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CZUKKERNE  DR.  PINTER ERZSÉBET 

JEGYZŐ  

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi 

Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi X 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi X 

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi 

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi - 

Határozati iavaslat a bizottság számára:  A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodás és Közterület-hasznosítási 
a Képviselő-testületnek az Bizottság, valamint a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja 

előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
1.1. A  VEKOP  6.2.1-15-2016-00013 Budapest  Józsefváros Magdolna Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Program Lakhatási Programelem LP5 Család- és Lakóház Mentorálás 
alprogram célja a célterület lakóinak egyéni és közösségi fejlesztése, mely az egyéni, csoportos 
valamint a közösségi szociális munka eszközeivel valósul meg.  A  lakóház és családszintű 
fejlesztő munka a lakók egyéni életesélyeit, lehetőségeit és a közösség együttélését támogatja. 

ÉRKEZETT  
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A _settlement"  típusú lakóközösségi program célja a kiválasztott akcióterületen, valamint 
ennek peremvonalán élő lakosság, kiemelten a gyermekek és családtagjaik számára,  2021. 
szeptember 28-ig tartó folyamatos, a lakókörnyezetben megvalósuló közösségi programok 
szervezése és lebonyolítása, amelyek az integrációt, a társadalmi kapcsolatok építését és a 
közösségi felelősségvállalást erősítik.  A  program a kiválasztott akcióterületen, különösen a 
Diószegi utca környékén fog megvalósulni. Cél, hogy a program legalább  250-300  családot 
érjen el. 
A  Józsefvárosi Önkormányzat közbeszerzési pályázatot ír ki a  _settlement"  szociális 
szolgáltatás beszerzésére.  A  program lényeges eleme szociális munkások állandó jelenléte, 
mely úgy valósítható meg,  ha  az érintett házakhoz közel rendelkezésre áll egy helyiség a 
szolgáltatást nyújtó szervezet számára.  A  Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyennekjóleti 
Központtal (továbbiakban: JSzSzGyK), mint a projekt megvalósítójával, közösen megvizsgálva 
a környéken üresen álló önkormányzati helyiségeket, a választás a  1089 Budapest,  Orczy út  41. 
számú épületben található földszint  1.  szám alatti,  35960/0/A/3  hrsz-ú,  48 m2  alapterületű, 
üres, utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiségre esett, amely az ingatlan-
nyilvántartásban egyéb helyiség megnevezéssel szerepel. 

A  program céljainak megvalósítása érdekében a  1089 Budapest,  Orczy út  41.  számú épületben 
található földszint  1.  szám alatti,  35960/0/A/3  hrsz-ú,  48 m2  alapterületű, üres, utcai bejáratú, 
földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség a JSzSzGyK telephelye lesz a fenntartási 
időszakra (a  104060  kormányzati funkciószámú „a gyermekek, fiatalok és családok 
életminőségét javító programok" alaptevékenység feladat-ellátási helyeként).  A  kijelölt 
helyiség alkalmas a JSzSzGyK és a szociális szolgáltatást nyújtó szervezet együttműködésére. 
Az előbbiekben leírtak szükségessé teszik a JSzSzGyK alapító okiratának módosítását. 

1.2. A  JSzSzGyK a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  1997.  évi XXXI. 
törvény (továbbiakban: Gytv.)  40/A.* (2)  bekezdése alapján többek között ellátja a 
gyermekjóléti szolgálatnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. 
törvény (továbbiakban: Szt.)  64.§ (4)  bekezdése szerinti feladatait. Az Szt.  64.  § (I) bekezdése 
értelmében a családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb 
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető 
okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 
céljából nyújtott szolgáltatás. 
Az Szt.  64.§ (4)  bekezdés alapján a családsegítés keretében biztosítani kell 
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 
b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a 
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 
c) a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 
megoldásának elősegítését, 
d) a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést, 
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a 
pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdök, illetve egyéb szociálisan rászorult 
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 
f) a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat, 
g) a Gyvt.  40/A.  §  (2)  bekezdés a) pont  ad)  alpontja szerinti készenléti szolgálatot az Szt.  64.§ 
(1)  bekezdés szerinti személyek számára, 
i) a nagy létszámú intézmények átalakítását követően támogatott lakhatást igénybe vevők 
utánkövetését biztosító esetmenedzseri feladatokat. 

A  családsegítéshez szorosan kapcsolódik az "adománykezelés", ezért indokolt, hogy a nehéz 
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásként  (104042  kormányzati funkciószámú 
_Család és gyermekjóléti szolgáltatások" alaptevékenység keretében) a JSzSzGyK is jogosult 
legyen pénzbeli és természetbeni adományok, közérdekű kötelezettségvállalások fogadására és 
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továbbadására, felhasználására a rászoruló családok javára. Jelenleg ugyanis a Józsefváros 
Közösségeiért Nonprofit Zrt. kizárólagos joggal rendelkezik a szociális gondoskodás körében 
az adományok gyűjtésére, fogadására, osztására. 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló  66/2012.  (XII.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 
21.* (2)-(4)  bekezdései a következőket írják elő: 
(2) Az önkormányzat, a költségvetési szervek pénzbeli adományokat,  1.000,0  e  Ft  feletti 
természetbeni adományokat, valamint értékhatártól függetlenül olyan adományokat, amelyek 
fenntartása, vagy felhasználása költségvetési forrást igényel, a Képviselő-testület előzetes 
engedélyével fogadhatnak el. 
(3) Az önkormányzat, a költségvetési szervek közérdekű kötelezettségvállalásokat a Képviselő-
testület előzetes engedélyével fogadhatnak el. 
(4) A  LÉLEK - Programot érintő valamennyi adomány, közérdekű kötelezettségvállalás 
elfogadására és azok felhasználásáról való döntésre a polgármester jogosult azzal, hogy a tartós 
fenntartási kötelezettséggel járó természetbeni adományok, közérdekű kötelezettségvállalások 
elfogadására a Képviselő-testület jogosult. 

