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Előteľjesztő: Sántha Péterné alpolgármesteľ

A képviselő.testületi ülés időpontj a:2012. februfu 02. . sz. napirend

Tőrgyz Javaslat a Jĺózsefvárosi Családsegítő és GyermekjóIéti Ktizpont alapítĺó
okiľatának módosítására
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Határ ozati jav as|at a bizottság számáÍ a:

A Yźrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottságjavasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesztés me stársv a|ását.

Tisztelt Képviselő-testület!

E,lőzmény

A Képviselő-testület a 2OII. novembeľ 3-i ülésén a lÉtpr-pľogľam gyakorlati
megvalósítástnak céljából a LÉlpr-Pont működtetését a Jőzsefvárosi Családsegíto és
Gyermekjóléti Központ (JCSGYK) feladataként haÍározta meg, telephelyeként a 1084
Budapest, Déľi Miksa u. 3. sztm a|atti cinkormányzati helyiséget jelölte ki. A JCSGYK
a|apítő okirata ennek megfelelően módosításra került.

A Képviselő-testület a 5I0l20I1. (XII.15.) szám,ű hatźnozatának 2. pontjźlban űgy döntött,
hogy a Józsefuáľosi Lakhatási, Eletviteli, Lelki segítségnyújtási, Egzisztenciateremtési
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Közösségi Progľam lÉlpr-pont feladatelltńé.sźú' aDéri Miksa u' 3. szttm alatti telephelyet
megsztinteti a feladate||źÍás átszerv ezése címén.
A hatźnozat 6. pontjában fęlkérte a polgármestert, hogy a Józsefváľosi Családsegítő és

Gyeľmekjóléti Központ alapító okiratának módosítását a 2012. évi első képviselő-testületi
ülésre terjessze be.

Jo gszabályi kiirnyezet
Az alapitő okirat tartalmi követelményeít az á||aĺĺlháztartásľól szóló 20II. CXCV. töľvény 8 $

(1) bekezdésének b) pontja, valamint az áIIanhaztaľtásról szóló töľvény végrehajtásárőI szőIő
36812011. (XII. 31.) Koľm. ľendelet (Korm. ľend.) 5. $ szabályozza.
A Korm. renđ.201'f . január 1. ĺapjátő| hatályos, egyidejűleg az á||amháztartás működési
ĺendjéľől szőlő 29212009. (XII. 30.) kormányrendelet hatáIyát vesztette.

A JCSGYK Déľi Miksa u. 3. sz. alatti telephelyének megszüntetése valamint a
jogszabáIyvá|tozás źńvezetése miatt az alapitő okirat módosítása indokolt.

Az előterjesztés melléklętét képezi a jogszabźtlyok alapján előkészített módosító okirat (1.

számímelléktet) és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt iĄ a|apitő okiľat (2. számil
melléklet)'

Ké ľem az a|álbbi hatá.ľ ozati j av a s I at elfo ga d ás á t.

Ha.rÁnoz,ł.Tl JAvASLAT

A képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. jőváhagyjaaIőzsefvárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ módosító okiratát,
valamint a módosításokkal egységes szerkęzetbe foglalt új alapítő okkatát az
előteľj eszté s I -2. sz. mellékletében fo glaltak szeľinti tartalommal,

2' felhatalmazzaapolgármesteľt ahatźtrozat 1. pontjában meghatźtrozott dokumęntumok
altirására.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2012. februaľ 15.

A diintés végrehajtását
Int é zményfe l ügy e l e ti Iľ o da

Budapest, 2012. január 19.

végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ugyosztály

6.*- iŃ--l
Sántha Péteľné \
alpolgármesteľ

Törvénvessési el]€nőrzés: {

tr. ď,ťká ę.,--,y
&.}lĺ:észtr Erika /

jegyzothelyettesítő a|jegyző 
:giI/ił,,ý ?.s^



1. sz. melléklet

JoZSEFVÁnosr CSALÁDSrcÍľo ns cynnľrEKJoLÉTI KoZPONT
ALAPÍTO OKIRATÁNAK
ľĺónosÍľó oxrRaľĺ.

