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Budapest Józsefváľosĺ onkoľmá nyzat
Képviselő.testület e számára

Tĺsztelt Képvĺselő.testület!

A Józsefuarosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ alapítő okiľatának módosítása
sztikségessé vá|t az a|ábbi változások miatt.

Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő testülete a I43l20I2.
(IV.19.) szźlmí hatźlrozatttban a Belváros Lipótvaros Buđapest Fővaľos V. keľĹilet

onkormányzatta| 2012. május 01. napjától megkötött ellátási szerzőđésrę' valamint a
26912012. (VII.19.) számű határozatában a Budapest Fővaľos VI. keriilet Terézvaros
Önkoľmanyzat tészére, a fenntaľtásában lévő Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ ĺjnálló szakmai egységeként miĺködő Gyermekek Atmeneti otthonában férőhely
biztosításáľól döntött.
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Előterj esztő : Sántha Pétemé alpolgármesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2012. október 18. ........ sz.
napiľend

Tárgy: Javaslat a Józsefuáľosi Családsegítő és GyermekjóIéti Központ alapító
okĺľatának módosításáľa

A napirendet ĺyĘzźrt ülésen kell tráľgyalni, a döntés elfogadásához egyszeľtĺ/ln.irrligí!ęlt
szav azatíöbb s é g sztiks é ge s.

EloxÉszÍro sZERVEZETI BcysÉc:
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Városgazdálkodási és Pénzůigyĺ Bĺzottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véIeményezí X
Hatźr ozati jav as|at a bízottság' számfu a..

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és a Humánszo|gtitatási Bizottság javasolja a

Képviselő-testiiletnękaze|oterjesztésmegtárgya|ását.



Az ęllátási szeruődések megkĺitésével a Gyermekek Atmeneti otthonának feladat-ellátási
területe megváltozik. A Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ a|apítő
okiratában - a Gyermekek Átmeneti otthonának feladat ellátási teľiiletében bekövetkezett
változáson tul- törlésre keľiilnek azok a telephelyek, melyek (Józsefuáĺosi Egyesített
B<ilcsődék és az oszírőzsa Gondozó Szolgálat) gazđźikodását az intézmény kül<jn
me gállapo đ źs alapj án ellátj a.

Meghataľozźsra kerilnek a helyi ĺinkormányzato|<ról szóló 1990. évi LXV. töľvény,
valamint a szociális igazgatástől és a szociális ellátásokĺól szóló 1993. évi III. törvény
alapjn az intézmény kozfeladatai Jőzsefuaľos kozígazgatási teriiletén, illetve azon kívül.
Eĺĺe azért volt szfüség, mert a biztosított férőhelyek _ V. kerület és VI. keriilet fe|é- az
intézmény jelenlegi illetékességi teriiletén kívül vannak.

Módosításra kerül a jogszabáIyokban előíľt ęlnevezésęk (költségvetési szerv), az
önkormányzati vagyon tételes és beazonosítható felsorolása.
Meghatározásra kerül a gazdaságí v ezetó megbizási rendj e.

A Józsefuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpont alapitő okiľatának módosítása
pénzigyi fedezętet nem igényel.
A helyi önkormĺĺnyzatol<rőI szóló LXV. törvény 10. $ (1) bekezdés g) pontjában foglaltak
alapjźnaKépviselő-testiilęthatáskörébőlnemrvházhatőźtaztnténnénya|apitása.

Mindezeka|apjźnkéremazalźtbbthatározatí javaslatelfogadását.

Hĺ.rÁnozĺ'u JAvAsLAT

A képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Jőzsęfvárosi Csaláđsegítő és Gyermekjóléti Ktizpont módosító o|<lratźÍ, valamint a
módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt iĄ a|apítő okiratát az előterjesztés I-2.
sz. mellékletében foglaltak szerinti taľtalommal elfogadja 20|2. november l-jei
hatźi|ya|,

2. fe|hata|mazza a polgźltmestert a határozat 1. pontjában meghatározott
dokumentum ok aLźir ásáĺ a.

Felelős : polgĺĺľmester
Hataľidő: 2012. november 1.

Budapest, 2012. október 1.

Ttirvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevébgn és megbjĄýból: .f'fu )ĺGlQl..?.,ę
Dr. Mészár Erika

aljegyző
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Sántha ľcteľnř >A"
alpolgáľmester
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1. sz. melléklet

JóZsnrvÁnosr csALÁDSBcÍľo És cyľnľĺEKJoLÉTI KoZPoNT
n.r,,łpÍľó oxrnĺ.rÁT MóDosÍľo oxrnĺ.ľ

Az a|apítő okiľat 1. pontja - A ktiltségvetési szeľv _ az a|á'Jobĺ sziĺveggel egészül ki:

,,Telephelyei:

1086 Budapest, Magdolna u' 43.(rakĺźr)

Nyitva ĺźlló egłéb helyiség:

1086 Budapest, Magdolna u. 43.(népkonyha),,

Az a|apítő okirat 1.. pontjából - A ktĺltségvetési szeľv _ az a|á'ňbĺ sztiveg ttiľlésre keľfil:

,,Oszírőzsď' Gondozó Szo\gá|at,, 1089 Budapest, orczy t|t 4|.
Éľtelmi FogyatékosokNapközi otthona 1082 Budapest, Kisstáció u. 11.

,,Ciklĺímen'' Idősek Klubja 1081 Budapest, II. János Pźipźpat& |7.

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

,,oszikék'' Idősek Klubja 1082 Budapest, Baross u. 109.

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

,,EzĹistfenyő,, Gondozőház 1087 Budapest, KerepesitfiZ9/a.

,,Reménysugár'' Idősek Klubja 1084 Budapest, Mátyás téľ 4.

,,Napraforgó'' Idősek Klubja 1089 Budapest, Delej u.34.
Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék 1083 Budapest, Szigetvaľi utca 1.