A  Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény  6:589.  § értelmében,  ha  valaki 
kötelezettséget vállal arra, hogy általa meghatározott közérdekű célra ingyenesen vagyoni 
szolgáltatást teljesít, megállapíthatja azokat a feltételeket, amelyek szerint a szolgáltatást a 
meghatározott célra kell fordítani, és kijelölheti azt a személyt, akinek javára a szolgáltatást 
fordítani kell (kötelezettségvállalás közérdekű célra).  A  Vagyonrendelet  6.§ (1)  bekezdés  21. 
pontja alapján adomány olyan pénzbeli vagy vagyoni értékkel rendelkező dolog, amely nem 
minősül közérdekű kötelezettségvállalásnak. 

Mindez szükségessé teszi a Vagyonrendelet  21.§-ának és  3.  mellékletének, valamint a 
JSzSzGyK alapító okiratának ezen okból történő módosítását is, mellyel a Józsefváros 
Közösségeiért Nonprofit Zrt. továbbra is jogosult marad az adományok gyűjtésére, fogadására, 
osztására (cégnyilvántartásban bejegyzett tevékenysége),  de  nem kizárólagos joggal. 

Az alapító okirat módosítás  Magyar  Államkincstár általi törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzése napját követően a JSzSzGyK-nak a szervezeti és működési szabályzatát is 
módosítani kell az alapítói okirat módosítására tekintettel. Emellett szabályzatot kell alkotni az 
adományok, közérdekű kötelezettségvállalások fogadásának, felhasználásának eljárásrendjére 
vonatkozóan is (adományok tárolása, nyilvántartása, az adományozó személyes adatainak 
kezelése stb.). Az adományok, közérdekű kötelezettségvállalások fogadására a  1089 Budapest, 
Kőris utca  35.  szám alatt (Család- és Gyermekjóléti Központban) kerülne sor. 

II.  A  beterjesztés indoka 
A  JSzSzGyK alapító okiratának módosítása a  1089 Budapest,  Orczy út  41.  földszint I. szám 
alatt található  35960/0/A/3  hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség telephelyként történő 
megjelenítése a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs 
Programhoz kapcsolódóan az LP5  „settlement"  típusú lakóközösségi program fenntartási 
időszakára, illetve az adománykezelés alaptevékenységként történő megjelenítése érdekében, 
valamint a Vagyonrendelet módosítása érdekében szükséges, hogy a döntéshozó meghozza 
döntését. 

Ill. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
111.1. A  döntés célja helyiség biztosítása a JSzSzGyK részére a Budapest-Józsefváros 
Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan az LP5 
„settlement"  típusú lakóközösségi program megvalósulása érdekében, oly módon, hogy a 
Budapest  VIII. kerület, Orczy út  41.  számú épületben található földszint  1.  szám alatti, 
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35960/0/A/3  hrsz-fi,  48 m2  alapterületű, üres, utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára 
szolgáló helyiség a JSZSZGYK Új telephelyeként szerepeljen. 

III.2.A döntés célja a Vagyonrendelet, valamint a JSzSzGyK alapító okiratának módosítása 
annak érdekében,  bogy  a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. kizárólagos joga 
megszűnjön az adományok gyűjtésére, fogadására, osztására vonatkozóan, a JSzSzGyK 
jogosulttá váljon a családsegítés keretében a pénzbeli és természetbeni adományok, közérdekű 
kötelezettségvállalások fogadására és felhasználására a Képviselő-testület előzetes engedélye 
nélkül is, amennyiben az adományok, közérdekű kötelezettségvállalások fenntartása, 
felhasználása költségvetési forrást nem igényel. 

A  döntés pénzügyi fedezetet egyik esetben sem igényel. 

IV.  Jogszabályi környezet 
IV.1. A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  (a 
továbbiakban: Mötv.)  107. §-a  alapján  a  helyi önkormányzatot - törvényben meghatározott 
eltérésekkel - megilletik mindazok  a  jogok és terhelik mindazok  a  kötelezettségek, amelyek  a 
tulajdonost megilletik, terhelik.  A  tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról  a  képviselő-
testület rendelkezik.  A  Vagyonrendelet  16.  §  b)  pont  bi)  és bj) alpontja szerint  a  Képviselő-
testület  a  tulajdonosi joggyakorló az önkormányzati költségvetési szerv elhelyezését, valamint 
feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész hasznosításáról szóló döntésre, továbbá az 
ingatlan vagyon ingyenes használatának  a  biztosítása esetében. 
A  Képviselő-testület döntése  a  nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  11.  §  (13) 
bekezdésén, továbbá  a  Vagyonrendelet  31.§ (4)  bekezdésén és  a 45.* (4)  bekezdésén alapul.  A 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  a 
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (XI. 06.) 
Önk. rendelet (továbbiakban: SZMSZ)  6.  sz. melléklet  11.  pontja alapján  a  döntés minősített 
szavazattöbbséget igényel. 

