 

A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. 
 

IV. Jogszabályi környezet  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 9. § b) pontjai 

szerint, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv irányítása többek között a 

költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyását jelenti. Az Áht. 9/A. §
 

(1) bekezdése szerint, törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezésének hiányában az 

irányító szervnek címzett irányítási hatáskört az irányító szerv vezetője gyakorolja.  

 

A JSZSZGYK a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (továbbiakban: Gyvt.) 5.§ u) pontja, a 15.§ (2) bekezdés a) és c) pontja, a 40/A.§-a, az 

50.§-a, az 51.§-a és a 94.§ (3)-(4) bekezdései alapján a gyermekjóléti alapellátás (gyermekjóléti 

szolgáltatás) keretében a gyermekjóléti központ feladatait is ellátja, továbbá a gyermekek 

átmeneti gondozását is biztosítja (gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona), így 

az intézményre kiterjed Gyvt. hatálya. A Gyvt. 104.§ (1)  bekezdés d) pontjai értelmében a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami és nem állami 

intézmény, valamint a javítóintézeti ellátást nyújtó állami intézmény fenntartója  jóváhagyja az 

intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját. A Gyvt. 5.§ sa)  pontja 

alapján fenntartónak az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt 

szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása minősül. A Gyvt. előzőekben 

hivatkozott rendelkezései alapján tehát a JSZSZGYK módosított szervezeti és működési 

szabályzatának jóváhagyása a fenntartó (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat) hatáskörébe tartozik. 

 

A JSZSZGYK a fentieken túl – többek között- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 86.§ (2) bekezdés d) pontja és a (4) bekezdése 

alapján személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokat és szociális szakosított 

szakellátás keretében az időskorúak átmeneti ellátását is biztosítja, ennélfogva az Szt. 92/B.§ 

(1) bekezdés c) pontja - az Szt.4.§ (1) bekezdés g) és h) pontjaira is figyelemmel - szintén a 

fenntartó hatáskörébe utalja a JSZSZGYK módosított szervezeti és működési szabályzatának 

jóváhagyását. Az Szt. 4.§ (1) bekezdés ma) pontja alapján fenntartó az állam fenntartói 
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feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a helyi önkormányzat, a helyi 

önkormányzatok társulása. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 41.§ (3) bekezdése értelmében pedig önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi 

népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a 

részönkormányzat testülete, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat. 

 

A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzata többek között tartalmazza az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § 

(1) bekezdés b), c), e) és g) pontjai alapján a költségvetési szerv alapító okiratának keltét, 

számát, az alapítás időpontját; az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt 

alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek megjelölését; a szervezeti 

felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek - ezen belül a gazdasági szervezet - 

megnevezését, feladatait, a költségvetési szerv szervezeti ábráját;  a szervezeti és működési 

szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök 

gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét (ideértve - a költségvetési szerv vezetőjének és 

gazdasági vezetőjének akadályoztatása esetén vagy ha a tisztség ideiglenesen nincs betöltve - 

az általános helyettesítés rendjét), az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat. 

 

A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság a Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

SZMSZ) 7. mellékletének 3.4.9. pontja alapján javasolja a Képviselő-testületnek az 

előterjesztés megtárgyalását. 

 

A Mötv. 46. § (1) bekezdése és az SZMSZ 13.§ (2) bekezdése alapján az előterjesztést 

nyilvános ülésen kell tárgyalni. Az SZMSZ 30.§ (1) bekezdése alapján a határozat 

elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

Mellékletek: 

 

1. számú melléklet - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítása 

2. számú melléklet – Adománykezelési szabályzat 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (XI. 26.) számú határozata 

 

a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szervezeti és működési 

szabályzatának módosításának jóváhagyásáról 
 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1.) jóváhagyja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ – 

intézményvezetője által benyújtott – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat 2. mellékletében foglalt tartalommal, 

mely 2020. december 01. napjától lép hatályba. 
 

2.)  felkéri a polgármestert a határozat 1.) pontjában meghatározott dokumentum aláírására. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: 1. pont esetében: 2020. november 19., 2. pont esetében: 2020. december 01. 
 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 

Humánkapcsolati Iroda. 

Budapest, 2020.  

 

      Szili-Darók Ildikó sk. 

alpolgármester 
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