(tervezet)

Az alapítő okiľat módosítĺĺ okiratának bevezető része helyébe:

A Budapest Fővaros VIII. Keľület Józsefuáľosi onkormtnyzat Képviselő-testülete a helyi
önkormanyzatohó| szőIő 1990. évi LXV. törvény 10' $ (1) bekezdés g) pontja, aZ
ti|amháztartásról szóló 1992. évi XXXVil. töľvény, az ti|anháztartástő| szóló törvény
végrehajtásárő| szőIő 36812011. (XII. 31.) Koľm. rend.' a szociális igazgatásről és szociális
ellátásokĺól szóló 1993. évi III. toľvény, valamint a személyes gonđoskodást nyújtó szociális
intézméĺyek szakmai feladatairól és mtĺködésfü feltételeiről szólő 112000. (I.7.) SzCsM
ľęnđelet 5. $ (1) bekezdés b) pontja alapjtnaz aIábbi módosító okiratot ađjaki.

az a|ábbi szłivegľész keľül:

A Budapest Főváľos VIII. Keľület Józsefvóľosi onkormányzat Képviselő-testülete a helyi
onkormónyzato.ĺcľól szóló 1990. évi LXV. toľvény ]0' $ (]) bekezdés g) pontja, az
államháztaľtósróĺ szóló 2011. évi CXCI/. torvény, az államháztaľtásról szóló toľvény
végľehajtásóról szóló 368/20]1. (Xil. 3].) Korm. rend., a szakfeladatrendľől és az
áIIarnhaztartćsi szakágazati rendtől szóló 5612011. (XII.31.) NGM rendelet, a szociólis
igazgatásról és szociólis elĺátásokróI szóló 1993. évi III. torvény, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feĺadatairól és miÍkodéstłk feltételeiről
szóló ]/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5 s (1) bekezd,źs b) pontja alapján az alábbi módosító
okiratot adja ki.

Äz a|apítő okiľat 1. pontja - A ktiltségvetési szeľv telephelyei kłizül töľlésre keľül az
alábbi sziiveg:

1084 Budapest, Déri Miksa u. 3.

Az a|apítő okirat 3. pontja - Jogszabályban meghatáľozott kőzfe|adata sziivegľészben az
alábbi sztiveg helyébe:

a szociális ígazgatásről és szociális ellátásokľól szólő 1993. évi III. törvény 86. $ (2)
bekezdése e) pontja

az a|á.Ďbi szłiveg kerül:

a szociális igazgatósról és szociális ellátásolĺról szóló ]993. évi III. torvény 86. s (])
bekezdése e) pontja

Az a|apítő okiľat 3. pontja - Jogszabályban meghatározottkőzfe|adata sztivegľészben az
alábbi szöveg helyébe:

azźilamháztartásrő| sző|ő 1992. évi XXXVIII. évi törvény

az a|ábbi sztiveg kerül:

az államháztartásľól szóló 201]. évi CXCV rcrvénv



Az a|apítő okirat 3. pontja - Jogszabályban meghatározottközfe|adata szövegrészben az
alábbi sztiveg helyébe:

AzáI|anhaztartás működési ľendjérőlszóló 292I2OO9.(XII. 30.) koľmányrendelet

az a|ábbi sziiveg keľül:

az államháztartásróI szóló rcrvény végľehajtósáról szóló 368/201 1, (XII. 3 ] ') Koľm. rendelet

Az a|apítő okirat 4. pontja . Alaptevékenységek ktizül az a|á.ňbi szłivegľész helyébe:

88 1 0 1 3 szakfeladat: fogyatékkal élők nappali el|átása

841901 szakfelaďat: onkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

az a|á.ňbi sztivegrész kerüI:

Alaptevékenysłźge:

8 8 1 0 ] 3 s z alcfeladat : fo g,lat,źko s s ággal élők nappali ellátás a

8 4 1 9 0 ] s zalĺfel adat : onkor mányz at ok é s t ór s ul ás ok el s z ámo l ás ąi

Az a|apítő okiľat 8. pontja - A feladat e|látását szolgáló iinkoľmányzati vagyon' vagyon
feletti rendelkezési jog sztivegrészbő| az alábbi sztivegrész ttiľlésre kerĺil:

h) A Budapest 34924 hrsz. tulajdoni ĺaponfelvett 159 m2földľészĺetű, a Budapest Főváľos
VIII. Kerület Józsefiárosi onkormányzat tuĺajdonát képező felépítményes ingatlanból 39 m2

ella;lanftett ingatĺanľészt képező helyiség(ek) használati joga (a ftggelékben szereplő
heĺyiségĺista szerint) az intézményt illeti meg.

Záradék

A451l20li. (XI.03.) szám,űhatźrozattalelfogadott egységes szerkezetbe foglalt alapítő okirat
módosító okiratát a Budapest Főváľos VIII. keľület Jőzsefvárosi onkormányzat Képviselő-
testülęte a .....12012. (II. 02.) szttmuhatźrozattal fogadta el.

Jelen módosító okiľat 2012. februar 15. napjźńől hatályos.

Budapest, 2012. febľuár

Dr. Mészáľ Erika
a j e gy zót helyettesítő aI1 egy ző

Dr. Kocsis Máté
polgármesteľ



2. sztlmű melléklet

ĺozsnrvÁRosl CsALÁDSrccÍľo ns cyBnľĺEKJoLETI KOZPoNT
ALAPÍTó OKIRATA

(TERVEZET)

A Budapest Főváros VIII' Kerület Józsefvárosi onkormtnyzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény 10. $ (1) bekezdés g) pontja, az
áIlanhánartásrőI szőIő 2011. évi CXCV. töľvény, aZ á||anháztartásrőI szóló törvény
végrehajtásárőI szőIő 368120II. (XII. 31.) Korm. rendelet, a szakfeladatrendľől és az
ti|arnháztartási szakágazatí renđről szóló 5612011. (XII.31.) NGM rendelet, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokĺól szóló 1993. évi III. toľvény, a szemé|yes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és műkcidéstik feltételeiről sző|ő Il2000.
(I.7.) SzCsM ľendelet' a gyeÍmekek védelméľől és a gyámiigyi igazgatásról szóló 1997 ' évi
XXXI. töľvény, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények' valamint személyek szakmai feladataiľól és múkĺjđésük feltételeiről szóló
I5lI998. (IV' 30.) NM rendelet a|apján a Jőzsefvfuosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ
alapításárő| az a|źlbbi aIapítő okiratot ađja ki.

1. A ktiltségvetési szeľv:

Neve: Iőzsefvárosi Csaláđsegítő és Gyermekjóléti Kozpont

Székhelye : 1 08 1 Budapest, Népszí ĺ.lház utca 22.

Telephelyei:

1089 Budapest, Kőris u. 35.

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

1086 Budapest, Magdolna u. 43.

1089 Budapest, Saľkány u. 14. fszt.1.

1083 Budapest, Illés u. 18. fszt. 8.

1086 Budapest, Karácsony S. f2.I. em.22.

1089 Budapest, Kőľis u.4laIl9.

,,oszitőzsa'' Gondozó SzoIgáIat,, 1089 Budapest, oľczy itt4|.
Értelmi Fogyatékosok Napközi otthona 1082 Budapest, Kisstáció u. 1 1.

,,Ciklámen'' Idősek Klubja 1081 Budapest, II. János PáIpápat& |7.

,,Víg otthon'' Idősek Klubja 1084 Budapest, Víg u. 18.

,,osz1kék,,Idősek Ktubja 1082 Budapest, Baross u. 109.