IV.2. A  Képviselő-testület hatásköre és döntése a rendeletmódosítás tekintetében a Mötv.  42.  * 
I. pontján és a Mötv.  50.*-án, továbbá az SZMSZ  28.  *  (1)  bekezdésén alapul, miszerint a 
képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás, melyhez az SZMSZ  6.  sz. 
melléklet  15.  pontja alapján minősített többség szükséges. 
Az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény (a továbbiakban:  AM.) 8.  * (I) bekezdés 
b)  pontja alapján költségvetési szerv alapítására jogosult a helyi önkormányzat, melyről alapító 
okiratban kell rendelkezni. Az  MA. 8/A.  *  (2)  bekezdése alapján az alapító okiratot és annak 
módosítását az alapító szerv adja ki a kincstár által rendszeresített formanyomtatvány 
alkalmazásával. Az alapító okirat kiadására jogosult személy e tevékenységében nem 
helyettesíthető. Az Äht.  9.  § a) pontja szerint,  ha  törvény eltérően nem rendelkezik, a 
költségvetési szerv irányítása a következő hatáskörök gyakorlását jelenti: a költségvetési szerv 
alapítása, átalakítása és megszüntetése, ideértve az alapító okirat és annak módosítása, valamint 
a megszüntető okirat kiadására vonatkozó hatáskör (alapítói jogok) gyakorlását.  A  Mötv.  42.  * 
7.  pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből az intézmény alapítása, átszervezése, 
megszüntetése nem ruházható át, a Mötv.  50.  §-a  es  az SZMSZ  6.  sz. melléklet  15.  pontja 
alapján a döntéshez minősített többség szükséges. 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011.  (XII.31.)  Korn.  rendelet 
13.  §  (1)  bekezdés  c),  e)  es  g) pontjai alapján a költségvetési szerv szervezeti és működési 
szabályzata tartalmazza az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt 
alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek megjelölését; a szervezeti 
felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek - ezen belül a gazdasági szervezet - 
megnevezését, feladatait, a költségvetési szerv szervezeti ábráját; a szervezeti és működési 
szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök 
gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét (ideértve - a költségvetési szerv vezetőjének és 
gazdasági vezetőjének akadályoztatása esetén vagy  ha  a tisztség ideiglenesen nincs betöltve - 
az általános helyettesítés rendjét), az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat. 
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A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság az SZMSZ  7.  mellékletének  3.4.6.  és  3.4.10. 
pontja alapján javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 
A  Mötv.  46.  §  (1)  bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

A  fentiek alapján kérjük az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendelet elfogadását 
és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Rendeletalkotási javaslat! 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló  66/2012.  (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítását. 

Mellékletek:  
Rendelet-tervezet 
1.  sz. melléklet: a JSzSzGyK Alapító okiratát módosító okirat tervezet és az Alapító okirat-

 

tervezet módosításokkal egységes szerkezetben 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2020.  (IX.24.) számú határozata 

a helyiség biztosításról a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan az  LIPS „settlement"  típusú lakóközösségi 

programhoz 

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

1.) a  1089 Budapest  VIII. kerület, Orczy út  41.  számú épületben található földszint I. szám 
alatti,  35960/0/A/3  hrsz-ú,  48 m2  alapterületű, üres, utcai bejáratú, földszinti nem lakás 
céljára szolgáló helyiséget kijelöli a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ új telephelyeként („a gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 
programok" alaptevékenység feladat - ellátási helyeként). 

2.) a  1089 Budapest  VIII. kerület, Orczy út  41.  számú épületben található földszint  1.  szám 
alatti,  35960/0/A/3  hrsz-ú,  48 m2  alapterületű, üres, utcai bejáratú, földszinti nem lakás 
céljára szolgáló helyiséget ingyenes használatba adja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyennekjóléti Központ (székhely:  1081 Budapest,  Népszínház utca  22.;  adószám: 
15791454-2-42;  statisztikai számjele:  15791454-8899-322-01)  részére a Budapest-
Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz 
kapcsolódóan az LP5  „settlement"  típusú lakóközösségi program céljainak megvalósítása 
érdekében a fenntartási időszakra. 

3.) felkéri a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  2.)  pontja szerinti helyiség átadásra a Józsefvárosi 
Szociális Szolgáltató és Gyennekjóléti Központ részére. 

Felelős: I. pont esetében: polgármester,  2-3.  pontok esetében: Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  1.-2.  pontok esetében  2020.  szeptember  24., 3.  pontok esetében:  2020.  október  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
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II. HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2020. (IX. 24.)  számú határozata 

a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának 
módosításáról 

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

1.)  elfogadja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Alapító okiratát 
módosító okiratot és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát, a 
határozat  1.  mellékletében foglalt tartalommal, melyek a  Magyar  Államkincstár által 
történő törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával lépnek hatályba. 

2.  ) felhatalmazza a polgármestert a határozat I. pontjában meghatározott Alapító okiratot 
módosító dokumentum aláírására és a  Magyar  Államkincstár esetleges hiánypótlási 
felszólításának teljesítésére azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozattal nem 
lehet ellentétes és az Alapító okiratot lényegi— helyreigazítási kérdésnek nem minősülő-
kérdésekben nem módosíthatja. 

3.) felkéri a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét, 
hogy készítse el az intézmény szervezeti és működési szabályzatának módosítását a 
határozat I. pontjában foglaltakra tekintettel és fenntartói jóváhagyás céljából terjessze a 
Képviselő-testület elé a novemberi rendes ülésre. 

