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Budapest Józsefváľosi onkormá nyzat

Képviselő.testiilet e számára

Előteľjesztő : Santha Péterné alpolgáľmester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 20I 1 . novembeľ 03. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat 
^ 

Józsefuáľosi Családsegítő és Gyermekjĺóléti Központ alapító
okiľatának módosítására

A napirendet ĺylklzarÍ ülésen kell tźrgya|ni,
egyszeľtĺ/4q!gĘ(q!! szavazaÍIöbbség szfü séges
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ElórÉszÍro szyxvlzBrl pcysÉc: HumánszolgáItatásĺ Ügyosztály Szocĺálĺs Iľoda
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Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Határ ozati j av as|at a bizottság' szźLmát a..

A Yźtosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|óteriesztés mestáľsv a|ását.

Tisztelt Képviselő.testĺĺlet!

Előzmény

A Képviselő-testtilet a 2011. októbeľ 20-i tilésén tárgya|ta a rÉĺpl<-program gyakoľlati
megvalósításźú, az első alappil|ér, a Mentoľálás fo|yamatát.
A mentorálási felađat ellátására LELEK-pont keľül kialakításra, amely a Józsefuaľosi
Családsegítő és Gyermekjóléti K<izpont (JCSGYK) telephelyeként műktjdik és az ott dolgozó
3 fo szocíźllis munkásból álló team foglalkozik a programban ľésztvevő hajléktalanokkal.

A Képviselő-testtilet a4O9l20|1. (X.20.) szźmnhatźrozatźĺbarl'aLBLBK-pbnt helyszíneként
a 1084 Budapest, Déri Miksa u.3. szźlm alatti önkormźnyzati helyiséget jelĺilte ki' amelynek
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teljes alapterülete I59 m2, a lÉlBr-pont által hasznáIt alapteľület 39 m2, az ingatIan
hely r ajzi szálrla 3 4924.

Jo gszabályĺ kiiľnyezet

Az źilaĺnháztartás mfüĺjdési rendjéről szőIő 292lf009. (XII. 19.) Korm. rend. 11. $ (6)
bekezdésę értelmében ha a költségvetési szeÍv szervezeti egységeit éľintő váItozás töľténik,
illetve módosuInak a tevékenységek, akkor az alapítő okiľat módosítása sziikséges.
Az aIapitő okirat taľtalmi követelményęit az á||anháńaÍtásról szóló 1992. éví )oo(VIII.
torvény 90.$ és 93. $ szabályozza.

Az eloteqesztés mellékletét képezi a jogszabźtlyok alapján előkészített móđosító okiľat (1.

számú melléklet) és a módosításokkal egységes szęrkezetbe foglalt t$ alapítő okirat (2. szźmtl
melléklet).

Ké ľem az a|á'}bi határ ozati j avas lat elfo ga d ás át.

Hĺ,ľÁnoza.TI JAvAsLAT

A képviselő-testĹilet úgy d<int, hogy

1. jővzhagyja a Jőzsefvźltosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ módosító okiľatát,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új aIapítő okiratát az
előterj eszté s 1 -2. sz. mellékletében fo glaltak szeľinti tartalommal,

2, fe|hatalmazzaapolgéltmestert ahatźnozat 1. pontjában meghatźrozott dokumentumok
altńrására.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20II. novembeľ 1.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humónszolgáltatási Üglosztály Szociális
Iroda 
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Budapest, zlll,október 21. ŕ]l ľ ĺ) D-r<H )
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ĺózsnrvÁnosr c sa.r-ÁnsncÍľo És cynnľmxĺór,nľr xozpoľľ
ALAPITO OKIRATANAK
ľĺónosÍro oxn'ĺ.ľa.

A Budapest Fővaros VIII. KeľĹilet Józsefuaľosi onkotmányzat Képviselő-testiilete a helyi
önkormányzatohő| sző|ő 1990. évi LXV. törvény 10. $ (1) bekezdés g) pontja, az
áIl;arnháńaÍtásról szóló |992. évi X)ONIII. törvény, az áI|amhánafiás műktjdési rendjéről
szőIő 29212009. (XII. 19.) Koľm' rendelet, a szociális ígazgatástől és szociális ellátásokľól
sző|o 1993. évi III. törvény, a szemé|yes gondoskodást nyujtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és mfüĺjdésĺik feltételeiről szóló Il2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. $ (1) bekezdés
b) pontja, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásrő| |997. évi )oo([. tcirvény, a
személyes gondoskodást nyújtó gyeľmekjóléti, gyeľmekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésfü feltételeiľől szóló I5l1998. (IV.30.) NM
rendelet alapjanazaIábbi módosító okiratot adja ki.