1082 Budapest, Nagýemplom u. 1-3.

1087 Budapest, Szźaados út 1. (Kerepesi út 33.)
1 085 Budapest, HoľánszJ<y u. 21.

1082 Budapest, Baľoss u.I03la.
1082 Budapest, Baľoss u. 117.

1084 Budapest, Tolnai L. u. 19.

1 087 Budapest, Kerepe si ttt 29 I a. (konyha)

Az a|apítő okĺrat 2. pont -,, Létrehozásárő| rendelkező hatźrozat,, - sziiveg helyébe

az a|ábbi sziiveg lép:

,, A kÓlts é gvetési szerv létr ehozás áról ľendelkező dantés :,'

Äz alapítő okirat 3. pontja - JogszabáIyban meghatáľozottkĺjzfelaďata _ az alá'ňbi
sztiveg helyébe:



,,JogszabźiybanmeghatározottkozfeIadata..

A helyi ĺinkormanyzatoLaőI szo|ő 1990. évi LXV. töľvény 8. $ (4) bekezdése, a szociális
igazgatásről és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. töľvény 86. $ (1) bekezdés e)
pontja alapjan kötelező önkoľmányzati feladatot, szeméIyes gondoskodást nýjtó szociális
a|apszo|gtt\tatásokat, a gyermekek védelméľől és a gyámügyi igazgatásről sző|ő 1997. évi
)oo(I. tĺĺrvény 94. $ (3) bekezdés d) pontja a|apjźn kötelező tinkormanyzati fe|adatot,
személyes gondoskodást nýjtó gyermekjóléti alapellátásokat lát el valamint ĺinként váI|a|t
feladatként kľízislakásokat mfüödtet.

Az áI|anhźvtartásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. tĺirvény, az á|IanháztartásrőI szóló törvény
végľehajtás źrőI sző|ő 36812011. (XII. 31.) Koľm. ręnáelet a|apjan az ,,Oszirőzsď, Gondozb
Szo|gá|at (székhelye: 1089 Budapest, orczy út 41.) és a Józsefu:ĺrosi Egyesített Bölcsődék
(székhelye: 1083 Budapest, Szigetvári u. 1.) kĺiltségvetési szeľvek vonatkozásźlban az
iráĺyítő szew źt\ta|meghatźtrozott köľben apénzldtgyi, gazdasági feladatok e||átása.,'

az a|ábbi sztiveg lép:

,,A kokségvetési szerv által ellátott, jogszabályban meghatórozott lcözfeladata:

Józs e.fváros koziqazqatási terüIetén

A helyi onkormónyzatolcľól szóló 1990. évi LXv' torvény 8. s @ bekezdésében foglaltak
szerint koteles gondoskodni a szociális alapellátásróI.

A szociális igazgatásľól és a szociális ellátásolĺról szóló ]993. évi III. törvény 86. s (])
bekezdés e) pontja szerinti személyes gondoskodást nyújtó szociólis alapszolgáltatások-
kilan1s tekintettel cs al áds e gítĺćs.

A glermekekvédelméről és a głómügłi igazgatásról szóló ]997. évi WI. torvény 94, s (3)

bekezdés d) pontja alapján személyes gondoskodóst nyújtó glermekjóléti alapellótásokat lát
e l, v al amint o nké nt v ól l al t fe l adat ké nt lcr íz i s l aká s o kat míika ú e t e t

Jó zs e.fv ár o s ko zi gaz qat ás i terül etén kívül

Budapest Főváros VIII, kerület Józsefvórosi onkormányzat Képviselő-testiiletének a
143/2012. (I.t/.]9.) számú határozata alapján határozott időre 20]2' mójus 01. napjától
20]7. ápriĺis 30' napjáig megkôtatt ellótósi szerződés szerint a Belváros-Lipónóros
Budapest Főváros V' keľiilet onkormdnyzat közigazgatási tertilete, személyes gondoskodás
keretébe tartozó głeľmekjóléti alapellátás, gyermekek átmeneti gondozasa - azon belül g1łermekek
ótmeneti otthona 1 férőhely tekintetében, valamint a szabad férőhelyek terhére további V, keriileti
g7lermekfogadósa.

Budapest Főváros .|III. kerület Józsefvórosi onkormáľlyzat Képviselő-testületének a
.'./2012. (X.18.) számú határozata alapján határozott időľe 20I2. novembeľ 0I. napjátóĺ
20]7. október 31. napjáig megkatat ellátósi szerződés szerint a Budapest Főváros VI.

kerťjlet Terézvóros onkormányzat kozigazgatási területe, szemé|yes gondoskodás keretébe
tartozó g1łermekjóléti alapellátas, g1łermekek átmeneti gondozása - azon belül głermekek átmeneti
otthona l férőhely tekintetében, valamint a szabad férőhelyek terhére további VI. kerületi gleľmek
fogadasa.

Az óllamháztartásról szóló 20]]. évi CXCV. tÓrvény, az államháztartdsról szóló törvény
végrehajtásáról szótó 368/20I1. (XII. 3].) Korm. rendelet alapján az ,,iszirózsą,, Gondozó
Szolgálat (székhelye: 1089 Budapest, orczy út 4].) és a Józsefvárosi Egyesített Balcsődék
(székhelye: 1083 Budapest, Szigetvári u. I.) kÓltségvetési szeľvek vonatkozásában az
irónyító szerv által meghatározott kÓrben a pénzügłi, gazdasági feladątok ellátása.',



Az a|apítő okiľat 4. pont _ ,,A1aptevékenysége'' -helyébe:
az alá'ňbi sziiveg lép:

,, Kôltségvetési szerv alaptevékenysége: ,,

Lz z|zpító okiľat 4. pontjábő| az alábbi sztiveg tiiľlésľe kerül:

,, 8 4 l 9 0 ] szalłfeladat : tjnkormónyzatok é s tár sulós ok elszómolás ai

5 629 1 7 szalcfeladat : munkahelyi étkeztetés

87 3 0 1 2 szalcfeladat: időskorúak átmeneti ellátása

87 9 0 3 9 szalĺfeladat : e głéb s zo ciólis ellátás b entlakás s al

88]0] 1 szalcfeladat: idősek nappali ellátása

8 8 ] 0 1 3 szalĺfeladat : fo g,łatékos s ággal éIők nappali ellátós a

889 ] 0 I szalcfeladat balcsődei ellátás

889202 szalcfeladat: kórházi szociális munkg

8 8 9 9 I 2 s z alcfe l adat : s z env e dé ly b e t e ge k napp al i e l l át ás a

8 8 9 9 2 2 szalcfel adat : házi s e gíts é gnyúj tás

8 8 9 9 2 3 s z alcfe l adat : j e lzőr ends zer e s ház i s e gít s é gnyúj tós,,

Az a|apítő okirat 5. pontja - ,,Illetékességi teľiĺlete és műkiidési kiire

Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuiáľosi onkormtnyzatkozígazgatási teruletén mfüödő
költségvetési szerv.'' helyébe az alábbi sztiveg lép:

''A 
kiiltségvetési szeľv illetékessége' míĺkiĺdésĺ ktiľe:

Budapest Főváros VIII' kerület Józsefvárosi onkormányzat közigazgatási területe,''

Az a|apítő okiľat 6. pont

,,káĺyítő szeľVe:

Neve: Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormźnyzatKépviselő-testiilete
Székhelye: 1082 Budapest, Baĺoss u, 63-67.,, helyébe az a|ábbi szöveg lép:

,,A kaltségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szervének megnevezése,
székhelye:

Budapest Főváros VIII, keľület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testülete
1082 Budapest, Baross u. 63-67."



Az a|apítő okiľat 7. pont- ,,Gazđźllkodási besorolása:

ĺjnállóan mrĺktjdő és gazdálkodó költségvetési szerv

onálló létszám és b&gazđálkođó, teljes intézményi mfüödési és szakmai tevékenységét
költségvetési keretén belül látja el, a költségvetési szew vezetője gyakorolja a kciltségvetése
felett a k<jtelezettségvállalási és utalványozási jogkört.'' helyébe az a|ábbi sziiveg lép:

,, A költs é gv eté s i s zerv gazdálko dás i b e s or o l ós a :

A költs égvetési szerv bes orolds a gazdálko dási j o gkor e alapj ón :

- önállóanműködő és gazdálkodó költségvetési szerv
- Ónálló létszóm és bérgazdálkodó, teljes intézményi m{Íkndési és szalcľnai

tevékenységét kt;ltségvetési keretén belal látja el,

- a k1ltségvetési szerv vezetője głakorolja a kalrcégvetése felett a
kötelezetts é gvóllalási és utalványozás i j o gkort.

- Kt;lżn megállapodós alapjón az intézményen belül műktjdő gazdasági szervezet
ellátja az alábbi onállóan miÍkÓdő kakségvetési szervek pénzügli-gazdasógi
tevékenységét.

Költségvetési szerv neve Címe

]. iszirózsa Gondozó Szolgálat 1089 Bp. orczy út 4 ] '

Értelmi FoglatékosokNapkazi otthona 1082 Budapest, Kisstáció u. ]].
,, Ciklómen,, Idősek Kubj a
,,Vjg otthon', Idősek Klubja
,, oszilcék,' Idősek Klubj a
,,Mátyás,'Klub
,, Reménysugár,' Idősek Klubj a
,, Napľ afoľgó', Idős ek Klubj a
,, Ezüs tfeny ő', G ondo z óház

2. JózsefvárosiEglesítettBölcsődék

l081 Budapest,Il. Jdnos Pál pópa tér ]7.
1084 Budapest, Víg u. I8.
1082 Budapest, Baross u. 109.
I084 Budapest, Mátyás tér ]2.
l084 Budapest, Mátyás tér 4.

1089 Budapest, Delej u. 34.
I087 Budapest, Keľepesi út 29/a.

I083 Budapest, Szigetváriu' ].
1082 Budapest, Nagttemplom u. l-3.
1087 Budapest, Százados lźt I.

(Kerepesi út 33.)
1085 Budapest, Horánszlql u' 21.
1082 Budapest, Baross u. 103/a.
1082 Budapest, Baross u. l17.
1084 Budapest, Tolnai L. u. 19.

l087 Budapest, Kerepesi út 29/a' (konyha)

Az a|apítő okiľat 8. pont . ,,A feladat e|Iátásźt szo|gźiő <inkoľmányzati vagyon' vagyon
feletti rendelkezési j og:

Székhely: A Budapest,34769 hrsz. a|att felvett ingatlanból a Jőzsefvárosi onkorményzat
tulajdonát képezó 2I. albetét számt helyiségcsoport (f23 m2), a 4. albetét szźmis'



helyiségcsopoľt (I82 m2), valamint a 34679lN4 hľsz. alatti ingatlan 4. albetét
helyiségrészéĺekhaszslźĺ|atijoga (a fliggelékben szeľeplő helyiséglista szeľint), va|aľnint az
á||őeszkozként nyilván taľtott vagyoĺtárgyak az intézméný illetik meg.