4.) felkéri a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét, 
hogy készítsen szabályzatot (eljárásrendet) az adományok (közérdekű 
kötelezettségvállalások) fogadásának és felhasználásának részletszabályairól és erről 
tájékoztassa a Képviselő-testületet a novemberi rendes ülésen. 

Felelős:  1-2.  pontok esetében: polgármester,  3-4.  pontok esetében: Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyennekjóléti Központ megbízott intézményvezetője 
Határidő:  1.  pont esetében:  2020.  szeptember  24., 2.  pont esetében:  2020.  október  31., 3-4. 
pontok esetében: novemberi rendes Képviselő-testületi ülés. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyennekjóléti Központ. 

Budapest, 2020.  szeptember  9. 

( ( 
Szili-Darók Ildikó 

alpolgármester 

 

Pikó  Andras 
polgármester 

Törve yességi ellenőrzés: 

 

  

Czukkerné dr. Pinter  Erzsébet 
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JSZSZGYK-A gyermekek, fiatalok és 
családok életminőségét javító 
programok 

1089 Budapest,  Orczy út  41.  földszint  1." 
„53 

határozat I. melléklete 

Okirat száma: M /2020. 

Módosító okirat 
A  Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ  Budapest  Főváros 
VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által  2020.  február  12.  napján kiadott, 
A188/2019.  számú alapító okiratát az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. 
törvény  8/A.  §-a alapján - a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testülete /2020.  (IX.24.) számú határozatára 
figyelemmel -a következők szerint módosítom: 

1.Az alapító okirat  1.2.2.  pontjába foglalt táblázat a következő  53.  sorral egészül ki: 

2. Az alapító okirat  4.3.  alpontja a következő francia bekezdéssel egészül ki: 

„- az Szt.  64.  §  (4)  bekezdés  f)  pontja alapján a családsegítés keretében a nehéz 
élethelyzetben élő családok segítése céljából felajánlott adományok (közérdekű 
kötelezettségvállalások) fogadása, felhasználása a rászoruló családok javára." 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Budapest,  „időbélyegző szerint" 

P.H. 

Pikó András 
polgármester 



Okirat száma:  A /2020. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. A  költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

A  költségvetési szerv 

1.1.1.  megnevezése: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 

1.1.2.  rövidített neve: JSzSzGyK 

1.2. A  költségvetési szerv 

1.2.1.  székhelye:  1081 Budapest,  Népszínház utca  22. 

1.2.2.  tele hel  ei: 

 

telephely megnevezése telephely címe 

1 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ - Család- és 
Gyermekjóléti Központ 

1089 Budapest,  Kőris utca  35. 

2 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ - Gazdasági 
Szervezet 

1089 Budapest,  Kőris utca  35. 

3 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ - Gyermekek 
Átmeneti Otthona 

1088 Budapest,  Szentkirályi utca  15.  L  em. 

4 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ - Családok 
Átmeneti Otthona 

1086 Budapest,  Koszorú utca  14-16. 

5 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ - Családok 
Átmeneti Otthona 

1082 Budapest,  Kisfaludy utca  5.  földszint  4. 

6 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ - Családok 
Átmeneti Otthona - külső férőhely 

1089 Budapest,  Sárkány utca  14.  földszint  1. 

7 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ - Családok 
Átmeneti Otthona - külső férőhely 

1086 Budapest,  Karácsony Sándor utca  22.1.22. 

8 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ - Családok 
Átmeneti Otthona - külső férőhely 

1089 Budapest,  Kőris utca  4/a. 1.9. 

9 

 

1086 Budapest,  Magdolna utca  43.  földszint  3. 
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1086 Budapest,  Magdolna utca  43.  földszint  XIV. 

11 JSzSzGyK-Házi segítségnyújtás és 
Szociális étkeztetés 

1089 Budapest,  Orczy út  41. 

12 Ezüstfenyő Gondozóház 1087 Budapest,  Kerepes.  út  29/a. 
13 Ciklámen Idősek Klubja 1081 Budapest,  II.  Janos  Pál papa tér  17. 
14 Víg Otthon Idősek Klubja 1084 Budapest,  Víg utca  18. 
15 Őszikék Idősek Klubja 1082 Budapest,  Baross utca  109. 
16 Reménysugár Idősek Klubja 1084 Budapest,  Mátyás tér  4. 
17 Napraforgó Idősek Klubja 1089 Budapest,  Delej utca  34. 

18 Mátyás  Klub 1084 Budapest,  Mátyás tér  12. 
19 Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 1082 Budapest,  Kis Stáció utca  11. 
20 

 

1084 Budapest,  Déri Miksa utca  3.  földszint  4. 
21 

 

1086 Budapest,  Koszorn  utca  4-6. 
22 

 

1086 Budapest,  Szerdahelyi utca  5. 

23 

 

1086 Budapest, Bauer  Sándor utca  9-11.  földszint 
1. 

24 

 

1084 Budapest,  József utca  57.  földszint  2. 
25 

 

1084 Budapest,  József utca  59.  földszint  4. 
26 

 

1081 Budapest,  Vay Ádám utca  4.1.22. 
27 

 

1081 Budapest,  Vay Ádám utca  6.  földszint  9. 
28 

 

1084 Budapest,  Nagy Fuvaros utca  26.1.21. 
29 

 

1089 Budapest,  Kőris utca  4/A.  földszint  1. 
30 

 

1089 Budapest,  Kőris utca  11.  földszint  13. 
31 

 

1082 Budapest,  Kisfaludy utca  10-12.1.18. 
32 

 