Az a|apítő okiľat 1. A költségvetési szeľv telephe|yei az alábbĺakkal egészĺilnek ki:

1084 Budapest, Déri Miksa u. j.

8. A feladat ellátását szolgáló iinkoľmányzati vzgyon' vagyon feletti ľendelkezési jog az
alábbiakkal egészĺil ki:

h) A Budapest 34924 hrsz. tulajdoni lapon felvett I59 m2 foldrészletű, a Budapest Fővdros VIII.

Kertjlet Józsefvórosi onkormányzat tulajdonát képező felépítményes ingatlanbóI 39 m2 elkĺłlanftex
ingatlanrészt képező helyiség(ek) haszndlati joga (a /ilggelékben szereplő helyiséglista szerint) az
intézményt illeti meg.

Záradék

A 2g7/20t1. (VII.07.) számú hatźrozattal elfogadott egységes szerkezetbe foglalt aLapítő
okirat módosító okiľatát a Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkormtnyzat
Képviselő-testiilete a .....l20I1. (XI.03.) szán,(lhatfuozatta| fogadta el.

Jelen módosító okiľat 20lI. november 3. napjátólhatályos.

Budapest, 201I. november 3.

Dr. Mészaĺ Erika Dr. Kocsis Máté
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f. számű melléklet

JOZSEFVAROSI CSALADSEGITO ES GYERMEKJOLETI KOZPONT

ALAPÍTó oKIRATA
(TERVEZET)

A Budapest Fővaros VIII. Kerület Józsefuĺáľosi Önkoľmányzat Képviselő-testiilete a helyi
önkormányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény 10. s (1) bekezdés g) pontja, az á||amhánańásról
sző|ő 199f . évi XXXVII. töľvény 90. $, az ti|amhánartás műkĺjdési rendjéről sző|ő 29fĺf009. (XII.
30.) koľmányľendelet 11. $, a szociális igazgatásrő| és szociális ellátásokról sző|ő 1993. évi III.
törvény, a személyes gondoskodást nýjtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működéstik
feltételeiről sző|ő |12000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. $ (1) bekezdés b) pontja, a gyermekek védelméről
és a gyámugyi igazgatásról szóló 1997. évi XxxI. törvény, a szemé|yes gondoskodást nýjtó
gyermekjóléti, ryeľmekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről sző|ó 15/Í998. (rV. 30.) NM ľendelet alapján a Józsefuárosi Családsegítő és
Gyeľmekjóléti Központ alapításáról az a|ábbi a|apitő okiratot adja ki.

1. A ktiltségvetési szerv:

Neve: Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Székhelye: 1 08 l Budapest, Népszínhźn utca 2f .

Telephelyei:

1089 Budapest, Kőris u. 35.

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

1 086 Budapest, Magdolna l. 43.

1089 Budapest, Sĺárkány u. l4. fszt.1.

1083 Budapest,Illés u. 18. fszt. 8.

1086 Budapest, Karácsony S. 2f .I. em. f2.

1089 Budapest, Kőńs u.4laU9.

1084 Budapest, Dérí Miksa u. 3.

,,Oszirőzsa,, Gondozó Szo|gá|ať, 1089 Budapest, orcry tlt 4|.

Éľtelmi Fogyatékosok Napközi otthona 1082 Budapest, Kisstáció u. 1 1.

,,Ciklámen'' Idősek Klubja l08l Budapest' II. János Pál pźlpatér 17.

,,Víg otthon'' Idősęk Klubja 1084 Budapest, Víg u. 18. 
^



,,oszikék'' Idősek Klubja

,,Mátyás'' K|ub

,,Ezii stfenyő,, G ondo zőház

,,Reménysugár'' Idősek Klubja

,J.{apraforgó'' Idosek Klubj a

1082 Budapest, Baross u. 109.

1084 Budapest, Mátyás tér If '

l 087 Budapest, Kerepesi tÉ f9 ĺ a.

1084 Budapest, Mátyás tér 4.

1089 Budapest, Delej u. 34.

Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék 1083 Budapest, Szigetvári utca 1.

1082 Budapest, Naglrtemplom u. 1-3.

1087 Budapest, Százados út 1. (Kerepesi lit 33.)

1085 Budapest, Horĺínszky u' 21.

1082 Budapest, Baross u. 103/a.

1082 Budapest, Baross u. 117.

I 087 Budapest, Kerepesi tft f9 I a. (konyha)

2. Létľehozásáľól ľendelkezőhatározatz

A Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĺilete 99l20I1. (III. 03.)

száműhatározata.

