
Budapest Józsefvá ľosi On koľm ányzat
śś-p:lp"|ő:testülete számára

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

Az ,,oszirőzsď, Gondozó Szolgźiat (a továbbiakban: Szotgálat) 2O||. július 15. napjától
hatályos a|apitő okiratát a Képviselő-testülęt a297l20I1. (VII.07.) szźlműhatttrozatával fogadta
el.

A jogszabályi hivatkozások változása, valamint a Szolgá|athasznźiatźlba adott vagyontĺírgyak
(ingatlanok) paraméteręinek pontosítása miatt sziikségessé vét|t a Szolgálat a|apítő okiratanak
áttekintése.

Az a|apitő okiľatban az alźlbbi adatok kerĹiltek módosításra:
- a hivatkozott jogszabályok
- ahaszná|atba adott vagyontaľgyak (ingatlanok) adatai.

A Szolgálat alapítő okiratĺĺnak módosításĺĺľa a szakfeladatrendről és az źilanháńartási
szakágazati ľendről sző|ő 561201 1. (XII.31') NGM ľendelet, valamint az áI|anhźztaľtásról szóló
törvény végrehajtásáról sző|ő 368120|I. (XII.3I') Korm. ľendelet (továbbiakban: Ávľ.)
ręndelkęzései alapjĺán teszek j avaslatot.
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Előteľjesztő: Sántha Péteľné alpo|gáľmesteľ
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Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság véleményezi x

Határ ozati i av as|at a bizottság szźtmát a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Humánszo|gá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az elóterjesztés megtárgy a|ásźń.



Az áIIanháztartásrőI szóló törvény végľehajtásárőI szőIő 36812011. (XII.31.) Korm. ľendelęt
(továbbiakban: Ávr.) 5. $-a hatátozzameg a költségvetési szervek aIapítő okiľatának kote|ező
taľtalmi elemeit, ľendelkezései szerint az a|apítő okiľat módosítása esetén el kell készíteni és a
módosító okirathoz csatolni az egységes szerkezetbe foglalt alapítő okiratot is. A módosító
okirat és a módosításokkal egységes szęrkezętbe foglalt új alapító okiľat az előterjesztés
mellékletét képezik'

A képviselő-testiilet hatáskcire a Magyaĺorczág heIyi ĺjnkormányzatairő| szőIő 2071. évi
CL)ooilX. törvény 42. s 7, pontjában foglaltakon alapul.

Kéremaza|ábbihatźlrozati javaslatelfogadását.

Hatátozatĺ javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l) az ,,oszirőzsď, Gonđoző Szo|gá|at módosító okiratát, valamint a módosításokkal
egységes szetkezętbe foglalt tĄ alapitő okiratát az előterjesńés I-2. sz. mellékletében
foglaltak szeľinti tartalommal elfogadja 2013. március l-jei hatállyal,

2) fe|hata|mazza a po|gármestert ahatározat 1. pontjában meghatérozott dokumentumok
a|ákására.

Felelős: Polgĺíľmester
Hatariđő: 2013. marcius 1'

A dtintés végrehajtá sáúvégző szervezetiegység: Humánszolgáltatási Ügyosztá|y

Budapest, 2013. február 06.

Sántha Péteľné
alpo1gáľmester

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edĺna

jegyző
nevében és megbízásábĺil:
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1. sz. melléklet

,,ŐszlnóZsA GoNDoZo sZoLGÁLAT
ALAPÍTó oKIRATÁNAK ľĺóoosÍľó oxrn,ł.ľl.