,,Mátyás'' Klub 1084 Budapest, Mátyás tér 12.

,,Ezüstfenyo,, Gondozőház 1087 Budapest, KerepesitltZ9la.

,,Reménysugár'' Idősek Klubja 1084 Budapest, MátyáS tér 4.

,,Napraforgó'' Idősek Klubja 1089 Budapest, Delej u.34,



JózsefvárosiEgyesítettBölcsődék 1083 Budapest, SzigetváriutcaI.
1082 Budapest, Nagýemplom u. 1-3.

1087 Budapest, Százađos út 1' (Kerepesi út 33.)
1085 Budapest, Horánszky u.fI.
1082 Budapest, Baross u.I03la.
i082 Budapest, Baross u.II7.
1 087 Budapest, Keľepe si nt 29 / a. (konyha)

2. Létrehozźlsáľól rende|kez(jhatározatz

A Budapest Főváľos VIII. kerĹitet Jőzsefvátosi onkormányzat Képviselő-testülete 99l20II'
III. 03 .) számu hatźtr ozata.

Az aIapítás éve: 2011.

3. Jogszabályban meghatározottktizfeladata:

A helyi önkormányzatohő| szóló 1990. évi LXV. töľvény 8. s (4) bekezdése, a szociális
ĺgazgatásről és a szociális ellátásokĺól szóló 1993. évi III. törvény 86. $ (1) bekezdés e) pontja
aIapjtn kötelező onkormányzati feladatot, személyes gondoskodást nyújtó szociális
a\apszolgáItatásokat, a gyermekek védelméről és a gyámĺjgyi ígazgatásľól szóló 1997. évi
xx)(I. toľvény 94. $ (3) bekezdés d) pontja a|apján kötelező onkormányzati fe|ađatot,
személyes gondoskodást nýjtó gyermekjóléti a|ape||tĺtásokat lát ęl valamint tjnként vállalt
feladatként kľízislakásokat működtet.

Az áIlan-ůáńartźső| szőIő f0I1. évi CXCV. tĺiľvény, az áIIamháztartásrő| szóló toľvóny
végrehajtás áľőI sző|ő 36812011' (XII. 31.) Korm. rendelet a|apjan az ,,oszitőzsa,, Gondoző
Szolgálat (székhelye: 1089 Budapest, orczy ut 4I.) és a Józsefváľosi Egyesített Bölcsődék
(székhelye: 1083 Budapest, Szigetvaľi u. 1.) költségvetési szervek vonatkozásábaĺazirźnyítő
szewá|talmeghatźxozottkörbenapénzngyi,gazđaságifeladatokellátása.

4. Alaptevékenysége:

5629|7 szakfeladat: munkahelyi étkeztetés

841901 szakfeladat: cinkoľmányzatok és táľsulások
elszámolásai

873012 szakfeladat: időskoľúak átmeneti e||átása

879018 szakfeladat: svermekek átmeneti otthonában
elhelyezett.k .Jíata'u

879039 szakfeladat: egyéb szociális ellátás bentlakással

88101 1 szakfe|ađat: idősek nappali ellátása

881013 szakfelađat: fogyatékossággal élők nappali
el1átása

889101 szakfeladat: bölcsődei ellátás

889201 szakťę|adat: gyermekjóléti szolgáltatás



889202

889203

889f04

88920s

889912

88992r

8899f2

889923

889924

szakťęIadat: kőtházi szo ciáli s munka

szakťeladat: utcai 1 akótel ep i szo c i áli s munk a

szakfelađat: kap c s o 1 attaľtási tigyel et

szakfeIađat: iskolai szociális munka

szakfeladat : szenvedélyb ete gek nappali ellátása

szakfeladat: szociális étkeztetés

szakfeladat: házi se gits é gnyúj tás

szakf eladat: j elzőrend s zer e s hází s e gíts é gnffi tás

szakfe|adat: c s aláds e síté s

5. Illetékességi teľĺilete és műktidési köre:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkoľmáĺyzatkozigazgatási teľĹiletén múkodő
kozintézmény,

6. Iľányító szeľve:

Neve: Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefvárosi onkormáĺyzat Képviselő-testülete

Székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u,63-67.