Telephelyek:
a) A Budapest 35964 számu tulajdoni lapon 35964115Itĺsz. a|att felvett 866 m2 alapterületrĺ,
a Budapest Fővaľos VIII. KeľĹilet Józsefuríľosi onkoľmányzat tulajdonát képezó
felépítményes ingatlanbő| |45 m2 elkülĺinített ingatlanľészhasznáIati joga a (a fiiggelékben
szereplő helyiséglista szerint) azintézméný illeti meg.

b) A Budapest 36535/0 lN7 hrsz. alatt felvett 2|| m2 alapteriiletű, a Budapest Fővaľos VIII.
KerĹilet Józsefraĺosi onkoľmrányzat tulajdonát képező ingatlan hasznźiati joga (a
fiiggelékben
szeľeplő helyiséglista szeľint) azíntézméný illeti meg.

c) A Budapest,35444 hľsz. alatt felvett ingatlanból aJőzsefvárosi onkormźnyzattulajđonát
képező 3. albetét szźtmt helyiségcsoport (35 m2), és a X[V. albetét szźlmu helyiségcsopoľt
(8, 14 m2) hasznźiati joga, (a fiiggelékben szereplő helyiséglista szeľint), valanint az
á|Iőeszkizkéntnyilvĺántartottvagyontáľgyakazintézméĺýilletikmeg.

d) A Budapest 35989lN3 hľsz. fulajdoni lapon felvett 34 m2 alapterületű, a Budapest
Fővaros VIII. KerüIet Józsefuaľosi Önkormtnyzat tulajdonát képezo ĺiröklakás haszĺáLatí
joga (a fiiggelékben
szereplő helyiséglista szerint) azintézméný illeti meg.

e) A Budapest 36097lN8 hľsz. tulajdoni lapon felvett 23 m2 alapterületű, a Budapest
Fővaros VIII. Kerület Józsefrárosi onkotmányzat fulajdonát képező önkormányzatilakás
haszná|atijoga (a fiiggelékben szereplő helyiséglista szerint) azintézméný illeti meg.

f) A Budapest 35450lN0 hľsz. tulajdoni lapon felvett 30,7| m2 alapteľüleťú, a Budapest
Fővaľos VIII. KerÍilet Józsefuaľosi onkormányzat tulajdonát képező önkormanyzatí|akás
haszná|atijoga (a fliggelékben szereplő helyiséglista szerint) aziĺltézméný illeti meg.

g) A Budapest 35874 hĺsz. tulajdoni lapon felvett 554 m2 ftildrészletű, a Budapest Főváros
VIII. Kertilet Jőzsefvátosi onkormányzat tulajdonát képező felépítményes ingatlanból 30,3
m2 elkülönített ingatlanľészt képező önkormányzatí |akás haszná|ati joga (a fiiggelékben
szerep|ő helyiséglista szerint) azintézményt illeti meg.'' helyébe az a|á.ňbi sztiveg lép.

,,A költségvetési szerv vezetőjének megbízttsi rendje:

A kokségvetési szerv vezetőjét a Budapest Fővóros VIII. keriilet Józsefvárosi onkormányzat
Képviselő-testiilete nevezi ki, menti fel vagl megbízását vissza vonja a kozalĺrnlmazottak
jogálldsáról szóló I992. évi WIil. tÓrvĺény, valamint a közallrnlmazottakjogállásáról szóló
]992' évi XXXilI. torvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban torténő végrehajtósáróI szóló 257/2000. (XII'26.) Korm. rendelet szerint, az
egłéb munkáltatói jogokat a Képviselő-testület, az egłéb munkńltatói jogokat az
onkormányzatolcról szóló 1990' évi I'Xv. törvény 103. s Q) bekezdés b) pontja alapjón a
P o l gár me s ter gł akoľ olj a.



A kahségvetési szerv gazdasági vezetőjének megbízási rendje:

A koltségvetési szeľv gazdasógi vezetőjének kinevezése, vagy megbízósa, felmentése, ýagy a
megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása a polgármester hatáskorébe tartozik az
államháztartásról szóló 20]I. évi CXCV. tt)rvény 9.s @ bekezdése alapján. A gazdasógi
vezető .felett az egłéb munkáltatói jogokat a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti
Kozpont vezetőj e glakorolj a.',

Az a|apitő okirat 9. pont ,,A kdltségvętési szerv vezetójét magasabb vezető beosztású
közalkalmazott az irĺányító szęrv bizza meg, menti fel vagy vezetői megbízźsát vonja vissza
a koza|ka|mazottak jogá||ásźről szóló 1992, évi )O(XIII. töľvény, valamint a
koza|ka\mazottak jogáltásáľól szőIő 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint
gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi ágazatbarl tĺjľténő végrehajtásáról szőIő 25712000.
(XII.26.) Koľm. rendelet szeľint. - helyébe az a|ábbi sztiveg lép:

,,A kaltségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelolése:

- kaząlknlmazotti jogviszony, melyre ]992. évi XWilI. tÓrvény, valamint a
kt)zalknlmazottak jogóllásóról szóló ]992. évi XXXIil. torvénynek a szociális,
valamint a głermekjólétl és głermelaúdelmi ágazatban torténő végrehajtósáról
s z ól ó 2 5 7 / 2 0 0 0. (XII. 2 6.) Korm. r e ndelet s z er int.

- munkgviszony, melyre a munka törvénykonyvéről szóló 2012. évi I. tÓrvény
rendelkpzéseit,

- megbízási jogviszony, melyre a Polgóri tÖrvénykonyvről szóló ]959. évi IV' tôrvény
r endelkezé s eit kell alkalmazni.,'

Az alapítĺó okirat 10. pont ,, A költségvetési szerv foglalkoztatottjaíra vonatkoző
foglalkoztatási jogviszony: kĺizalkalmazott,, _ helyébe az a|á'Ďbi sztiveg lép:

,,A kiiltségvetésí szervfeladatelldtúsút szolglźló iinkormdnyzati vag1lon:

A kaltségvetési szerv hasznólatdba adott ingatlanvagyon az önkormányzati törzsvagłon
réSze, korlátozottan foľgalomképes, azt nem jogosult elidegeníteni, illene harmadik
személynek azon a tulajdonosi joggyakorló előzetes jóvdhagłása nélkĺłl bármilyen jellegű
jogot átengedni.