Az a|apítő okirat mĺídosítĺó okiratának bevezető része

,,A Budapest Fővaros VIII. Keľiilet Józsefuarosi onkotmźnyzat Képviselő-testiilete a helyi
önkormányzatokĺól szóló 1990. évi LXV. törvény 10. $ (1) bekezdés g) pontja, az
á|Ian:Únźlzlartásról szóló |992. évi XXXVIil. törvény, az áI|aĺIlhaztartás mfü<jdési rendjéľől
sző|ő 29212009. (XII. l9.) Korm. rendelet, a szociális igazgatástől és szociális ellátásolaól
sző|ő 1993. évi III. törvény, valamint a szemé|yes gondoskodást nýjtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és mfüĺidésiik feltételeiľől szóló Il2000. SzCsM ľendelet 5. $ (1) bekezdés
b) pontja alapján az a|ábbi egységes szerkęzetbe foglalt alapitő okiratot adja ki.'' helyébe az
alábbÍ sztiveg lép:

,,A Budapest Főváros VIII' keľület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Maglarország helyi onkormányzątąiról szóló 2011, évi CLWIX' törvény 42. s 7. pontja, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtósóról szóló 368/201]. (XII.31.) Korm. rendelet, a
szalrfeladatrendről łls az óllamháztartási szakngaząti rendről szóló 56/20I]. (XII.31.) NGM
rendelet, a szociális igazgatásról és szociális ellátósolcról szóló 1993. évi III. tÓrvény, a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szahnai feladatairól és míĺkodésük

feltételeiről szóIó 1/2000. SzCsM rendelet alapjón az alábbi alapító okiratot adja ki'''

Az alapitő okirat 1. pontja -,,A ktiltségvetési szeľv

Neve:,,oszitőzsď' Gondozó Szolgálat
Székhelye: 1089 Budapest, orczy tLt41.
Telephelyei:
,,Ezüstfeny ő,, G ondo zőház
,,Ciklámen'' Idősek Klubj a
,,Víg otthon'' Idősek Klubja
,,Őszikék'' Idősek Klubj a

,,Reménysugaľ'' Idősek Klubja
,,Napľafoľgó'' Idősek Klubj a
,,Mátyás'' Klub

Létrehozás áró l rendelkezó határ o zat..

A Józsefrárosi onkoľmtnyzatKépviselő-testÍilete 39211994. (x.11.) száműhatźrozata
Jo gszabályb an me ghat źr o zott kozfeladata:
A helyi ĺinkormanyzatohő| szőIő |990. évi LXV. törvény 8. $ (4) bekezdése, és a szociális
igazgatástől és a szociális ellátásolaól szóló 1993. éví III. törvény 86. $ (2) bekezdés e) pontja
a|apjtn kötelező önkormányzati feladatot Iát e|, személyes gondoskodást nrijtó szociális
a|ap szo|gáItatásokat é s szo ciáli s szako sított ellátást.

Ertelmi Fogyatékosok Napközi otthona

Alaptevékenysége:
Sza\ágazat
TEAOR'08:889900
Szakfeladatcsopoľt
SZJ szémla: 88991

1 087 Budapest, Kerepesi ttt 29 / a.

1081 Budapest, II. Jrĺnos PáIpápatér 1].
1084 Budapest, Víg u. 18.
1082 Budapest, Baross u. 109.
1084 Budapest, Mátyás tér 4.
1089 Budapest, Delej u.34.
1084 Budapest, Mátyás tér 12.

1082 Budapest, Kisstáció u. 11.

szakágazat me gnevezése :
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
szakfeladatcsoport megnevezése: pszichiátriai
és szenvedélybetegek, valamint hajléktalanok nappali
e||átása



Szakfeladat szakfęladat megnevezése: szenvedélybetegek nappali
SZJ száma:8899|2 e||źÍása

-,,Mátyás'' Klub 1084 Bp., Mátyás tér 12. féroheIyszám: 50 fő

Szakfeladatcsoport szakfeladatcsoport megnevezése: egyéb szociális
SZJ szźlma:88992 ellátás bentlakás nélkü]

Szakfeladat szakfeladat megnevezése: szociális étkeztętés
SZJ száma:889921 féľőhelyszám: 500 fő