7. Gazdálkodásibesorolása:

önállóan mfüödo és gazdá|kodó költségvetési szerv

onálló létszám és b&gazdálkođó, teljes intézményí műkcjđési és szakmai tevékenységét
kĺiltségvetési keľetén belül látja el, a kĺjltségvetési szetv vezetője gyakoľolja a költségvetése
felett a kötelezettségvállalási és utalványozási j ogköĺt.

Y tl||alkozási tevékenysé ge : nincs

8. A feladat e||átását szolgáIó önkoľmányzati vagyon' vagyon feletti ľendelkezési
jog:

Székhely: A Budapest, 34769 hvsz. alaÍt felvett ingatlanból a Jőzsęfvárosi onkoľmáĺyzat
tulajdonát képező 2l' albetét szźtmu helyiségcsoport (2f3 m2), a 4. albetét számu
helyiségcsoport (IŁf m2), valamint a 34679lN4 hľsz. alatti ingatlan 4. albetét
helyiségľészének hasznáIati joga (a fiiggelékben szeľeplő helyiséglista szerint), valamint az
á|Iőeszkozkéntnyilvántartottvagyontárgyakazintézménytilletikmeg.

Telephelyek:
a) A Budapest 35964 szźĺrlu tulajdoni lapon 35964115 brsz. a|att felvett 866 m2 alaptertiletrĺ, a
Budapest Főváľos VIII. KeľĹilet Józsefvárosi onkormányzat tulajdonát képezó felépítményes
ingatlanból I45 mf elkülönített ingatlanĺész hasznáIati joga a (a fiiggelékben szeľeplő
helyiséglista szerint) az íntézményt illeti meg.



b) A Budapest 36535/0lN7 brsz, alatt felvett ZĺIrlm" alapterületű, a Budapest Főváľos VIII.
Keľület Józsefváľosi onkormányzattu\ajdonźiképező ingatlan hasznáIatí joga(afiiggelékben
szereplő helyiséglista szeľint) azintézméný illeti meg.

c) A Budapest,35444ltsz. aIatt felvett ingatlanból a Jőzsefvźrosi onkormányzat tulajdonát
képezo 3. albetét szám,(l helyiségcsoport (35 m2), és a XIV. albetét számll helyiségcsopor1 (8,

14 m2) hasznáLati joga, (a fiiggelékben szeľeplő helyiséglista szeľint), valamint az
áIIő eszko zként nyilvántaľto tt vagyont ár gyak az intézményt i l l etik me g.

d) A Budap est 35989l N3 ktsz, tulaj doni lapon felvett 34 m2 alapterületű, a Budapest Főváros
VIII. Keľület Józsefvárosi onkormányzat tulajdonát képező örĺjklakás haszná|ati joga (a
fuggelékben
szereplő helyiséglista szerint) azintézméný illeti meg.

e) A Budapest36097lN8 hrsz. tulajdoni lapon felvett 23 m2 alapterületű, a Buđapest Főváros
VIII. Keľület Józsefuaľosi onkormányzat tulajdonát képezo ĺĺnkormányzati Iakás hasznáIati
joga (a fiiggelékben szereplő helyiséglista szeľint) azintézméný illeti meg.

f) A Budapest 35450/A10 Łlrsz. tulajdoni lapon felvett 30,7I m2 alapteľületrĺ, a Budapest
Fővaľos VIII. Keľiilet Józsefvaľosi onkormányzat tulajdonát képező ĺinkoľmányzati |akás
hasznáIatijoga (a fiiggelékben szeľeplő helyiséglista szeľint) azintézméný illeti meg.

g) A Budapest 35874 hľsz. tulajdoni lapon felvett 554 m2 fcilđrészletiĺ, a Budapest Fővĺĺľos
VIII. Keľület Józsefüáľosi onkormányzat tulajdonát képező felépítményes ingatlanból 30,3
m2 elkülönített ingat|anrészt képező cinkormányzati lakás haszná|ati joga (a fĹiggelékben
szeľeplő helyisé glista szerint) az intézményt illeti me g.