A költségvetési szerv vagyonafeletti rendelkezésről ąz onkormányzat vaglonrendelete és az
e głéb v onatko zó j o gs z ab ály o k r endel ke zne k.

A kaltségvetési szerv ľendelkezésére bocsátott vagłontárglat a feladatai elldtásóhoz
sztilrséges mértékben, tevékenységi korén belül egłéb módon hasznosíthatja. Tevékenységi
karén kíviil eső hasznosításhoz az alapító hozzójórulása sziilrséges. Immaterióĺis vagłon,
tárgłi eszközÓk: a kaltségvetési szerv vagyonleltárában felsoľolt, és a szervezet m{Íkadését

s z o l gál ó ingó v agł ontár gy ak.

A has ználatb a ado tt v agłont ár głak (ingatl ano k) :



A Budapest I/Iil' keriilet ingatlan nyilvántartásban 34679/0/,4/2] hrsz alatt felvett 223 m2
alapterületű, ]08I Budapest, Népszínhóz u. 22, fe.6. szám alatt található iroda székhelykent
ha s znáI t. (fti g ge l é kb e n s z e r ep l ő he ly i s é gl i s t a s z er int)

A Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvántartósban 34679/0/A/4 hrsz alatt felvett I83 m2
alapterületíí, ]08] Budapest, Népszínház u. 22' fsz.4. szám alatt található iroda székhelykźnt
ha s znól t. (függe l é kb en s z er ep l ő he ly i s é gl i s t a s z e r int)

A Budapest VIII kerület ingatlan nyilvóntartásban 35964 hrsz alatt felvett 865 m2
alapterület felépítményes ingatlanból kivett I45 m2 elkt;l0nített ingatlanrész, ]089
Budapest, Kőris u. 35. szám alatt található Gyeľmekjóléti Kozpont telephelyhént használt'
(üggelékben szereplő helyiséglista szerint)

A Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvóntartásban 36535/0/,U7 hrsz alattfelvett 2]1 m2
alapterületii, 1088 Budapest, Szentkirdlyi u. 15. ].4. szám alatt található Gyermekek
Atmeneti otthona telephelyként használt legfeljebb 12 ferőhellyel. (függelékben szereplő
helyis é glista szerint)

A Budapest VIil kerület ingatlan nyilvántartásban 35444/0/,4/3 hľsz ąlatt felvett 35 m2
alapteriiletű, 1086 Budapest, Magdolna u. 43. szám alatt található Népkonyha nyitva álIó
e głéb helyis é gként használt. (iiggel ékb en szer eplő helyis é glista szerint)

A Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvóntartásban 35444/0/,U3 hrsz alatt felvett a társasház
kÓztjs tulajdonát képező XIV. szómon nyilvdntartott 8,] m2 alapterületű helyiség, 1086
Budapest, Magdolna u. 43. szám alatt található Népkonyha rahár telephelyként használt.

A Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvántartósban 35989/0/A/3 hrsz alatt felvett 34 m2
alapterületű, 1089 Budapest, Sárkány u. 14. fsz. ]' szám alatt található Krízislakás
t e l ephe lyké nt ha s znál t, l e ý lj eb b 4 fér ő he l ly el'

A Budapest I/Iil. kerület ingatlan nyilvóntartásban 36097/0/A/8 hrsz alatt felvett 23 m2
alapterületű, 1083 Budapest, Illés u. 18. fsz. 8' szdm alatt talólható Krízislakńs telephelyként
használt, le ýlj ebb 4 férőhellyel.

A Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvóntartásbąn 35450 hrsz alatt felvett 8]9 m2
alapterület ingatlanból kivett 30,7 m2 ingatlanrész, I086 Budapest, Karácsony S. u. 22.].22.
szám alatt talĺilható Krízisląlras telephelyként használt, legfeljebb 4 férőhellyel.

A Budapest VIII' kerület ingatlan nyilvóntartásban 35874 hrsz alatt felvett 554 m2
alaptertilet ingatlanból kivett 30,3 m2 ingatlanrész, 1089 Budapest, Kőris u.4/A.]'9. szám
alatt található Krízislakás telephelyként használt, leýljebb 4 férőhellyel.,,

Zá.ľaďék

A Józsefuarosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ a|apítő okiratát módosító okiratát
Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkormlínyzat Képviselő-testiilete

...l20|2,(X.18.) számú határozatźrya|2012. november I.hatá||yalhagy1ajővá.

Budapest, 20|2. október ....

Riman Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgáľmester



2.sz. melléklęt

JóZsEFVÁnosr CSALÁDsncÍľo ns cyBnľrEKJoLÉTI KoZPoNT
a.r,a.ľÍľo OKIRATA

(egységes szerkezet)

A Budapest Fővríros VIII. Keľület Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testĹilete a helyi
ĺinkormanyzatol<rő| sző|ő 1990. évi LXV. tĺirvény 10. s (1) bekezdés g) pontja, az
áLlanháńartásról szóló 20Il. évi CXCV. törvény, az á||anhánartásról szóló törvény
végrehajtásarőI szőIő 36812011.CXII. 31.) Koľm. rendelet, a szakfeladatrendről és az
áI|afi.h, ńartási szakágazati rendről szóló 5612011. (XII.31.) NGM rendelet, a szociális
igazgatźstől és szociális ellátásokľól szóló 1993, évi III. tĺirvény, a szeméLyes gondoskodást
nffitó szociális intézmények szakmai feladatairól és műkĺjdéstik feltételeiről szóló Il2000.
(I.7.) SzCsM rendelet' a gyeľĺnekek védelméről és a gyámügyí igazgatásról szóló |997. éví
)o(XI. törvény' a személyes gondoskodást nýjtó gyeľmekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladataiľól és működéstik feltételeiľől szóló
I5l|998. (IV. 30.) NM rendelet alapján a Jőzsefvźtrosi Csaláđsegítő és Gyermekjóléti
Központ a|apítźsźxő| azaltlbbi alapitő okiratot adja ki.