Szakfeladat szakfęIadat megnevezésę: hźzi segítségnyújtás
SZJ szźtma:889922

Szakfelađat szakfeladat megnevezése: jelzőrenđszereshźzi
SZJ száma:889923 segítségnffitás

kihelvezett készülékek száma.. 60 db

Szałágazat szakágazatmegnevezése: iđősek, fogyatékossággal
TEAOR' 08: 8810 élők szociális ellátása bentlakás nélkül

Szakfeladatcsoport szakfeladatcsopoľt megnevezése: idősek
SZJ száma: 88101 fogyatékossággal é|(5kszociális ellátása

nappali intézményben

Szakfeladat szakfeladatmegnevezése: idősek nappali e||átása
SZJ száma:881011

_ ,,Ciklámen,, Idősek Klubja 1081 Bp., II. Jdnos Pdl púpa tér 17. férohe|yszźlm: 60 fő
_ -Yígotthoď'Idősek Klubja 1084 Bp., Víg u. 18. féľőhelyszám: 60 ftí
_,,oszikék'' Idősek Klubja 1082 Bp., Baross u. 109. férőhelyszám: 60 fo
_,,Reménysugáľ'' Idősek Klubja 1084 Bp., I|/'átyź.stér 4. férőhelyszám: 60 fő
_,,Napraforgó'' Iđősek Klubja 1089 Bp., Delej u. 34. férőhe|yszźlm: 60 fő
Szakfeladat szakfe|adatmegnevezése: fogyatékossággal élők
SZJ száma: 881013 nappali e||átása
_Éĺekniľog/đékosot(Napköziotrnna 1082 Bp., Kisstáció u. 1 1. férőhelyszám : 20 fo

Sza\ágazat
TEAOR'O8: 8730 szakágazat megnevezése: idősek, fogyatékossággal élők

bentlakásos ellátása
Szakfeladatcsopoľt szakfeIadatcsoport megnevezése: időskoruak
SZJ száma: 87301 bentlakásos szociális e||átźsa

Szakfeladat szakfeladat megnevezése: időskoruak átmeneti ellátása
SZJ száma:87301,2

- ,,Ezüstfenyő'' Gondozőház 1087 Bp., Kerepesi Íú29la' ferőhelyszám 21 fő

Szakfeladat szakfe|adatmegĺevezése: rövid időtartamú
SZJ szźma:89044l kĺjzfoslalkoztatás

Szakfeladat ,,Ju,",uoomegnevezése: bérpótló juttatásra jogosultak
SZJ száma:890442 hosszabb időtaľtamú foslalkoztatása



Szakfe|adat szakfeladat megnevezése: egyéb kcizfoglalkoztatźs
SZJ szćlma:890443

Míĺktidési kiire:

Budapest Fővrĺľos VIII. keriileĺ, JĺSzsęfvaľosi onkoľrrrźnyzatkozigazgatási teľĹilete azza|,hogy
az Szt 65/F. s (1) bekezđés c) pontjában meghatározott ellátást Pest megye kozigazgatźsi
területén is nyújtja.

Iľányító szeľve:

Neve: Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuiĺrosi onkormźnyzatKépviselő-testiĺlęte
Székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.

Gazdálkodási besoľolása:

ĺjnállóan működő kĺiltségvetési szeľv.

onálló |étszźtm- és bérgazdálkodó, teljes intézményi mfüödési és szakmai tevékenységét
költségvetési keretén belül látja e|, az intézményvezető gyakorolja a költségvetése felett a

kötelezettségvállalási és utalványozási jogköľt.

Az irźnyítő szerv kijelöli a Józsefuarosi Családsegítő és Gyermekjóléti Ktizpontot az onáIlőarl
miikĺjdő koltségvetési szerv meghatározottpénzigyi_ gazđasétgi feladatainak ellátására'

YáIla\kozási tevékenysége: nincs'' _ helyébe az alábbi sztiveg lép:

I. A költségvetésí szerv

Neve:,, Őszirózsa,, Gondozó Szolgálat

Székhelye: 1089 Budapest, orczy út 4]' I99férőhely

Telephelyei:
,,Ezüstfenyő,, Gondozóház 1087 Budapest, Kerepesi út 29/a' 21férőhely
,,Ciklámen,' Idősek Klubja 1081 Budapest, II. Jónos Pĺźl pópa tér 60férőhely
,,Víg otthon', Idősek Klubja 1084 Budapest, ĺ/íg u. 18. 60 férőhely
,,iszikék,' Idősek Ktubja 1082 Budapest, Baross u. ]09. 60ferőhely
,,Reménysugór,' Idősek Klubja 1084 Budapest, Mátyás tér 4. 60férőhely
,,Napraforgó'' Idősek Klubja 1089 Budapest, Delej u. 34. 60férőhely

,,Mótyás,, Klub 1084 Budapest, Mótyás tér ]2' 50 férőhely
Énelmi Fogłatékosok Napkazi otthona 1082 Budapest, Kisstáció u' ] ]. 20 férőhely

Az aIapítő okirat 2. pontja.,,A feladat e||átását szolgálĺí önkoľmányzati vagyon' vagFon
felettĺ ľendelkezési jog
A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Ônkoľmányzat ingatlan-nyilvántartásban
szereplő

3876I|NI hrsz.ZI5m2+pince alapteľületrĺ, természetben a 1089 Budapest,Delej utca
34. szźm alatt található Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuáľosi onkoľmányzat
tulaj donát kép ező ingatl anhas znźůati j o ga



358I2lN| Itsz. 126 m" alapterilehi, természetben a t082 Budapest, Baross utca 109.
szźlm alaĺI ta|źihato Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuarosi onkormanyzat
tul aj donát kép ező ingatl anhas zná|ati j o ga
34757/A/45 hrsz' l97 m. alapteľiiletűí, természetben a 1081 Budapest, II. Júnos Púl
púpa tér 17. szúm alatt talúlható Budapest Fővdros WII. keriilet Jóuefvdrosí
onko rmdnyzat tulaj ďond! kép ező ing atlanh as zndlati j o g a
35I62lN55 hrsz. 237 m, alapteľületti, teľmészetben a 1084 Budapest, Mátyás tér 4.

, szźnn a|att talźihatő Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkormányzat
tulaj donát képező ingatlanhas znźiatí joga
35I46lN5l Ltľsz. 75 m, alaptertilehĺ, teľmészetben a 1084 Budapest, Mátyás tér 12.
szám a|att ta|źihatő Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkormrínyzat
tulaj donát kép ezo ingatlanhas zná|ati j o ga
34930lN34 hĺsz. 13| m" alapteľületiĺ, természetben a 1084 Budapest, Víg utca 18.
szźlm alatt ta|á|hatő Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat
tulaj donát kép ező ingatl anhas zntĺIatí j o ga
3883716lltsz. 136 m, alapterületű első épület, I97 m" alapteľületii hátsó épület,2.763
m2 telek teľmészetben a 1087 Budapest, Kerepesi ti29la. szám alatt talźihatő Budapest
Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi onkoľmźnyzat tulajdonát képező ingatlanhaszná|ati
joga
35582/N0 hrsz. 124.8 m2 magasfüldszint és 7I.72 m2 piĺce alapteľületű, természetben
a |082 Budapest, Kisstáció u. 11. szán alatt talá|hatő Budapest Fővĺíros VIII. keľĹilet
Józsefuiírosi onkormanyzat tulaj don źú. képező ingatlanhas zná|ati joga
35960 hĺsz. a|atífelvett ingatlan 5. albetét szání 30 m2 és 6. albetét szálmű 251 m2
alapteniletű, természetben a 1089 Budapest, orczy ift 4I. szárl a|att ta|á|hatő Budapest
Főváros VIII. keľület Jőzsefvárosi onkoľmányzat tulajdonát képező ingatlanhasznáIati
joga

a fiiggelékben szeľeplő helyiséglista szęľint azintézményt illeti meg.