Az intézmény a vagyont nem jogosult elidegeníteni és megterhelni. A vagyon feletti
ľendelkezésľe a Képviselő-testület áIta| alkotott rendeletekben meghatátozott szabályok az
iranyadók.

9. A ktiltségvetési szerv vezetőjénekmegbízási ľendje:

A költségvetési szerv vezetójétmagasabb vezętó beosztású kcizalkalmazot1azirányítő szerv
bizza meg, menti fel vagy vezetói megbízźsát vonja vissza a kĺjzalkalmazottakjogállásaľól
szőIő 1992. évi XXXIII. torvény, valamint a kozalka|mazottak jogállásátő| szőIő 1992' éví
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatbantörténő
végrehajtás árő| szőIő 257 12000, (XII.26.) Korm. rendelet szerint.

10. A kłiltségvetési szeľv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

kozalkalmazott

11. A ktiltségvetési szerv képviselete:

A költségvetési szerv vezetoje, valamint az áIta|amegbízott dolgozó.



12. A ktiltségvetési szerv közvetlen jogelődjének megnevezése, székhelye:

. Józsefuáľosi Családsegítő SzoIgáIat - 1081 Budapest, NépszínházutcaZ2.
o Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyeľmekek Atmeneti otthona - 1089 Budapest,

Kőľis u. 35.
o Józsefuárosi Szociá|islntézmények GazđasźąiHivata|a- 1089 Budapest, Kőľis u. 35.

Záradék

A koltségvetési szeľv egységes szerkezetlj a|apítő okiratát a Budapest Főváľos VIII. keriilet
Jőzsefvtrosi onkormányzat Képviselő-testülete a ..,,lf0l2. (II. 02.) számű határozatta|
fogadta el.

Jelen alapító okiľat f012. február 15. ĺapjtńől hatályos.

Budapest, 2012. februaľ ...

Dr.Mészár Erika

a j e gy zőt helyettesítő a|j e gy zo

Dr. Kocsis Máté

polgáľmester



Függelék

Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti
Kozpont

Székhelv : N épszínház ll. 2f .

Helyiségek szźtma
(db)

Interiú szoba
,7

Dolsozó / munkaszoba 8

varo 1

konvha 2

étkező I

folyosó 2

lépcsőfoľduló t

táľsalsó I
I

wc /1

öltöző I

Népkonyha
Telephelv: Masdolna u. 43.

Helyiségek száma
(db)

Etkező I

WC f
Tźia|ő 1

o|töző 1

Józsefu árosi Gyeľmekj óléti Központ
önálló szakmai egység

Telephely: Kőris utca 35.

Helyiségek száma
(db)

iroda 6
tárwa|ő f
konyha I

mellékhelvsés aJ

takarító szerttr I

Gyermekek Atmeneti Otthona
önálló szakmai egység

Telephelv: Szentkirályi utca 15'

Helyiségek száma
(db)

iľoda
naooali
betesszoba
ebédlő I

szemé|vzeti oĺtozó I

mellékhelvsés a
J

konyha I

mosókonvha f
n,lhanvző I

hálószoba Á
+

tanulószoba At

fürdőszoba I

t0



Gazdasági Szervezet
önálló szakmai egység

Telephelv: Kőľis utca 35

Helyiségek száma
(db)

iroda Át

iroda-oénztźr I

i ro cĺ a-számító sépterem I

WC I

Kézmosó-zuhanvző I

konyha I

folvosó 1
I

Pince-(kazánház- és táľoló esy léstérben) I

1l