1. A ktiltségvetési szeľv:

Neve : Józsefuĺíľosi Családsegítő és Gyermekj óléti Központ

Székhelye: 1 08 1 Budapest, Népszínhźn utca 22.

Telephelyei:

1089 Budapest, Kőĺis u. 35.

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

1086 Budapest, Magdolna u. 43. (ra|<tár)

1089 Budapest, Saľkĺíny u, t4. fszt.I.
1083 Budapest' Illés u. 18. fszt. 8.

1086 Budapest, Kaľácsony S. 22.I. em.22,

1089 Budapest, Kőľis u.4laU9.

Nyitva á||ő egyéb helyiség:

1086 Budapest, Magdolna u. 43. (népkonyha)

2. A költségvetési szeru létľehozásáról ľende|kező diintés:

A Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĹiletének
9912011. (m. 03.) számú hatfuozata.

Aza|apitźs éve: 2011.
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3. A kiiltségvetési szeľv által ellátott, jogszabályban meghatáľozottközfeladataz

Józsefü aros közigaz gatási teľületén

A helyi önkormányzatohőI szóló 1990. évi LXV. törvény 8. $ (4) bekezdésében foglaltak
szerint köteles gondoskodni a szociális alapellátásľól.

A szociáLis igazgatásról és a szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. tĺĺrvóny 86. $ (1)
bekezdés e) pontja szerinti személyes gondoskodást nyújtó szociális a|apszo|gá|tatások-
külĺjnös tekintettel családsegítés.

A gyermekek védelméről és a gyámngyí igazgatásról szóló 1997. évi )c(XI. tĺlrvény 94. $
(3) bekezdés d) pontja a|apjźn személyes gondoskodást nyijtó gyermekjóléti alape|Iźúásokat
|át eI, valamint önként vá|Ialt feladatként kľízislakásokat miĺködtetet.

Józsefuaľos közieazgatási teľületén kíviil

Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuĺíľosi Önkormanyzat Képvíselő-testületének a
14312012. (Iv.19.) szźtmthatźlrozataalapjanhatározottídőre201,2. május 01. napjátóI2017.
ápľilis 30. napjáig megkötött ellátási szęrződés szerint a Belvaľos-Lipótvĺĺľos Budapest
Fővĺĺľos V. keľület onkormrĺnyzat kozigazgatási teľülete, szeméýs gondoskodás keretébe
tartozó gyermekjóléti a|ape||átás, gyermekek átmeneti gondozása - azoÍ| belül ryermekek átmeneti
otthona 1 féróhely tekintetében, valamint a szabad féľőhelyek terhére további V. keľületi gyeľmek
fogadása.

Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkoľmrĺnyzat Képviselő-testtiletének a
...l20I2. (X.18.) szźtmtĺhatźlľozata a|apjánhatźrozott időre 2012. novembeľ 01. napjától
20|7. október 31. ĺapjáíg megk<ittitt ellátási szerzodés szeľint a Budapest Főváros VI.
kerület Tetézvátos onkoľmányzat kozigazgatási teriilete, személyes gondoskodás keretébe
tartoző gyermekjóléti a|ape||źńźls, gyeľmekek átmeneti gondozása - azon belül gyermekek átmeneti
offhona 1 ferőhely tekintetében, valamint a szabad férőhelyek terhére további M. kerületi gyermek
fogadása.

Az á||aÍnhźztartástő| szóIő 2011. évi CXCV. tĺirvény, az á||amháztartásról szóló tĺirvény
végrehajtás tľőI szőIő 368120Il. (XII. 31.) Koľm. renáelet alapján az ,,oszitőzsa,, Gondoző
Szo|gá|at (székhelye: 1089 Budapest, orczy út 41.) és a Józsefuaĺosi Egyesített Bölcsődék
(székhelye: 1083 Budapest, Szigetvríri u. 1.) költségvetési szervek vonatkozásábaĺ az
karryítőszewá|ta|meghatźrozottkcirbenapéĺtnigyí,gazdaságifeladatokellátása.

4. A kiiltségvetésĺ szeľv alaptevékenysége:

szakźryazat száma..

889900

879018

889201

889203

889204

889205

889921

szakágazat me gnevezé se :

M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

szakfeladat: gyeľmekek átmeneti otthonában
e|he|y ezettek ellátása

szakfelađat: gyeľmekj ó l éti szo l gáltatás

szakfeladat: utcai lakótelepi szociális munka

szakfeladat: kapcsolattartási Ĺigyelet

szakfę|adat: iskolai szociális munka

szakfeladat : szociális étkeztetés

ll



889924 szakfeladat: c s aláds e gíté s

5. A ktiltségvetési szeľv illetékessége' műkiidési kłire:

Budapest Fővaĺos VIII. keľületlőzsęfváĺosi onkoľmányzatkozigazgatási területe.

6. A kiiltségvetési szerv alapítói jogokkal felľuházott iľányító szeľvének megnevezése,
székhelye:

Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkoľmanyzat Képviselő-testülete
1082 Budapest, Baross u.63-67.

7. A kłiltségvetési szeľv gazdálkodási besoľolása:

A költségvętési szęrv besorolása gazđá|kodási jogköľe aIapjźln:

- önállóan miiködő és gazdálkodó k<iltségvetési szerv
- ĺjnálló |étszźtmés bérgazdálkodó, teljes intézményi mfüĺjdési és szakmai

tevékenységét költségvetési keretén belĹil látja el,
- a költségvetési szerv vezetője gyakorolja a kĺiltségvetése felett a

k<jtelezettségvállalási és utalványozási j ogkört.
- Külĺln megállapodás alapjan az iĺtézményen belül mfüödő gazdasági szervezet

el|átja az alábbi ĺjnállóan mrikĺjdő költségvetési szervek pénzugyi-gazdasági
tevékenységét.