Az alapítás éve:20|1.

3. JogszabáIyban meghatározottktizfeladata:

A hetyi önkormányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény 8. $ (4) bekezdése, a szociális igazgatásrő|
és a szociális elláĹásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. $ (2) bekezdés e) pontja a|apjźn köte|ező
önkoľmányzati fęladatot, személyes gondoskodást nýjtó szociális a|apszolgá|tatásokat, a gyermekek

i védelméről és a gyámügyiigazgatásľól szóló 1997. évi XxxI. törvény 94. $ (3) bekezdés d) pontja
j alapján kötelező önkormányzati feladatot, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

alapellátásokat lát el valamint önként vállalt feladatként krízislakásokat miiködtet.

Az ái|anháztaľtásľól sző|ő 1992. évi XXXVII. törvény, az á||arnhźztaľŁás működési rendjéről szóló
292lf009. (xII. 30.) koľmányľendelet alapján az ,,oszirózsď' Gondoző Szo|gá|at (székhelye: 1089

Budapest, orczy űt 41.) és a Józsefrárosi Egyesített Bölcsődék (székhelye: 1083 Budapest, Szigefuári
u. 1.) költségvetési szervek vonatkozásában azirányitő szerv źůta|meghatźrozott kĺjrben apéĺlzijgyi,
gazdasźryi fe ladatok el látás a.

4. Alaptevékenysége:

889924 szakfe|adat: családsegítés

88920l szakfeladat: gyermekjóléti szolgáltatás

879018 szakfeladat: gyermekek átmeneti otthonában e|helyezettek
ellátása

889202 szakfęladat: kőrhź.zj szociális munka



889203

889204

889205

8899fr

8899ff

889923

88 101 1

881013

889912

873012

879039

889101

56f9r7

841901

szakfeladat: utcai lakótelepi szociál i s munka

szakfeladat: kapcsolattarŁási ügyelet

szakfeladat: iskolai szociális munka

szakfeladat: szociális étkeztetés

szakfeladat: hazi segítségnýjtás

szakfeladat: j elzőrendszeres házi se gítségnyÚrjtás

szakfeladat: idősek nappali ellátása

szakfeladat: foryatékkal élők nappali ellátása

szakfeladat: szenvedélýetegek nappali ellátása

szakfeladat: időskoruak átmeneti ellátása

szakfeladat: egyéb szociális ellátás

bentlakással

szakfeladat: bölcsődei ellátĺás

szakfeladat: munkahelyi étkeztetés

szakfeladat: önkoľmányzatok, valamint tobbcélú kistérségi

táľsulások elszámolásai

5. A kiiltségvetési szeľv míĺktidési köľe:

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi Önkormányzat közigazgatési területén miĺkĺjdő
kozintézmény.

6. IľányÍtó szetve:

Neve: Budapest Fóváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete

Székhelye: l082 Budapest, Baľoss u.63-67,

7. A költségvetési szeľv besoľolása gazdá,Jkodálsijogköľe alapján:

onállóan működő és gazdálkodó kĺiltségvetési szerv

onálló |étszám ésbérgazdźtlkodó, teljes intézményi mÍĺkĺidési és szakmai tevékenységét költségvetési
keretén belül |źńja €l, a költségvetési szeľv vezetője gyakorolja a költségvetése felett a
kötelezettségvállalási és utalványozási jogköt.

Vállalkozási tevékenysége: nincs



8. A feladat e||átásátszolgáló iinkormányzati vagyon' vagyon feletti ľendelkezési jog:

Székhely: A Budapest, 34769 hrsz. a|att felvett ingatlanból a Józsefuáľosi onkormányzat Í:ilajdonźú

képező 2I. a|betét szám.ű helyiségcsoport (f23 mf), a 4. a|betét szźtmű helyiségcsopor't. (78f mf),
valamint a 34679lAl4 |vsz. a|atti ingatlan 4. a|betét helyiségľészének használati joga (a fiiggelékben
szereplő helyiséglista szerint), valamint az ź]|őeszkozként nyilván tartott vagyoĺttrgyak az intézméný
illetik meg.

Telephelyek:

a) A Budapest 35964 szttmű tulajdoni lapon 35964ĺ15 hrsz. alatt felvett 866 m2 alapterületíi, a

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuárosi onkormányzat fuilajdonát képező felépítményes
ingatlanból I45 m2 e|ktilĺjnített ingatlanrész haszná|ati joga a (a fiiggelékben szereplő helyiséglista
szerint) azintézméný illeti meg.

b) A Budapest 36535i0/A 17 hrsz. alatt felvett }Ilnmf alaptertilettĺ, a Budapest Főváros VIII.

