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Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi x

Hatźłr ozati i av aslat a bizottság száméłr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Humánszolgáltatás javasolja a Képviselo-
testiiletnek az e|i5terjesztés megtáľgyalĺását.

Tisztelt Képviselő-testiĺlet!

I. E|őzménvek:
Józsefváľos onkormány zata önkéntvállalt feladatként, alaptevékenység keľetéb en a Jőzsefvá-
ľosban hajléktalanná véůt személyek komplex rehabilitációjélt célrző Józsefuárosi Lakhatási,
Eletviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési Közösségi Progľamot (a továbbiak-
ban: LELEK-Program) 20|1. év oszén indítottaűtjára.

A LÉLEK-Progľam működésén ek tapasztalatait fi gyelembe véve és az önkoľm ányzat intéz-
ményi stľuktuľáját és feladate||źtását áttekintve, a Képviselő-testĹilet a 104/20|3. Gn.20.)
számű határozatźtban döntött aľról, hogy 20t3. július 0l. napjától a LÉlpr-Progľam végre-
hajtási központjának, feladatellátó helyének _ a hajléktalanok foglalkoztatásźtva| kapcsolatos
feladat kivéte|ével _ a Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szolgálat (továbbiakban: IVSZ) helyett
a Jőzsefvétrosi Családsegítő és GyermekjóIéti Központot (továbbiakban: JCsGyK) jelölte ki.
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II. Indoko|ás:
A Képviselőtestület a |77lf013. (V.08.) szétműhatározatźłbaĺ2}I3.július 01. napi hatźú|ya|
jőváhagyla a LELEK-ProgÍam jövőbeni működtetésére vonatkozőProgramot, egyúttal felkéľ-
te a polgármestert, hogy a LÉLpĺ<-pľogľam feladat ćiadásáratekintettel a JCsGyK, valamint a

JVSZ (külön eloterjesztésben szerepel) alapító okiľatának, szervezęti és működési szabźůyza-
tának módosítását teľjessze elő.

III. Tényállás:
Az á||amháztartásrő| szóló töľvény végrehajtásáró| szó|ó 368120l 1. (xII.3l .) Koľm. rendelet
(továbbiakban: Ávr) 5. $-ában meghatźrozott tartalmi és foľmai követe|ményeket figyelembe
véve elkészítésre keľült a JCsGyK alapító okiľatának módosító okirata, va|amint az egységes
szerkezętbe foglalt alapító okirat.

Az a|apító okirat 1. ponda a ĺ-Érpr-progľam telephelyeivel, melynek következtében a költ-
ségvetési szerv feladatę||źLtáséLt szolgáló önkoľmányzati vagyon ezen telephelyek ingatlan-
nyilvántaľtási adatai val kerü l kiegés zítésr e.

Az intézmény alapító okiľatában bekövetkezett vźiltozások átvezetése, valamint a LÉLEK-
Progľam átvételével kapcsolatos feladatátvétel miatt sziikséges a Szervezeti és Működési Sza-
bźl|yzat (továbbiakban: SzMSz) módosítása. A dokumentum módosításaaz Avr előíľrásainak figye-
lembevételével került módosítiísľa.

Az SzMSz 2.4, pontja, me|y az intézmény szęrvezeti felépítését szabá|yozza, kiegészül a
LÉLpt<-pľogram feladate|Iźtáshoz kapcsolódó telephelyek felsoľolásával, valamint avezetok
felsoľolásával és feladatuk szabályozásálva|. Az SzMSz tarta|mazza a LÉLpr-program fo
helyszíneinek felsoľolását és a munkaköľökhöz kapcsolódó feladatokat. Módosul az intéz.
mény mrĺködési ľendje, a belső ellenőrzési feladatokat külső szakérti5 |éńja el. E kiilső szakéľtö
látja el a belső ellenőrzési vezetoi feladatokat is'

IV. Jogszabályi kiiľnyezet ismertetése:
Az Avt 5. $-a hatźrozza meg a költségvetési szervek a|apító okiratának kötelezo taľtalmi ele-

meit; ezen j ogszabá|y ľendelkezései szerint az a|apítő okiľat módosítása esetén el kell készlte-
ni és a módosító okiľathoz csatolni az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiľatot is. A mó-

dosító okirat és a módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt új alapító okirat az e|őterjesz-

tés 1., 2. sz. mellékletét képezik.

A JCsGyK a|apító okiľatának módosításáru a szakfe|adatrendľől és az á||amhźntartási szak-
ágazati ľendrol sző|ő 5612011. (XII.31.) NGM rendelet, valamint az á||amháztaľtásról szóló
tö1vény végrehajtás źłrőir sző|ó 36;,820111. (xII.3l.) Korm. ľendelet (továbbiakban: Ávr) ľendel-
kezései alapj án teszek javaslatot.

Azá||amhéataľtásróI sző|ó2011. évi CXCV. törvény (ÁhĐ 10. $ (5) bekezdése alapján a költ-

ségvetési szeľv feladatai e||źtásának részletes belső ľendjét és módját szervezeti és mtĺködési

szabét|yzat á||apítja meg. A költségvetési szeľv SzMSz-ének tartalmi elemeit az Avr 13. $ (1)

b ekezdé s e szab źiy ozza.

A Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi Önkoľmányzat a Képviselő-testĹilet és Szeľvei

Szeľvezeti és Működési Szabá|yzatárő| sző|ő 25lf013. (v.27.) önkoľmányzati ľendele! 21. $

(1) bekezdés h) pontja éľtelmében a Képviselő-testiilet elé eloterjesztést tehetnek az onkoľ-
mányzat á|ta| a|apitott költségvetési szerv vezetője.
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A képviselő-testĹilet hatasköľe a Magyaľoľszéry he|yi önkormányzatairő| szől'ő 2011. évi
cLxxxx. töľvény 42. s 7 , pontjában, valamint az Aht 9. $ (1) bekezdés a) pontján fog|a|ta-
kon alapul.

V. A dtintés tartalmának ľész|etes ismeľtetése:

Az előterjesztés III. és IV. pontjfua hivatkozással a JCsGyK a|apítő okiratának és Szervezeti
és Működési Szabźiyzatának módosításáľa teszek javaslatot, az e|oteľjesztés mellékleteit ké.
pezo tartalommal.

VI. Dtintés célja' pénzĺigyi hatása:

Az a|apitó okirat, valamint az Szervęzeti és Működési Szabályzat mődosítétsa pénzügyi fede-
zetet nęm igényel. A jogszabályi előírások a|apján szükséges mindkét dokumentum módosítá-
sa,

Ké ľem az a|áňbi határ ozati j ava slat elfo gad á sát

HłrÁRoza'TI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ módosító okiľatát, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapító okiľatát az e|óterjeutés I.2, sz,
melléklętében fogla|tak szeľinti taľtalommalelfogadja 2013. augusztus l.jei hatźł||yal.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2013' július 3 l.

2) fe|hata|mazzaa polgáľmesteľtahatźlrozat 1. pontjában meghatározott dokumentumok
a|áírásfua.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2013. július 3 1.

3) jóváhagyja az e|őterjęsztés 3' sz' mellékletét képezo Józsęfvárosi Családsegítő és
Gyeľmekj óléti Központ Szervezeti és MĹiködés i Szabá|yzatőt, me|y 20 1 3. augusztus 1 -
jén lép hatá,|yba.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. július 3 l.

4) felhatalmazza a polgáľmestert a hatéĺrozat 3. pontjában meghatétrozott dokumentum
a|áirásfua.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľido: 201 3. július 3 l.



A diintés végrehajtását végző szeľvezeti egység: Humánszolgéitatási Ügyosztály Humán.

kapcsolati [ľoda, Józsefváľosi Családsegíto és Gyeľmekjóléti Központ vezetoje

Budapest,2013.július04. 
ffiĘ'Ä{,xm,,**.-ffi intézményvezető

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
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1. sZ. melléklet

ĺózsnľvÁRosl CsALÁDSľcÍľo És cyn,nmEKJóLETr xozľoľľ
a.r,apÍľó oxrna.ľÁľ ľĺouosÍľo oxrnaľ

Az alapító okiľat módosító okiratának bevezető ľésze

,,A Budapest Főváľos VIII. Keriilet Józsefuarosi onkotmányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormanyzatokő| szőIő 1990. évi LXV. törvény 10. $ (1) bekezdés g) pontja, az áIlanlhźz-
tartásról sző|ő 20|1. évi CXCV. ttirvény, az áLlanháńartásról szóló tĺirvény végľehajtásĺíĺól
sző|ő 3681201 1. (KI. 31.) Koľm. rendelet, a szakfeladatrendről és az źi|amházlartási szakága-
zati reĺdről szóló 56lf0I1. (XII.31.) NGM ľendelet, a szociális igazgatásről és szociális ellá-
tásokľól sző|ő |993. évi III. tĺirvény, a szeméLyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és múködésfü feltételeiről szóló Il2000. (I.7.) SzCsM ręndęlet, a gyęr-
mekek védelméről és a gyámngyi ígazgatásról szőIő 1997. évi )oo(I. törvény, a személyes
gondoskodást nyújtó gyeľmekjóléti' gyeľmekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és miĺködésük feltételeiről szóló 15ll998. (IV. 30.) NM rendelet alapjtn
a Jőzsefvźlrosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ a|apításárőI az a|ábbí a|apítő okiratot
adja ki.'' helyébe az a|ábbi sziiveg lép:

,,A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefiórosi onkormdnyzat Képviselő-testülete a Magła-
roľszóg helyi önkormányzatairóI szóló 20]1. évi CI-XXXX. tôrvény 4]. s @ bekezdése, 42. $
7. pontja az államháztartósról szóló 20l ]. évi CXCĺI. törvény, az dllamháztartásróI szóló tt;r-
vény végrehajtósáról szóló 368/2011. (ilI. 3I.) Korm' rendelet, a szalcfeladatľendről és az
óllamháztaľtási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII'31.) NGM rendelet, a szociális igaz-
gatásról és szociólis ellótásolcról szóló ]993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyúj-
tó szociális intézmények szalcľnai feladatairól és műkodésak feltételeiről szóló ]/2000. (I'7.)
SzCsM rendelet, a gyermekek védelméről és a g,lámügyi igazgatásról szóló 1997. évi WXI.
torvény, a személyes gondoskodást nyújtó glermekjóléti, głermekvédelmi intézmények, vala-
mint személyek szahnai feladatairól és működésükfeltételeiről szóló 15/]998. (IV. 30.) NM
rendelet alapján a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kżzpont alapításáról az alábbi
alapító okiratot adja ki.,,

Az a|apítő okiľat 3. pontjának 2. bekezdése - A helyi łinkoľmányzatokrő| szólĺó 1990. évi
Lxv. ttiľvény 8. s (4) bekezdésében foglaltak szeľint kiiteles gondoskodni a szociálĺs
alapellátásľól. - helyébe az a|ábbi sziiveg lép:

,,A Magyarország helyi onkormányzatairóĺ szóló 2011. évi CI.XXXIX. törvény 23. s Q) be-
kezdés I I. pontjábanfoglaltak szerint kateles gondoskodni a szociális alapellátásról.',

Az a|apítő okiľat 1. pontja - A ktĺltségvetési szeľv _ az a|ábbi sztiveggel egésziil ki:

,, LÉL EK-Pr o gľ am t el ephe ly e i :

I084 Budapest, Déri Milrsa u. 3. fszt' 4.

I086 Budapest, Koszorúu. 4-6.

1086 Budapest, Szerdahelyi u. 5.

1086 Budapest, Bauer S. u. 9-1 I. fsztl.
}084 Budapest, Józsefu. 57. fszt. 2.

I084 Budapest, József u. 59. fszt. 4'



I08I Budapest, Vay Áaa* u. 4. I. em' 22.

1081 Budapest, Vay Ádóm u. 6' fszt. 9.

I084 Budapest, Naglfuvąros u. 26. I. em. 2]'
1089 Budapest, Kőris u. 4/A. fszt. 1.

I089 Budapest, Kőris u. I I. fszt' l3.
1082 Budapest, Kisfaludy u. I0-12. I. em. 18.

1086 Budapest, LtĘza u. 34, félemelet ]6.

1086 Budapest, Doboziu. 17. L em. 20.

1089 Budapest, Dugonics u. ] 4. Jiźlemelet 1.

1089 Budapest, Dugonics u. 16. L em. 17.

1089 Budapest, Kálvária u. 10/B. I. em. ]8.

1089 Budapest, Kálváľia u' 26. fszt. 9.

108ő Budapest, Magdolna u. ]2. fszt' 2.

1086 Budapest, Magdolna u. 41. fszt. 4.

l083 Budapest, Tömő u. 23/B. fszt. 6.

I083 Budapest, Tomő u. 56. fszt. I9.

I083 Budapest, Tömő u. 60.fszt. I4',,

Äz a|zpítő okirat 4. pontja _ ,,A kiiltségvetési szeľv alaptevékenysége

szakágazat szźlma..

889900

8790 1 8

889201

889203

889204

889205

88992r

889924

helyébe az a|á.ňbi sztiveg lép:

4. A kiiltségvetésĺ szeľv alaptevékenysége

szakágazat me gnevezé s e :

M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

szakfęIađat: gyermekek átmeneti otthonában
helyezettek ę||źtása

szakfeladat: gyermekjóléti szolgáltatás

szakfeladat: utcai lakótelepi szociális munka

szakfęladat: kapcsolatt artási ügyelet

szakfeladat: iskolai szociális munka

szakfeladat : szociális étkeztetés

szakfeladat: családse sítés'' -

el-

Alaptevékenységénektt||arr.};ráztartásiszakágazatiszámaésmegnevezése:

8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkĹil



Szakfeladat szárla
8790 1 I

Szakfeladat megnevezése, rövid leírása
gyeľmekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
gyermekek átmeneti otthona 3-18 éves koru gyermekek
részére

879039

889201

889203

889204

88992r

889924

egy éb szociális ellátás bentlakással
LELEK-ProgÍam

gyeľmekj ó l éti szoLgá|tatás
gyeľmekjóléti központ

utcai lakótelepi szociális munka

kapcsolattartási tigyelet

szociális étkeztetés
népkonyha

családsegítés''

Az alapítő okiľat 8. pontjának 1. bekezdése . A kłiltségvetési szeľv vezetőjét a Budapest
Főváľos WII. keľůilet Jĺózsefuáľosi onkormányzat Képviselő.testülete nevezi ki, menti
fel vagy megbízását visszavonja a kiizalka|mazottakjogállásáról szólĺó 1992. évi XXXIII.
tiiľvény, valamint a kiizalkalmazottak jogállásáľól szĺóló 1992. évi XXXIII. tiiľvénynek a
szociális, valamint a gyeľmekjóléti és gyeľmekvédelmi ágazatban ttiľténő végľehajtásá.
ľól szóló 25712000. (xII.26.) Koľm. ľendelet szeľint, az egyéb munká|tatói jogokat a
Képviselő-testůĺlet, az egyéb munkáltatói jogokat az Onkoľmányzatokról szóló 1990. évĺ
Lxv. tiiľvény 103. s (1) bekezdés b) pontja alapján a Polgáľmesteľ gyakoľolja. - helyé-
be az alábbÍ sztiveg lép:

,,A koltségvetési szery vezetőjét a Budapest Fővóros VIII. keri)let Józsefvórosi onkormónyzat
Képviselő-testtjlete nevezi ki, mentifel vagl megbízását visszavonja a kazalkalmazottak jogál-
lásáról szóló ]992' évi WII. tôrvény, valamint a kazalkalmazottak jogállásáról szóló ]992'
évi XWIII. törvénynek a szociális, vaĺamint a głermekjóléti és gyermelwédelmi ágazatban
torténő végrehajtósáról szóló 257/2000, (XII.26') Korm. rendelet szeľint, az egléb munkálta-
tói jogokat a Képviselő-testület, az egłéb munlraltatói jogokat a Maglarország helyi onkor-
mónyzatairól szóló 20]]. évi CI-WX. torvény 41. s 0) bekezdése, 67. s Đ pontja alapján a
P o l gár me st er glakor o lj a.,,

Az a|apitő okirat 10. pontja . A kiiltségvetési szeľv feladatellátását szolgálĺí iinkoľmány.
zativagyon - 

^z 
alábbi sztiveggel egésziil ki:

,,A Budapest VIII. kerület ingatlan-nyilvántaľtásban 3492410lN24Łtĺsz. alatt felvett |56 m2

alapterĹiletrĺ,1082 Budapest, Déľi Miksa u. 3. fszt. 4. a|att ta|á|hatő iroda, ügyfélszolgálati
feladatokat ellátó LELEK-Pont.

A Budapest VIII. kerület ingatlan-nyilvĺĺntartásban35282hĺsz. a|att felvett 2127 m2 alapterĹi-
letű, 1086 Budapest, Koszoľri u' 4-6. a|attta!źiható LÉLEK HázI. telephelyként haszná|t20
feľőhellyel.

A Budapest VIII. kęľület ingatlan-nyilvántartásban35325 |ltsz. a|att felvett 386 m, alapteľüle-
tű, 1086 Budapest, Szerdahelyi u. 5. alatt ta|źllhatő Családos Közösségi Szállás telephelyként
haszĺá|t 14 férőhellyel. 
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A Budapest VIII. kęrtilet ingatlan-nyilvantartásb arĺ 35I28l0ĺN0 hĺsz. alatt felvett 34 m2 a|ap-
terülehi' 1086 Buđapest, Bauer S. u. 9-1 I. fszt. I.aIattta|áIhatő lakás, rÉrBr szá||ás.

A Budapest VIII. keľület ingatlan-nyilvántaľtásbaĺ35|54hrsz.,a|att felvett 24,7 m2 alapterü-
leťú, 1084 Buđapest, József u. 57 . fszt.2. alattta|áIhatő lakás, LELEK szá|Iás.

A Budapest VIII. kerĹilet ingatlan-nyilvantartásban 35I53l0lN0 ttľsz. alatt felvett 30,5 m2

alapteľületű,1084 Budapest, József u. 59. fszt. 4. a|attta|á|hatő lakás, I-Érpr szźĺI|ás.

A Budapest VIII. keľiilet ingatlan-nyilvantaľtásban34761l0lN0hrsz. alatt felvett 26 m2 alap-
területrĺ 1081 Budapest,Yay Áaĺm u. 4. I. ęm.22. a|attta|á|ható lakás, I.Érpr szźilźs.

A Budapest VIII. kerület ingatlan-nyilvántartásban3476210lN0|tsz. alatt felvett 25 m2 a|ap-
tertiletú' 1081 Budapest, Vay Áaam u. 6. fszt. 9, alattta|á|hatő lakás, rÉrErc száI|ás.

A Buđapest VIII. keriilet ingatlan-nyilvántartásb aĺ 35082l0lV0 hrsz. alatt felvett 27 m2 aIap-

teľiiletű' 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 26.I. em.2I. a|atttaIáIhatő lakás, LÉLEK száIlás.

A Budapest VIII. keľülęt ingatlan-nyilvantartásb an 3587 4l0l N0 Lttsz. alatt felvett 25 m2 alap-
területrĺ' 1089 Budapest, VIII. Kőris u. 4lA. fszt. |. a|atttalźńható lakás, rÉrBr szá|Iás.

A Budapest VIII. kerĹilet ingat1an-nyilvántaľtásban36071l0lV0llrsz. alatt felvett 25 m2 a|ap-
teľĹiletű, 1089 Budapest, VIII' Kőris u. 11. fsń..13. a|attta|a|ható lakás, LÉLEK szźilás.

A Budapest VIII. kerĹilet ingat1an-nyi1vántaľtásban35609l0lN0brsz. alatt felvett 27 m2 alap-
teľiiletű' 1082 Buđapest, Kisfaludy u. 10-12. I. em. 18. alatt taláIhatő lakás, LÉLEK szźůllás.

A Budapest VIII. keľület ingatlan-nyilvántartásban3543}l)lV} Łtsz. alatt felvett 24 m2 a|ap-
területti' 1086 Budapest, Lujza u.34. félemelet 16. a|attta|alhatő lakás, LÉLEK szá||ás.

A Budapest VIII. keľület ingatlan-nyilvrántaĺtásbarl35377l0lN0 hrsz. alatt felvett 23,5 m2

alapterületiĺ, 1086 Budapest, Dobozi u.77.I. em. fO. a|attta|áIhatő lakás, rÉrBr szá||ás,

A Budapest VIII. kerület ingatlan-nyilvĺántaľtásb an 36057 l0lN0 hrsz. alatt felvett 24 m2 alap-
területú, 1089 Budapest, Dugonics u. 14. felemelet |. a|attta\á|hatő lakás, LÉLEK szállás.

A Budapest VIII. kerület ingatlan-nyilvĺíntartásban 36056l0lV0 hrsz. alatt felvett 24,7 m2

alapteľületű, 1089 Budapest' Dugonics u. l6. I. em. I7. alatttalálható lakás, LÉLEK szállás.

A Budapest VIII. kerĹilet ingatlan-nyilvántaľtásban 35889/0lN0hrsz. alatt felvett 23 m2 a|ap-
terĹiletű, 1089 Budapest, Kálvaria u. 10iB. I. em. 18. alatt taláIhatő lakás, rÉrpr szá||ás.

A Budapest VIII. keľĹilet ingatlan-nyilvantaľtásban 36062l0lV0 ttĺsz. alatt felvett 24,5 m2

alapteľüĺefiĺ, 1089 Budapest, Ká|vtríau.26. fsń.. 9. alattta|á|ható lakás, I.Érpr szźi|ás.

A Budapest VIII. kęrtilet ingatlan-nyilvántartásban3529210lN0hrsz. alatt felvett 33 m2 a|ap-
teľtiletrĺ' 1086 Budapest, Magđolna u. 12. fszt.2. a|attta|áIhatő lakás, rÉrpr száI|ás.

A Budapest VIII. kerület ingatlan-nyilvantaľtásb an 35445l0lN0 hrsz, alatt felvett 26 m2 a|ap-
területtĺ, 1086 Budapest, Magdolna u. 4I. fszt.4. alatttalá|hatő lakás, LÉLEK szál.Iás.

A Budapest VIII. keľiilet ingatlan-nyilvántaľtásban 36I93l0lN0 tvsz. alatt felvett 25,5 mf
alapteľĹiĺetű 1083 Budapest, Tömő u.23lB.fszt.6. alattta|á|ható lakás, LÉLEK szá||ás.



A Budapest VIII. kęriilet ingatlan-nyilvantaĺtásbaĺ 36I09l0lN0 Łtĺsz. alatt felvett 24,7 m2
alapteriiletíĺ 1083 Budapest, Tĺimő u. 56. fsń..19. alatttalź./-lható lakás, rÉrpr szá||ás.

A Budapest VIII. kęriilet ingatlan-nyilvantaľtásbarl 36I0]l0lN0 hĺsz. alatt felvett 24,7 m2
alapteľĺiletű 1083 Budapest, VI[. Tcjmő u. 60. fszt.14. aIattta|á|ható lakás, rÉrpr szá|Iás.,,

Z.ár.aĺlék

A Józsefuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ alapítő okíratát módosító okiľatát Bu-
dapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete ....l20I3
(VI I. 1 7. ) szźĺrlí határ o zatáv aI 20 I 3 . auguszfu s 1 . hatállyal hagyta j őv á.

