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188/2019. (XII.19.) 

 
 

 

188/2019. (XII.19.) sz. KT határozat 

 

a Palotanegyedben Idősek Klubjával kapcsolatos döntések meghozataláról 

 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  a) a 73/2019. (IV.30.). számú határozatát visszavonja, ezért  

b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett 

álláshelyeinek számát – kötelező feladat – 4 álláshellyel (1 fő klubkoordinátor, 2 fő 

gondozó/ápoló, 1 fő intézményi takarító és konyhai kisegítő) csökkenti 2020. január 1. 

napjától, így az engedélyezett álláshelyek számát 2020. január 1. napjától 245 álláshelyben 

határozza meg, 

c) az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási    

kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatát 19.100,0 e Ft-tal 

csökkenti és ugyan ezen összeggel a kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalék/fejlesztési 

céltartalék előirányzatát megemeli, valamint az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező 

feladat - finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása 

előirányzatát 6.383,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg ugyan ezen összeggel a 11107-01 

cím cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatát 

megemeli, 

d) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 címen belül – 

kötelező feladaton belül – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi 

támogatás előirányzatát 6.383,0 e Ft-tal, a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, 

irányítószervi támogatás előirányzatát 19.100,0 e Ft-tal csökkenti, valamint a dologi kiadások 

előirányzatát 6.383,0 e Ft-tal, a beruházások előirányzatát 19.100,0 e Ft-tal csökkenti, 

e) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy tegyen javaslatot a 

Palotanegyedben egy 25 férőhelyes, illetve 50 férőhelyes Idősek Klub létrehozására szolgáló 

helyiségre. 
 

2.  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. 
 

3.  felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. 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. 
 

4. a) felkéri a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét, 

hogy fenntartói jóváhagyás céljából készítse el az intézmény szakmai programját, és terjessze 

az illetékes bizottság elé. 
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b) felkéri a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét, 

hogy fenntartói jóváhagyás céljából készítse el az intézmény szervezeti és működési 

szabályzatát és jóváhagyás céljából terjessze a Képviselő-testület elé. 

5. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. c)-d) pontban foglaltakat a 2019. évi költségvetés 

következő módosításánál vegye figyelembe. 

 

6.  felkéri a polgármestert vizsgálja meg a Budapest VIII., Vas u. 14. szám alatti helyiség 

kiválasztásának körülményeit és a vizsgálat eredményét terjessze a Képviselő-testület elé. 
 

Felelős: 1. a)-d), 2-3. és 5. pont esetében: polgármester, 1. e) pont esetében: Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ Zrt., 4. pont esetében: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 

Gyermekjóléti Központ vezetője 

Határidő: 1. a), c), d), 5. pont esetében: 2019. december 19., 1. b) pont esetében: 2020. január 

1., 1. e) és 4. b) pont esetében:, 2. pont esetében: a törzskönyvi bejegyzés napja, 3. pont 

esetében: 2019. december 20., 4. a) pont esetében: 2020. január 30. ; 6. pont esetében: 2020. 

januári Képviselő-testületi ülés 

 

A 188/2019. (XII.19.) számú határozat mellékletét a kivonat melléklete tartalmazza. 

 
 

 