Vagyoni éľtéktĺ jogok, tźrgyi eszktjzök hasznáIata az iĺtézményt illeti meg az á||óeszkozle|taľ
szeľint. A vagyon feletti ręndelkezésre a Képviselő-testület által alkotott ľendeletekben
meghatáĺozott szabáIyok az irányadók.'' - helyébe az a|źhbi sziiveg lép:

2. A kökségletési szerv létrehozúsdľól rendelkező dtjntés:

A Budapest Fővdros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testi)letének 392/1994.
(X.] 1.) számú határozata'

Az alapítós éve: ]994

Az a|apítő okirat 3. pontja - ,,A kiiltségvetésĺ szeľv vezetőjének kinevezési rendje,
foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

A költségvetési szerv vezetőjét kinevezęIí magasabb vęzető beosztású koza|ka|mazott/ az
irányitő szerv nevezi ki, menti fel vagy vezetői megbizását vonja vissza a közalkalmazottak
jogállásáró|, szőIő 1992. évi X)oilII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásaról szóló
1992. évi XXXIII. t<iľvénynek a szociális, valamint gyeľmekjóléti és gyeľmekvédelmi
ágazatban töľténő végrehajtásarő| szőLő 25712000. (XII.26.) Korm. rendelęt szerint.

Foglalkoztatottj ainak j ogviszonya:

kozalkalmazott''. helyébe az alábbi szöveg lép:



3. A költségvetési szerv dltűl elldtott, jogszabúlyban meghatdľozott közfeladata:

Maglarországhelyi önkormónyzatairól szóló 20]1. évi CLWXIX. tt)rvény 23. s (5) bekezdés
I1. pontja, (6) bekezdése, és a szociális igazgatósról és szociális ellátásolcról szóló ]993. évi
III, rcrllény (Sz) 86. $ (2) bekezdés d) pontja alapján személyes gondoskodást nyújtó szociólis
alapszolgáltątósokat és szociális szakosított ellátóst lát el, továbbá az Szt 65. $ (1)

bekezdésében meghatározott jelzőrendszeľes házi segítségnyújtóst önként vállalt feladatkent
biztosítja.

Az alapitő okirat 4. pontja _ ,,A kiiltségvetésĺ szeľv képviselete

A kĺiltségvetési szerv vezetoje, valamint az źitaIa megbízott do|goző,,, - helyébe az a|ábbí
szöveg lép:

4. A kiiltségvetési szeľv alaptevékenysége:

AI apt ev ékeny s é gének áll amhózt aľ t ás i s z aká gaz ati s z óma é s me gnev ez é s e :

8899

Szalcfeladat száma
8899 I 2

,,Mótyós Klub',

88992 I

889922

889923

88101 I

8730r2
,, Ezüs tfeny ő', G ondo zó ház

890441

890442

890443

- ,,Ciklámen,' Idősek Klubja I081 Bp., II. Jónos Pál pópa tér ]7. ferőhelyszám: 60 fő
- ,,Vj7 otthon,' Idősek Klubja 1084 Bp., Víg u' 18. férőhelyszám: 60fő
- ,,oszikék,' Idősek Klubja 1082 Bp., Baross u. ]09. férőhelyszóm: 60 fő
- ,,Reménysugár'' Idősek Klubja I084 Bp., Mátyás tér 4.

- ,,Napraforgó,, Idősek Klubja I089 Bp., Delej u. 34.
férőhelyszám: 60 fő
férőhelyszám: 60 fő

M.n.s. egłéb szociális ellátás bentlakás nélkül

S z alcfe l a dat m e gnev e z é s e

s zenv e délyb e te gek nappali el l átás a
1084 Bp., Máýás tér ]2. Jérőhelyszóm: 50fő

szociális étkeztetés férőhelyszóm: 500 fő

házi segítségnyújtós

j elzőľendszeres házi segítségnyújtós
kihelyezett készülékek szóma: 60 db

idősek nappali ellátása

i dő s korúak átmeneti eI l ót ás a
1087 Bp., Kerepesi út 29/a' ferőhelyszóm: 2l fő

r tjvi d i dő t ar t amú kö zfo gl alkozt at ás

foglalkoztatóst helyettesítő tómogatósra jogosultak
ho s s zabb időtartamú kazfo glalkoztatás a

e gł é b kĺ) zfo gl alko zt atás



Az a|apítő okiľat az a|á.}bi 5. ponttal kiegészůil:

,, Kii lts é gv eté s í s ze rv ílleté ke s s é g e, míí kii dé s i kö r e :

Budapest Fővóros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat közigazgatási területe, az Szt 65/F'

$ (I) bekezdés c) pontj(lbun meghuĺúrozott elláĺłjst Budapest és Pest meg)/e kozigazgatási
területén is nyújtja' ''

Az lłIrapítő okiľat az a|ábbi 6. ponttal kiegészül:

,Á kiiltségvetési szeľv alapítói jogokkal felruhdzott írónyí,tó szervének megnevezése,
székhelye:

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

Az a|apítő okiľat az zlábbi 7. ponttal kiegészĺil:

,,A Ktiltségvetési szerv gazddlkoddsí besoroldsa:

A költs égvetési szerv b e s orolós a gazdáĺkodós i j ogkor e alapj án :

_ onállóan míÍkadő kaltségvetési Szerv,
- önáIló létszám .ás bérgazdálkodó, teljes intézményi műkadési és sząlĺĺnai tevékenységét

kaltségvetési keretén belul látja el,

- a koltségvetési szerv vezetője g,,akorolja a kaltségvetése felett a kÔtelezettségvdllalási és
ut alv ányozás i j o gköľt'

Az államháztaľtásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló rcrvény
végrehajtásóról szóló 368/20]1. (XII. 3].) kormányrendelet alapján az irányító szery az óltala
meghatározott korben az tjnóllóan működő koltségvetési szerv pénzügyi, gazdasógi

feladatainak ellátásóra a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti KÓzpontot jelt)lte ki
(székhely: I081 Budapest, Népszínház u. 2]', Gazdasági szervezet telephely: 1089 Budapest,
Kőris u.35')

Vdll alkozósi tevékenys é ge : nincs

Az ahpítő okiľat az alábbi 8. ponttal kiegészůil:

',4 
ktiltségvetésí szerv vezetőjének megbízási rendje:

A kÓltségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefiórosi onkormányzat
Képviseĺő-testülete nevezi ki, menti fel vagł megbízását visszavonja a kazalkalmazottak
jogállásáról szóló ]992' évi XWIil. torvény, vąlamint a lĺcizalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi WIII. torvénynek a szociólis, valamint a głermekjóléti és głermekvédelmi
ágazatban torténő végrehajtásdról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet szerint, az egyéb
munkáltatói jogokat a Képviselő-testület, az egłéb munkáItatói jogokat a Magyarország helyi
önkormányzataiľól szóló 20]1. évi CI'XXXIX. tÔrvény 67. s Đ pontja alapján a Polgármesteľ
głakorolja.,,
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i Az alapító okiľat az a|á.ň,bi 9. ponttal kĺegészůil:

,Á költségvetési szerv foglalkoztatottjaiľa vonatkoaí foglalkoztatúsí jogviszonyok
; megjelölése:

közalkalmazotti jogviszony, melyre 1992. évi WIII, tÓrvény, valamint a
kozalkolmazottak jogóllĺźsáról szóló 1992, évi Xruru. firvénynek ą szociális, valamint, a glermekjóléti és g,,ermekvédelmi ógazatban történő végrehajtásdról szóló 257/2000,

i ,::I#j,::#' ,ľ!;!;r*,;,,,ľ,!;,* 
furvénykonyvéről szóló 2012. évi I. torvény

rendelkezéseit,
megbízási jogviszony, melyre a Polgári tÔrvénykÓnyvről szóló ]959. évi IV. rcrvény
r endel kez é s e it kell alkgl mazni.,,

Az a|apítő okĺľat az a|á,}bi 10. ponttal kiegészül:
,,A ktiltségvetési szeľvfeladatelldtlźsót szolglźló tinkormdnyzati vagłon:

A kÖltségvetési szerv használatába adott ingatlanvaglon az onkormányzati törzsvagłon réSze,

korlótozottan forgalomképes, azt nem jogosult elidegeníteni, illetve hąrmadik személynek azon
a tulajdonosi joggłakorló előzetes jóváhagłása nélkal bármilyen jellegíi jogot átengedni.