Budapest, 20|3.július

fuman Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester



2.sz. melléklet

ĺózsBľvÁRoSI CsALÁDsrcÍľo ns cynnľĺEKJóLÉTI KoZPoNT
ALAPÍTo OKIRATA

(egységes szetkezet)

A Budapest Főváros VIII. Keľtilet Józsefrárosi onkormányzat Képviselő-testtilete aMagya-
rorczźtg helyi önkormányzatairól szóló 20I|. évi CLXXXIX. tĺirvény 41. {i (ó) bękezdése, 4,2.

$ 7. pontja az áIlan:haztartásról szőIő 2011. évi CXCV. töľvény, az á||anháńaĺĹásrő| szőIő
törvény végrehajtás arőI sző|ő 36812011. (XII. 3 1.) Korm. rendelet' a szakfeladatrendről és az
áLlanháńartási szakágazati rendről szőllő 561201 1. (XII.31.) NGM rendelet, a szociźtIís igaz-
gatásról és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. t<irvény, a szemé|yes gondoskodást nyrij-
tó szociális íntézmények szakmai feladataiľól és működésfü fęltételeiről szóló I/2000. (I.7.)

SzCsM rendelet, a gyermekek védelméľől és a gyámugyi igazgatásről szóló |997. évi XXXI'
törvény, a személyes gondoskodást nyújtó gyeľmekjóléti, gyeľmekvédelmi iĺtézmények, va-
lamint személyek szakmai fęladataiľól és műk<jdésrik feltételeiľől szőIő I5ll998. (IV. 30.)
NM ľendelet alapjźn a Jőzsefvźrosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ a|apításárő| az
alábbi a|apítő okiratot adja ki.

1. A ktiltségvetési szeľv:

Neve: Józsefilaľosi Családsegítő és Gyeľmekj óléti Központ

Székhelye : 1 0 8 1 Budapest, Népszíĺ.lház utca 22.

Telephelyei:

1089 Budapest, Kőľis u. 35.

1088 Budapest, Szentkirályi u. 15. I. em.

1086 Budapest, Magdolna u. 43. (ľaktaľ)

1089 Budapest, Sárkány u. 14. fszt.1 .

1083 Budapest, Illés u. 18. fszt. 8.

1086 Budapest, Karácsony S. 22.I. em.22.

1089 Budapest, Kőris u.4laV9.

lÉlBr-progľam telephelyei :

1084 Budapest, Déri Miksa u.3.fsń.4.
1086 Budapest, Koszoľú u.4-6.
1086 Budapest, Szeľdahelyi u. 5.

1086 Budapest, Bauer S. u. 9-11. fsztl.
1084 Budapest, József u. 57 . fszt.2'
1 084 Budapest, József u. 59. fszt. 4'

1081 Budapest, Vay eaam u. 4. I. em.22.

1081 Budapest, Vay Áaam u.6. fsń..9.

1084 Buđapest, Nagyfuvaľos u. 26,I. ęm.27,
1089 Budapest, Kőľis u.4lA. fszt. 1.

1089 Budapest, Kőľis u. 1 1 . fszt. 13.

1082 Budapest, Kisfaludy u. 10-12. I. em. 18.
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1086 Budapest, Lujza u.34. félemelet 16'

1086 Budapest, Doboziu.17.I. em. 20.

1089 Budapest, Dugonics u. 14. félemelet 1.

1089 Budapest, Dugođcs u. 16. I' em. 17.

1089 Budapest, Kálvĺíľia u. 1OiB. I. em. 18.

1 089 Budapest, Kálvaľía u. 26. fszt.. 9.

1086 Budapest, Magdolna u. 12.fszt.2.
1086 Budapest, Magdolna u. 41. fszt. 4.

1083 Budapest, Tömő u.23lB. fszt' 6.

1083 Budapest, Tcimő u. 56. fszt.19.
1083 Budapest, Tĺimő u. 60. fszt.14.

Nyitva ál1ó egyéb helyiség:

1086 Budapest' Magdolna u. 43. (népkonyha)

2. A ktiltségvetési szeľv létľehozásáľĺól rende|kező diintés:

A Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuiíľosi Önkormźnyzat Képviselő-testiiletének
9912011. Gn. 03.) számú hatźlrozata.

Azalapítás évę:20II.

3. A költségvetési szeľv által ellátott, jogszabályban meghatározottkőzÍe|adata:

Józsefuaros közigazgatási teľĹiletén

A Magyarország helyi cinkoľmĺĺnyzatairőI szőIő 2011. évi CLX)oilX. törvény 23. $ (5) be-
kezdés 11. pontjában foglaltak szerint ktjteles gondoskodni a szociális alapellátásról.

A szociális igazgatásről és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. ttiľvény 86. $ (1) bekez-
dés e) pontja szeľinti személyes gondoskođást nyrijtó szociális a|apszo|gźitatások- külĺjnös
tekintettel családsegítés.

A gyeľmekek védelméről és a gytm'jgyiigazgatástól szóló |997. évi XXXI. töľvény 94. $ (3)

bekezdés d) pontja alapján személyes gondoskodást nýjtó gyeľmekjóléti alapellátásokat Iát

el' valamint önként vállalt feladatként kľízislakásokat mfüödtetet.

Józsefuaros közieazgatási teriiletén kívĹil

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testiiletének a
I43lf0I2. (IV.19.) szźlm,bhatározata a|apjánhatźttozott iđőre 2012. május 01. napjĺĺtó| 2017.
április 30. napjáig megkötött ellátási szerzóđés szerint a Belváľos-Lipótvaľos Budapest Fóvá-
ros V. kerület onkormányzat kozigazgatási teľülete, személyes gondoskodás keretébe tartoző
gyermekjóléti a|apellátás, gyeľmekek átmeneti gondozása - azon belül gyermekek átmeneti otthona 1

férőhely tekintetében, valamint a szabad férőhelyek teľhére további V' keľiileti gyermek fogadása.

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testtiletének a
362120|2. (X.18.) számu hatźrozata a|apján határozott iđőre 20|2. november 01. napjától
2017 . októbęľ 31. napjáig megkötött ellátási szerzóďés szerint a Budapest Fővĺáľos VI. kenilet
Terézvźtos onkormányzatkozigazgatásí teľtilete, személyes gondoskodás keretébe tartoző g1ler-

mekjóléti a|ape||źltäs, gyermekek átmeneti gondozása - azofl belül gyermekek átmeneti otthona 1 férő-
hely tekintetében, valamint a szabad férőhelyek terhére további VI. keľületi gyermek fogadása.

ll



Az áIlanhźntaľtásról szőIő 2011. évi CXCV. tĺirvény, az á||anhćĺztaľtásľól szóló töľvény vég-
rehajtásáľól szóló 36812011. (XII. 31') Koľm. rendelet a\apjźn az ,,oszirőzsď' Gondozó Szol-
gálat (székhelye: 1089 Budapest, Orczy ,űt 4I.) és a Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék (szék-
helye: 1083 Budapest, Szigetvari u. 1.) k<iltségvetési szeľvek vonatkozásában az irźnyítő
szew źital me ghattlr o zott köľb en a p énzugy í, gazdasági feladatok e||átása,

4. A kiĺltségvetési szeru alaptevékenysége:

AlaptevékenységénekźůIanhźntartásiszakágazatisztlmaésmegnevezése:

8899

Szakfeladat száma
87901 8

879039

889201

889203

889204

889921

8899f4

M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

S zakfeladat me gnev ezése, rövid leírása
gyeľmekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
gyeľmekek átmeneti otthona 3-18 éves koru gyeľmekek
részéte

egyéb szociális ellátás bentlakással
LELEK-Progľam

gyeľmekj óléti szolgáltatás
gyeľmekjóléti központ

utcai lakótelepi szociális munka

kapcso lattartási ügyelet

szociális étkeztetés
népkonyha

családsegítés''

5. A ktittségvetési szeľv illetékességeo műktidési kiĺľe:

B udap e st F őváľo s V III. keľiil et J ő zsefv áro si onkorm źny zat kozigazgatás i terül ete.

6. A kö|tségvetésĺ szeľv a|apítói jogokkal felľuházott iľányító szeľvének megnevezése, székhe-
lye:

Budapest Főváros VIII. keľületJőzsęfuárosi onkormźnyzatKépviselő-testülete
1082 Budapest, Baross u.63-67.

7. A ktiltségvetési szeľv gazdálkodási besorolása:

A kö l tsé gveté s i szerv bes oro lás a gazđáIko dási j o gkĺire alapj án:

- <jnállóan műkĺjdő és gazdá|kodó k<iltségvetési szerv
- önálló létszám ésbérgazdálkodó, teljes intézményi mfüödési és szakmai tevékenysé-

gét költségvetési keretén belül látja el,
- a költségvetési szerv vezetóje gyakorolja a költségvetése felett a kötelezettségvźů|a|ási

és utalványozási j ogkört.
_ Kültjn megállapodás alapjźn az intézményen belül működő gazdasźęi szervezet e|Iátja

az al ábbi önál l ó an mfü ĺi dő ko lts é gveté s i szeľvek p énzngy i- gazdaságí tevékenys é gét'
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2.

1.

Y á||alkozćĺsi tevékenysé ge : nincs

8. A kiiltségvetési szeľv vezetőjének megbízási rendje:

A ktĺltségvetési szerv vezetojét a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi onkoľmtnyzat
Képviselő-testülete nevezí ki, menti fel vagy megbízását visszavonja a kĺjzalkalmazotÍak jog-
állásaról szőIő |992. évi X)O(III. tcirvény, valamint a koza|kaImazottak jogállásaľól szóló
1992. évi xxXIII. tĺirvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ága-

zatban t<jľténő végrehajtásátőI sző|ő 25712000. CXII.26.) Koľm. renđelęt szeľint, az egyéb
munkáltatói jogokat a Képviselő-testtilęt, az egyéb munkáltatói jogokat a Magyaľország helyi
önkormĺĺnyzatairőI sző|ő 2011. évi CL)ofiIX. tĺiľvény 41. $ (7) bekezdése, 67. $ g) pontja
alapjźn a Pol gármester gyakorolj a.

A kö lts é gveté si s zeľv gazdasági v ezetój ének me gb ízási rendj e :

A költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése' vagy megbizása. felmentésąvagy a
megbízás visszavonása, dijazásźnak megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozLk az
áIlanhtńartásról szóló 20|1. évi CXCV. törvény 9. $ (6) bekezdése alapjarl. A gazdasági
vezető felętt az egyéb munkáltatói jogokat a Jőzsefvárosi Családsegítő és Gyeľmekjó|étiKi5z.
pont vezetője gyakorolja.

9. A ktiltségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozĺí foglalkoztatási jogviszonyok
megieltilése:

közalkalmazotti jogviszoĺy, me|yrę 1992. évi XXXIII. törvény, valamint akozalka|.
mazofrak jogállásáról szóló 1992. évi Xxxil. törvénynek a szociális, valamint a

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatbarl történő végľehajtástrő| szőIő 25712000'
(XII.26.) Korm. ľendelet szeľint.

Költségvetési szeľv neve

O szit őzsa Gondozó Szolsálat
Éĺtelmi Fogyatékosok NJpkĺizi otthona
,,Ciklámęn'' Idősek Kubj a
,,Víg otthon'' Idősek Klubja
,,oszikék'' Idősęk Klubja
,,Mátyás'' Klub
,,Reménysugár'' Idősek Klubj a
,,Napraforgó'' Idősek Klubj a
,,Ezüstfeny ő,, G ondozőhźn

J őzsefv árosi Egyesített Bĺjlcsődék

Címe

1089 Bp. Orczy ut4l.
1082 Budapest, Kisstáció u. 11.

108l Budapest, II. János PáIpápatér 17.

1084 Budapest, Víg u. 18.

1082 Budapest. Baross u. 109.
1084 Budapest, Mátyás tét 12.
1084 Budapest, Mátyás tér 4.

1089 Budapest, Delej u.34.
1 087 Budapest, Kerepe si ifi 29 I a.

1083 Budapest, Szigetvári u. 1.

1082 Budapest, Nagýemplom u. 1-3.

1087 Budapest,Százados út 1.

(Kerepesi út 33.)
1085 Budapest, Horánszky u.2I.
1082 Budapest, Baľoss u.I03/a,
1082 Budapest, Baľoss u. II7.
1084 Budapest, Tolnai L. u. 19.

1 087 Budapest, Kerepe si ift 29 I a. (konyha)
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munkaviszony, melyre a munka
zéseit,
megbízási jogviszony, melyľe a
rendelkezéseit kel l a|ka|mazrĺ.

tĺ!ľvénykönyvérő| szőIő 2012. évi I. torvény ľendelke-

Polgári törvénykönyvről szóló |959. évi IV. tĺirvény

10. A kiiltségvetési szerv feladatellátását szolgáló iinkormáłnyzativagyon:

A költségvetési szerv hasznźiatába adott ingatlanvagyon aZ onkoľmányzatitorzsvagyon része,
korlátozottan forgalomképes, aŻ, nem jogosult elidegeníteni, illetve haľmadik személynek
azon a tulajdonosi joggyakorló előzetes jóvĺíhagyása nélkül báľmilyen jellegű jogot átengedni.

A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezésrő| az önkoľmányzat vagyonľendelete és az
egyéb vonatkozó j o gszabáIyok rendelkeznek.

A kĺiltségvetési szerv rendelkezésére bocsátott vagyontźngyat a fe|adatai ellátástůloz szüksé-
ges mértékben, tevékenységi körén belül egyéb módon hasznosíthatja. Tevékenységi kĺiľén
kívül eső hasznosításhoz az aLapítő hozzájarulása szfüséges. Immateriális vagyon, tárgyi esz-
közĺjk: a k<iltségvetési szerv vagyonleltfuában felsorolt, és a szervezet mfüĺiđését szolgáló
ingó vagyontárgyak.

A használatba adott vagyontrĺľgyak (ingatlanok) :

A Budapest VIII. keľiilęt ingatlan nyilvántartásban 34679l0lN2I hĺsz alatt felvett 223 m2
alapteľülettĺ, 1081 Budapest, Népszínház u. 22. fe.6' szźtm a|att ta|źiható iroda székhelyként
haszĺźit. (fiiggelékben szereplő helyisé glista szeľint)

A Budapest VIII. keľiilet ingatlan nyilvlíntaľtásban 34679l0lN4hĺsz a|att felvett I83 m2 alap-
területű, 1081 Budapest, Népszínhaz u. 22. fsz.4. szám aIatt ta|á|ható iroda székhelyként
hasznźit. (fiig gelékben szereplő helyi sé gli sta szerint)

A Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvántartásban 35964hrsz aIatt felvett 865 m2 alapterület
felépítményes ingatlanból kivett I45 m2 elktilĺjnítętt ingatlanľész,1089 Budapest, Kőľis u. 35.
szźłrl a|att talá|hatő Gyeľmekjóléti Kĺizpont telephelyként haszná|t. (fiiggelékben szereplő
helyiséglista szeĺint)

A Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvántaľtásban 36535l0lV7 |lĺsz alatt felvett 2ll m2 a|ap-
területű, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 15, I.4, szźlm a|att ta|źllhatő Gyermekek Atmeneti
otthona telephelyként használt legfeljebb 12 férőhe||yel. (fiiggelékben szereplő helyiséglista
szeľint)

A Budapest VIII. keľület ingatlan nyilvĺántaľtásban 3544410lN3 |lĺsz alatt folvętt 35 m2 a|ap-
teľĹiletű, 1086 Budapest, Magdolna u. 43. szám a|att talźiható Népkonyha nyiwa álló egyéb
helyiségkénthaszĺá|t legfeljebb 320 féróhellyel. (fiiggelékben szereplő helyiséglista szeľint)

A Budapest VIII. keľiilet ingatlan nyilvántartásban 35444l0lV3 hrsz alatt felvett atársashéz
közös tulajdonát képező XIV. számon nyilvántaľtott 8,1 m2 alapteruletű helyiség, 1086 Bu-
dapest, Magdolna u. 43. szém a|attta|áIhatő Népkonyha rak<tźn telephelykénthaszntit.

A Budapest VIII. keľĹilęt ingatlan nyilvántartásban 3598910lN3 |,rsz alatt felvett 34 m2 alap-
területű, 1089 Budapest, Sarkány u. 14. fsz. 1. száma|attta|źihatő Kľízislakás telephelyként
haszĺá|t le gfelj ebb 4 férőhellyel.

A Budapest VIil. kerület ingatlan nyilvántartásban 36097l0lN8 hrsz alatt felvett 23 m2 a|ap-
teľiiletti, 1083 Budapest, Illés u. 18. fsz. 8. szám a|altta|á|hatő Kĺízislakás telephelyként hasz-
nált legfeljebb 4 férőhellyel.
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A Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvántaľtásban 35450 hĺsz aIatt felvett 8I9 m2 alapteľület
ingatlanból kivett 30,7 m2 ingatlanľész, |086 Budapest' Kaľácsony S, u. 22. ĺ.22. szźlm a|atĹ
taláIhatő Kľízi slakás tel ephelyké rÍ haszná|t le g felj ebb 4 férőhellye l.

A Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvantaľtásban 3587 4 hrsz alatt felvett 554 Í112 alapterület
ingatlanból kivett 30,3 m2 ingatlaffész, 1089 Budapest, Kőris u. 4lA.I.9. szźtm a|attta|á|hatő
Kľízi slakás tel ephe lyké nt hasznáIt le gfelj ebb 4 feľőhellyel.

A tsudapest Vlll. keľiilet ingatlan-nyilvantatásban 3492410lNf4 hrsz. alatt t.elvett l5ó m2
alapterülettĺ, 1082 Budapest, Déri Miksa u. 3. fszt. 4. alatt ta|á|hatő iroda, ügyfélszolgálati
feladatokat ellátó LELEK-Pont.

A Budapest VIII. keľĹilet ingatlan-nyilvríntaľtásban35282hrsz. alatt felvett 2127 m2 alapterü-
letű, 1086 Budapest, Koszorú u.4-6. a|atttaláIható LÉLEK HazI. tetephelykénthaszná|t20
féľőhellyel.

A Budapest VIII. keľület ingatlan-nyilvantartásban35325Lĺsz. alatt felvett 386 m, alapterĹile-
tű, 1086 Budapest, Szerdahelyi u. 5. a|atttalźiható Családos Közösségi Szállás telephelyként
haszná|t 1 4 férőhellyel.

A Budapest VIII. kerĹilet ingatlan-nyilvantaľtásban35I28l0lN0 hrsz. a|att felvętt 34 m2 a|ap-
terĹiletű, 1086 Budapest, Baueľ S. u. 9-1 I. fsń'. I.a\attta|źihatő lakás, LÉLEK szźł||ás.

A Budapest VIII. kerület ingatlan-nyilvantartásban 35754 hrsz. a|att felvett f4,7 m2 alapteľü-
lettĺ, 1084 Budapest, József u. 57. fsń'.2. a|atttalá|hatő lakás, rÉrpr szá||ás.

A Budapest VIII. kerület ingatlan-nyilvantaľtásban 35I53l0lN0 hrsz. alatt felvett 30,5 m2
alapteľiilettĺ,1084 Budapest, József u. 59. fszt.4. alattta\á|hatő lakás, rÉrBr szállás.

A Budapest VIII. kerület ingatlan-nyilvĺántaľtásban34761/0/N0|lrsz. alatt felvett 26 m2 a|ap-
területű 1081 Budapest, Vay ĺaĺłmu. 4.I. em, f2, alaÍttalźůható lakás, LÉLEK száI|ás.

A Budapest VIII. keľület ingat1an-nyi1vantartásban34762l0lN0hrsz. alatt felvett 25 m2 a|ap-
tenilettĺ, 1081 Budapest, Vay,ł.a,ĺm u. 6. fszt. 9. a|attta|á|hatő lakás, rÉrBr szá||źs.

A Budapest VIII. keľület ingatlan-nyilvĺántaľtásbaĺ35}BZlllN}hĺsz. alatt felvett 27 m2 a|ap-
teľĹiletii, 1084 Budapest, Nagyfuvaros u.26,I. em. 2|. a|attta|á|hatő lakás, rÉrBr szźilźs,

A Budapest VIII. keľiilet ingatlan-nyilvĺántaľtásban3587410lN0Lvsz. alatt felvett 25 m2 a|ap-
teniletű, 1089 Budapest, VIII. Kőris u.4lA. fszt,I, alattta|á|ható lakás, rÉrpr szá||ás.

A Budapest VIII. kerület ingatlan-nyilvĺĺntartásban3607|l0lN0 |lrsz, alatt felvett 25 m2 alap-
területű, 1089 Budapest, VIII. Kőľis u. 11. fsń". t3. a|atttaláIható lakás, rÉrpr szá|Iás,

A Budapest VIII. keriilet ingat1an-nyilvantartásbal35609l0lV0hrsz. alatt felvett 27 m2 alap-
teľĹilettĺ, 1082 Budapest, Kisfaludy u. 10-12. I. em. 18. alatt talá|haÍő lakás, LÉLEK szá|Iás.

A Budapest VIII. keľiilet ingatlan-nyilvantaľtásb an 35430l0lV0 tusz. alatt felvett 24 mz a|ap-
teľületű, 1086 Budapest,Lujzau.34. félemelet 16. aLatttalá|hatő lakás, rÉrpr szźĺ||ás.

A Budapest VIII. keľület ingatlan-nyilvántartásban 35377l0lV0 Łtsz. alatt felvett 23,5 m2

alapteľületű, 1086 Budapest, Dobozi u, 17.I. em. 20. alatttaIáIhatő lakás, rÉrpr szá|Iás.
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A Budapest VIII. keľĹilet ingatlan-nyilvantartásb an 36057l0lV0 hrsz. alatt felvett 24 m2 aIap-

területű, 1089 Budapest, Dugonics u. 14. félemelet 1. alattta|áIható lakás, rÉrBr száI\ás.

A Budapest VIII. keriilet ingatlan-nyilvantaľtásban 36056l0lV0 htsz. alatt felvett 24,7 mf
alapteľtiletrĺ, 1089 Buđapest, Dugonics u. 16. I. em. 17. alattta|áIhatő lakás, rÉrer szá\|ás.

A Budapest VIII. kerület ingatlan-nyilvántartásban 35889/0lN0hrsz. alatt felvett 23 m2 a|ap-
területrĺ' 1089 Budapest, Kálvĺĺľia u. l0/B. I. em. 18. alatt ta\á|hatő lakás, rÉrBr száL|ás.

A Budapest VIII. kerület ingatlan-nyilvántaľtásban' 36062l0lV0 lltsz. alatt felvett 24,5 m2

alapterületű, 1089 Budapest, KáIváríau.26.fszt.9.a|atttaláJlható lakás, rÉrBr szá||ás.