1086 Budapest,  Lujza utca  34.  félemelet  16. 
33 

 

1086 Budapest  Dobozi utca  17.1.20. 
34 

 

1089 Budapest,  Dugonics utca  14.  félemelet  1. 
35 

 

1089 Budapest,  Dugonics utca  16.1.17. 
36 

 

1089 Budapest,  Kálvária utca  10/B.1.18. 
37 

 

1089 Budapest,  Kálvária utca  26.  földszint  9. 
38 

 

1086 Budapest,  Magdolna utca  12.  földszint  2. 
39 

 

1086 Budapest,  Magdolna utca  41.  földszint  4. 
40 

 

1083 Budapest,  Tömő utca  23/B.  földszint  6. 
41 

 

1083 Budapest,  Tömő utca  56.  földszint  19. 
42 

 

1083 Budapest,  Tömő utca  60.  földszint  14. 

43 

 

1081 Budapest,  II. János Pál pápa tér  4. 

44 

 

1083 Budapest,  Losonci tér  1. 

45 

 

1084 Budapest,  Német utca  14. 

46 

 

1089 Budapest,  Vajda Péter utca  25-31. 

47 

 

1086 Budapest, Bauer  Sándor utca  6-8. 

48 

 

1085 Budapest,  Somogyi Béla utca  9-15. 

49 

 

1084 Budapest,  Tolnai Lajos utca  11-15. 

50 

 

1086 Budapest, Danko  utca  16.  földszint 



51 

 

1086 Budapest  Dobozi utca  23.  földszint 

52 

 

1086 Budapest,  Szerdahelyi utca  13.  földszint 

53 JSZSZGYK-A gyermekek, fiatalok és 
családok életminőségét javító 
programok 

1089 Budapest,  Orczy  fit 41.  földszinti. 

2. A  költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A  költségvetési szerv alapításának dátuma:  2011.  május  01. 
2.2. A  költsé vetési szerv ioaelőd költsé vetési szervének 

 

megnevezése székhelye 

1 Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat 1081 Budapest,  Népszínház utca  22. 

2 
Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat 
Gyermekek Átmeneti Otthona 

1089 Budapest,  Kőris utca  35. 

3 
Józsefvárosi Szociális Intézmények 
Gazdasági Hivatala 

1089 Budapest,  Kőris utca  35. 

4 „Őszirózsa" Gondozó Szolgálat 1089 Budapest,  Orczy út  41. 

 

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest  Baross utca  84. 

3. A  költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A  költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1.  megnevezése:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

3.1.2.  székhelye:  1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 

3.2. A  költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

3.2.2.  székhelye:  1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 

4. A  költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A  költségvetési szerv közfeladata: 

Józsefváros közigazgatási területén 

A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv)  23.  §  (5)  bekezdés  11.  pontjában foglaltak szerint köteles 
gondoskodni a szociális alapellátásról. 

A  szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt)  86.  §  (1)  bekezdés e) pontja szerinti személyes gondoskodást 
nyújtó szociális alapszolgáltatások- különös tekintettel családsegítés.  A 86.  §  (2) 
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bekezdés  d)  pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapszolgáltatásokat és szociális szakosított ellátást lát el, továbbá az Szt  65.  §  (1) 
bekezdésében meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtást önként vállalt 
feladatként biztosítja. 

A  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  1997.  évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt)  94.  §  (3)  bekezdés  c)  pontja alapján személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat (gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 
otthona) lát el. 

Józsefváros közigazgatási területén kívül  

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
76/2017. (111.09.)  számú határozata alapján határozott időre  2017.  május  01.  napjától 
2022.  december  31.  napjáig megkötött ellátási szerződés szerint a Belváros-Lipótváros 
Budapest  Főváros V. kerület Önkormányzat közigazgatási területe, személyes 
gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás, gyermekek átmeneti 
gondozása - azon belül gyermekek átmeneti otthona  1  férőhely tekintetében, valamint 
a szabad férőhelyek terhére további V. kerületi gyermek fogadása. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
76/2017. (111.09.)  számú határozata alapján határozott időre  2017.  november  01. 
napjától  2022.  december  31.  napjáig megkötött ellátási szerződés szerint a  Budapest 
Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat közigazgatási területe, személyes 
gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás, gyermekek átmeneti 
gondozása - azon belül gyermekek átmeneti otthona  1  férőhely tekintetében, valamint 
a szabad férőhelyek terhére további VI. kerületi gyermek fogadása. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
99/2014. (V.14.)  számú határozata alapján határozatlan időre  2014.  június  01.  napjától 
megkötött ellátási szerződés szerint a  Budapest  Főváros II. kerületi Önkormányzat 
közigazgatási területe, személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 
alapellátás, gyermekek átmeneti gondozása - azon belül gyermekek átmeneti otthona  1 
férőhely tekintetében, valamint a szabad férőhelyek terhére további II. kerületi 
gyermek fogadása. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
309/2006.  (VI.29.) számú határozata alapján határozatlan időre  2006.  január  01. 
napjától megkötött ellátási szerződés szerint a  Budapest  Főváros II. kerületi 
Önkormányzat közigazgatási területe, személyes gondoskodás keretébe tartozó 
szociális alapellátás, nappali ellátás - azon belül fogyatékos illetve autista személyek 
nappali ellátása biztosítása  1  férőhely tekintetében. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
373/2011.  (IX.15.) számú határozata, valamint a  386/2013. (X.16.)  számú határozata 
alapján határozatlan időre  2011.  október  01.  napjától  2  fő,  2014.  január  01.  napjától 
további  1  fő tekintetében megkötött ellátási szerződés szerint a  Budapest  Főváros  IX. 
kerület Ferencvárosi Önkormányzat közigazgatási területe, személyes gondoskodás 
keretébe tartozó szociális alapellátás, nappali ellátás - azon belül fogyatékos illetve 
autista személyek nappali ellátása biztosítása. 