Költségvetési szeľv neve Címe

1. oszitőzsaGondozó Szolgálat 1089 Bp. orczy tlt 4|.
Éľtelmi Fogyatékosok Napkcizi otthona 1082 Budapest, Kisstáció u. 11.

,,Ciklámen'' Idősek Kubj a
,,Víg otthon'' Idősek Klubja
,,oszikék'' Idősek Klubja
,,Mátyás'' Klub
,,Reménysugaľ'' Idősek Klubj a
,,Napľaforgó'' Idősek Klubj a

,,Ezüstfeny ő,, G oĺďozőház

2. JózsefuarosiEgyesítettBölcsődék

1081 Budapest, II. Jiínos Pá|pápatér 17.

1084 Budapest, Víg u. 18.
1082 Budapest, Baľoss u. 109.
1084 Budapest, Máýás tét 12.

1084 Budapest, Mátyás tér 4.
1089 Budapest, Delej u.34.
1 087 Budapest, Kerepesi ttt 29 la.

1083 Budapest, Szigetvári u' 1.

1082 Budapest, Nagýemplom u. 1-3.
1087 Budapest,Százaďos út 1'

(Kerepesi út 33.)
1085 Budapest, Hoľánszky u.21.
1082 Budapest, Baross u. 103/a.
1082 Budapest, Baross u.lI7.
1084 Budapest, Tolnai L. u. 19.

1 087 Budapest, Kerepe si ii 29 I a. (konyha)

Y á||a|kozási tevékenysége : nincs
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8. A ktiltségvetési szerv vezetőjénekmegbizálsi ľendje:

A költségvetési szerv vezetőjéta Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkoľmányzat
Képviselő-testĹilete nevezi ki, menti fel vagy megbízását visszavonja a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi )ooilIl' tc!ľvény, valamint a koza|ka|mazottak jogállásáról
szóló t992. évi )O(XIII. törvénynek a szociális, valamint a gyeľmekjóléti és
gyeľmekvédelmi ágazatbantĺjľténő végrehajtásarő| sző|ő25712000.6II.26.) Koľm. rendelet
szerint, az egyéb munkáltatói jogokat a Képviselő-testĹilet, az egyéb munkáltatói jogokat az
onkoľmanyzatok'rő| szótó 1990. évi LXV. törvény 103. $ (1) bekezdés b) pontj a a|apján a
Polgáľmesteľ gyakorolj a.

A kci lts é gveté si szerv gazdasági v ezetoj éĺek me gb ízás i rendj e :

A kĺĺltségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése, vagy megbízása, felmentése, vagy
a megbízás visszavonása' díjazásźnak megállapítása a polgáľmester hatáskörébe 1artozik az
á|IaffiháZtaÍtásról szóló 2011, évi CXCV. töľvény 9. $ (6) bekezdése alapjźn. A gazďasági
vezető feLetÍ, az egyéb munkáltatói jogokat a Jőzsefvátosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti
Kĺizpont v ezetőj e gyakorolj a.

9. A kiiltségvetési szerv foglalkoztatottjaiľa vonatkozó foglalkoztatási
j ogviszonyok megi eliilése :

- közalkalmazotti jogviszony, melyľe |992. évi )C(xn. ttirvény, valamint a
közalkalmazottak jogá||ásátől szóló 1992. évi X)oilII. törvénynek a szociális,
valamint a gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi ágazatbantĺjľténő végĺehajtásáĺőI szőIő
25712000. (XII.26.) Korm. rendelet szeľint.

- munkaviszony, melyre a munka törvénykönyvéľől sző|ő f0I2. évi I. töľvény
rendelkezéseit,

- megbizási jogviszony, melyre a Polgaľi töľvénykĺlnyvről szóló 1959. évi IV. törvény
rendelkezé s eit kel l a|kalmaznĹ

10. A költségvetési szeľv feladatellátását szolgáló tinkoľmányzatiYagyon:

A kĺiltségvetési szerv hasznáIatába adott ingatlanvagyon az ĺlnkormányzati torzsvagyon
tésze, korlátozottan forgalomképes, azt nem jogosult elidegeníteni, illetve harmadik
személynek azon a tulajdonosi joggyakorló előzetes jóvahagyása nélkül bármilyen jellegiÍ
jogot átengedni.

A költségvetési szerv vagyona feletti renďelkezésrőI az önkormányzat vagyonľendelete és az
egyéb vonatkozó jogszabáIyok rendelkeznek.

A költségvetési szerv rendelkezéséľe bocsátott vagyontźlrgyat a fe|adatai e||átásához
szfüséges mértékben, tevékenységi körén belül egyéb módon hasznosíthatja. Tevékenységi
körén kívül eső hasznosításhoz az a|apítő hozzájaľulása szfüséges. Immateriális vagyon,
taryyi eszközcjk: a kĺiltségvetési szerv vagyonleltźtrában felsoľolt, és a szervezet mfüĺjdését
szolgáló ingó vagyo ntźr gy ak.
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A használatba adott vagyontaľgyak (ingatlanok):

A Budapest VIII. keľĹilet ingatlan nyilvántartásban 34679l0lV21 hĺsz alatt felvett 223 m2
alapterületű, 1081 Buđapest, Népszínház u. 22. fe.6. szám a|att talźůható iroda székhelyként
haszná|t. (fiiggelékben szereplő helyiséglista szerint)