A Buđapest VIII' keľület ingatlan-nyilvantaľtásb aĺ 35292l0lV0 tlľsz. alatt felvett 33 m, a|ap-
területű' 1086 Budapest, Magdolna u. 12.fszt.2. a|atttalźihatő lakás, rÉrprc száIlás.

A Budapest VIII. kerület ingatlan-nyilvantartásban 3544510lN0 hrsz. alatt felvett 26 ĺu.ł a|ap-
teľületrĺ, 1086 Budapest, Magdolna u. 4t. fszt. 4. a|aÍtta|áIhatő lakás, LÉLEK száIllźs.

A Budapest VIII. kerĹilet ingatlan-nyilvántaľtásban 36193l0lN0 hrsz. alatt felvett 25,5 m2

alapteľĹiĺetű 1083 Budapest, Tömő u.23lB. fszt,6' a|attta\áIható lakás, LÉLEK száIlás.

A Budapest VIII. keľület ingatlan-nyilvántartásbarl36l09l0lV0 brsz. alatt felvett 24,7 m2

alapterületti l083 Budapest, Tömő u. 56. fszt. |9. a|attta|áIható lakás, rÉrBr szá|Iás.

A Budapest VIII. kerület ingatlan-nyilvantaľtásban 36I07l0lN0 |ltsz. alatt felvett 24,7 m2

alapteľületíĺ 1083 Budapest, VIII. Tĺjmő u. 60. fszt.14. a|attta|á|ható lakás, LÉLEK szźilźs.

l.1. A ktiltségvetési szerv képviselete:

A kĺiltségvetési szerv vezetoje, valamint az á|ta|amegbizott đolgozó.

t2. A kiiltségvetési szerv kiizvetlen jogelődjének megnevezése, székhelye:

o Józsęfrárosi Családsegítő Szol'gźiat - 1081 Budapest, Népszínhaz utcaŻZ.
. Józsefuárosi Gyeľmekjóléti Szolgá|at Gyeľmekek Átmęneti otthona - 1089 Budapest,

Kőris u. 35.
o Józsefuĺĺľosi Szociális Intézmények Gazdasźryi Hivatala - 1089 Budapest, Kőľis u. 35.

Zá.ľadék

A Józsefuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ alapítő okiratát Budapest Főváľos
VIII. kerület Józsefuĺírosi onkotmányzat Képviselő-testiilete ......,.2013. ryn.17.) szźlmu
hatźrozatávaI f0|3. augusztus 1. hatállyalhagyta jővá.

Budapest, 2013 július ... ...

Riman Edina
jegyzo

Dr. Kocsis Máté
po1gármester
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Függelék

Józsęfuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ

Székhelv: N éo színhźa u. 22.

Helyiségek szźtma
(db)

Interiú szoba 7

Dolsozó / munkaszoba 8

vaľo I

konvha 2
étkező I

folyosó 2

lépcsőfoľduló 1

társalsó 1

WC 4

o|toző 1

Népkonyha
Telephely: Masdolna u. 43.

Helyiségek száma
(db)

Etkező I

WC f
Tálaló I

o|töző I

Józsefu áľosi Gyermekj óléti Kozpont
önálló szakmai egység

Teleohelv: Kőris utca 35.

Helyiségek szźtma
(db)

iroda 6

tárwa|ő 2

konvha 1

mellékhelvsés aJ

takarító szertźr 1

Gyeľmekek Atmeneti otthona
önálló szakmai egység

Telephelv: Szentkirálvi utca 15.

Helyiségek szźtma
(db)

iroda I

naooali I

betesszoba I

ebédlő I

szemé|vzeti o|töző I

mellékhelvsés J

konyha I

mosókonvha 2

zlhaĺvző I

hálószoba ĺ+

tanulószoba +

fürdőszoba 1

Gazdasági Szervezet
onálló szak'rnai e gység

Telephely: Kőľis utca 35.

Helyiségek száma
(db)

iroda 4

iroda-oénztár I
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iroda-szám ító séoterem I

WC I

Kézmosó-zuhanvző t

konvha I

folvosó I

Pince-(kazźtĺlház- és táro|ó eey léAtéľben) I
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3. sz melléklet

Józsefvárosí Csaláđsegítő és Gyeľmekjóléti Központ

szERvEzETl És nnti,xopÉsl
SZABALYZAT

Budapest,2013.



A ĺozsrľvÁnosr csa'r,ÁosncÍľo ps GYERMEKJóI,rľI rozpoľľ (JCsGyK)
ĺocÁr-r,ÁsA, AZoNosÍľó .łnĺ.ľaĺ, na.ľÁsronľ És rr,r,ľľrxns sÉ cn

1.1.Az intézmény megnevezése, legfontosabb adatai

Megnevezése: Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekj óléti Központ
Rövidített megnevezése: JCsGyK
Székhelye: 1 08 1 Budapest, Népszínhíz u.22.
Levelezési címe : 1 0 8 1 Budapest, N épsziĺ,ház u.fŻ'
Telefonszám a: 3 3 3 -0 5 8f ; F ax száma: 2 | 0 -932 |
E-mail címe: info@j csgyk.hu
Létrehozásáról rendelkęzóhatźrozat: Budapest VIII. keľĹilet Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-
te sttiletének 99 / 20 I 1 . (III. 3 . ) számű határ ozata.
Azal'apítźs iđőpontja: 2011. május 01. nap
Alapító szerve: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĺilete (1082
Budapest, Baross u. 63-67.)

1.2. Az intézmény jogáIlása

I.2.I' A Józsefuĺárosi Családsegító és Gyermekjóléti K<izpont önálló jogi személyiséggel rendelkező
költségvetési szerv (a továbbiakban: intézmény).
I.Z.f. A JCsGyK önállóan műkĺjdő és gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési intézmény. Az
intézmény fenntaľtásáľól a Budapest VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat gondoskodik.
I.2.3. Az intézmény élén a Budapest VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testĺilete által
5 év határozott időre megbízott intézményvezetó á||.

I'2.4' Az intézmény képviseletére, a kiadmányozásijogkör gyakorlására, utaIvźtnyozásra és szeľződésen
valókötelezettségvá||a|ásraazintézményvezető jogosult'
I.2.5' Az intézménynél foglalkoztatott alkalmazottak köza|ka|mazotti jogviszonyban állnak'
Illetményülae és egyéb juttatásaikľa a közalkalmazottak jogállásáról sző|ő |992. évi XXXIII. torvény
rendelkezéseit kell a|ka|mazni.

|.3.^z intézmény azonosító adatai

Tĺirzskönyvi azonosító szźlma: 7 91 452
Statisztikai számj ele : I 57 9 I 4 5 4 -8899 -322 -0 |

Adóigazgatási szttma: | 5 7 9 I 4 5 4 -2 -4f
Bankszámla szźtma: 14 1 003 09- 1 8 423949-01000003

Alkalmazott jelzései:

B é|y egzo : körbélyegző' me lynek külső körfel irata:
Józsefuáľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Az intézmény szervezeti egységei á|ta| hasnált további bé|yegzóket az Iratkezelési Szabá|yzat
mellékletétképezőbé|yegzónyi|vántartástarta|mazza.

Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuáľosi
Önkormányzat Képviselő.testtilete ( 1 082 Budapest, Baross u. 63 -61 .)

1,.4. Az intézmény hatásktiľe és illetékessége

Az intézmény a hatásk<irébe tartoző, jogszabályban meghatátozott szociális a|apszo|gá|tatás,
gyermekjóléti a|apel|átás tevékenységeit illetékességi terĺ'iletén látja el.
Illetékessége:
- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzatkozigazgatásiteľülete.
- Belváľos.Lipótváros Budapest Főváros V. kerület onkormányzatkozigazgatási területe.



A Képviselő-testület I43lf01'f. (rV.19.) szźtműhattrozataa|apjánhatározottidoref0L2. május 01.
napjátő| f0I7. źtpri|is 30. napjáig megkötött ellátási szerzodés szerint a Belváros-Lipótváros
Budapest Főváros V. kerület onkormányzat kozigazgatási tertilete, személyes gondoskodás
keľetébe tartoző gyermekjólétia|ape||źúźts, gyermekek átmeneti gondozása - azon belül gyermekek
átmeneti otthona 1 férőhely tekintetében, valamint a szabad féľőhelyek terhére további V. keľĺ'ileti
gyermek fogacĺása'

- Budapest VI. kerület Terézváros Önkoľmány zat kozigazgatási területe.
A Képviselő-testtilet 36fl20lf' (X.18.) szátműhatározataa|apjánhatározottidőref0I2. november
01. napjától f017 . o|<tőber 3I. napjáig megkötött ellátási szerződés szerint a Budapest Főváros VI.
kerĺilet Terézváros onkormányzatközigazgatási teri'ilete, személyes gondoskodás keretébe tartoző
gyermekjóléti a|apel|źúźls, gyeľmekek átmeneti gondozása - azon belül gyeľmekek átmeneti otthona
1 férőhely tekintetében, valamint a szabad féľőhelyek terhére további VI. keľületi gyermek
fogadása.

1.5. Az intézmény Szervezeti és MűkiidésiSzabá|yzata

A Szervezeti és Működési Szabá|yzat cé|ja a JCsGyK tevékenységének, szervezeti rendjének,
irźtnyitásának, feltigyeletének, képviseleti rendjének, feladatainak meghatározása.
Az intézmény Szeľvezeti és Műk<jdési Szabá|yzatát az intézményvezető adja ki a Budapest VIII.
kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottsźąa jóváhagyásával.

2. Az n.{TEZMEI\IY FELADATAI, szERvEZETI FELÉPÍľnsn

2.1. Az intézmény szakfeladatľend szeľĺnt besoľolt alaptevékenységei

A l aptev ékeny s é gén ek ái|amhánartási szakźryazati száma é s me gnevezé s e :

8899

Szakfeladat száma
87901 I

879039

889201

889f04

889921

889924

889203

M'n.s. egyéb szociźtlis ellátás bentlakás nélkül

Szakfeladat megnevezése, rövid leírása
gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
gyeľmekek átmeneti otthona 3-18 éves korú gyermekek részéľe

egyéb szociális ellátás bentlakással

LÉLEK-Pľogĺam

gyermekj óléti szolgáltatás
gyermekjóléti központ

utcai lakótelepi szociális munka

kapcsolattaľtási ügyelet

szociális étkeńetés
népkonyha

családsegítés

Fenti tevékenységeket azintézmény komplexitásának megfelelően egymásnak mellérendeltenvégzi.
Az intézmény tevékenysége soľán az önkormányzat á|ta| kötelezően ellátandó alap - és
többletfeladatok kcizĺil közremíĺködik a területhez tartoző egyének, illetve családok szociális és
mentálhigiénés e||źtásában (szociális alapellátás) a családi rendszer míĺkodési zavarainak



megelőzésében, a kialakult problémák megoldásában (komplex családgondozás). A gyermekjóléti
alapellátás keretében biĺosítja a gyermekek testi, értelÍni, érze|mi és erkölcsi fejlődésének, jólétének,

a családban töľténő nevelkedésének elősegítését, a veszé|yeztetettség megszüntetését valamint a
gyermekek családjából történő kiemelésének a megelőzését.
Az intézmény biztosítja a családból prevenciós célla| bentlakásos intézményben elhelyezett gyermek
e||átását gyermekek átmeneti otthonának keretei között.

f .2. Az intézm ény j ogszabályban meghatá r ozott ktizfe|adata

A Magyarorszóg helyi önkormónyzatairól szóló 201I, évi CDMD( törvény 23. s (5) bekezdés 11.

pontja, a szociális igazgatásrő| és a szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. törvény (Szt) 86. $ (2)

bekezdés e) pontja alapjźn kĺjtelező önkormányzati feladatot, személyes gondoskodást nýjtó szociális
alapszolgáltatásokat, a ryermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásrő| sző|ő |997. évi XXXI.
törvény (Gyvt) 94. $ (3) bekezdés d) pontja a|apján kötelező önkormányzati feladatot, személyes
gondoskodást nyujtó gyeľmekjóléti a|ape||átásokat lát el, valamint <jnként vállalt felađatként intenzív
családmegtartő szo|gá|tatást és krízislakásokat működtet.

Az źú|amhánaÍásľól szôlő f0I1. évi CXCV. törvény, valamint az źů|alrhź'zitarástőt. szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368ĺ2011. (XIL 31.) Kormányrendelet a|apjźn az ,,Oszirőzsa'' Gondozó
Szolgá|at (székhelye: 1089 Budapest, oľcry út 4l.) és a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék (székhelye:
1083 Budapest, Szigetvári u. 1.) költségvetési szeľvek vonatkozásában Budapest VIII. keľület
Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete á|ta| meghatźrozott köľben pénziigyi, gazdasági
feladatokat lát el.

2.3. Az intézmény alaptevékenységét meghatáľozó jogszabályok

A szociális igazgatásrő| és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (Szt) foglalt szociális
alapszolgáltatások közül biztosítj a:

- azSzt 64. $-a szeľinti a családsegítést,
- az Szt 6f . $-a szerinti az étkeztetést,
a természetben nyújtott szociális ellátások közül biztosítja:
- azSzt 55/A. $ (1) bekezdés a) pontja a|apján adósságkezelési tanácsadást, amelyet Budapest Főváros
VIII. kerĺ'ilet Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testtiletének az adósságkezelési szolgáltatásról
sző|ő 3 1 l20 I0. (VII. 1 5. ) önkormányzati rendelete szabá|y oz.

A gyermekek védelmérol és a gyámti gyi igazgatásról szóló |99,'l . évi XXXI. törvényben (Gyvt) foglalt
gyermekj óléti alapellátások közül biztosíd a:

- Gyvt 39. $-ban szabźiyozott gyermekjóléti szolgáltatasokat,
- Gyvt 40. $-ban szabźiyozott gyermekjóléti központra vonatkozó feladatokat,
- Gyvt 50. $-ban szabźůyozott gyeľmekek átmeneti otthonában nyújtott ellátást.

Az źi|amháztartásrő| sző|ő f071. évi CXCV. toľvény és az źů|amháztartás működési rendjéről szóló
368/2011' (xII. 31.) Koľmányrendelet a|apjźtn az ,,oszirőzsa'' Gondoző Szo|gálat (székhelye: 1089
Budapest, orcry út 41.) és a Józsefuárosi Eryesített Bölcsődék (székhelye: 1083 Budapest, Szigetvári
u' 1.) költségvetési szervek vonatkozásábal az irźnyitó szerv által meghatźrozott körbęn a pénziigyi,
gazdasági fe ladatok e||átása.

Az intézmény tevé keny s égét az alá b bi j o gszab ályo k határ ozzálk m e g :

Törvények:
I.)2011. Magyaľoľszág Alaptorvény (f0I3. április 25.)
f .) 1993. évi III. töľvény a szociális igazgatásrő| és szociális ellátásokról
3.) 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásrő|
4.) 20 1 1 . évi CXCV. törvény az á||amhánartásľól



5.) 2000. évi C. törvény a számvitelről
6.) 1992. évi XXXII. törvény a közalkalmazoÍtak jogállásáról
7.)f0I2. évi I. töľvény a Munka Törvénykönyvéről
8.) 2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarorszźtghe|yi önkormányzataiľól
9,) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
10.) 2011. évi CXC. törvény anemzetiköznevelésről
11.) 1991. évi LX[V. torvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt
e gyezrrény kilriľdetéséľől
If .) 200,1 , évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-téte|i kĺjtelezettségekľől
|3.)f004. évi CXL. torvény akozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabtúyairő|
14.) 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
15.)f007. évi CXXVII. torvény aztital'ános forgalmi adóról
16.) 2003. évi XCII. tcirvény az adózás rendjéről

Koľmányľendeletek:
1.) 29/|993. (II.l7.) Kormányľendelet a személyes gondoskodást nýjtó szociális ellátások térítési
dijárő|
f.) 328lf0||. (XII.29.) Kormányľendelet a személyes gondoskodást nyujtó ryermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési dijárő| és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról
3.) 321lf009. (XII.29.) Kormányrendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének
engedé|y ezéséľől és ellenőrzéséről
4') |49l|997' (IX.10.) Koľmányrendelet a gyámhatóságokľól, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásľól
5.) f59lf002. (XII.18.) Kormányľendelet a gyermekjóléti és ryermekvédelmi szo|gá|tatő tevékenység
engedé|yezésérő|, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről
6.) 23511997. (XII'17.) Koľmányrendelet a gyźmhatóságok, a területi gyermekvédelmi
szakszo|gźiatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyujtó szervek és

személyek źital' keze|t személyes adatokľól
7.\ f57ĺf000. (XII.26.) Koľmányrendelet a köza|ka|mazottak jogállásáról sző|ő 1992' évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi źlgazatban történő végrehajtásáľól
8.\ 368120| l. (XII. 31.) Kormányrendelet az á||amhźntartásról szóló törvény végrehajtásáról
9.)249lf000. (XII. f4.)Kormányrendelet azźi|amhttnarťá's szervezeteibeszámolási és könywezetési
k<itelezettségének saj átosságairól
10.) 37012011.(xII.31.) Koľm. ľendelet a költségvetési szervek belső kontľollrendszeréről és belső
ellenőľzéséről
IL.) 2f6ĺ2006. (XI.20') Koľmányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények ágazati azonositőjáról és országos nyi|vántaľtásáról
If.) 33I/f006. (XII.23.) Kormányľendęlet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskorök
e||tLtáséLr ő|, val am int a gy ámhatő ság szerv ezetérő l é s il letéke s sé gérő l

Ágazati ľendeletek:
1.) 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladataiľól és miĺködésük feltételeirol
2') 9lI999. (XI.f4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátások
igénybevételéről
3.) I5l1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladataiĺól és működésük feltételeiről
4.) 8lf000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak mÍĺködési
nyilvántartásáról
5.) 912000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodástvégző személyek továbbképzésérol és

a szociális szakvizssáról



Kĺilső szakmai ajánlások:
Szociális munkások etikai kódexe

Helyi szabályozások:
1.) Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefvźrosi onkormányzat Képviselő.testĺiletének a pénzbeli és
természetben nýjtott szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások helyi szabályaiľól szóló 37 lf004. (Vn. 1 5.) önkormányzati rendelete
2.) Budapcst Főváľos VIII. kcrülct Józscfuóľosi Önkoľmrínyzot Kópvisclő-tcstülcténck o személyes
gondoskodást nýjtó szociális ellátasok formáiról és a térítési díjfizetési kötelezettségről szóló
2I lf\Il. (IV. 12.) onkormányzati rendelete
3.) Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtiletének a
gyeľmekvédelmi támogatásokról, valamint az egyéb gyeľmekjóléti ellátási formákról sző|ő 412006.
(I.25') onkormányzati rendelete
04.) Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĺiletének aZ
adósságkezelési szolgáltatásról sző|ő3Ilf0L0. (VII.l5.) önkormányzati rendelete.
5') Budapest Főváros VIII. kerület onkormányzat Képviselő _ testületének I04120I3.(III.\0)
önkormányzati dontése a LÉlpr-program áthelyezéséről.

2.4. 
^z 

intézmény szervezeti felépítése
Központi Szewezeti Egység
Az intézmény székhelye :

Engedélyez ett |étszáma: 3 fő
l 08 1 Budapest' Népszínház u. 22.

Családsegítő Kiizpont 108l Budapest, Népszínházu.22.
Népkonyha nyiwa álló egyéb helyiség 1081 Budapest Magdolnau.43.
Engedélyez ett |étszźtma: 3 0 fő

Gyeľmekjóléti Kiizpont
Engedé lyez ett |étszáma: 20 fő

Gyeľmekek Átmenetĺ otthona
Engedélyez ett |éÍszáma: 1 0 fó.

Kľízislakások:

Gazdasági Szervezet
Engedélyez ett |étszáma: 1 3 fo

1089 Budapest Kőris u. 35.

1088 Budapest Szentkirályi u. 15' I.4.

1089 Bp. Sárkány u. 14. fsz.1.
1083 Bp.Illés u.l8. fsz. 8.

1086 Bp. Karácsony S.ll.ff 'I.ff.
1089 Bp. Kőris u. 4la.I,9.

1089 Budapest Kőris u.35'

LELEK-Pľogram:
engedélyezett |étszźtma: |2 fő ( l fó szakmai vezető a Központ |étszámában)

a) Budapest VIII. Déri Miksa u. 3. fszt. 4. íroda,
b) Budapest, VIII. Koszoľu u. 4-6. LÉLEK HázI. ( 20 férohely),
c) Budapest, VIII. Szeľdahelyi u. 5. Családos Közĺisségi Szállás (14 férőhely)'
d) Budapest, VIII. Bauer S. u. 9-l 1. fszt. l.(lakás,, LELEK szállás),
e) Budapest, VIII. József u. 57. fszt. 2. (lakás, LE.LEK szállás),

Đ Budapest, VIII. József u. 59' fsrt.4. (lakás, LELEK szállás),
g) Budapest, VIII. Vay n.ae* u. 4. I. em.22. (lakás, LÉLEK száIlás),
h) Budapest, Vil. Vay Adám u. 6. fszt. 9. (lakás, LELEK- szállás),
i) Budapest, VIII. Nagyfuvaros u. f6.I. em' 2|. (,Iakás, LELEK szźi|ás),
j) Budapest, VIII. Kőris u. 4lA. fszt. 1. (lakás, LFIT 'EK szállás),
k) Budapest, VIII. Koris u. 11. fszt. l3. (lakás, LELEK szállás),
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l) Budapest, VIII. Kisfaludy u. 1o-12.I. em' 18. lakás, LÉLEK szá||áshaszná|ata,
m) Budapest, V[I. Lujza u. 34' félemelet 16. (lakás, I-ELEK szállás),
n) Budapest, VIII. Doboziu.17.I. em. 20. (lakás, LELEK'szállás),
o) Budapest, VIII. Dugonics u. 14. félemelet 1. (lakás, LELEK szá||ás),
p) Budapest, VIII' Dugonics u. 16.I. em. 17. (lakás, LELEK szállás),
q) Budapest, VIII. Kálváľia u. 10/B. I. em. 18. (lukí.' LELEK szállás)'
r) Budapest, VIII. Kálváriau.26.fszt.9. (lakás, LELEK szá||ás),
s) Budapest, VIII. Magdo|nau' If . fszt.f . (lakás, LELEK szźůlrás),

t) Budapest, VIII. Magdolna u' 41. fszt.4. (lakás, LELEK szállás),
u) Budapest, VilI. Tömő v 23/B. fszt. 6. (lakás, LELEK szállás),
v) Budapest, VIII. Tömő u. 56. fszt. 19. (lakás, LELEK szá||ás),
w) Budapest, VIII. Tomő u. 60. fszt. 14. (lakás, LELEK szállás),

Összes engedé|yezett|étszám:8 fő + 2 fő (hatärozott idejű)
Az egyes szakmai területek felügyeletét e||áúő vezetok a felügyelt tevékenységi területtik tekintetében
részt vesznek a vezetői döntések meghozata|ában és, felelősek azok megvalósításáért. Ennek
érdekében szervezik a felĺigyeletiik aIá tartoző szervezeti egység tertiletén folyó munkát.
(Azintézményszervezetifelépítésénekźtbrtlttamelléklettarta|mazza).