Kerĺilet Józsefuárosi onkormányzattlilajdontúképezo ingatlan használati joga (a fiiggelékben

szereplő helyiséglista szerint) azintézméný il|eti meg.

c) A Budap est, 35444 |lĺsz. a|att felvett ingatlanból a Józsefuárosi onkormányzat tulajdonátképező 3.

albetét számű helyiségcsopoľt (35 m2), és a XIV. albetét szźlmű helyiségcsopoľt (8, 14 mf)haszná|ati
jo3a, (a fi'iggelékben szereplő helyiséglista szerint), valamint az źi|őeszkozként nyilvántaľtott
v agy ontár gy ak az intézméný illetik meg.

d) A Budapest 35989/N3 hrsz. tulajdoni lapon felvett 34 mf alapterületű, a Budapest Főváros VIil.
Kerület Józsefuárosi Önkormányzat tulajdonźtképező öröklakás használati joga (a fiiggelékben

szereplő helyiséglista szeľint) azintézméný illeti meg.

e) A Budapest36O97lN8 hrsz. tulajdoni lapon felvett f3 m2 alapterĹilettĺ, aBudapest Főváľos VIII.
Kerület Józsefuárosi Önkormányzat tu|ajdonźi képező önkormányzati lakás haszntiati joga (a

fiiggelékben szereplő helyisé glista szerint) az intézméný illeti meg.

f) A Budapest35450lN0 hrsz. tulajdoni lapon felvett 30,7I m2 alapterületíĺ, a Budapest Főváros VIII.
Kerület Józsefuárosi onkormányzat tulajdonát képező önkoľmányzati lakás haszná|ati joga (a

ftiggelékben szereplő helyiséglista szerint) az intézméný illeti meg.

g) A Budapest 35874 hrsz. tulajdoni lapon felvett 554 m2 frjldrészletíĺ, a Budapest Főváros VIII.
Keľület Józsefuárosi onkormányzat tulajdonźúképező felépítményes ingatlanból30,3 m2 elktilönített
ingatlanrészt képező önkoľmányzati lakás hasznźńati joga (a ftiggelékben szereplő helyiséglista
szeľint) azintézméný illeti meg.

h) A Budapest 34924 hľsz tulajdoni lapon felveu l59 m2 alapteriiletűí, a Budapest Fővdľos WII.
Keriilet rłóaefvdrosi onkoľmdnyzat tulajdondt képezőfelépítményes ingatlanból39 m2 elkiilönített
ingatlanľészt képező helyiség(ek) haszndlati joga (a fiiggelékben szereplő helyiséglista szerint) az
intézményt illetimeg.

Az intézĺnény a vagyont nem jogosult elidegeníteni és megterhelni. A vagyon feletti rendelkezésre a

Képviselő-testÍilet által alkotott rendeletekben meghatározott szabályok azirányadők'

9. A ktiltségvetési szerv vezetőjének megbízási ľendje:

A költségvetési szerv vezetójét magasabb vezető beosztású koza|ka|mazott az irányitő szerv bizza
meg, menti fel vagy vezetői megbizásźú vonja vissza a közalkalmazottakjogállásáról sző|ő 1992. évi
xxxm' t<irvény, valamint a közalkalmazottak jogá||ásárő| sző|ő |99f. évi XXXIII. törvénynek a



szociális, valamint gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végľehajtásáľól szőlró
25,l12000. (XII.26.) Korm. ľendelet szerint.

10. A ktiltségvetési szeľv foglalkoztatottjaiľa vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

kozalkalmazott

ĺ1. A költségvetési szerv képviselete

A k<iltségvetési szerv vezetoje, valamint az á|ta|a megbízott dolgozó.

t2. A költségvetési szelw közvetlen joge|ődjének megnevezése, székhelye:

o Józsefuárosi Családsegítő Szolgálat - 1081 Budapest, Népszínház utca2f .
o Józsefuárosi Gyeľmekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti otthona - 1089 Budapest, Kőris u.

35.
o Józsefuárosi Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala - 1089 Budapest, Kőris u. 35.

Záradék

A költségvetési szerv egységes szerkezeťu a|apítő okiratát a Budapest Főváros VIII. kerüIet
Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testülete a ....l20I1. (xI.03.) szźtműhatáĺozatta|fogadta el.

Jelen alapító okiľat 2011. november 3. napjától haüályos.

Budapest, 201 1. november 3.

Dľ. Mészár Erika

a j egy zot helyettesítő a|jegy ző

Dr. Kocsis Máté

polgármester