Az óvodák és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék esetében, mint önkormányzati 
fenntartású intézmények, gazdálkodási feladatok ellátása. 

A  VIII. kerület területén található köznevelési intézmények esetén közétkeztetés 
biztosítása állami és önkormányzati fenntartású intézményekben.
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Önkormányzati fenntartású intézmények: 

• Napraforgó Egyesített Óvoda 

 

• Napraforgó Egyesített Óvoda Gyerek-Virág Tagóvodája 

• Napraforgó Egyesített Óvoda Virágkoszorú Tagóvodája 

• Napraforgó Egyesített Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája 

• Napraforgó Egyesített Óvoda Katica Tagóvodája 

• Napraforgó Egyesített Óvoda Kincskereső Tagóvodája 

• Napraforgó Egyesített Óvoda Mesepalota Tagóvodája 

• Napraforgó Egyesített Óvoda Csodasziget Tagóvodája 

• Napraforgó Egyesített Óvoda Napsugár Tagóvodája 

• Napraforgó Egyesített Óvoda Pitypang Tagóvodája 

• Napraforgó Egyesített Óvoda Százszorszép Tagóvodája 

• Napraforgó Egyesített Óvoda TÁ-TI-KA  Tagóvodája 

• Napraforgó Egyesített Óvoda Várunk Rád Tagóvodája 

A  felelősségvállalás és az egymás közötti munkamegosztás rendjét együttműködési 
megállapodás szabályozza. 

Állami fenntartású köznevelési intézmények: 

• Deák Diák Általános Iskola 

• Losonci Téri Általános Iskola 

• Budapest  VIII. Kerületi Németh László Általános Iskola 

• Molnar  Ferenc  Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

• Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 

• Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium 

• Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola 

4.2. A  költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

4.3. A  költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A  Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény, 
valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  1997.  évi 
XXXI. törvényben meghatározott alapellátások és szakosított ellátások egyes 
formáit biztosítja. 

Időskorú és demens személyek nappali valamint, átmeneti ellátása, szociális 
étkeztetés biztosítása, többletfeladatként népkonyha működtetése. Az egyének 
es  családok szociális és mentálhigiénés ellátása, a családi rendszer működési 
zavarainak megelőzése, a kialakult problémák megoldása. 



Szenvedélybetegek, fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása. 

Hajléktalan személyek részére lakhatás segítése. 

Gyermekvédelmi alapellátás keretében biztosítja a gyermekek testi, értelmi, 
érzelmi, és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének 
elősegítését, a veszélyeztetettség megszüntetését, a gyermekek családjából 
történő kiemelésének megelőzését. Gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása, 
gyermekek átmeneti ellátása. 

A  háztartási költségvetéssel, házassággal és családdal, a hitelfelvétellel és az 
adósságkezeléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás 

Az intézmény feladata a közfeladatot ellátó köznevelési intézményeknél a 
közétkeztetés ellátása, a pénzügyi-számviteli- gazdálkodási-tervezési feladatok 
ellátása. 

Az alábbi VIII. kerület területén található önkormányzati fenntartású köznevelési 
intézmények esetében étkeztetés biztosítása. 

Napraforgó Egyesített Óvoda 1084 Budapest,  Tolnai Lajos utca  7-9. 

Napraforgó Egyesített Óvoda Csodasziget 
Tagóvodája 

1083 Budapest,  Tömő utca  38/A. 

Napraforgó Egyesített Óvoda Gyerek-Virág 
Tagóvodája 

1082 Budapest,  Baross utca  111/b. 

Napraforgó Egyesített Óvoda Hétszínvirág 
Tagóvodája 

1081 Budapest,  Kun utca  3. 

Napraforgó Egyesített Óvoda Katica 
Tagóvodája 

1089 Budapest,  Vajda Péter utca  37. 

Napraforgó Egyesített Óvoda Kincskereső 
Tagóvodája 

1089 Budapest,  Bláthy Ottó utca  35. 

Napraforgó Egyesített Óvoda Mesepalota 
Tagóvodája 

1085 Budapest,  Somogyi Béla utca  9-15. 

Napraforgó Egyesített Óvoda Napsugár 
Tagóvodája 

1086 Budapest,  Dankó utca  31. 

Napraforgó Egyesített Óvoda Pitypang 
Tagóvodája 

1087 Budapest,  Százados  fit 12-14. 

Napraforgó Egyesített Óvoda Százszorszép 
Tagóvodája 

1086 Budapest,  Szűz utca  2. 

Napraforgó Egyesített Óvoda TÁ-TI-KA 
Tagóvodája 

1088 Budapest,  Rákóczi  tit 15. 

Napraforgó Egyesített Óvoda Várunk Rád 
Tagóvodája 

1086 Budapest,  Csobánc utca S. 

Napraforgó Egyesített Óvoda Virágkoszorú 
Tagóvodája 

1083 Budapest,  Baross utca  91. 

- az Szt.  64.  §  (4)  bekezdés  f)  pontja alapján a családsegítés keretében a nehéz 
élethelyzetben élő családok segítése céljából felajánlott adományok (közérdekű 
kötelezettségvállalások) fogadása, felhasználása a rászoruló családok javára. 
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4.4. A  költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üze-
meltetési, egyéb szolgáltatások 