2.4.1. A Családsegítő Ktizpont fő feladata

A szociális munka eszközeinek és módszereinek felhaszntiásźwa| hozzź!áru| az egyének, a családok,
valamint a különböző közösségi csopoľtok szociális és mentálhigiénés problémáinak vagy
lĺízishelyzettik megszĹintetéséhez azi|yenhe|yzethezvezető okok megelőzéséhez, valamint segítséget
ny(Ąt az életvezetési képesség megőľzéséhez, a szociá|is köľnyezetĺikhöz való alkalmazkodáshoz.
A szociális és mentálhigiénés ellátas kiegészítéseként a gondozásba vett személyęk részére az
Intézmény pénzbeli és természetbeni támogatást is nýjthat.

A Központ segítséget nyujt a szociálisan rászorult családoknak, és családjuk bevonásáva| az egyéb
okból veszé|yeztetett gyermekeknek helyzettik ľendezéséhez, különös tekintettel a tanköteles- és
munkaképes koľúakľa, a fogyatékosokra, drogprevenciós pľogramot végez, valamint szociális és
információs tanácsadást műkĺjdtet.
A Központ az adósságkezelési szo|gá|tatásról szóló tinkormányzati rendelet a|apján adósságkezeléshez
kapcsolódó szolgáltatást nyrijt a rászorulók és jogosultak részére.
A Központ a szociális étkeztetés keretén belül azoknak a szociálisan ľászorultaknak legalább napi
egyszeľi meleg étkezéséről gondoskodik, aklk an' önmaguk, illetve eltaľtottjuk részére nem képesek
biztosítani koruk, egészségi állapotuk, szenvedélybetegségük illetve fogyatékosságuk, pszichiátľiai
betegségük miatt.

Kiegészítő szolgáltatások:
- jogi tanácsadás,
- pszicho|őgiaitanźrcsadás,
- Intęnziv Családmegtartó Szolgáltatás.

2.4.2. A Magdolna Negyed Program III. Integrált szocidlis vdľosrehabilitlÍcíós program (MNP III.)
megvalósítds áh o z kapcs olódó feladato k

A Magdolna Negyed Program III. végrehajtósdt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint tdmogató
képviseletében eljdľó Pľo Regio Közép-Magyarorszdgi Regiondlis Fejlesztési és Szolgdltató
NonproJit Közhaszníl Korldtolt felelősségűí tórsasóg, mint kijzremííködő szervezet és a Budapest
Fővdľos VIII. keriilet Józsefvórosi onkormdnyzat, mint kedvezményezett között 2013. januáľ 30-dn
aldíľt Tdmogatdsi szerződés és annak mellékletei szabdlyozzlźk (azonosító szdm: KMOP.5J.I/B-ĺ2-
k-2012-0001).



A JCsGyK dltal megvalósítandó projekteket a Túmogatdsi szeľződés és a Budapest Józsefvdrosí
onkormónyzat Képvisető-testiżletének dijntései, kiilöniisen a 8/2013. (I.23.) szdmú hatórozat I.
pontjdban elfogadott, a ,,Magdolna Negłed Program III. projekt megvalósítósdban résztvevő
szervezetek egĺiłttmíÍki)dési rendszere'' szeľint hajtja végre. Az aldbb felsorolt projektek részletes
leírdsait a Tđmogatási szerződés mellékletét képező ,,Teljes Akcióteríileti Terv 3/b kiitet,'
tartalmazzu

A rCsGyK, lltint a l|Íagdolna Negyed Program III. projektntegvalósító szervezete, tjltként vdIIaIt

feladatként megvalósítja az MNP III pľogrűm aldbbi projektjeit:
o T1/1 Társadalmi akcíók megszervezése (lomtalanítds, paľkok takarítdsa),
o T1/2 Helyi kiiľnyezettudatossóg elősegí'tése (zöId udvarok),
o T1/3 Lakossdgitdjékoztatús, tandcsadds (lakók és köziis képviselők képzése)'
o T4/2 Intenzív csalddmegtartó szolgóItatĺtsok,
o T4/3 Csalddfejlesztési szolglźItatós'
o T5/1 A Fiumei út és Dobozi utca közötti teriiletek FiDo megíljítlźsához kapcsolódó szocidlis

pľogľam' FiDo sportnapok,
o G2/l Áildskereső Klubok, Áiláskereső tľéning, Teadélutdn,
o G2/5 Kiiz(?isség)-Hely és mosoda

A fenti projektek, valamint a T4/4 Tehetséggondozás és a G2/6 Tórsadalomból kirekesztett nők
foglalkoztatúsa és rehabilitdciója projektek megvalósítlÍsdnak helyszínei:
Dankó u 16., Dobozi u 23., Szerdahelyi u 13., Magdolna u 47., Dankó u 40., az MNP III
Tdmog atds i szerződés éb en meg h atórozott időtartamdra
Az i)t helyiségben, valamint az MNP III. program keretében kiglakításra keriilő FiDo pavíIonépüIet-
k?)zösségi épiiletben múíkijdteti a ICsGyK, illetve a T4/4 és a G2/6 pľojektek esetében kíilső
szolgóltatók a pdlydzat keretében vdllalt NonpľoJit SzolgóItatóhlźz tev:ékenységeit a pólydzat
me gv aló s ítós i idős zak db an.

A rCsGyK feladata továbbó az MNP III. keretében kiilső szolgdltatók útjdn a T5/2 Kdlvória tér
közteríileti ifiiłsdgi szociális munka, G2/6 Tórsadalomból kiľekesztett nők foglalkoztatdsa és
ľehabilitlźcióju

2.4.3. 
^ 

GyermekjóIéti Ktizpont fő feladata

A gyermekvédelmi alapellátás keľętében biĺosítja a gyermekek testi, éľtelmi, érze|mi és erkölcsi
fejlődésének,jólétének, a családban történő nęvelésének elősegítését, aveszé|yeztetettség megelőzését
és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, valamint a gyermekek családjából tĺirténő
kiemelésének a megelózését.
A Központ különböző programjaiva| a ťlata|ok és iskoláskorriak részére információt szo|gá|tat,
tanácsot ad, segítséget nyujt a szociális helyzetükből adódó hátrányaik csökkentésében, szabadidős
programokat szewez és közvetít, valamint kapcsolatot tart az önkormányzati intézményekkel és civil
szervezetekkel.

A Gyermekjóléti Központ speciális, valamint kiegészító szolgáltatásai:

Utcai és lakótelepi szociális munka
KapcsolattaľŁási ügyelet
Kőrházi szociáI is munka
Készenléti szo|gá|at
Pszichológiai tanácsadás
Jogi tanácsadás

2.4.4. A Gyermekek Átmeneti otthonának fő feladata



otthont nyujtó ellátást biztosít az átmeneti gondozásba vett gyermekek számára. Segítséget nffit a
veszé|yeztetettség megszüntetéséhez, megelőzéséhez, a csa|ádban tciľténő nevelés elősegítéséhez. A
gyermekek eI|źttását teljes körűen biĺosítja. A kľízislakásokat igénybevevő családoknak segítséget
nyrijt élewezetésükhöz, segít a hajléktalanságmege|ózésében és minden támogatást megad az oná||ő

otthon megteremtésében.

f.4.5. A Gazdasági Szervezet fő feladata

A Gazdasági Szervezet az intézmény illetve - a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét rögzítő
megállapodás szeľint - a hozzä rendelt koltségvetési szervek mÍĺködtetéséén, a gazdźikodás
megszervezésééľt és irányitźsáért, a vagyon haszná|atáva|, védelmével összefüggő feladatok
teljesítéséért, apénzijgyi' számviteli ľend betaľtásáért felelős szervezeti egység.

A Gazdasági Szewezet e||źtja

a) az intézmény költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdá|kodással, könyvvezetéssel és az
adatszo| gźitatás s al kap c s o lato s fe l adatokat,

b) az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása köľében
a beruházással, a vagyonhasznźł|atával, hasznosításáva|, véde|mével kapcsolatos feladatokat,

c) az intézményhez rendelt más költségvetési szerv a) és . ha nem szolgáltatás-vásárlással történik
annak ellátása - b) pont szerinti feladatait'

AGazdasági Szervezetnek alaptevékenységéhez kapcsolódó vá'||a|kozői tevékenysége nincs.
A Gazdasági Szervezet a Józsefuárosi tnkormányzat Képviselő{estiilete źůta| jóváhagyott
keretszámok alapján állítja össze a működési koltségvetést. A költségvetés összeállításában kĺjzre kell
működniük az oná||őan miĺködő intézmények vezetőinek (Józsefuárosi Egyesített Bölcsodék,
,'Oszirőzsa,, Gondozó Szolgálat), akik az e|őirányzat felhasználási jogköľt gyakorolják, valamint a
JCsGyK szakmai vezetőinek.

A Gazdasági Szerv ezet feladatai a költségvetés készítésével kapcsolatban:

- a JCsGyK éves költségvetésének összeállítása,
- az öná||őan miĺködő intézmények vezetői á|ta| e|készített éves kö|tségvetések felösszesítése végleges
formára és továbbítása a felügyeleti szervhez.

A Gazdasági Szewezet féléves és éves költségvetési beszámolót készít mindazon költséghelyek és
e|őirányzatok felhasználásźlrő|, melyeknek pénzigyi nyi|vántartásátvezeti.
Méľleg és költségvetési jelentést készít negyedévente mindazon költséghelyek és e|oirányzatok
fe lhasználás áľó l, me lynek p énzĹi gy i ny i|v ántartását v ezeti.

2.4.6. Lú)LEK- Pľog ľam Felad ata :

A LÉLEK-Progľam cé|jaahajléktalannávtilás megelőzése, valamint a már hajlékta|annávált emberek
komplex ľehabilitációja, reintegrációja. Megteremti a hajléktalan embeľek társadalmi és munkaerő-
piaci integráciőjáĺak esélyét, valamint megfelelő, fenntaľtható és hosszri távú lakhatási megoldást
biĺosít a haj léktalanság problém ájának megoldásáľa.
A progľamba való bekerülés illetékességi feltétele, hogy mindenki azon a településen veheti igénybe,
ahol elveszítette a lakhatását.

Cé|ja:

- a hajlékta|anná válás megelozése,
- a hajléktalanságbóI kivezető út megteremtése,
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- a visszailleszkedés segítése a munka vi|ágába (foglalkoztató: Józsefuárosi
Váľosĺizemeltetési Szolgálat)

- az önálló lakhatási lehetőség feltételeinek biztosítasa,
- a teljes társadalmi ľehabilitáció elősegítése,
- az önálló élewitel feltételeinek megteľemtése.

Á' pľogľam cé|csoportja

Az egyedu|źtlló emberek körében a munkaképes, a rehabilitációs folyamat segítségével a nyílt munka-
eľőpiacon elhelyezkedni, és lakhatásukat önállóan megtaľtani képes hajléktalan emberek jelentik a
program célcsopoľtját. A Józsefuárosban élő családok kozĺil azok tartoznak a célcsopoľtba, amelyek
gazdasátgi|ag önállóak, a gyermek neveléséľe alkalmasak, és ľajtuk kíviil álló okból lakhatási
krízishelyzetben vannak. Elhelyezésük a család újraegyesítését is jelentheti, amennyiben a
gyermeküket korábban már állami nevelésbe vették' és az említett feltételeknek megfelelnek. Előný
élveznek azon családok ahol az egyutt költoző gyermek(ek) életkoľa legfeljebb 3 év.

3. AZ tr{TEZMEi\rY VEZETÉSE

A JCsGyK vezető beosztású közalkalmazottai:
1 . Intézményv ezető (magasabb vezető)
2' Intézményve zető -he lyette s
3. Lélek-Program szakm ai vezetóje _ Intézményvezetó - helyettes
4' Gazdasági Szervezet vezetóje (magasabb vezető)
5. Családsegítő Központ szakmai vezetője
6. Családsegítő Központ csoportvezető családgondozó
7. Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője
8. Gyermekjóléti Központ csopoľtvezető csa|ádgondozó
9. Gyeľmekek Atmeneti otthona szakmai vezetóje

3.1. Intézm ényv ezető (magasabb v ezető)

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az A|apítő okiratban megállapított feladatkörben önállóan
irányitja a JCsGyK tevékenységét.
A Képviselő-testtilet bizzameg, menti fel, az egyéb munkáltatói jogköľ gyakorlója a polgármester.
Illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazotti torvény, valamint az önkormźtnyzat vonatkozó
rendelkezéseit kell a|kalmazni.

3.l.1. Feladat- és hatásköľe, felelőssége
- Fele|ős azirtnyitása a|aÍt źů|ő szervezet törvényes miĺködéséért, a jogszabályok betartásáéľt.
- Yezeti és képviseli az intézméný, meghatźtrozza annak szervezeti felépítését és működési

rendjét, biztosítja a feladatok végrehajtásához szükséges feltételrendszereket.
- Jőváhagyjaaszervezetiegységekügyrendjét.
- Iľányítja azintézmény működését' ennek érdekében Intézményvezetői utasítást ad ki.
- Felügyeli és ellenőrzi a szervezeti egységek, valamint a belső ellenőr munkáját, vezetóit

rendszeresen beszámoltatja.
- Bińosítja a jogszabályoknak megfelelő egységes jogalkalmazási gyakoľlatot a szakmai

elj árásrendnek kialakításával.
- Elkészíti az intézmény éves munka- és ellenőrzési tervét, valamint az éves beszámoló jelentést

és a statisztikai összefoglalót.
- Fele|ős az adaÚédeleméľt.
- Szerződéseket, együttműködési megállapodásokat köthet, kötelezettségeket vállalhat a

hatályos jogszabá|yi keľetek kĺjzött.

Képviseli azintézméný más szervezetek előtt.
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Az intézményvezeto szükség szeľint a gondozási tevékenységekhez kapcsolódóan kĹilön munkakört
létesíthet.

3. 1.2. Munkáltatói jogköre

Azintézmény közalkalmazottai tekintetében kizárólagosan gyakorolja aza|ábbi munkáltatói jogokat:
a) kinevezés,
b) felnrerrtés,
c) fegyelmi jogköľ,
d) vezetóimegbízás módosítása, visszavonása.

Egyéb munkáltatói jogkörök:
a) kinevezésmódosítása,
b) ideiglenes vagy végleges áthelyezés, kirendelés, túhelyezés,
c) jlfta|mazás,
d) tanulmányi szerződés megkötése,
e) mérlegelési jogkorbe tartoző fizetés nélküli távollét engedélyezése,

Đ büntető, szabźiy sértési eljárás kezdeményezése,
g) megbizási szerződés kötése, módosítása, megszüntetése,
h) helyettesítési díj, pótlékok megállapítása,

Đ illetményelőleg felvétel engedélyezése,
j) szociálistámogatás odaítélése,
k) munkaidő, munkarenđ meghatároztsa.

Jogosult a szervezeti egységek szaV'rnai vezętői részére átruházni az egyéb munkáltatói jogköröket.

3.l'3. Helyettesítése

Feladat. és hatásköľét távollétében vagy akadá|yoztatása esetén teljes jogköľrel - a munkáltatói jogkör
gyakorlása, szerződés, egyĹittmtĺködési megállapodás kötése, illetve kötelezettség vállalások
kivételével - azintézményvezető-helyettesek látják el azintézłnényvezető utasítása szerint.

3.2. |ntézményvezető. h elyettese k

A JCsGyK intézményvezetőjének távollétében, illetve akadźúyoztatása esetén, a kizátrő|agos
munkáltatói jog gyakorlása kivételével, teljes jogkönel helyettesítik az intézméĺy vezetójét, továbbá
folyamatosan ellátják az intézményvezető által rájuk bizott fe|adatokat, a közöttiik kialakított
munkamegosztás rendje szerint.

3.3. A Gazđasági Szervezetvezetője (magasabb vezető)

3 .3'I' Gazdasági v ezető
- Felügye|i, lrányítja és ellenőrzi a JCsGyK, mint önállóan gazdá'|kodó költségvetési szerv

gazdasági szerv ezetét.
- Kialakítja és műk<jdteti a gazdá|kodással - így kĹilönösen a kötelezettségvźilalás, el|enjegyzés,

a szakmai teljesítés igazo|ása, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljrárási

és dokumentációs részletszabá|yaiva|, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének
ľendjével, és az adatszo|gźitatási fe|adatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat,
feltételeket.

- Feltigyeli a JCsGyK éves működési költségvetésének tervezését, valamint annak végrehajtását.
- Feltigyeli és e||enórzi az e|őirźnyzatokkal torténő gazdźůkodtst, illetve a jőváhagyott

e|óirźnyzatonbelülazoperativgazdá|kodźsbonyolítását.
- Felügyeli és ellenőrzi a bankszámla és készpénzforgalom bonyolítását.
- Kialakítja és véleményezi a kĺiltségvetési és pénzijgyi feladatok e||áÍásź.ŕroz kapcsolódó belső

szabá|yozást.
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- Ellátja a JCsGyK működési költségvetésének végrehajtásrához kapcsolódó beszámolási
feladatokat.

- FelĹigye|i a számviteli feladatok végrehajtását, aszámviteli nyilvántartrások vezetését.
- Elkészítteti a költségvetési beszámolót.
- Közreműködik a JCsGyK feladatainak e||túásélhoz sztikséges gazdasági, műszaki feltételek

biztosításában, a tttrgyi eszközök, készletek beszerzésében, illetve e célból szolgáltatasok
igénybevételében.

. Részt vcsz az iĺltézmény üzcmcltctósóvcl ós a tclcphclyck műkodósévcl kapcsolatos fcladatok
e|látásában

- Gondoskodik a JCsGyK vagyonának megóvásáról, ellenőrzi ľendeltetésszeľű takarékos
fe|haszná|ását'

- Gondoskodik a gazdasági műszaki előírások, rendelkezések, jogszabályok, JCsGyK
szab tiy zatok b etartás áró l.

- Gondoskodik a ttĺzvédelmi, munka- és balesetvédelmi feladatok ellátasáról.
- Felügye|i a tárgyi eszközök és készletek mozgźsával kapcsolatos bizonylatok készítését és az

analitikus nyilvántaľtások vezetéséve| kapcsolatos feladatokat, tovźtbbá' a le|tźľozási
tevékenységet'

- Előkészíti az intézményvezető döntési hatáskörébe tartoző gazdasági, műszaki ügyeket,
intézkedéseket. beszámolókat.

4. A JCsGyK szERvE LETIEGYSÉGEIII.EK FELADATAI

4.l. Központi Szeľvezeti Egység

Intézményvezeto Ifó

Intézményvezető -he lyett es 2f o

4.2. 
^ 

Családsegítő Központ

4.f .I.Feladataz

AzSzt 64. $ (1) bekezdése a|apján a családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve
egyéb kľízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok szźtmára az i|yen he|yzethez vezető
okok megelózése, a|<ĺizishe|yzet megszüntetése, valamint az é|eťłezetési képességmegőrzése céljából
nýjtott szolgáltatás'

A (2)bekezdés alapján a családok segítése érdekében veszé|yeztetettséget és kĺízishelyzetet észlelő
je|zórendszeľ míĺködik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a
gyermekjóléti szo|gá|at, a pártfogói feliigyelői és a jogi segítségnyujtói szolgálat je|zi, a tĺársadalmi
szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyujtó szo|gźitatőnak,
iĺtézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznektudomást.

A (3) bekezdés alapján a(2)bekezdés szerint kapottjelzés alapján a családsegítést nyujtó szo|gá|tatő,
intézmény feltéľképezi az e||źńási teľtileten é|ő szociźiis és mentáIhigiénés problémákkal küzdő
családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés (4)
bekezdésben megj elölt cé|jźr ő|, taľtalmáról.

A (4) ételmében a családsegítés keretében biztosítani kell
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
b) az anyagi nehézségekkel ktizdők számźra a pénzbe|i, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszerv ezését,
c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának
elősegítését,
d) közösségfej|esztő, valamint egyéni és csopoľtos terápiás progľamok szervezését,
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e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adősságserhekkel és lakhatási pľoblémákkal
küzdők, a fogyatékossággal élők, a kĺónikus betegek, a szenvedélybetegek, apszichiátriai betegek, a
kábítószer-problémával ki'izdők, illetve egyéb szociálisan ľászorult személyek és családtagjaik részére
tanácsadás nyújtását,
f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konflikruskezelő
mediációs programokat és szo|gá|tatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő
szoIgáltatásokat.
Az (5) bekezdés alapján a családsegítés keľetébenvégzett tevékenységnek. a szol'gźůtatást igénybe
vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a sztikséges méľtékig ki kell terjednie
az igénybe vevő környezetére, különösen családjĺának tagjaira. Kiskoľú személyre a családsegítés
akkor terjedhet ki, ha
a/ a kiskoru családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és
Ď/ a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül . e szo|gźńtatás keretében is
megfelelően biztosíthatók.

Az Szt 62' $ (1) bekezdése a|apján a szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeľi meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve
eltartottjaik részére taľtósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen életkoľuk,
egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátľiai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy
haj léktalanságuk miatt.

Továbbá:
- Általános és speciális segítő szolgáltatást nyújt.
- Felméri az illetékességi tertiletén élő népesség szociális és mentálhigiénés jólétét veszé|yeztetó
tény ezőket, elemzi az adatokat'
- Feltárja a szociális feszültségek okait, megelőzésükľe az egyént illetve a kĺizösséget éľintően
inteľvenciókat do|goz ki és alkalmaz.
- Közreműködik a családok külső támogató ľendszeľének fejlesztésében, a családokkal kapcsolatban
|évő intézmények, táľsadalmi szervezetek, egyesületek és egyházi szervezętęk tevékenységének
összehangolásában'
- Szakmai hátérrel támogatja az állampolgári kezdeményezéseket, alapítványok, egyesületek
munkáját.
- Mentális és szociális, kĺízisintervenciót lát el.
. Ingyenes tanácsadói szo|gáltatást nyujt (ogi, pszichológiai, életvezetési).
- Szociális problémaorientált csopoľtokat szerv ez, működtet.
- Egyének, páľok, csopoľtok kapcsolatkészségének javitása éľdekében, konzultációt, terápiát vá|Ia|,
illetve szervez.
- Feladatainak hatékony ellátása érdekében egytittműködik a Gyermekjóléti Központtal, hatóságokkal,
intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel és egyházi szeľvezetekkel.

4'2.2. A Családsegítő Központ munkatársai:

1 fő szakmaivezetó
18 fő családgondozó,
4 fő szociá|is segítő tanácsadó
1 fő tanácsadó
1 fő takarító
f fo szociźůis munkás (intenziv családmegtartó szolgáltatás)
1 fő szociális segítő (népkonyha)
2 fő konyhai kisegíto (népkonyha)

A központ munkatársai k<jzalkalmazotti jogviszonyban, foállásban illetve részmunkaidőben látják e|

munkakĺjrüket, fe|adataikat. A koza|ka|mazotti jogviszonyra a kozalkalmazottak jogállásáról szóló

I3



1992. évi XxxIII. törvény (Kjt) rendelkezései az irźtnyadőak. Meghatározott feladatok ellátasa
megbízási jogviszony keľetében is történhet.
A vezetó táľsadalmi aktívaként működő laikus segítők bevonására is jogosult, akiknek a munkájźt az
általa megbí zott személy felügyeli.