A költségletĺlsi szerv vag/ona feletti rendelkezésről az önkormónyzat vaglonrendelete és az
eg,léb vonatknzó j o gszabályok rendelkezne k.

A költségvetési szeľv ľendelkezésére bocsátott vaglontórglat a feladatai ellátásához szülrséges
mértékben, tevékenységi körén beltl egyéb módon hasznosíthatja. Tevékenységi karén kíviil eső
hasznosításhoz az alapító hozzójárulósa szüIrséges. Immateriális vagłon, tórgłi eszkozök: a
koltségvetési szerv vagyonleltórában felsorolt, és a szervezet m{jkĺ;dését szolgóló ingó
vagyontárgłak.

A has z nál atb a a do t t v a gł o nt ár g,l ak (i ng at l ano k) :

a Budapest VIII. kerület ingatlan nyiluántartósában 35960/A/5 és A/6 hrsz. alatt felvett
30m,+]20m"+]3] m' pince, Ósszesen 28] m, alapterĹiletű, ]089 Budapest, orczy tit 4]. szám
alatt található iroda székhelyként hasznólt.

- a Budapest VIII' kerütet ingatlan nyilvántartásában 38837/6 hrsz. alatt felvett ]36 m2

alapterületű első épület, ]97 m2 alapteri)let{Í hátsó épület, 2763 m2 teleh ]087 Budapest,
Kerepesi út 29/a' szám alatt található Időskorúak Gondozóháza telephelykźnt használt 2]
férőhellyel.

a Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvántartásában 34757/0/Á/45 hrsz. alatt felvett 227
m, alapterületű, ]08] Budapest, II. János Pál pápa tér ]7. szám alatt található Idősek Nappali
Kl ubj a t e l e p h e lyké nt h ą s zn ál t 6 0 fér ő he l ly e l'

a Budapest VIII' keľület ingatlan nyilvóntartásĺźban 34930/0/A/34 hrsz. alatt felvett ]40
m, alapterületű, 1084 Budapest, Tíg u. ]8. szám alątt található ldősek Nappali Klubja
telephelyként használt 60 férőhellyel.

- a Budapest VIII, kerület ingatlan nyilvántartósóban 358]2/0/A/] és A/2 hrsz. alatt

felvett ]26 m' alapterületű, ]082 Budapest, Baross u, I09. szám alatt talólható IdősekNappali
Kl ubj a t e l e p h e ly ké nt h ą s z nál t 6 0 fe r ő he l ly e l.



a Budapest VIII. kerĺilet ingatlan nyilvántartásában 35]62/0/A/55 hrsz. alattfelvett 2I4
m, alapterületű, ]084 Budapest, Móýas téľ 4. szóm alatt talólható Idősek Nappali Klubja
telephelyként használt 60 férőhelĺyel.

a Budapest VIII, kerület ingatlan nyilvdntaľtásában 38761/0/A/] hrsz. alatt felvett 2]5
7n,+pince, osszesen 270 m, alapterületű, ]089 Budapest, Delej u. 34' szám alatt található
Idősek Nappali Klubja telephelyként használt 60 férőhellyel.

a Budapest VIII. kerťilet ingatlan nyilvántartásában 35]46/0/A/5] hrsz. alattfelvett 70
m, alapterületű, ]084 Budapest, Máýós tér ]2. szám alatt talólható Szenvedélybetegek Nappali
Klubj a telephelyként has znált 5 0 fér őhellyel.

a Budapest 
.|III. 