2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

3 041232 Start-  munka program - Téli közfoglalkoztatás 

4 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

5 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

8 101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása 

9 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

10 102025 Időskorúak átmeneti ellátása 

11 102026 Demens betegek átmeneti ellátása 

12 102031 Idősek nappali ellátása 

13 102032 Demens betegek nappali ellátása 

14 104012 átmeneti ellátása _Gyermekek 

15 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

16 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

17 104043 Család és gyermekjóléti központ 

18 104060 A  gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 
programok 

19 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

20 107050 Szociális étkeztetés népkonyhán 

21 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

22 107052 Házi segítségnyújtás 

23 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

24 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes 
ellátása és támogatása 

4.5. A  költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közigazgatási területe. 

5. A  költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A  költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A  költségvetési szerv vezetőjét a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján bízza meg határozott, legfeljebb  5 
éves időtartamra, menti fel vagy megbízását visszavonja a közalkal zottak 
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jogállásáról szóló  1992.  évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló  1992.  évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló  257/2000.  (XII.26.) Korm. 
rendelet szerint, az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXX1X. törvény  41.  §  (7)  bekezdése,  67.  §  (1) 
bekezdés g) pontja alapján a Polgármester gyakorolja. 

A  költségvetési szerv gazdasági vezetőjének megbízási rendje: 

A  költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése, vagy megbízása, 
felmentése, vagy a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása a 
polgármester hatáskörébe tartozik.  A  gazdasági vezető felett az egyéb munkáltatói 
jogokat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője 
gyakorolja. 

5.2. A  költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

Foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 

közalkalmazotti jogviszony 1992.  évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló  1992.  évi XXXIII. törvénynek a szociális, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 
történő végrehajtásáról szóló  257/2000. (X11.26.)  Korm. 
rendelet szerint 

2 megbízási jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény 
3 munkaviszony a munka törvénykönyyről szóló  2012.  évi I. törvén 

»IT) 
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A  kihirdetés módja: kifüggesztés 
A  kihirdetés napja:  2020.  szeptember ...... 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2020.  (IX.24.) önkormányzati rendelete 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló  66/2012.  (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Alaptörvény  32.  cikke (I) bekezdésének a) és e) pontjában és a  32.  cikke  (2)  bekezdésében, a 
helyi önkormányzatok  es  szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló  1991.  évi XX. törvény  138.  §  (1) 
bekezdés  j.)  pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. 
törvény  107.  §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1.* A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló  66/2012.  (XII.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
21.§-a  a következő  (6)  bekezdéssel egészül ki: 
„(6) A  Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ a családsegítés keretében 
a nehéz élethelyzetben élő családok segítése céljából felajánlott pénzbeli és természetbeni 
adományokat, közérdekű kötelezettségvállalásokat a Képviselő-testület előzetes engedélye 
nélkül jogosult elfogadni, felhasználni, amennyiben azok fenntartása, felhasználása 
költségvetési forrást nem igényel." 

2.* A  Rendelet  3.  melléklete az  1.  melléklet szerint módosul. 

3.§  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Budapest, 2020.  szeptember ..... 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet Pikó András 
jegyző polgármester 



I, melléklet a  ....72020. (1X.24.)  önkormányzati rendelethez 

A  Rendelet  3.  sz. melléklet  5.  pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

Szociális gondoskodás körében az alábbiak tekintetében: 

a) foglalkozás elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátása 

b) iskolai felkészítés, tanfolyamok 

c) tanodai program működtetése 

Feladatellátást végzi: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt." 



INDOKOLÁS 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló  66/2012.  (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló  ..../2020.  (IX.24.) önkormányzati rendelethez 

Általános indokolás 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló  66/2012.  (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítását az indokolja, hogy 
a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény  64.§ (4)  bekezdése alapján családsegítés 
keretében a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatás részeként adományokat, 
közérdekű kötelezettségvállalásokat fogadhasson, hogy azokat továbbadhassa, 
felhasználhassa a rászoruló családok javára. 

Részletes indokolás 

az  1.  §-hoz 

A  Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ a Képviselő-testület előzetes 
engedélye nélkül is fogadhatja, felhasználhatja a nehéz élethelyzetben élő családok segítése 
céljából felajánlott pénzbeli és természetbeni adományokat, közérdekű 
kötelezettségvállalásokat, amennyiben azok fenntartása, felhasználása költségvetési forrást 
nem igényel. 

a  2.  §-hoz 

A  Rendelet  3.  mellékletének  5.  pontja módosításra kerül, hogy a Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. ne kizárólagos joggal lássa el az adományok gyűjtését, fogadását, osztását, és 
Így a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ is jogosulttá váljon az 
adományok, közérdekű kötelezettségvállalások fogadására, felhasználására. 

a3.  §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

Állásfoglalás az indokolás közzétételéről 

A  jogalkotásról szóló  2010.  évi CXXX. törvény  18.§ (1)  bekezdése alapján a jogalkotó 
álláspontja az, hogy az indokolás közzétehető. 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló  66/2012.  (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló  ..../2020.  (IX.24.) önkormányzati rendelethez 

I. Társadalmi hatások 
Az elsődleges cél, hogy a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény  64.§ (4)  bekezdése 
alapján a családsegítés keretében a nehéz helyzetű családokat segítő szolgáltatás részeként 
pénzbeli és természetbeni adományokat, közérdekű kötelezettségvállalásokat fogadhasson, 
hogy azokat továbbadhassa, felhasználhassa a rászoruló családok javára. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 
A  rendelet megalkotásának gazdasági, költségvetési hatása nincs. 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 
A  rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi 
következménye nincs. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A  rendelet megalkotásával az adminisztrációs terhek növekedése az adománykezeléssel 
összefüggésben várható. 