4.2.3. A Családsegítő Központ vezetőjének fe|adatai
- Felelős a központ működésééľt, a feladatok zavarta|an e||źLtástlért, a tevékenység szakszertĺségéét.
- Gondoskodik a jogszabályok, felügyeleti szervek hatźrozatainak végľehajtásáról.
- AzIntézményvezető źita| źtruházott jogkörben ellátja az intézmény képviseletét.
- Esetelemzéseket és továbbképzési lehetőségeket biztosít.
- Részben gondoskodik a feladatok megoldásának személyi, tárgyi feltételeiről, szükség szerint külső
szerv vagy személy közreműködését kéri.
. Rendszeresen ellenőrzi a központ dolgozóinak tevékenységét.
. Meghatározza az irányitása a|á tartoző dolgozók munkaidejét, feladatktjrét, a munkáltatói jogkörök
közül a dolgozók vonatkozásában gyakoro|ja a szabadság, távollét engedé|yezésének (kivéte| ez a|ő| a
ťlzetés nélküli szabadság engedé|yezése), túlóra elrendelésének, belső helyettesítés szabá|yozásának
jogköľeit.
- Irźtnyítja' szewezi és ellenőrzi a dolgozók munkáját.
A dolgozók munkájráľól minden évben íľásbeli éľtékelést készít melyet ismertet az érintett
munkatáľsakkal is.
- Évente legalább egy alkalommal átfogó szakmai és statisztikai beszámo|őt készít a külön
meghatźtrozott iľányelvek és előírások szerint.
- E||enőrzi az intézmény és az ott dolgozó munkatársak vonatkozásában a munkavédelmi- és

ttĺzvédelmi szabályok betaľtását.
- Kezdeményezheti ťlj munkakor létesítését egyes szakproblémák megoldására (pl. logopédus,
szociológus, pszichológus).

4 .f .4. A csopoľtvezető családgondozó feladata

A családgondozői, a dijhźLtra|ék- és adósságkezelési tanácsadók munkáját a csoportvezető fogsa össze,
akinek feladata az esetelosztás, a csopoľt tagsai á|ta|végzett munka napi ellenőrzése, az előírás szeľinti
adminisztráció figyelemmel kísérése, a napi munkaidő betartatźsa, az űj sza?ĺĺlai infoľmációlaól va|ó
ttĄékoztatás.Családgondozőif e|adatokatisellát.

4.f .5. A családgondoző fe|adatai

Munkaformái:
-Egyéniesetkezelés. Azegyéniéletfeltételekjavításaacsaládbanésatársaskapcsolatokban.
- Közösségi szociális munka
- Szociális csopoľtmunka
- Információs szolgáltatlás a lakosság részére

Családgondozói feladatai:
- Ügyeleti időben fogadja és meghallgatja aközpontba érkezőket. Infoľmációkat ad, az új klienseket
gondozásba veszi.
- Lakóköľnyezetében megismeri a kliensei családtagjait' a családok belső strukturáját, a környezeti
feltételeiket.
- Felismeri és ismeľteti a konfliktusokat és ezek okait.
-A családokkal közösen do|gozzaki a lehetséges konfliktusmegoldó stľatégiát.
- Meghatározza a személyes erytittműkĺjdési szükségleteket. Rendszeľesen és folyamatosan
együttműködik a családokkal. Az együttműködési stratégiát írásbeli szerzodés keretében rögziti.
- Eryüttműködik a konfliktushelyzetben lévő személyekkel kapcsolatba kerülő nevelési, oktatási
intézményekkel, alapítványokkal, egyhźna|<ka|.
- Javaslatot tehet a kapcsolódó táľsintézmények igénybevételéľe.
- Eljár a családok érdekében, támogatja őket jogaik érvényesítésében.

I4



- Széleskörűen megismeri a helyi szociálpolitikai ellátás rendszerét, munka kapcsolatokat épitki az ott
dolgozókkal.
- Részt v esz a problémamegoldó csopoľtok munkáj ában.
- Közreműködik a Családsegítő Központ munkacsopoľtjanak (team, szupervíziő) munkájában'
- Szakmai továbbképzéseken ľészt vesz.
- Terepmunkájáról munkanap|őt, folyamatban lévő családgondozói eseteiről nyi|vántartáSt vezet.
- Irásban rögziti megfigyeléseit, beszélgetésęinek tarta|mát, a szakértők' a kapcsolódó személyek,
intézrrények vélerrrényét.

- A családgondozók heti munkaidejének beosztása:
76 óra ĺigyelet
12 ôraterepmunka
8 óra adminisztráciő
2 óra esetmegbeszéIés
f órasnlpervíziő

4.2.6. A Családsegítő Kö'zpont teamje

A team tagaia szakmai vezető' a csopoľtvezető családgoĺdozó és a családgondozók.
A team a szakmai vezető tanácsadó testtilete.
Üléseit hetente tartj a.

A döntés előkészítésen kívül esetmegbeszélő feladatot is ellát.

4.2.7 . Dijhátralék és adósságkezelés

Feladata a Józsefvźrosi onkoľmányzat Képviselő-testĺ.iletéĺek az adósságkezelési szolgáltatásró| szóló
rendelete alapján adósságkeze|éséhezkapcsolódó szo|gá|tatások, adminisztráciő és tanácsadás.
A csoport munkatársai főállásban,közaIka|mazotti jogviszony keretébenl'átjźtk el munkakörüket.

A csopoľt munkatársai munkaidejének beosztása:
20 ór a ügyelet, Ĺi gyfélfogadás
6 óra terepmunka

l0 óra adminisztráció, illetve továbbképzés
4 óra snlpewiziő, esetmegbeszélés

4.f .8. Az adósságkezelési tanácsadó feladata:

- Ügyeleti idejében fogadja és meghallgatja a Központhoz érkezőket. Tájékoztatja az adőst az
adósságkezelés formáiról, feltételeiről.
- Az adós hozzttjźtru|étsával megvizsgá|ja az adős hánartźstnak gazdálkodástú, fizetési kapacitását és
készségét, és ennek a|apjánjavaslatot tesz az adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonásra.
- Meghatározza a személyes együttműködési szükségleteket, az adősság ľendezésének feltételeiről az
adóssal írásos megállapodást köt.
- Az adósságkezelés idótartama a|att az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy személyes
találkozás údán folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak
betaľtását.
- Lakókörnyezetében is megismeri a kliensei családjának tagtrait, a családok belső struk[úrźĘźú, a
köľnyezeti feltételeiket.
. Szükség esetén együttmĺĺköd1k az adósokkal kapcsolatba kerülő munkaĹigyi központtal, a szociális
igazgatás szervezeteivel, egyestiletekke|, táľsadalmi szervezetekke|, a|apítványokkal, egyhźna|<ka|.

- Szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó dĺĺntés módosítását.
. Javaslatot tehet a kapcsolódó és táľsintézmények igénybevételére.
- Eljár azegyének, családok érdekében, tźtmogatjaőketjogaik érvényesítésében.
- Széleskörűen megismeri a helyi szociálpolitikai ellátás rendszerét, munkakapcsolatot épít ki az adott
dolsozókkal.
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- Megismeri és alkalmazza azokat a jogszabá|yokat' ügyintézési módokat, szokásos eljarásokat,
amelyek lehetővé teszik az eredméĺyes segítést és ügyintézést.
- Részt vesz a problémamegoldó csoportok munkájában.
- Kozremíĺkĺjdik a Családsegítő Központ munkacsoportjának (team és szupervízió) munkájában.
- Szakmai továbbképzéseken vesz részt.
-A terepmunkáról munkanaplót' a folyamatban lévő eseteiről feljegyzést (dosszié) készít és vezet,
naprakész állapotban.
A dossziéban írásban rögziti az ugyfé| szemólyi adatait, bcszćlgctóscik taľtalmát, a kapcsolódó
személyek, intézmények véleményét, fe|jegyzi megfigyeléseit, szakmai elemzéseit, valamínt a
kliensekkel való együttműködés célját és módját (formáját).
- Fogadja a Központhoz érkezőket és meghallgatja e személyeket, felvilágosítást nyújt, a probléma
jellegétől fuggően továbbirányída őket.
- Segítséget nytl1t az ügyfelek szźtmára a nyomtatványok kitöltésében.
- Sziikség szeľint az adőssźrykezelési pľogľamban ľészt vevő ügyfelekľől statisztikai kimutatást készit.
- Az adósságkezelési tanácsadó ezen felül e|végzi mindazokat a teendőket, amelyeket a jogszabá|y, az
SzMSz, az adósságkezelésľől szóló önkormányzati ľendelet a munkakörébe utal.
Munkáját mindenkor a Szociális Szakmai Szövetség által elfogadott Etikai Kódex figyelembevételével
végzi.

4.2.9. Népkonyha

Feladata az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan ľászorultaknak a|ega|ább napi eryszeri meleg
étellel való ellátása, akik azt önmaguk vagy eltartottjuk részére nem tudják biztosítani. Engedélyezett
férőhe|yszám:320 fő.

A népkonyha munkatársai:
1 fő szociális segítő
f főkonyhai dolgozó

A népkonyha do|gozói köza|ka|mazotti jogviszonyban fóállásban ládák el munkakörükęt, feladataikat'

4.2.9.1. A konyhai szociális segítő feladatai:
- egyiittmrĺködik az intézmény többi munkatársźpa| az étkezést igénybevevők érdekében,
- felelős a népkonyha működéséért, a feladatok szakszerű e||źńásáért, a HACCP betartásáérÍ.,
gondoskodik a tttr gyi feltételek beszerzéséről,

- azintézmény vezetője felé információs és beszámolási kĺitelezettsége van,
- betartatja az ügyfelekkel a házirendet.

4'2.9.2. A konyhai kisegítő feladatai:

- a népkonyha működéséhez szükséges előkészítő, kiszolgáló és utómunkák ellátása,
. heti egy alkalommal nagytakarítźlst végez'

4.3. Gyeľmekjóléti Központ

Fő feladata az illetékességi területen a lakó- illetve taľtózkodási hellyel, lakcímmel ľendelkező ésĺvagy
életvitelszerűen tartózkodó család gyeľmekei családban töľténő nevelésének elősegítése, a
veszé|yeztetettség mege|őzése és a kialaku|t veszé|yeztetettség megsziintetése, valamint a gyermekek
családjából töfténő kiemelésének a megelőzése. Ezen tulmenően kezdeményezi és elősegíti a

családj ából prevenciós cél lal kiemelt gyermekek családj ának gondozásźú.
Ellátja a vonatkozó jogszabályok által előírt utógondozói feladatokat.

4.3 . l . Gyermekj óléti a|apszo|gá|tatás
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A gyermekj ő|éti a|apszolgáltatás olyan, a gyermek érdękeit védő speciális személyes szolgáltatás,
amely a szociális munka módszeľeinek és eszközeinek felhasználásźxa| szo|gá|ja a gyermek testi és

lelki egészségének, családban tĺjrténő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszé|yeztetettségének
megelőzését, a kialaku|t veszé|yeńetettség megszüntetését, illewe a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését.

4,3.f. Fe|adata a gyermek testi, lelki egészségének' családban torténő nevelésének elősegítése
érdekében:

- a gyermeki jogokľól és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokľól való tźĘékoztatás, a

támogatásokh oz va|ő hozztllÍás segítése,
- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés, a jogi, és a káros

szenvedélyek megelózés ét célző tanácsadásh oz va|ő hozzźĺjutźs megszeÍ1tezése, esetenként biztosítása.
- a szociá|is válsághelyzetben lévő várandós anya tćtmogatása, segítése, tanácsadás, valamint a
családok átmęneti otthonában igénybe vehető e||átáshoz va|ő hozzźýutás szervezése,
- szabadidős programok szerv ezése,
- hivatalos tigyek intézésének segítése.

4.3 .3 . Felad ata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

. a veszélyeztetettséget észlelő és je|zo rendszer mrĺködtetése' a nem állami szeÍvezetek, valamint a

magánszemélyek ľészvételének elősegítése a mege|őző rendszerben,
- az adoLt településen élő gyeľmekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos
figyelemmel kisérése,
- szükség esetén új ellátások bevezetésénęk kezdeményezése a települési ĺinkormányzatnál,
- a veszélyeztetettséget ę|óiđéző okok feltárása és ezek megoldásáľajavaslat készítése,
- a jelzőrendszer tagsaival való együttműködés megszervezése, tevékenységiik cisszehangolása,

- felkérésre köľnyezettanulmány készítése,
- évente legalább 6 alkalommal szakmaközi esetmegbęszélések megszeľltezése és lebonyolítása,

- éves gyermekvédelmi tanácskozás megszervezése.

4.3.4' F e|adata a kialaku|t v eszé|yeztetettség megszüntetése érdekében:

- a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával a gyermek problémáinak rendezése, a
családban töľténő működési zav ar ok ellensúlyozása,
- a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a vźĺ|ás, a gyermekelhelyezés és

kapcsolattaľtás esetében,
- az egészségügyi és a szociális ellátás - különösen a családsegítő szo|gá|tatás - valamint a hatósági

beavatkozás kezdeményezése,
- a védelembe vett gyermek gondozás-nevelési teľvének elkészítése,
- javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, leendő gondozási helyľe vagy annak

megvźitoztatäsára'

4. 3' 5 . Felad ata a csa|ádjábó l kieme lt gyermek vis szahelyezése éľdekében :

- a családgondozás biztosítása _ az otthont nyujtó ellátást illetve a területi ryermekvédelmi
szakszo|gá|tatést végzó intézménnyel egyĹittműködve _ a család gyermeknevelési körtilményeinek
megteremtéséhez, javításához, a szü|ő és a gyeľmek közötti kapcsolat he|yreźů|itásźthoz,
. utógondozó szociális munka biztosítása - az otthont nyújtó e||átást, illetve a területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a gyermek családjába toľténő

visszailleszkedéséhez.
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4. 3 . ó. Gyermekvédelmi j e|zór endszer kiépítése :

Kiépíti és működteti a gyeľmekek védelme érdekében a je|zőrendszert.

A jelzőľendszer tagjai :

- védőnők,- bĺilcsődék, - óvodák, - iskolák, - középiskolák,
- nevelési tanácsadó, - gyámhatőság, - gyámhivata|, - házi- és gyermekorvosok, - rendőrség, -
ügyészség, - bíľóság, - páľtfogók,
- egyházak, munkaĺigyi központ. minden olyan civil szervezet, amelyek célcsopoľtjai a gyermekek.

4'3.7 . Kiegészítő gyermekj óléti szolgáltatások:

A kiegészítő gyermekjóléti szolgáltatások a gyermekjóléti alapszolgáltatások mellett biaosítandóak,
illetve a Gyermekjóléti Központ részére _ jogszabá|yban meghatározott kľitériumok megléte esetén
kötelezőek, melyek az alábbiak:

- családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségtigyi, mentálhigiénés, jogi és káros szenvedélyek
megelőzését cé|ző tanácsadásokhoz való hozzájlfiás megszefiĺęZésę illetve ezek biztosítása,
- konfliktuskeze|ő szo|gáltatás (pl. mediáció) biztosítása vagy azahhozva|őhozzźĄutás megszervezése
- a helyettes szülői szolgá|at szervezése, működtetése, a férőhelyek nyilvántartása,
- felkérésre infoľmáció nýjtása, környezettanulmány készítése,
- a gyeľmekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségek biztosítása,
- segítségnýjtás a nevelési, oktatási inÍézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátásában,
- tanácsadásiszo|gźitatások: életvezetési,jogi, pszichológiai, fejlesztőpeđagógiai tanácsadás.

4'3.8.További szolgáltatások és ellátások:

- veszé|yeztetettséget és kľízishelyzetet ész|e|ó je|zőrendszer kiépítése és működtetése,
- prevenciós feladatok,
- családgondozás,
- veszé|yeztetett gyeľmek e|látása, szakemberhez küldése, figyelemmel kísérése,
- v eszé|y eztetettségről szóló j elzések, fe|jegyzések fogadásą
- a gyeľmekek panaszának meghallgatása,
- családi konfliktusokban aktív közvetítés'
- utógondozás,
- átmeneti gondozással kapcsolatos feladatok,
- szabadidős pľogľamok szetv ezése,
- adományok gytĺjtése és szétosztása a rászoruIó családok körében,
- elhelyezési, védelembe vételi felĺilvizsgá|ati táľgyalásokon való részvéte|,
- gyó gyp e da gő giai és fej l e sztőped agó giai szo|gá|tatás'

4.3.9. A Gyermekjóléti Központ speciális feladatai:

- kapcsolattartási ügyelet szervezése és működtetése
- készenléti szo|gźůat szervezése és miĺködtetése
- utcai, lakótelepi szociális munka szervezése és működtetésĺj
- kőrházi szociális munka biztosítása

Kiegészítő szolgáltatás:
- pszichológiai tanácsadás, fejlesztő pedagógiai szo|gá|tatás,jogi tanácsadás

4.3.10. A Gyermekjóléti Központ munkatársai:

1 fo szakmai vezető
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16 fó családgondozó
2 fő asszisztens
1 fó fejlesztő pedagógus (heti 20 ôra)
pszichológus (heti 15 óra, GYAO |étszźmában)

A Gyeľmekjóléti Központ munkatársai kcjzalka|mazottijogviszonyban (főállásban), vagy megbízási
jogviszony keretében látják el feladataikat.
Az intć,zmény vczctőjc táľsadalmi aktívakónt működő önkóntcs scgítők bcvonósóro is jogosult,
akiknek munkáj át az źita|a me gb izott szem é ly fe lü gye l i.

4.3 .1 1 . A Gyeľmekj ó léti Közpo nt v ezetőjének feladatai :

- Felelős a Gyermekjóléti Központ feladatainakzavarta|an e||átásáért a tevékenység szakszerűségéért.
- Gondoskodik a jogszabályok betaľtásárő|, a felĺigyeleti szervek hatźrozatainak végľehajtźsárő|.
- Megszeľvezi és|evezeti az éves gyermekvédelmi tanácskozást a törvényben meghatározottak szerint.
- Evente legalább hat alkalommal jelzőrendszeľi tanácskozást hív össze.
-A JCsGyK intézméĺyvezetője á|talźLtľUházott jogkörben ellátja azintézmény képviseletét.
- Esetmegbeszéléseket és továbbképzési lehetőségeket biztosít.
- Részben gondoskodik a feladatok megoldásának személyi,tárgyi feltételeiről.
- Rendszeresen ellenőľzi a Gyermekjóléti Központ dolgozóinak tevékenységét.
- Javaslatot tesz az intézmény ügyfelei részére kiťlzetendő anyagijuttatások, valamint a tęrmészetbeni
adományok ügyében a támogatásokľól szóló szabźiyzatban foglaltaknak megfelelően.
- Meghatározza az irźtnyitźsa a|ä tarlőző dolgozók munkaľendjét, feladatkörét, a munkáltatói jogkorök
közül a dolgozók vonatkozásában gyakorolj a a szabadsźlg, távollét engedélyezésének (kivéte| ez a|ő| a
fizetés nélki'ili szabadság engedé|yezése) tulóra elľendelésének, belső helyettesítés szabźiyozźsźtnak
jogköľeit.
- Irányitja, szervezi, ellenőrzi a dolgozók munkáját.
-A dolgozók munkájĺáľól minden évben íľásbeli étékelést készit, melyet ismeľtet az érintett
munkatáľsakkal is'
- Évente legalább egy alkalommal átfogó szakmai és statisztikai beszámolót készít a hatalyos
jogszabályok, iľányelvek és előírások szerint.
- Ellenőrzi az intézmény és az ott dolgozó munkatársak vonatkozásában a munkavédelmi és
ttĺzvédelmi szabályok betartását.

4 .3' |f . A c sop o rtve zető csa|ádgondozó feladata

A családgondozók és az asszisztensek munkáját a csoportvezetó fogsa össze, akinek feladata az
esetelosztás, a csopoľt tagsai źitalr végzett munka napi ellenőrzése, az előírás szerinti adminisztráció
Íigyelemmel kísérése, a napi munkaidő betartatása, az tĄ szakmai információkĺól való tź|ékoztatás.
Családgond ozői fe|adatokat is ellát.

4 '3 .I3 . A családgon doző fe|adatai:

- Ügye|eti idejében fogadja a klienseket és ellátja a szükséges információkkal, tanácsokkal.
- Lakóköľnyezettikben (lakásában, lakóhelyén) megismeri kliensei családtagjait, a családok belső
strukhiráját és köľnyezeti feltételeiket.
- Felismeri és kezeli a gyeľmekek érdekeit, ťrgyelembe véve a családok konfliktusait, ezek
megoldására a családdal közösen stratégiát dolgoz ki, melyet írásbeli szerzódés keretében rögzít.
- Meghatározza a személyes együttműködés kereteit. Rendszęresen és folyamatosan együttmíĺködik a
családokkal.
- Együttműködik a konfliktus helyzetben lévő személyekkel kapcsolatba keriilő nevelési, oktatási
intézményekkel, civil szervezetekke| és egyházakkal.
- Javaslatot tesz társintézmények, társszervek szo|gá|tatásainak igénybevételére.
- Segíti a gyámhatőság, illetve a gyámhivatal hatósági tevékenységét, részükľe a jogszabtiyban előíľt
dokumentációt biĺosítja, illetve a törvényes határidőket betarťva végzitevékenységét.
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- Együttműködik az adott intézmény óvodai, illetve iskolai szociális munkát végzo szakembereivel.
- Eljár a családok érdekében, támogatja őket jogaik érvényesítésében.
- Szélesköľűen megismeri a helyi szociálpolitikai ellátás rendszerét, munka kapcsolatot építki az ott
dolgozókkal.
- Kĺjzreműködik az intézmény munkacsopo rtjának (team) tevékenységében,
- Szakmai továbbképzésęken vęsz részt az intézményvezetó á|ta| meghatźtrozott módon' illetve a
továbbképzési terv alapján.

A családgondozó munkaformái:

Egyéni esetkezelés, családgondozás
Kapcsolattartás a hatósági jogkönel rendelkező szervezettekkel
Kapcsolattartźs a je|zo rendszer intézményeivel és munkatársaiva-
Szociális csoportmunka
Információs szo|gá|tatás a kliensek és a lakosságrészére

A családgondozó heti munkaidejének beosztása:
8 óra tigyelet
f0 őraterepmunka
8 óľa adminisztráciő (intézményben letöltendő)
2 őrateam
f őrasnlpewiziő

4'3.|4. A szociális asszisztens feladata:

Ügyeleti idejét az intézmény előterében tölti, fogadj a az intézménybe érkezoket, felvilágosítást ad
részi'ikľe. Kezeli a telefont, fe|jegyzi azuzeneteket.
Yezeti a foľgalmi naplót.
E|látja az intézmény mrĺkodésével kapcsolatos gépelési, iktatási, nyilvántaľtási, számítástechnikai
feladatokat.
Avezető egyéb, azintézmény sza|<rnai működésének körébe tartoző feladatokkal is megbízhatja.