A Budapest VIII. keľület ingatlan nyilvántartásban 34679l0l1J4 hrsz alatt felvett |83 m2
alapteľĹilettĺ, 1081 Budapest, Népszínhaz u.22. fsz.4. szźlm a7atttaIá|ható iĺoda székhelyként
használt. (fiiggelékben szeľeplő helyiséglista szerint)

A Budapest VIII. keriilet ingatlan nyi|váĺrtartásban 35964 Łtsz a|att felvett 865 m2
alapterület felépítményes ingatlanból kivett I45 m2 elkülĺjnített ingat|arrész, 1089
Budapest, Kőľis u. 35. szźlm aIatt talál.hatő Gyeľmekjóléti K<izpont telephelyként használt.
(fiiggelékben szereplő helyiséglista szerint)

A Budapest VIII. keľĹilet ingatlan nyilvántaľtásban 36535l0lV7 hrsz alatt felvett 21I m2
a,lapterĹiletű, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 15. 1.4. száľr' a|att ta|á|hatő Gyeľmekek
Atmeneti otthona telephelyként használt legfeljebb 12 f&őhę|Ivel. (fiiggelékben szereplő
helyiséglista szerint)

A Budapest VIII. keľĹilet ingatlan ĺyiIvźntartásban 35444l0lV3 |lľsz alatt felvett 35 m2
alapteľiiletű, 1086 Budapest, Magdolna u. 43. szám a|att ta|á|hatő Népkonyha nyitva álló
egyéb helyiségként használt legfeljebb 320 férőhellyel. (fiiggelékben szereplő helyiséglista
szeľint)

A Budapest VIII. keľĹilet ingatlan nyilvántaľtásban 3544410lN3 hrsz alatt felvett atársasház
közĺjs tulajdonát képezo XIV. számon nyilvántaľtott 8,l m2 aIapteriletú helyiség, 1086
Budapest, Magđolna u.43. számalatttalá|hatő Népkonyha ra]<tźn telephelykérÍhaszná|t.

A Budapest VIII. keľület ingatlan nyilvántaľtásban 35989l0lV3 Łlrsz alatt felvett 34 m2
alapterületrĺ, 1089 Budapest, Saĺkany u. 14. fsz. 1. szźnn a|att talźlhatő Kľízislakás
telephe lyké nt hasznáIt le gfelj ebb 4 ferőhellyel.

A Budapest VIII. keľület ingatlan nyilviíntartásban 36097l0lV8 hĺsz alatt felvett 23 m2
alapteľületű, 1083 Budapest, Illés u. 18. fsz. 8. szám a|atttaláIható Kľízislakás telephelyként
haszná|t legfelj ebb 4 ferőhellyel.

A Budapest VIII. keľĹilet ingatlan nyilvántaľtásban 35450 llľsz alatt felvett 8I9 m2
alapterület ingatlanból kivett 30,7 m2 ingatlanĺés z, 1086 Budapest, Karácsony S. u. 22. I.22.
száma|attta|áIhatóKĺízislakástelephelykénthaszná"|tlegfeljebb4férőhellyel.

A Budapest VIII. kerĹilet ingatlan nyilvantartásban 35874 |tsz a|att felvett 554 m2
alapteľĹilet ingatlanból kivett 30,3 m2 ingatlanĺész, |089 Budapest, Kőris u. 4lA.I.9. szám
a|attta|á|ható Kĺízislakás telephelykénthaszĺáIt legfeljebb 4 ferőhellyel.

11. A kiiltségvetési szeľv képviselete:

A kĺiltségvetési szerv vezetője, valamint az áIta|amegbízott do|goző.
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Í2. A kiiltségvetési szeľv kiizvetlen jogelődjének megnevezése, székhelye:

o Józsefuárosi Családsegítő Szolgá|at- 1081 Budapest, Népszínhĺáz utca2Ż.
. Józsefuaľosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti otthona - 1089

Budapest, Kőľis u. 35.
o Józsefuaľosi Szociális lntézmények Gazcĺasági Hivatala - 1089 Buđapest, Kőľis u.

35.

Záradék

A Józsefuarosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺlzpont alapító okiratát Budapest Fővaros
VIII. keľiilet Józsefuĺírosi onkormányzat Képviselő-testiilete .,....l20I2. CX.18.) szźlmil
határozatáva|\IlŻ. novembeľ 1. hatállyal hagýa jővá.

Budapest, 2012. októbeľ....

Rimĺĺn Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ
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Függelék

Józsefuáľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti
Kĺizpont

Székhelv: Néoszinházv 2f '

Helyiségek száma
(db)

Interiú szoba 7

Doleozó / munkaszoba 8

varo 1

konyha 2
étkezłĺ I

folvosó 2
lépcsőforduló 1

társalsó I

WC 4
ö|tözó 1

Népkonyha
Telephely: Masdolna u. 43.

Helyiségek száma
(db)

Etkezó I

WC 2
Tálaló 1

oltöző

Józsefuáľosi Gyeľmekj óléti Központ
önálló szakmai egység

Telephelv: Kőris utca 35.

Helyiségek szttma
(db)

iroda 6

tárnla|ő 2
konvha I

mellékhelvsés aJ

takaľító szertár 1

Gyermekek Atmeneti Otthona
önálló szakmai egység

Teleohelv: Szentkirálvi utca 15.

Helyiségek száma
(db)

iroda 1

nappali 1

betesszoba I

ebédlő I

szemé|yzeti ö|tozo I

mellékhelysée aJ

konvha I

mosókonvha 2
zuhanvzó I

hálószoba Ą

tanulószoba ą
fiirdőszoba I
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Gazdasági Szervezet
önálló szakmai egység

Telephelv: Kőris utca 35.

Helyiségek száma
(db)

iroda t

iroda-pénztźr 1

iľoda-számító sépterem I

WC I

Kézmosó-zuhanvző I

konyha I

folvosó 1

Pince-ftazánház- és tźtro|ő esv léstérben) I
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