5. A  jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
Indokolttá vált a rendelet módosítása, hogy a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
kizárólagos joga megszűnjön az adományok gyűjtésére, fogadására, osztására vonatkozóan, 
ezáltal a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ is jogosult legyen 
adományok, közérdekű kötelezettségvállalások fogadására, felhasználására, mindezekre a 
képviselő-testület engedélye nélkül is, amennyiben azok fenntartása, felhasználása 
költségvetési forrást nem igényel.  A  családsegítéshez ugyanis szorosan kapcsolódik az 
adománykezelés, az adományokkal, közérdekű kötelezettségvállalásokkal a nehéz 
élethelyzetben élő családokat kívánja segíteni a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ. 

6. A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 



.mdapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

66/2012.  (XII.13.) önkormányzati rendelete 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2020.  (IX.24.) önkormányzati rendelete 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 

66/2012.  (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

1.  §  (1)  Az önkormányzat részére juttatott adományok, 
özérdekű kötelezettségvállalások elkülönített el számolás 
dellett kizárólag arra a célra használhatók fel, amelyre azt az 
'dományozó, kötelezettségvállaló juttatta. 

2) Az önkormányzat, a költségvetési szervek pénzbeli 
dományokat,  1.000,0  e  Ft  feletti természetbeni adományokat, 
alamint értékhatártól függetlenül olyan adományokat, amelyek 
:OE•nntartása, vagy felhasználása költségvetési forrást igényel, a 
.épviselő-testület előzetes engedélyével fogadhatnak el. 

3) Az önkormányzat, a költségvetési szervek közérdekű 
ótelezettségvállalásokat a Képviselő-testület előzetes 

'dgedélyével fogadhatnak el. 

I) A  LÉLEK-Programot érintő valamennyi adomány, 
.Iizérdekű kötelezettségvállalás elfogadására  es  azok 
dhasználásáról való döntésre a polgármester jogosult azzal, 
agy a tartós fenntartási kötelezettséggel járó természetbeni 
lományok, közérdekű kötelezettségvállalások elfogadására a 
épviselő-testület jogosult. 

5) A  polgármester az Önkormányzat öröklése vagy a 
•agyon javára történő lemondás esetén dönt az öröklés és a 
• mondással érintett vagyon elfogadásáról, elfogadás esetén 
itézkedik annak átvételéről. 

21.  §  (1)  Az önkormányzat részére juttatott adományok, 
közérdekű kötelezettségvállalások elkülönített elszámolás 
mellett kizárólag arra a célra használhatók fel, amelyre azt az 
adományozó, kötelezettségvállaló juttatta. 

(2) Az önkormányzat, a költségvetési szervek pénzbeli 
adományokat,1.000,0 e  Ft  feletti természetbeni adományokat, 
valamint értékhatártól függetlenül olyan adományokat, 
amelyek fenntartása, vagy felhasználása költségvetési forrást 
igényel, a Képviselő-testület előzetes engedélyével 
fogadhatnak el. 

(3) Az önkormányzat, a költségvetési szervek közérdekű 
kötelezettségvállalásokat a Képviselő-testület előzetes 
engedélyével fogadhatnak el. 

(4) A  LÉLEK-Programot érintő valamennyi adomány, 
közérdekű kötelezettségvállalás elfogadására és azok 
felhasználásáról való döntésre a polgármester jogosult azzal, 
hogy a tartós fenntartási kötelezettséggel járó természetbeni 
adományok, közérdekű kötelezettségvállalások elfogadására 
a Képviselő-testület jogosult. 

(5) A  polgármester az Önkormányzat öröklése vagy a 
vagyon javára történő lemondás esetén dönt az öröklés és a 
lemondással érintett vagyon elfogadásáról, elfogadás esetén 
intézkedik annak átvételéről. 

(6) A  Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ a családsegítés keretében a nehéz élethelyzetben 

családok segítése céljából felajánlott pénzbeli és 
természetbeni adományokat, közérdekű 
kötelezettségvállalásokat a Képviselőttestület előzetes 
engedélye nélkül jogosult elfogadni, felhasználni, 
amennyiben azok fenntartása, felhasználása költségvetési 
forrást nem igényel. 



3.  melléklet a  66/2012. (X11.13.)  önkormányzati rendelethez I. melléklet a  ../2020.  (IX.24.) önkormányzati rendelethez 

5. Szociális gondoskodás körében az alábbiak 
ekintetében: 

adományok gyűjtése, fogadása, osztása 

OE) foglalkozás elősegítésével kapcsolatos feladatok 
ilátása 

iskolai felkészítés, tanfolyamok 

tanodai program működtetése 

'eladatellátást végzi: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit 
:rt. 

A  Rendelet  3.  sz. melléklet  5.  pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

5.  Szociális gondoskodás körében az alábbiak 
tekintetében: 

a) foglalkozás elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátása 

Q) iskolai felkészítés, tanfolyamok 

tanodai program működtetése 

Feladatellátást végzi: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit 
Zrt. 
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