4.3'I5. A Gyeľmekjóléti Központ teamje

- A team tagsaiagyermekjóléti központ vezetője és acsaládgondozók.
- A tęam a szakmai vęzęto tanácsadó testĺilete'
- Üléseit hetente tĄa a szakmai vezetó által meghatározott időpontban.
- A döntés előkészítésen kívül esetmegbeszélő feladatot is ellát.

4.4. Gyermekek Átmenetĺ otthona

Ellátottakköre: 3 _ 18 éves korig, egy csopoftban, 12 fó

A Gyermekek Átmeneti otthonában az a csa|ädban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás
és felügyelet nélkül maľad, vagy elhelyezéshitnytlban ezek nélkül maľadna, valamint akinek e||źńása a
család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Az átmeneti gondozásba vett gyeľmek teljes körű
ellátásra jogosult.

4.4.1. Feladatai:

- Segítséget nyujt - a Gyermekjóléti Központtal egyi'ittműködve - a gyermek családjába töľténő
visszatéréséhez.
- Az otthon hozziĄáru| az źttmeneti gondozásba vett gyermek testi, értelemi, érze|mi és eľkölcsi
fejlődéséhez, jő|étéhez és a családban történő nevelésének elősegítéséhez.
- Segítséget nyújt a veszé|yeztetettség mege|őzéséhez, megszÍintetéséhez'
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4'4.2' A Gyermekek Átmeneti otthonának munkatársai

1 fő szakmaivezető
5 fő gyermekfelügyelő
1 fő családgondozó
l fő nevelő
l fő pszichológiai tanácsadó (15 óra Gyermekjóléti Központ, f5 őra Ao)
1 fő takarító-konyhai kisegítő szemé|yzet

Az Atmenęti otthon munkatáľsai fóállásban, Yä{! megbizź.si jogviszony keľetében |źiják e| a
feladataikat.
A foállású munkatársak közalkalma zottnak minősülnek'
Az Átmeneti otthon vezetője társadalmi aktívaként működő laikus segítők bevonására is jogosult,
akiknek a munkáját az źůta|a megbízott személy felügyeli.

4.4,3 . AzÁtmeneti otthon vezetőj ének feladatai :

- Felelős az Atmenęti otthon feladatainak zavarta|an e||átásáÉrt a tevékenys ég szakszerłlségéét.
- Irányitja, szervezi, felügyeli és ellenőrzi az Atmeneti otthonban dolgozó gyermekfelügyelők,
szakgondozók, szociális munkások, gondozónők és technikai dolgozók tevékenységét.
- Gondoskodik a munkarend elkészítéséľől, betaľtásáról és a helyettesítések megszeryezéséről.
- Ellenőrzi az elrendelt túlmunka szükségességét és elvégzését'
- Javaslatot tesz a dolgozők szakmai továbbképzésére és elősegíti annak megvalósítását.
- A munkáltatói jogkörök közül a dolgozók vonatkozásában gyakoro|ja a szabadság, távollét
engedé|yezésének jogköreit _ kivéte| ez a|ó| aťlzetés nélkĹili szabadsźę engedélyezése.
- Ellenőľzi és felügyeli a gyermekek napi és heti rendjének kialakítását.
- Szükség szerint kapcsolatot tart a területileg illetékes oktatási, nevelési és képző, valamint szociális
intézmények és szervezetek vezetőivel.
- Kapcsolatottart a gyermekvédelmi szakellátast nyújtó intézményekkel és más taľsintézményekkel.
- Döntést hoz aZ Átmeneti otthonba töľténő felvételről, az átmeneti gondozás- nevelés
me gsztintetéséről, j avasl atot tesz a térítési díj összegére.
- Részben gondoskodik a feladatok megoldásának személyi,tźrgyi feltételeiről.
- A dolgozók munkájáľól minden évben írásbeli értékelést készit, melyet ismertet az ériĺtett
munkatársakkal is.
- Évente legalább egy alkalommal átfogó szakmai és statisztikai beszámo|ót készít a hatályos
jogszabályok, irányelvek és előírások szeľint.
- Ellenőrzi az intézmény és az ot1 dolgozó munkatiírsak vonatkozásában a munkavédelmi és
tuz:ł é de|mi szab ályok b etaľtását.
- Ellátja a krízislakások iranyítását és szakmai felügyeletét.

4.4.4. A gyermekfelügyelő feladatai:

Munkáját jőváhagyott alapdokumentumok és jogszabály alapjźn végzi az Átmeneti otthon
vezetójének közvetlen fuźnyítźsáva|.
- A gyermekfelügyelő felelős a gyeľekek mentális, testi, szellemi, morális fejlődéséért. - Tĺjrekednie
kell a biĺonságos, családias légkör megteremtésére' fenntartására.
- A munkaideje alatt történt eseményeket és észľevételeket az id:gye|eti naplóban is vezeti. Minden
ügyeletes gyermekfeliigyelőnek tudnia kell a gyermekek taltózkodási helyét, eltávozásuk és
visszaérkezésük időpontj át.

- Gondoskodik az otthonban lévő gyermekek szakszeriĺ felügyeletéről, gondoző, nevelo tevékenységet
v égez (étkeztetés, ľuhájuk tisztántartása, takaľítás).
- A gyermekek szociális he|yzetét folyamatosan figyelemmel kíséri. A gyermek panaszát meghallgatja
és orvosolja.
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- A gyermekek egyéni igényeit figyelembe véve szervezi napi életiiket' segíti őket a tanulásban.
Tźtmogatja, fejleszti önállóságukat, önismeretĺiket, érdeklődési köľüket.
- Felelős a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltéséért, résztikre progĺamokat szervez. A nyáľi
táborozásokon kíséľő és gyermekgondozói feladatokat lát el.
- Gondoskodik a házirend betaľtásĺáľól.
- Gondoskodik a gyeľmekek kozintézménybe történő eljutĺásáról, valamint az otthonba történő
visszaérkezéséľől. Napközben a gyermekotthonban maradt gyermekekkel szakszertĺen foglalkozik.
- Dlvégzi a gyeľekck nrcgbetcgedésével, ápolásával és gyógyszeľezésével kapcsolatos teendőket.
- Rendkívüli esetben, az érvényben lévő Szervezeti és Miĺködési Szabźůyzat, valamint jogszabá|y
a|apjźtn befogadhat gyeľmeket, bekérheti a szülőktől a szükséges dokumentumokat. A felvételľől
haladéktalanul értesítenie ke|| az Atmeneti otthon v ezetójét.
- Elősegíti a gyermek és a szülő kapcsolattaľtását.
- Baleset, tuz esetén éľtesíti a mentőket, trlzo|tőkat, érkezésĹikig megteszi a szükséges
óvintézkedéseket, ľendkívüli esemény történése esetén haladéktalanul értesíti az Atmeneti otthon
v ezetőjét, illetve a JCsGyK intézményv ezetőjét,
- Amennyiben a beosztása szerint éjszakás, éber ügyeletet lát e|, e|lenorzi abejárati kapuk, ablakok,
iľodahelység zárását a szükséges éjszakai vi|ágítźst, vízcsapok zártsźąźt.
- Az Atmeneti otthon vezetőjének, illetve a JCsGyK intézményvezetőjének utasítására köteles
rendkívüli esetben munkakörén kívül eső feladatokat is ellátni a gyermekek ellátása érdekében'
Továbbá:
-A helyiségek higiénés besorolásának megfelelőenvégzi anapi, heti, havi nagytakaritźtst, fertőtlenítést.
-A gyeľmekek napirendj éhez igazodvavégzi atisztítźsi, takarítási művęleteket.
- Gondo skod ik a gyermekek ruháin ak tisztántartásáró l.
- Fertotleníti a gyermekasztalok, mosdók, WC, szennyes- és szemetes táľolókat.
- Minden nagýakarítás alkalmával lemossa a mosható fa|ľészeket, ajtókat, bútorokat, ablakokat.
- Betaľtja a řIACCP kéziktinyv előíľásait az éte|kiszo|,gźiźsra, az éte|maradék kezelésre és mosogatásra
vonatkozóan.
- Az e|ózetes és éves munka-alkalmassági vizsgálaton résztvesz.
- Betartja a munka- és tűzvédelmi előírásokat.
-Ahaszĺá|atra kiadott eszközökéľt, a leltárban |évőtárgyakéľt és rendeltetésszenĺ haszná|atáért felel.
- Je|zi a felszerelés vagy a takarítóeszközök töľését, meghibásodástń, az ezekből eredő balesetveszé|yt.

4.4.5. A családgondozó és anevelő feladatai:

A nevelő fele|ős a gyerekek mentális, testi, szellemi, morális fejlődésééľt. Munkáját jővźhagyott
alapdokumentumok alapjánvégzi, a Team és a szakmaivezeto irtnyitásź.ľa|.
- Töľekednie kell a biztonságos, családias légkör megteremtésére, fenntartására.
- Az igye|eti naplóban a munkaidej e a|att töľtént eseményeket és észrevételeket vezeti. Ügyeleti
idejében tudnia kell a gyermekek tartózkodási helyét, eltavozásuk és visszatéľésük időpontját'
- Az Atmeneti otthon működésével kapcsolatos aktuális információkat a naplóban rögziti.
-Yezeti a gyeľmekek zsebpénz, ruha, tanszer nyi|vántartó dokumentumait és enől köteles elszámolni.
- Tartsa a kapcsolatot az osztá|yfőnökökkel, óvónőkkel, a gyermek szüleivel, illetve hozzátartozőiva|.
- A gyeľmekek egyéni igényeit figyelembe véve szervezinapi élettiket, segíti őket a tanulásban.
- Tźmogatja' fejleszti önállóságukat, önismeľettiket, éľdeklődési körüket.
- Gondoskodik a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltéséről, részükľe programokat szeryez.
- A nevelő a gyerekek megbetegedésével, ápolásával és gyógyszeľezésével kapcsolatos teendőket is
e|végzi.
- Rendkívi'ili esetben, az érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzat szerint felvehet
gyermeket, bekérhďi a szülőktől a szükséges dokumentumokat. A felvételľől és megbeszélésekről
értesítenie ke|| az Atmeneti otthon vezetőjét.
- Segíti a szülő és ryermek közötti kapcsolattartást'
- A GyermekjóIéti Központ családgondozőjáva| és a szülővel közösen elkészíti a gondozási és

nevelési tervet.
- A szerzodés megszűnésekor írásban éltesíti a szükséges intézményeket'
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- Baleset, tllz esetén éľtesíti a mentőket, tűzoltókat, érkezésükig megteszi a szükséges
óvintézkedéseket és értesíti az Atmeneti otthon vezetőjét. Bármilyen más rendkívüli esemény esetén

szintén értesíti az Atmeneti otthon vezetójét.
- Az Atmeneti otthon vezetőjének utasítására koteles rendkívüli esetben
feladatokat is ellátni a gyermekek ellátása érdekében.
- Taľtja a kapcsolatot az i||etékes Gyermekjóléti KözponttaVSzolgálattal és

valamint civil szervezetekkel és alapíwányokkal.

munkaköľén kívül eso

más társintézményekkel,

- Szponzorokat, táľrogatĺjkat keľes, ľtgyelennlel kíséľi a pá|yázati kiíľásokat és amennyiben az
intézményproťrljábaillő'elkészítihozzźĺapá|yázatot.

4.4.6' AGyermekek Átmeneti Otthona teamje

A team tagjai:
A szakmai vezető, a gyermekfelügyelők, a csoportvezető családgondoző, a családgondozó és a nevelő.
A team a szakmai vezető tanácsadó testülete.
Üléseit hetente taľtja.
A döntés előkészítésen kívtil esetmegbeszélő feladatot is ellát.

4.4.7 .Krizislakások

Feladata:
Átmeneti|e g haj léktalanná vált családok részéľe lakhatĺás biztos ítása.

Segítségnyrijtás az ott élő családok részére autonómiájuk, önmaguk iľánti felelősségük kialakításában'
a táľsadalmi beilleszkedésben, életkorukból, szociális helyzettikből adódó hźtrányaik cstikkentésében.
- Programokkal és tanácsadással hozzájáru|źs a családok életviteli nehézségeinek megoldásához.
- Segítségnffitás azon igényeik kialakulásában, hogy a közösségekben munkát végezzenek és

közösségtudatuk kialakulj on.
- Jogsegélyszo|gá|at és pszicho|ógiai tanácsadás működtetése az ott élők részére, szükség szeľint,
ingyenes formában.

Munkatárs: 1 fő családgondozó, koza|kalmazotti munkaviszony keretében |źtjae|fe|adatźrt.
Tevékenységét közvetlen felettesének, a Gyermekek Atmeneti otthona vezetőjének irźnyíttsźwa|
végzi'

4.5. Gazdasági Szeľvezet

E||átja a JCsGyK, valamint a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rogzító megá|lapodás
atapján e||ttja az ,,oszirőzsď' Gondozó Szolgá|at és a Józsefuáľosi Eryesített Bölcsődék pénzügyĹ
gazdasági feladatait.
A gazdasági szewezet felelős a fenti intézmények működtetéséért, a költségvetés tervezésééĺt, az
e|óirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhaszná|tsának (a továbbiakban együtt:

gazdálkodás) végrehajtásźÉrt, a ťlnanszírozási, adatszo|gźůtatási, beszámolási és a vagyon
haszntůatźtva|, védelmével összefiiggő feladatok teljesítéséét, a pénzlJ.gyi, számviteli ľend
betartásáért.

A gazdasági szervezet e||źtja:
a) a JCsGyK' illetve a hozzá rendelt önállóan működő intézmények e|óirányzatai tekintetében a
teľvezési, gazdá|kodźsi, finanszírozási, adatszo|gźůtatási és beszámolási feladatokat,
Ď)a JCsGyK illetve ahozzá rendelt önállóan működő intézmények miĺködtetéséve|, üzemeltetésével,
aberuházźsokkal, a vagyon hasznźiatával, hasznosítasával, védelmével kapcsolatos feladatokat.

4.5.1. A Gazdasági Szervezet munkatáľsai

I fő gazdasági vezető
I fő gazdasági vezetó helyettes
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4 fó könyvelő
1 fő pénziigyiugyintéző - pénńáros
1 fó eszköznyilvántaľtó-|e|tár oző'
I fő gazdasátgí ugyintéző
1 fó takaľító
1 fő munkaĹi gyi ngyintézo
1 fo gépjármuvezető
1 fő kózbcsítő

4'5.2. A gazdasági v ezeto fe|adatai:

- Felügyeli, irányitja és ellenőrzi a JCsGyK, mint önállóan működő és gazdálkodó k<iltségvetési szerv
gazdasági szerv ezetét.
- Kialakítja és működteti a gazdźl'|kodással . így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a
szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalvźtnyozźs gyakorlásának módjával, eljárási és
dokumentációs részletszabá|yaival, valamint az ezeketvégző személyek kijelolésének rendjével, és az
adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előíľásokat, feltételeket.
- Elkészíti az intézmény kötelezően e|óírt szabtůyzatait, rendelkezéseit.
- Felelős a gazdasági szęrvezet műkĺjdéséért és gazdálkodásáért.
- Tervezi, szervezi, irźnyitja és ellenőrzi a gazdasági szervezet szakmai- gazdasági mríködésének
valamennyi területét.
- Ellátja aszervezet működését érintő jogszabályokban, onkoľmányzati ľendeletekben és döntésekben
a gazdaságí v ezetó részére előíľt feladatokat.
- Kapcsolatot taľt a társintézményekkel, helyi szakmai szervezetekkel'
- Azintézmény számvite|i,pénzgazdálkodási rendjének szakmai me5szefiIezője és felelőse.
- Biztosítja apénnjgyi fegyelem és a pénzforga|mi szabályok maradéktalan betartástú'
- Szervezi az öná||őan mtĺködő intézmények felé történő adatszo|gá|tatási kötelezettséget megbízása
alapján.
- Felügyeli a JCsGyK éves működési költségvetésének tervezését, valamint annak végľehajtását.
- Felügyeli és ellenőrzi az e|óirźtnyzatokkal történő gazdálkodást, illetve a jőváhagyott e|őfuányzaton
belül az operatív gazdálkodás bonyolítását'
- Felügyeli és ellenőľzi a bankszámla és készpénzforgalom bonyolítását.
- Kialakítja és véleményezi a költségvetési és péruijgyi feladatok e||átźsához kapcsolódó belső
szabá|yozást.
-E||átja a JCsGyK működési költségvetésének végľehajtásźthozkapcsolódó beszámolási feladatokat.
- Felügyeli a számviteli feladatok végrehajtástłt, a számviteli nyilvántartások vezetését.
- Elkészítteti a költségvetési beszámolót'
- Közľemíiködik a JCsGyK feladatainak e||źtásźlhoz szükséges gazdasági, műszaki feltételek
biztosításában, a tárgyi eszközök, készletek beszerzésében, illetve e célból szolgáltatások
igénybevételében.
- Részt vesz a JCsGyK üzemeltetésével és a telephelyek működésével kapcsolatos feladatok
ellátásában.
- Gondoskodik a JCsGyK vagyonának megóvásáról, ellenőľzi rendeltetésszerú takaľékos
felhasználását.
- Gondoskodik a gazdasági miĺszaki előíľások, rendelkezések, jogszabályok, JCsGyK szabá|yzatainak
betartásáról.
- Gondoskodik a ttĺzvéde|mi, munka- és balesetvédelmi feladatok ellátáSáról.
- Felügyeli a tárgyi eszközök és készletek mozgásával kapcsolatos bizonylatok készítését és az
analitikus nyi|vźntartttsok vezetésével kapcsolatos feladatokat,továbbäa|e|tźrozási tevékenységet.
- E|ókésziti az intézményvezető döntési hatáskörébe taľtoző gazdasági, műszaki tigyeket,
intézkedéseket, beszámolókat.

4.5'3. Munkaidő beosztás:

- hétfőtol csütörtökig 8.00 - 16.30-ie
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pénteken 8.00 - 14.00-ig

4.5.4. A Gazdasági Szewezet gazdźikodźsának rendje

A gazdastryi szerv ezet tevékenység ét az igyrend szabźiy ozza.
Az iigyrenden kívül külön kell belső szabá|yzatban rendezni a műkĺjdéséhez kapcsolődó, pénzngyi
kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így külĺjnösen
a) a tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés
igazo|ása, érvényesítés, uta|vźlnyozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs
rész|etszabá|yaiva|, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével ., az e||enőrzési
adatszo|gá|tatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső eloírásokat, feltételeket,
b) a beszerzések lebonyolítĺásával kapcsolatos eljiárásrendet,
c) a belťoldi és külfłjldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításáva|, e|szttmolásával kapcsolatos
kérdéseket,
d) az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabźiyozott kérdéseit,
e) areprezentaciós kiadások fe|osztźłsźtt, azok teljesítésének és elszámolásának szabźiyait,

fl a gépj fu művek i génybevételén ek és haszná|atának ľendj ét,

g) avezetékes és rádiótelefonok haszná|atźtt, és
h) a közérdekű adatok megismeľésére iľĺányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően
közzéteendoadatoknyilvánosságrahozata|ánakrendjét.

A gazdálkodás megszervezéséheztörvényben rögzitett alapelvek, értékelési előírások a|apjttn ki kell
a|akitani és írásba kell foglalni azintézmény adottságainak, köľülményeinek |eginkább megfelelő - a
számviteli törvény végľehajtásának módszere7t, eszkozeit meghatározó - számviteli politikát.
A számviteli politika keretében írásban ľögzíteni kell - többek között - azokat a gazdźikodőra
jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatźtrozza, hogy mit tekint a
számviteli elszámolás, az értéke|és szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem
jelentősnek, továbbá meghatźnozza azt, hogy a törvényben biztosított vá|asztási, minősítési
lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén a|ka|maz, az a|ka|mazott gyakorlatot
milyen okok miatt kell megváItoztatĺi'
A számviteli politika keretében el kell készíteni:
a) azeszközök és a foľrások le|tárkészítési és leltáľozźsi szabźiyzatźú;
b) azeszközök és a források énékelési szabtiyzatźń;
c ) az önkö|tsé gszámitás rendj ére vonatkozó b e l ső szabályzatot ;

d) a p énzkeze|ési szabá|y zatot.

4.6.LÉ'LEK- Pľogľam

A LÉLEK-Progľam fő helyszínei a LÉlBr Ház, a Családos közösségi szźl||ás, a LÉLEK-Pont,
szo|gä|ati lakások és a bérlakások.

LÉLEK-Pont:
,ł. rÉrEr-pont feladata a Józsefüáros területén hajléktalanná vált embeľek elérése, és a programmal
kapcsolatos információkkal történő ellátása. Közreműködik az illetékesség megá'||apitásában,

információt nýjt, szükség esetén megfelelő ellátásba irányít tovább' További feladata az e|he|yezési
szükségletek és lehetőségek feltárása és a szükséges szolgáltatások meghattrozása, illetve bizosítasa.
Adminisztľatív és szolgá|tatásszervező központként mtĺködik, szociális esetkezelési, esetmenedzseri
feladatokat lát el.

Védett és egyéb foglalkoztatós biztosítósa:

A foglalkoztatás biztosítása történhet:
- aZ Önkormányzat saját tulajdonú kozszo|gá|tató rendszerében (Józsefuárosi

Vaľosüzemeltetési Szolgálat)
- szociális szövetkezetek, szociális vállalkozások keľetében, melyeket az onkormányzat a
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helyi szükségletek illetve a közösségi szĺ'ikségletek kielégítéséve|bizmeg
- gazdaságivállalkozásokbevonásával
- védętt foglalkoztatás a megvá|tozotĹmunkaképességűek és a kompetenciahiánnyal küzdők

szźtmára speciális munkaköriilményekkel és feltételekkel.

A foglalkoztatás szervezője az önkormányzattal, illefue I-Érpr-ponttal kötött egyiittműködési
megállapodás keretében biĺosítja a fog|a|koztaĹást. A LELEK-Pont és a fogla|koztatő között
folyamatos a kapcsolattaľtás a foglalkoztatott munkavógzćsćvcl kapcso|atos ľcndszcľcs
információáramlás biaosítása éľdekében.

Lakhatds biztosíttźsa: a ĺÉĺnĺr ruóz és a Csalddos kiizösségi szóltás

A LÉLEK-Program kétintézményben és több lépcsőben biztosítja a lakhatást.

