
Jegyzőkönyv 2/1. számú melléklet

„ŐSZIRÓZSA” GONDOZÓ SZOLGÁLAT
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK

MÓDOSÍTÓ OKIRATA

A Budapest  Főváros  VIII.  Kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  a  10.  §  (1)  bekezdés  g)  pontja,  az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről 
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján az alábbi módosító okiratot adja ki. 

Az alapító okirat 1. pontjának alábbi szövegrésze törlésre kerül:

Alaptevékenysége 2009. december 31. napjáig:

Szakágazat 
SZJ száma: 889900 szakágazat megnevezése: M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Szakfeladat
SZJ száma: 85323-3 szakfeladat megnevezése: házi segítségnyújtás 

A házi  segítségnyújtás  olyan gondozási  forma,  amely keretében gondoskodnak azokról  az  
időskorú személyekről,  akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és  
róluk  nem  gondoskodnak,  azokról  a  pszichiátriai  betegekről,  fogyatékos  személyekről  
valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos  
feladataik  ellátásában  segítséget  igényelnek,  de  egyébként  önmaguk  ellátására  képesek,  
azokról  az  egészségi  állapotuk  miatt  rászoruló  személyekről,  akik  ezt  az  ellátási  formát  
igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak.
A  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  a  saját  otthonukban  élő,  egészségi  állapotuk  és  
szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú, valamint fogyatékos személyek részére nyújtott  
ellátás.  Segítségével  fenntarthatók  a  biztonságos  életvitel  feltételei,  krízishelyzetben  
lehetőséget  nyújt  az  ellátást  igénybevevő  személynél  történő  gyors  megjelenésre  és  
segítségnyújtásra. 

Szakfeladat
SZJ száma: 85325-5 szakfeladat megnevezése: szociális étkeztetés

A szociális étkeztetés olyan gondozási forma, melynek keretében legalább napi egyszeri meleg  
étkezésről  gondoskodnak  azon  személyekről,  akik  önmagukról  tartósan  vagy  átmeneti  
jelleggel  nem képesek  gondoskodni.  Különös tekintettel  az  életkoruk,  egészségi  állapotuk,  
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt  
segítségre szoruló személyekre.
Férőhelyszám: 500 fő
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Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
Időskorúak gondozóháza: 

Átmeneti elhelyezést nyújt azon időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg  
személyek számára, akik önmagukról betegségük vagy más okból otthonukban időlegesen  
nem képesek gondoskodni.
Férőhelyszám: 21 fő

Szakágazat 
SZJ száma: 879060 szakágazat megnevezése: Egyéb bentlakásos ellátás 

Szakfeladat
SZJ száma: 85318-1 szakfeladat megnevezése: átmeneti elhelyezést biztosító ellátás 
Nappali ellátás
Nappali ellátás időskorúak részére

A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak  
napközbeni gondozására szolgál.
Összes férőhelyszám: 300 fő

Nappali ellátás szenvedélybeteg személyek részére

A szenvedélybetegséggel küzdő személyek napközbeni ellátását, gondozását végzi.
Férőhelyszám: 50 fő

Nappali ellátás fogyatékos személyek részére 

A  3.  életévüket  betöltött,  önkiszolgálásra  részben  képes  fogyatékosok  napközbeni  
gondozására,  foglalkoztatására  és  nevelésére  szolgáló,  a  közoktatás  körébe  nem  tartozó  
ellátás.
Férőhelyszám: 20 fő

Szakágazat 
SZJ száma: 881000 szakágazat megnevezése: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása  
bentlakás nélkül

Szakfeladat
SZJ száma: 85326-6 szakfeladat megnevezése: nappali szociális ellátás 

Az alapító okirat 1. pontjának alábbi szövegrésze helyébe:

Alaptevékenysége 2010. január 01. napjától:

az alábbi szöveg lép:

Alaptevékenysége:

2



Az alapító okirat 1. pontjában a szakfeladatok az alábbiakkal egészülnek ki:

Szakfeladat                                        szakfeladat megnevezése: rövid időtartamú
SZJ száma: 890441                            közfoglalkoztatás

 
Szakfeladat szakfeladat megnevezése: bérpótló juttatásra jogosultak
SZJ száma: 890442                            hosszabb időtartamú foglalkoztatása    

Szakfeladat  szakfeladat megnevezése: egyéb közfoglalkoztatás
SZJ száma: 890443  

Az alapító okirat 1. pontjának alábbi szövegrésze helyébe:

Működési köre:

Közintézmény, működési köre: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
közigazgatási  területe azzal,  hogy az Szt 65/F.  § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott 
ellátást Pest megye közigazgatási területén is nyújtja. 

az alábbi szöveg lép:

Működési köre:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közigazgatási területe azzal, hogy  
az Szt 65/F. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott  ellátást  Pest megye közigazgatási  
területén is nyújtja. 

Az alapító okirat 1. pontjának alábbi szövegrésze helyébe:

Besorolása tevékenységének jellege alapján: 
közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény

Besorolása feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint: 
önállóan működő költségvetési szerv

Önálló  létszám-  és  bérgazdálkodó,  teljes  intézményi  működési  és  szakmai  tevékenységét 
költségvetési  keretén belül látja el,  az intézményvezető gyakorolja a költségvetése felett  a 
kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört.

Az irányító szerv kijelöli a Józsefvárosi Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalát, mely az 
önállóan működő költségvetési szerv meghatározott pénzügyi – gazdasági feladatait ellátja.

az alábbi szöveg lép:

Gazdálkodási besorolása: 
önállóan működő költségvetési szerv.
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Önálló  létszám-  és  bérgazdálkodó,  teljes  intézményi  működési  és  szakmai  tevékenységét  
költségvetési  keretén belül  látja  el,  az intézményvezető gyakorolja a költségvetése felett  a  
kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört.

Az irányító szerv kijelöli a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központot az önállóan  
működő költségvetési szerv meghatározott pénzügyi – gazdasági feladatainak ellátására.

Záradék

A 382/2010. (IX.22.) számú határozattal elfogadott egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
módosító okiratát a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 239/2011. (V. 19.) számú határozattal fogadta el.
Jelen módosító okirat 2011. május 19. napjától hatályos.

Budapest, 2011. május 19.

Dr. Mészár Erika          Dr. Kocsis Máté
              a jegyzőt helyettesítő aljegyző             polgármester
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