A/1. A lakhatás biztosításának első lépcsője, ĺn. lnlnx Házban töľténik (férőhelyszám: 20 fő).
(VIII. Koszoru u. 4.) A kis férőhelyszámú, a személyességet biĺosító szo|gálati szá||ás a
hagyományos hajléktalan ellátási intézményi formákba fogalmilag be nem illeszthető védett,
közösségi szá||ás, a munkásszálló és a rehabilitációs célú átmeneti szállásformák egyfajta ĺitvözete,
szigoru házirenddel.
A LELEK Ház munkatársai elsősorban a közösségi egytittélés szabźůyainak betartását, az ehhez
szükséges készségek fejlesztését segítik, valamint felkészítenek az oná||ô élewitelľe.

Nf. 
^ 

családos ktiztisségi szálláson (VIII. Szeľdahelyi u. 5.) tiiľténő elhelyezés alapvetően a
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és az onkoľmányzat je|zése a|apján, a jogosultság és az
alkalmasság megźůlapltétsát kĺivetően töľténik, 1 4 férőhellyel.

Az ingat|ant a csa|ádok szźtmźtra, egyfajta kozösségi szállásként hasznosítjuk. A Pľogľam a
Szerdahelyi utcai ingatlanban egy új és hiánypótló ellátísi foľmát valósít meg. Ennek megfelelően
ezen a családi kozösségi szĺlláson alapvetően teljes és gyermekes családokat helyezünk el, olyanokat,
akik gazdasági értelemben képesek a család fenntartására, életvitelük is megfelelő, azonban
valamilyen okból lakhatás i kľízishely zetbe keľültek a Józsefu áro sban.
A családok elhelyezése legfeljebb 1 éves időszakľa lehetséges. Az önkormányzati bér|akásba történő

továbbhelyezésük legkevesebb fel év után lehetséges.

B./ Szolgálati béľlalĺás biztosítása:
Az onkormányzat a lÉrEr-rĺázban rehabilitálódott személyek sztlmźra minimum 1 év időtaľtamra
szolgálati bérlakást biaosít. A bekĺjltĺjzők a szo|gá|ati lakás teljes rezsiköltségének (viz-
csat.,villany,gáz), villanyfrĺtéses lakás esetén minimum 30yo -źLt, gźnfutés lakás esetén minimum 50
%o -átťtzetik.

C./ Szociálĺs béľlalĺĺs biztosítása:
A szo|gálati bérlakásban eltĺiltĺĺtt idő után, a Programban ľésztvevők számára, hattrozoÍt. időre,
szociális bérlakást biztosít, a helyi ľendeletnek megfelelően, lakhatóvá téve.

D/ Utánkövetés
A LÉLEK.Pont (a szo|gźůatilakásból való kiköltözésutźn),1 évig ahatározott idejű bérleti szerződés
|ejártáig utánkövetést végez a rehabilitálódott személlyel, illetve családdal, melynek formája
életvezetési tanácsadás, konzultáció, cé|ja pedig a lakásvesztés megelőzése és az integĺáció további
segítése, valamint a teljes integľáció megvalósulása. Az utánkövetést követően a lakhatás
meglartásźnak segítése érdekében, ha a kikĺjlt<jzőnek szüksége van további szociális típusú segítségre,
azt a Jőzsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ biztosítja, hasonlóan bármely kerĺileti
lakoshoz.

A LÉLEK-Pľogľam munkatársai:
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1 fő szakmaivezeto
1 fő módszertani munkatárs
1 fő LÉLEK-Pont szakmai munkatárs
1 fő LÉLEK Hź,aszakmai munkatárs
1 fő Csksz szakmai munkatárs
5 fő LÉLEK Ház munkatárs (portaszolgálat)
1 fó szoc.asszisztens
1 fő takaľĺtó

A LÉLEK-Progľam munkatársai fóállásban, Yd{Y megbízási jogviszony keretében |źLtjtlk el
feladataikat, a főá||ásű munkatársak közalkalm azottnak minősĹilnek.

A LÉLEK-Progľam szakmai vezetőj ének feladatai:

- Felelős a lÉLpr-progÍam működésééľt, a feladatok zavarta|an e||źtźsáért, a tevékenység
szakszeľtĺségéért.
- Gondoskodik a j ogszabályok, fe lü gyeleti szervek határ ozatainak vé gľehajtásáról.
- AzIntézményvezeto á|ta| átruházott jogkörben e||átja a Progľam képviseletét'
- Esetelemzéseket és továbbképzési lehetőségeket bizosít.
- Részben gondoskodik a feladatok megoldásának személyi,tárgyi feltételeiľől, szükség szerint
ktilső szerv vagy személy közľeműködéSét kéľi.
- Rendszeresen ellenőrzi a Pľogľamban dolgozók tevékenységét.
- Meghatározza az irányitása a|á tartoző dolgozók munkaidejét, feladatkörét, a munkáltatói
jogkörok közül a dolgozók vonatkozásában gyakoľolja a szabadság,távo||ét engedélyezésének
(kivétel ez a|ő| a ťlzetés nélküli szabadság engedélyezése), trilóra elľendelésének, belső
helyettesítés szabźůyozásának jogkoľeit'
- Irttnyítja, szervezi és ellenőrzi a dolgozók munkáját.
A dolgozók munkájáról minden évben írásbeli éľtékelést készít melyet ismertet az érintett
munkatársakkal is.
. E||enőrzi az intézmény és az ott dolgozó munkatársak vonatkozásában a munkavédelmi- és
tiĺzvédelmi szabálvok betartását.

A módszertani munkatárs feladatai:

- biĺosítja illetve elősegíti a Progľam szakszeľű és hatékony működését' ennek keretében
összehangolja a Pľogram tevékenységeit, és intézményeinek szakmai működését,

- figyelemmel kíséri apźůyázati és egyéb forľás-bevonási lehetőségeket,
- e|késziti avonatkoző pá|yézatokat, illetve irányítja az ezzel kapcsolatos tevékenységeket,
- részt vesz a Programhoz kapcsolódó szakpolitikák alakításában, véleményezi a vonatkozó

jogszabályokat,
- esetÍnegbeszélő csopoľtot vezet a Progľam munkatársai számára,
- szakmai-módszertani továbbképzést szervez és taľt a Program munkatáľsai, és a Progľam

iránt érdeklródő, az onkoľmányzat egyéb intézményeiben, illetve más szervezeteknél
do l gozó szakemberek számár a,

- felméréseket és értékeléseketkészit a Program működésével összefiiggő témákban,
- kezdeményezia Pľogľammal összeftiggő fejlesztéseket, módosításokat,
- évente Prevenciós Tervet készita Szakmai Programnak megfeleloen,
- figyelemmel kíséri a digitális sajtót és a szakmai poľíálokat, híľeket, szükség esetén részt

vesz a Programmal kapcsolatos párbeszédekben
- népszeľrĺsíti a Programot és eľedményeit a szakmai nyilvánosság fórumain,
- távolléte esetén helyettesíti a Szakmai Yezetőt, annakjogköreiben eljárva.

lÉlpr-pont szakmai munkatárs feladatai:
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fogadja a LELEK-Pontba érkezőket, e|végzi regisztľációjukat, vezeti az ellátottak
nyilrvántartźsát,
kĺjzľeműködik a Programba önként jelentkező józsefuárosi hajléktalanok LELEK-Progľamba
va|ó bekapcsolásában,
kezeli, táto|ja a dokumentźrciókat a hatalyos adatvédelmi szabályoknak megfelelően,
szükség esetén meghallgatja a megjelenőket, felvilágosítást nyujt és a megfelelő szakemberhez
irźnyítja,
szÍikség esetén e|végzí a bejövő levelek iktatását, előkészíti a kimenő levelek kézbesítését,
koordinálja a LELEK-Pont napi eseményeit' felel a hźr;irend betartásáért, segít a hivatalos
iigyek intézésében,
r észt v esz a közös ségi szociális munkában, informác ióközvetítésben,
e|jár az ügyfelek érdekében, sztikség esetén javaslatot tesz atfusintézmények igénybevételére,
megismeri és a|ka|mazza azokat a jogszabźiyokat, ügyintézési módokat,eljárásokat' melyek
előmozdítj ák az eredményes segítést, nyomon követi azok v źitoztsait,
kĺjzreműködik a Team munkájában,
sztikség szerint vezeti a foľgalmi naplót és az adminisztráciőt,
ügyeleti idejét a kijelölt munkateľületen töIti,
e|végzi azokat a teendőket, melyet jogszabźůy, az Szmsz illetve a közvetlen vezetője írásbeli
vagy szóbeli utasítása munkakörébe utal,
munkájának irźnyítását a Progľam szakmai vezetőjevégzi,
adott esetben kapcsolatottart, egyeztet más szeľvezetekkel (hajléktalan szállók stb.
segítő beszélgetéseket foýat,

- adminisztrativ és szolgáltatásszewezó feladatokat, szociális esetkezelési, esetmenedzseri
feladatokat lát el,

- a progÍamba bekerülokľe vonatkozóan á|lapotfelmérést, személyre szabott gondozásĹ
ľehabilitációs tervet készit, lakhatási, fog|a|koztathatóságot javitô, foglalkoztatási, életvezetési,
illetve az óná||ő élewitel képességét erősítő és egyéb szolgáltatásokat szervez és kooľdinál' és
m indeľľő l ny i|v źntartźlst vezet,

- esetmenedzserként tervezi, szewezi és koordinálja a LELEK-Programba bevont személyek
ľeh abi litációj át, r einte gr áciőj źt,

- aZ esetmenedzseri feladatok ellátása munkájában folyamatos, és ftiggetlen az ügffél
lakhatásában torténő esetleses változásoktól.

- a LÉLpr-pont munkatňsaként személyes kapcsolatfelvételt kezdeményez az ellátási
teľületiikön mrĺködő hajléktalan e||átő, szociális és egészségügyi intézményekkel a programról
való tájékoztatás, az intézmények látókörébe keľült hajléktalan emberek közvetett eléľése,
információval való ellátása érdekében,

- a ĺpĺBI(-Pont munkatársaként a pľogramot bemutató információs anyagokat _ szórólapot,
tt$ékoztatőt - juttat el minden hajléktalan e||átő intézmény részére, az akfilálisan más
tartózkodási helyen é|ó, az ellátási tertileten illetékes valamennyi hajléktalan ember eléľése
érdekében,

- a l-ÉĺBK-Pont munkatársának feladata a jelentkezők illetékességi szempontból való szűrése,
- -a jelentkezőkről nyilvántaľtást készít, személyesen tájékoztatja a kerületi szociális háló

nyrijtotta lehetóségekĺől, elősegíti a kerületi intézményekkel és a külső partnerekkel történő
kapcsolatfelvételt,

. illetékesség hiányában tźĘékoztatást nyújt az e|érhetó ellátási foľmákról, akut kľízishe|yzet
esetén közremiĺködik azok rendezésében, a szĺikséges egészségügyi, szociális ellátásokhoz,
szo l gáltatásokho z való hozzájutás me gszerv ezé s éb en,

- -egyéb feladatai: állapotfelmérés:a LELEK-Pont sz.munkatársa az illetékesség megá||apításáú
követően felrtźtrjźtk a programban való részvételre jelentkező személy hajléktalanná vá|ásának
okait és körülményeit,

- feltérképezi a hajléktalan személy egészségtigyi, szociális he|yzetét, munka-karrieľjét,
kapcsolati rendszeľét, meglévő erőfoľľásait, valamint céljait, motivációit, és személyes
sztikségleteit annak érdekében, hogy láthatővá vźijék, milyen mértékben motivált, illetőleg
képes ľészt venni helyzetének megoldásában. Megállapítja továbbá, hogy milyen egyéb
ellátásokľa, segítő szolgáltatásokľa van szükség a célok eléľése érdekében,
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fe|adatatovábbá komplex, egyénľe szabott rehabilitációs program kidolgozása, esetkezelés:
az á||apotfelmérés megá|Iapításai alapján a progľamban résztvevő hajléktalan embeľrel kĺjzösen
készíti e| az egyéni gondozásĹrehabilitációs tervet - ľcivid, kozép és hosszű távú célok
meghatźrozásáva| - amely szeľves része a progľamban részhłevő és a szolgáltató között
létľejövő megállapodásnak és kijelöli a segítség és az egýjttmĺĺkĺjdés irányait, a szemé|y
számfua biztosítandó szo|gźitatásokat. A teľv része a személy teľmészetes forľásrendszerének
feltérképezése, azok új bóli miĺkĺjdtetésének elősegítése.
feladata az előgondozás keretében:
az e|őgondozás az állapotfelmérést követően' aZ el|átźsra jogosult hajléktalan emberek
felkészítése rendszeres kapcsolattartás keľetében a programban való részvételľe: segítségnýjtás
iratpótlásban, szociális üryintézésben, megoldatlan sálláshe|yzet esetén a LELEK Hźr'bava|ő
felvételig - lakhatási lehetőség felkutatásában, a foglalkoztathatősttg javításában, a munkába
állást taľtósan nem akadźiyoző egészségügyi pľoblémák esetén megfelelő oľvosi elláĺás
megszervezése, addikciós problémák esetén szenvedélybetegeket segítő szolgáltatások
szerv ezése, nyújtás, illetve ellátásba juttatás,

feladata az utankövetés tekintetében:
a LÉlr,rc-pont smunkatársaként (a szo|gźůati lakásból való kiköltözés után), l évig a

hatźtrozott idejiĺ bérleti szerzódés |ejźrtáig utĺĺnkövetést végez a rehabilitálódott személlyel,
illetve családdal, melynek formája életvezetési tanácsadás, konzultáció, célja pedig a
lakásvesztés megelőzése és az integľáció további segítése, valamint a teljes integľáció
mesvalósulása.

LELEK Htn szakmai munkataľs fe|adatai..

- kezeli, táľolja a dokumentáciőkat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően,
- vezeti anyi|vźntartásokat
- szükség esetén meghallgatja a megjelenőket, felvilágosítást nyujt és a megfelelő szakemberhez

irányitja,
- ügyeleti idejét a kijelölt munkateriileten tölti,
- e|végzi a bejövő leve|ek iktatását, előkészíti a kimenő levelek kézbesítését,
- koordin áůja a LÉLEK Hźa napi eseményeit, felel a hźr.'ir end betartásáért,
- e|jár az ügyfelek érdekében, szükség eseténjavaslatot tesz atársintézmények igénybevételére,
- megismeľi és a|ka|mazza azokat a jogszabá|yokat, tigyintézési módokat, eljáľásokat, melyek

előmozditj ák az eredménye s se gíté st, nyomon követi azok v źito zásait,
- aktívan közremiĺködik a Team munkájában'
- sziikség szerint vezeti a foľgalmi naplót és az adminisztrációt,
- elvégzi azokat a teendőket, melyet jogszabá|y, azSzNISz illetve a közvetlen vezetője íľásbeli

vagy szóbeli utasítása munkakörébe utal,
- munkájának irányítását a Pľogľam szakmai vezetője végzi,
- sztikség szerint kapcsolatot tart, egyeztet más szervezetekkel (hajléktalan szállók stb.),
- ellátja a LELEK HIáLZ műk<jdésével kapcsolatos gépelési, iktaĹási, nyilvántartási,

számítástechnikai feladatokat,
- aĺÉĺF,KlťrźLz szakmai munkatársa elsősoľban a közösségi együttélés szabá|yanak betaľtását,

az ehhez szükséges készségek fejlesztését segíti, valamint felkészíti a klienseket az onźi|ő
életvitelre,

- a beköltözőkkel megállapodás kcit az e|őtakarékosságról, mely a jövőbe irányuló önálló életvitel
megteremtésének alapj át képezi,

- lapvető feladata aLél'e|<ház lakóinak szociális és mentális rehabilitációját megtervezni, segíteni,
egyéni esetkezelést végezni, illetve ezekvégzését megszervezni, ellenőrizni,

- feladatai kozé tartoz1k a lakók továbbsegítése a szolgálati lakásba, a szo|gálati lakással
kapcsolatos ĺigyek figyelemmel kíséľése, illetve az otÍ. lakó kliensek ügyeinek, életének
figyelemmel kísérése, segítése, adott esetben az intervenció
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- a egytitt kell működnie a LÉLEK.Pont szakmai munkatársával, illetve a lakók munkahelyi
vezetőivel.

Családos közösségi szá||ás (Csksz) szakmai munkatárs feladatai:

- a szakmai munkatáľs közreműkcjdik abban, hogy a családok a rÉlEr-pľogram és a JCsGyK
minden szo|gźůtatását igénybe vehessék,
- ügyeleti időben fogadja és meghallgatja a Csksz.be érkezóket, információkat ad, az űj
klienseket gondozásba veszi,
- megismeri a kliensei családtagjait, a családok belső struktúrźýźt, aktirnyezeti feltételeiket'
- felismeri és ismeľteti a konflikľusokat és ezek okait,
- a családokkal közosen do|gozzaki a lehetséges konfliktusmegoldó stľatégiát,
- meghatározza a személyes együttműkĺjdési szükségleteket. Rendszeresen és folyamatosan
együttműkĺidik a családokkal,
- együttműk<jdik a konfliktushelyzetben lévő személyekkel kapcsolatba kerülő nevelési, oktatási
intézményekke|,a|apiťvtnyokkal,egyhźua|r'ka|,
- j avaslatot tehet a kapcsolódó taľsintézmények igénybevételére,
- e|jźlr a családok érdekében, támogatja őket jogaik érvényesítésében,
- szélesköľiĺen megismeri a helyi szociálpolitikai ellátás rendszerét, munka kapcsolatokat épít ki
az ott dolgozókkal'
- részt vesz a problémamegoldó csopoľtok munkájában,
- k<jzreműködik a LELEK - pľogram munkacsoportjának (team ) munkájában.
- szakmai továbbképzéseken részt vesz,
- írásban rögziti megfigyeléseit, beszélgetéseinek taľtalmát, a szakértők, a kapcsolódó
személyek, intézmények véleményét,
- elősegíti és ellenőrzi a programban ľészťvevó családok előtakarékosságát,

LÉLEK Ház munkatáľs (portaszolgálat) feladatai :

- A LÉLEK Hźzportaszo|gźtlataa progľam biĺonsági feladatait végző szervezet.
- A portaszoLgá|at atelephelyet a LELEK-Program által meghatározotlrend szerint biĺosítja. A
Lé|e|ďláz a nap 24 őrźtjźban őrzés a|att áll. A LELEK.Program szakmai vezetője engedéIyezhet
pihenőidőt általánosan és egyedi esetben is.
- A poľtaszolgálat munkatĺársai, a LÉLEK-Pľogram źl|ta| taÍtandó szakmai értekezleten _

szükség szerint - részt vesznek.
- A portaszo|gá|at köteles fellépni a külső behatolások ellen, illetve a lakók közötti

tettl e ge s sé get me gakadáiy ozni.
- A LELEK Ház munkatársabetzrtja és betartatja aHázirenđet.

Továbbá:

- kezeli a telefont, üzenetek, felj egyzéséľ ő|, átadź.stLról gonđoskodik,
- felel ahźz;ireĺd betartásáéľt' sztikség szerint segít a hivatalos i.iryek intézésében,
- résztveszazinformációközvetítésben,
- szĺikség szerint e|jźtr az ügyfelek érdekében,
- megismeri és alkalmazza azokat a jogszabtiyokat, iigyintézési módokat,eljárásokat, melyek

előmozditják az eredményes segítést, nyomon követi azok változásait,
- szükség szerint közreműk<idik a Team munkájában,
- szĺikség szeľint vezeti a forgalmi naplót és az adminisztráciőt,
- e|végzi azokat a teendőket, melyet jogszabály, az SzMSz illetve a közvetlen vezetője

írásbeli vagy szóbeli utasítása munkaköľébe utal,
- munkájának irányittsti a Program szakmai vezetoje végzi,
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- iigyeleti idejét a Lé|ekhźn portaszolgálatán tölti, sztikség esetén fogadja az intézménybe
érkezőket, felvilágosítást ad részükľe,

- munkáj át a K<jzalkalm azotÍi Szabá|y zat szerint v égzi,
- gondoskodik aľľól' hogy nap k<jzben idegen személyek az intézmény területére ne

léphessenek be,
- a hivatali munkaidő végeztéve| abejárati kaput és ajtókat bezárja,
- munkaidő letelte után köteles ellenőrizni, hogy nincs rendellenesség az épi|et területén.

(ablakok, villany, stb.),
- a szolgálat ideje alatt betörés, tliz, vagy bármely más rendellenesség esetén köteles

intézkedni a megfelelő hatóság (Rendőľség, Tűzoltóság stb.) éľtesítésérő|, ezt követően az
intézmény v ezetój ének j e lenteni,

- köte|essége az udvaľ és a kapubejárő tisztántartása, valamint hetente három alkalommal a
szeméttárolók kiiiľíttetéséľől gondoskodni,

- a szo|gálatot minden esetben eseménynaplóval kell átadni.

Szociális asszisztens feladatai:

- fogadja a Pľogrambaérkezőket, szükség szerint e|végzi regisztľációjukat, vezeti a
nyilvántaľtásokat,
-kezeli,táro|ja a dokumentáciőkat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően,
- szükség esetén meghallgatja a megjelenőket, felvilágosítást nýjt és a megfele|ő szakemberhez
ir ány itja, szükség esetén személyesen elkíséľi,
- kezeli a telefont, üzenetek, feljegyzéséľo|, átadźLsźLről gondoskodik,
. ügyeleti idejét a kijelölt munkaterületen tölti,
- e|végzi a bej<ivő leve|ek I|<tatásźtt, előkészíti a kimenő levelek kézbesítését,
- koordinálja a Progľam napi eseményeit, felel aházirendbętartásáért, segít a hivatalos ügyek
intézésében,
- részt vesz a közösségi szoc. munkában, információközvetítésben,
- eljár az iigyfelek éľdekében, sztikség esetén javaslatot tesz atźtrsintézłnények igénybevételére,
- megismeri és a|ka|mazza azokat a jogszabźúyokat, ügyintézési módokat, eljárásokat, melyek
e lőmozd ítj ák az er e dményes s e gíté st, nyomon követi azok v á|tozás ait,
- szükség szerint közreműkĺjdik a Team munkájában,
- szükség szerint vezeti a forgalmi naplót és az adminisztráciőt,
- e|végzi azokat a teendőket, melyet jogszabźłly, az SzMSz illetve a közvetlen vezetoje írásbeli
vagy szóbeli utasítása munkaköľébe utal,
- munkájának irányitását a Program szakmai vezetójevégzi,
- a LELEK-Pont,LELEK Házi||. Csksz szakmai mt. útmutatása alapján e|végzi akért
adminisztrációs munkát,
- adott esetben kapcsolatot tzrt, egyeztet más szervezetekkel (hajléktalan szállók stb.),

- ügyeleti idejét -szükség szerint- a rÉlpr-pľogram telephelyein tölti, fogadj a az intézménybe
érkezőket, felvilágosítást ad részükĺe,
- e||źtja az ntézmény működésével kapcsolatos gépelési, iktatási, nyilvántaľtási,
számítástechnikai feladatokat.

A LÉLEK-Progľam teamje:

A team tagjai az Intézményvezető, a szakĺnai vezető, a módszeľtani munkatttrs, a szakmai
munkatársak.
A team a szakmai vezető tanácsadó testtilete.
Üléseit hetente taľtj a'
A döntések előkészítésen kívül esetmegbeszélő feladatot is ellát.

5. AZII.ITEZMÉI{Y nĺurÖDÉsl RENDJE
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5. 1. A kiizalkalm a zottak m unkavégzéséľe vonatkozó szabályo k

5 . 1 . 1' A kőza|ka|mazotti j ogviszony létrej ötte
A JCsGyK intézményvezetője az a|ka|mazoffak esetében a belépéskor határozott vagy határozat|an
idejű kinevezésse| határozza ffi€g, hogy a köza|ka|mazottat milyen feltételekkel és a
koza|ka|mazottakľavonatkozóil|etménnyelfoglalkoztatja.
A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelęzettségek:
A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetóje által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő
szabályok és a kinevezési okmányokban foglaltak szerint történik.
A közalkalmazott köteles a munkakörébe tarÍoző munkát képességei maximális kifejtésével, az
elvárható szakértelemmęl és pontos ságga| v é gezni.

5.1.2. Szabadság

Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkke| egyeztetett
tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedé|yezésére minden esetben csak az
intézményvezető j o go sult.
A dolgozók éves szabadságának métékét a közalka|mazottak jogźtllásáról szóló jogszabály szerint kell
megállapítani és eľről a munkavállalót _jogcímenkénti bontásban - írásban éľtesíteni kell.

5.1.3. Fegyelmi és káľtérítési felelősség

Fegyelmi vétséget követ el a közalkalmazot1, ha a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges
kötelezettségét vétkesen megszegi.
A közalkalmazott A jogviszonyából erędő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kźLrtért

kártérítéSi felelősségge| tartozik.

A JCsGyK valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tátgyak rendeltetésszerű
baszná|atáért, a gépek, eszkĺizök, szakkönyvek megóvásáéľt.
Az intézmény a dolgoző haszná|ati tźtrgyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezett kárért
vétkességľe tekintet nélkül felel, ha a kźtr a dolgozó munkahelyén vagy mts, megórzésre szolgáló
helyen elhelyezett dolgokban keletkezett.
A dolgozó a szokásos személyi haszná|atitárgyakat meghaladó méľtékű és értékű hasznźiati dolgokat
csak az intézmén;.vezetó engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki onnan (pl. íľógép'
számitőgép, egyéb).

5 .I .4 . Y agyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekľől sző|ő f007. évi CLII. töľvény 3. $-a alapján
vagyonnyilatkozat-téte|i kötelezettsé g az a|ábbi vezetőkre vonatkozik:

I' Intézményv ezető (magasabb vezető)
2. G azdasźryi Szew ezet v ezetője (magasabb v ezetó)

5.2. Az intézmény műkiidéséve| kapcsolatos szabályok

5.2. 1 . Kiadm źnyozás ľendje

Az intézményben a kiadmányozási jogkört az intézményvezető gyakoľolja, távolléte esetén az
intézmény-vezetőhe|yettesek, vagy azintézményvezetó által írásban meghatalmazott személy.

5 .2.f ' B é|y egzők haszná,lata, kezelése
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Valamennyi, az intézmény képviseletében történő a|źtirásnźibé|yegzót kell használni. A bélyegzővel
ellátott, cégszerűen aláíľt iratok taľtalma érvényes kötelezettségvá||a|źĺst, jogszerzést, jogról való
lemondást jelent.
Az iĺltézmény bé|yegzóit a gazdasági vezetó köteles naprakész állapotban nyilvántaľtani.
Azintézménybenbélyegzohaszná|atáta jogosultak:
intézményv ezető, intézményvezető-helyettesek, gazdasági vezető, szakmai vęzetők.

Az źúvevók személyesen felelősek abé|yegzók megőrzésééľt. A bélyegzokbęszeľzéséľr5l, kiadásáľól,

nyl|vántartásáról a gazdasági vezető gondoskodik, illetve a bé|yegző elvesztése esetén az előírások

szerintjár el.

5.2.3, A bankszámlák feletti ľendelkezés

A számlavezetó barlłlźll vezetett szám|a feletti rendelkezésre jogosultakat az intézméĺyvezető jelöli
ki. Nevüket és a|äírás bejelentési kaľtonjaik egy-egy pé|dźnyźú a gazdasźĺgi vezetó köteles őrizni.

5.2.4.Köte|ezettség:,lál|alás, érvényesítés, ellenjegyzés és utalványozás rendje

A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolrźs, érvényesítés és utalványozás rendjét

azintézméĺyvezetőhattrozzameg, melyre vonatkozó részletes szabźiyozás külön szabályzatban kerül
meghatźrozásra.

5.2.5' Belső ellenőrzés

Az intézmény belső ellenőrzési feladatait külső szakértó |ttja el. E ktilső szakértó látja el a belső

ellenőrzési vezetói feladatokat is.

A belső ellenőrzési tevékenység: független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység,

amelynek célja, hogy az intézmény miĺködését fejlessze és eredményességét növelje, és az inténnény

céljai elérése érdekében renđszerszemlélehĺ megközelítéssel és módszeresen értékelje. A belső

ellenőrzés fejleszti azintézmény szervezetirtnyítási és belső kontroll-rendszerének hatékonyságát'

A be|ső ellenőrzési feladatokat ellátó külső szakértő a munkáját a nemzetközi, va|amint az

á||amhźntartásért felelős miniszter á|ta| közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók

figyelembevételével, valamint a belső ellenőrzési vezetó á|ta| _ az á||amhánarńsért felelős miniszter

ál|tat közzétett belső e|lenőľzési kézikönyv minta megfelelő alkalmazásáva| _ kidolgozott és az

intézményv ezetó źita| jővźlhagyott belső ellenőrzési kézikonyv szerint végzi.

A belső ellenőľzést végzo személy tevékenységét az intézményvezetonek közvetlenül aláľendelve

v égzí,j elentéseit közvetlenül neki küldi meg.

A belső ellenőľzést végző személy tevékenységének tervezése során önállóan jáľ el, ellenőrzési terveit

kockázatelemzésre a|apoz-ła és a soron kívtili ellenőrzések firyelembevételével állítja össze. A külső

szakértő az el|enőrzési pľogramot szakmai megítélésének megfelelően önállóan á||itja össze, mely

vonatkozik az ę||enorzési j elentésre is.

Az iĺténnényvezető biztosítja a belső ellenőr funkcionális fiiggetlenségét, különciseĺ az a|ábbiak

tekintetében:
a) az éves ellenőrzési tęrv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapjźn és soľon kívüli
ellenőrzések firyelembevételével;
b) az ellenőrzési pľogram elkészítése és végrehajtása;

c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása;
d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzésijelentés elkészítése;
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e) a belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőľzési és a nemzetközi, valamint az źi|aĺnhźlztartásért felelos
miniszter źL|ta| kozétett belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadási tevékenységen
kívül más tevékenység végľehajtásába nem vonható be.

A belső ellenőr nem vehet ľészt:
a) a költségvetési szerv operatív működésével kapcsolatos feladatok ellátásában és az intézmény
műkö dé sével kap c so latos dönté s ek me ghozata|äb an;
b) az intézmény végrehajtźsi vagy irányítási tevékcnysćgóbcn;
c) pénztigyi tranzakciók kezdeményezésében v agy jőv tthagyásában ;

d) a belső szabźůyzatok elkészítésében, (kivételt képez a belső ellenorzésľe vonatkozó Kézikönyv
elkészítése);
e) intézkedési terv elkészítésében.

A belső ellenőrzéssel kapcsolatos összeférhetetlenségeket, a belső ellenőr és az ellenőrzöÍtękjogait,
valam int kötelezettségeit a Belső El lenőrzési Kézikönyv tarta|mazza'

A belső ellenőrzés feladata: a belső ellenőrzés feladatait a vonatkoző jogszabályok, valamint
részletesen az intézmény B első Ellenőrzési Kézikönyve r o gzíti.

A belső ellenőrzés tevékenysége kiteľjed az intézmény minden tevékenységéľe, ktilönösen a
költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasmálásának és elszámolásának, va|amint az
e szközö kke l é s forľásokka| v a|ő gazdálko dásn ak a v izs gá|atźlr a.

A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladata:
a) elemezni, vizsgálni és értékelni a belsőkontroll-rendszerek kiépítésének, működésének
jogszabá|yoknak és szabá|yzatok'ĺlak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát,
hatékonyságát és eredményességét;
b) elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőfoľľásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és
gy ar ap ítźsát, valam int az e|szźtmo|ások m e gfe l e lő s é gét, a beszámo lók való di ságát;
c) a vizsgá|t folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat
megfogalmazni a kockázati tényezók, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése,
a szabá|yta|anságok megelőzése, illetve feltárása éľdekében, valamint a költségvetési szerv működése
eredményességének növelése és a belsőkontroll-rendszerek javitźsa, továbbfejlesztése érdekében;
d) nyilvántaľtani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelęntések a|apján megtett intézkedéseket.

A bizonyosstąot adő tevékenységet az a|źhbi ellenőrzési típusok szerint kell ellátni:
a) a szabályszeriĺségi ellenőľzés arra irányul, hogy az adoÍt szervezet vagy szervezeti egység
működése, illetve tevékenysége megfelelően szabá|yozott.e, és érvényesülnek-e a hatályos
j o gszab tůy ok, be l ső szab á|y zatok é s vezető i ľendelkezés ek e l ő írás ai ;

b) a pénzugyi ellenőrzés cé|ja az adott szervezet, program vagy feladat pénzügyi elszámolásainak,
valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyi|vźntartások ellenőľzése;
c) a rendszeľellenőrzés keretében az egyes rendszerek kialakításának, illetve működésének átfogó
v izsgá|atźú kell elvégezni ;
d) a teljesítmény-ellenőrzés cé|ja annak megállapítása, hogy az adott szeÍvezet á|ta| végzett
tevékenységek, programok egy jól körülhatarolható területén a működés, illetve a forrásfelhaszná|ás
gazdasägosan, hatékonyan és eredményesen valósul-e meg;
e) az informatikai ellenőrzés a koltségvetési szervnél működő informatikai rendszeľek
megfelelőségére, megbízhatőságźtra, biztonságára, valamint a ľendszerben tárolt adatok teljességére,
me gfelelősé gér e, szabá|yo sságára és védelméľe irányul.

A belső ellenőr tanácsadó tevékenysége keretében ellátható feladatok lehetnek ki'ilönösen
a) vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatáva|,
ko ckázatának b ec s l é s éve l ;
b) pénzügyi, tárgyi, infoľmatikai és humánerőforľás-kapacitásokkal való ésszerrĺbb és hatékonyabb
gazdálkodásra irányuló tanácsadás;
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c) a vezetóség szakéľtői támogatźtsa a kockázatkezelési és szabá|ýalanságkezelési rendszerek és a
teljesítmény-menedzsment rendszer kialakításáb an, fo|yamatos továbbfej lesztésében;
d) tanácsadás a szęrvezeti struktúľák racionalizźiźtsa, avá|tozásmenedzsment területén;
e) konzultáció és tanácsadás a vezetés részére aszervezęti stľatégia elkészítésében;
f) javaslatok megfogalmazása a költségvetési szeľv működése eredményességének növelése és a belső
kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése éľdekében, a koltségvetési szerv belső szabá|yzatainak
tarta|mtú, szerkezetét i ll etőe n.

Az inténnény felügyeleti ellenőrzését Józsefuáľosi tnkormányzat Polgármesteri Hivatalban miĺködő
Belso Ellen őrzési Iroda biztosítj a.

5.f.6. A helyettesítés rendje

Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy taľtós távolléte nem befolyásolhatja.
A dolgozók távolléte esetén a helyettesítés ľendjének kidolgozása az intézmény vezetőjének' illetve -
fę|hata|mazźsa a|apján _ az á|ta|a megbízott vezetőnek a fe|adata'
A helyettesítéssel kapcsolatos' egyes dolgozókat érintő konkľét fęladatokat a munkakĺjri |eírásokban
kell rögzíteni.

5'2.7. Munkakörok źiadása

Az intézmény dolgozói munkakörének átadásáról illetve átvételéről személyi vźitozás esetén
jegyzőkönyvet kell felvenni.
A munkakor źúadźsáról, átvételéről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az źúadás-átvétel
időpontját, a folyamatban lévő konkľét ügyeket, a jelenlevők a|áírását.
A munkakör átadás-źivételével kapcsolatos e|járás lefolýatrásáról a munkaköľ szeľinti felettes vezetó
gondoskodik.

5.2.8' A JCsGyK műkĺjdésének elvei

A JCsGyK műkĺjdése a jelen Szervezeti és Működési Szabźiyzatban rész|etezettek szerint valósul
meg. Valamennyi egysége működése során köteles az a|ábbi alapelvek betartására.

Nyitottság elve:

A JCsGyK nyitott intézmény, igénybevétele feltételhez nem köthető. Az intézményt egyének,
csoportok, közĺĺsségek vagy köz-,letlenül keresik fel, vagy a területen miĺködő más intézmények
javasolhatják a kapcsolatfelvételt.
A kapcsolatfelvétel történhet a jogszabályban szabá|yozott kötelezettségvállalással is. Az intézmény
jogosult a további segítségnyújtás elől e|zttrkőzni a kliens együttműködésének hiánya esetén.

Az önkéntesség elve:

Az intézmény klienseivel az önkéntesség a|apján alakít ki együttműködést. Működése nem hatósági,
hanem szo|gá|tatő jellegű. Az együttműködés a|apja a klienssel közösen megfogalmazott célok
megvalósítása. Az intézmény munkatársai mindenkor klienseik éľdekeit képviselve tevékenykednek.
Súlyos veszé|yeztetés esetét kivéve az intézmény csak az &intett személy, illetvę törvényes
képviselője hozzźĄtru|ásával jogosult intézkedni. (Súlyos veszé|yeztetés azon állapot, tevékenység,
vagy magatartzs, ame|ynek kĺivetkeztében a kliens, vagy egy másik személy é|etét, testi vagy mentális
épségét közvetlenül és súlyosan fenyegető he|yzet áll elő).
Gyermelĺ/ek veszé|yeztetése, illetve hatósági elrendelés esetén az intézménnyel való együttműködés
kötelezettségként előírható (pl. védelembe vétel, aktív korú szociális segélyezettek, adósságkezelési
szolgáltatás).

A személyiségi jogok védelmének elve:
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Az intézmény munkatáľsainak - a tevékenységük soľán tudomásukra jutott - a kliensek személyiségi
jogait érintő adatok és tények nyi|vántarttlsiĺra és kezelésére a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyi|vántartźtsáról szóló I99f . évi LXVI. tcirvény rendelkezéseinek, valamint a Szociális
Munka Etikai Kódexében foglaltak betartása kötelező. Az iĺltézmény munkatáľsainak e szolgálati
titoktartási kötelezettsé g betartásáta fogadalmat kell tenniük.
Az intézméný felkereső állampolgárok anonimitástlt - kívánság szerint - az intézmény munkatársai
kötelesek megtaľtani.

Az egyenlőség elve:

Az intézmény minden kliens ügyével neÍnÍe' származásra, felekezetre, családi állapotra, korra tekintet
nélkül köteles érdemben foglalkozni, illetve a hatĺáskörébe nem tartoző,vagy azt meghaladó tigyekben
a szükséges felvilágosítást megadni'

5.3. Az intézmény szervezeti egységei közötti kapcsolattaľtás rendje

Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek egymással
szoľos kapcsolatot taľtanak.
Az egytittmtĺködés során a szervęzeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik egy másik
szervezeti egység működési területét ériĺti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségtik
van.
A belső kapcsolattartás rendszeres foľmái a különbĺjző értekezletek, esetmegbeszélések, belső
levelezés stb.

5.4. A kü|ső kapcso|attaľtás ľendje

Az eľedményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény a szakmai szervezetekkel,
társintézményekkel, civil szervezetekkel, gazdá|kodô szervezetekkel egytittmĺĺkĺjdési megállapodást
köthet.
A helyi és országos társintézményekkel folyamatosan kell a kapcsolatot taľtani, szükség
szeľint segíteni kell egymás munkáját.
Fejleszteni kell a kapcsolatot külťoldi társintézményekkel is, melynek fenntaľtása, ápolása és bővítése
állandó feladata az intézménynek,
Az intéznény szoros kapcsolatot tart a kiilönböző szakmai szeľvezetekkel.
A szervezeti egységek vezetói a költségvetési szerv képviseletében a költségvetési szerv egyéb
szabá|yzataibanmeghatáľozottmódon jáľnakel.

5.5. Az intézmény műktidési ľendjét meghatározó dokumentumok

Az intézmény vezetóje belső szabályzatokbaĺ ľendezi a működéséhez, gazdá|kodásához kapcsolódó és
pénzngyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így kiemelten

a) a gazdźtlkodással . íry különösen a kötelezettségvá||a|źs, ellenjegyzés, a szakmai teljesítés
igazo|ása, az érvényesítés, utalványozás gyakoľlásának módjával, eljáľási és dokumentációs
rész|etszabályaival, valamint az ezeket végzó személyek kijelölésének rendjével, és az
adatszo|gá|tatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső eloírásokat, feltételeket,
b) a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásľendet,
c) a belťoldi és kĺ'ilffjldi kiki'ildetések elrendelésével és lebonyolításźwa|, e|szźtmolásával kapcsolatos
kérdéseket,
d) az anyag. és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabá|yozott kérdéseit,
e) a helyiségek és berendezések haszná|atźtra vonatkozó előírásokat,
f) a reprezentációs kiadások felosztásźú, azok teljesítésének és elszámolásának szabá|yait,
g) a gépjármtĺvek igénybevételének és használatának ľendjét,
h) a vezetékes és mobiltelefonok hasznźiatát.
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Đ a közérdekiĺ adatok megismeréséľe irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezóen
kőzzéteendő adatok nyilvánossá gra hozata|ának rendj ét.

5.6. A Szervezeti és Működési Szabá|yzat fiiggeléke tarta|mazza az intézmény belső normáiľa
vonatkozó szab á|y zatait.

6.Z^Ro RENDELKEZÉSEK

A rózsefvdrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Mííködési Szabdlyzatdt
Budapest Fővdros WII. keríilet Jóuefvdrosi onkoľmdnyzat Képviselő-testíilete ....../2013. (WI03.)
szómú hatdrozatóval 2013. augusztus 1, hatdllyal hagłta jóvlÍ.

Budapest, 2013. július'...

Dľ. Kocsĺs Máté
polgáľmesteľ
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Gyermekjőléti Kiizpont

1fó szakmai vezetó

16 fó csal.gondoző

2 fó asszisztens

1 fó fejl.pedagőgus( 20 őra|

pszicho!őgus(15 őra GYÁo
|étszámában)

Összesen: 20 fó

Jőzsefvárosi Családsegító és Gyermekjőléti KÖzpont

Székhely: 1 08 1 Budapest, Népszínház utca f2.

1 fó magasabb vezetö,2 fö vęzętő helyettes( ebbol l fó LÉLEK-Program
szakmai vezetłĺ)

sszesen: 3 fó

Családsegító

Käzpont

1081 Budapest,

Népszínház u. 22'

munkakr!rok:

1 fó szakmai vezetó

18 fó

csa|ádgondozÓ

4 fó szociá|is segító

1 fó tanácsadő

1 fó takarítő

łisszesen: 25 fó

Gazdasági Szervezet

1089 Budapest,

Kóris u. 35.

munkakorok:

1 fó gazdasági vezetó

t f ó gazd.vez. he|yettes

4 fó konyve|ó

1 fó pii. elóadő -pénztáros

1 fó eszkoz-nyiIvántartő-

IeItáros

1 fó takarítő

1 fó gazdasági e|óadÓ

1 fó munkatigyi. tiint. 1 fó
gk.vez. 1 fó kézbesító

iisszesen: 13 fó

Intenzív Családmegtartő

Szolgáltatás

1081 Budapest, Népszínhá z u. 22.

munkakorcik:

2 fó családgondoző

łisszesen: 2 fó

SzMSz l. számri melléklete: szęrvezeti felépítés

Gyermekek Átmeneti
Otthona

L088 Budapest,

Szentkirá|yi u. 1.5.

munkakorcik:

1 fó szakmai vezetó

1 fó neve|ó

5 fó gyermekfe|tigye|ó

1 fó csa|ádgondoző

1 fó pszicho|őgiai

tanácsadő (15 őra

kozpont, 25 őra Áo)
1 fó takarítő konyhai

kisegító

iisszesen: 10 fó

Népkonyha

L089 Budapest, Magdolna u. 49.

munkakorcik:

1 fó szociális segító

2 fó konyhai kisegító

fisszesen: 3 fó

LÉLEK.lrogram

1 fó szakmai vezetó(
(KôzpontnáI jeIezve)

1fó mődszertani mt.

1 fó LÉLEK.Pont
sz.mt.

1 fó LÉLEK Ház sz.mt.

1fó Csksz.sz mt.

5f |.ház mt( porta)

1 fó szoc.assz.

1 fó takarítő

Krízislakások

-1089 Budapest,

Sárkány u' 1.4. fsz.L.

-1083 Budapest,

|||és u. 18. fsz.8.

-1086 Budapest,

Karácsony S. u. 22.1.2f.
-1089 Budapest, Kóris u'

4lat/9.

Lé|ek- Program
Szo|gálati Iakások
20 lakás
( |ásd Szmsz 7'o.)
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Engedélyezettközalka|mazottilétszám85+Zfő
TÁMoP 5.2.5./ 

^ 
pá|yázat 2 fő 2013.09.30 .ig
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Függelék

Az intézmé ny m íí kö d és é t m e g h a tá ľ oző szab á|y zatok

Munkamegosztás és a Felelőságvź.Jlalź.s Rendjét Rögzítő Megállapodás

Ügyrend

Számviteli Politika

Számlarend

Számlattikĺjr

Eszközök és Foľrások Éľtekelesi SzabáIyzata

Leltźrkészitési és LęItározásí Szabá|y zat

PénzkezelésiSzabá|yzat

F ele s l e ge s Y agy oĺúár gyak Has zno sítás ĺĺnak é s S el ej tezé s ének S zab źlly zata

Kĺitelezettségvállalás, IJta|ványozás, Ellenjegyzés,Érvényesítés Rendjének Szabá|yzata

Beszeľzések Lebonyolításanak SzabáIy zata

Anyag és Eszközg azdá|ko dási Szabźiy zat

onkĺiltseg számitási szabźiy zat

CafetériaSzabá|yzat

Iratkezelé s í Szab á|y zat

Adatvédelmi é s Informatikai B i ztons ági S zab á|y zat

Ttĺzvéde lm i S zab áIy zat

Gépj ĺáľmű Üzemelteté si S zab áIy zat

Vagyonvéd elmi S zab áIy zat

Mobiltel efo n Hasznźiati Szab á|y zat

B é|y e gző kezelé s i szab á|y zat

Kulcs és Kódkezelési Szabźiy zat

P á|y áztatási S zab á|y zat

Bizoĺylati Szabá|yzat

B első Kontrollok Szabá"Iy zata

Háziľendek
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