kerület ingatlan nyilvóntartdsában 35582/A/0 hrsz. alattfelvett ]24,8
m, + 7],72 m, pince, összesen ]96,52 m, alapterületű, ]082 Budapest, Kisstáció ]]. szómalatt
található Ertelmi Foglatékosok Napkozi otthona telephelyként használt 20 férőheĺtyet'

Aza|apítő okiľat azalrábbi 11. ponttal kiegészül:

,, A költségvetési szerv képviselete

A koltségvetési szerv vezetője, valamint az óĺtala megbízott dolgozó.,'

Zá.ľadék

Az,,oszitőzsď' Gondoző Szo|gáIat a|apítő okiľatát módosító okiratát Budapest Fováros VIII.
keriilet Józsęfuárosi onkoľmáĺyzat Képviselő-testülete ...l20I3.(II.20.) sztlmu
hattxozatáva|2013.máľciusL.hatźilya|hagýa jővá,

Budapest, 2013. február. ...

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármesteľ
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2. szźmímelléklet

,,ŐSzlnó Zs Au GoNDoZo szor,cÁI,aľ
ALAPÍTó oKIRATA

(egységes szerkezet)

A Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuaľosi Önkormányzat Képviselő-testiilete a

Magyaroľszághe|yi önkoľmanyzatairőI szőIő 2011. évi CLxXXx. tĺiľvény 42. s 7. pontja, az
á||arnháńaÍtásról szóló töľvény végrehajtásárő| sző|ő 368120|1. (XII.31.) Korm. rendelet, a
szakfeladatľendről és az á||anháńartásí szakágazati rcndről szóló 561201'1. (XII.31.) NGM
ľendelet, a szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. törvény, a

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mfü<jđéstik

feltételeiről szóló |12000. SzCsM rendelet a|apjtn az a|ábbi a|apitő okiratot adja ki.

1. A ktiltségvetési szeľv

Neve:,,Oszirőzsa'' Gondozó Szolgálat

Székhelye: 1089 Budapest, orczy iń 4l.

Telephelyei:
,,Ezü stfenyő,, G ondozőház
,,Ciklámen'' Idősek Klubj a
,,Víg otthon'' Idősek Klubja
,,Őszikék'' Idősek Klubja
,,Reménysugaľ'' Idősek Klubja
,,Napraforgó'' Idősek Klubj a
,,Mátyás'' Klub
Eľtelmi Fogyatékosok Napközi otthona

198 ferőhelv

1087 Budapest, KerepesitltZ9la. 2| férőhe|y
1081 Budapest, II. János Pá|pápat& 60 férőhely
1084 Budapest, Víg u. 18. 60 férőhely
1082 Budapest, Baross u. 109. 60 férőhely
1084 Budapest, Mátyás tér 4. 60 férőhely
1089 Budapest, Delej u.34. 60féľőhe1y
1084 Budapest, Mátyás tét 12. 50 férőhely
1082 Budapest, Kisstáció u. 1l. 20 férőhely

2. A kiiltségvetési szeľv létľehozásáról ľendelkező döntés:

A Budapest Főviíľos VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzat Képviselő.testiiletének
392l 1994. (X. 1 1 .) szĺĺmú hatźrozata.

Aza|apitźs éve: 1994

3. A költségvetési szeľv által ellátott, jogszabályban meghatározottkőzfe|adata:

Magyarországhe|yí önkoľmĺínyzatairő| sző|ő 2011. évi CDC(XIX. törvény 23. $ (5) bekezdés
1 1. pontja, (6) bekezdése, és a szociális igazgatźsről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III.
törvény (Szt) 86. $ (2) bekezdés d) pontja a|apján személyes gondoskodást nyrijtó szociális
a|apszol'gźlltatásokat és szociális szakosított ellátást Iát 9l, továbbá az Sa 65. $ (1)

bekezdésében meghatározott je|zorendszeres hĺázi segítségnyújtást önként váI|a|t felađatként
biztosítja.

l1



4. A ktiltségvetési szeľv alaptevékenysége:

Alaptevékenységénekéilaĺr'hźlz,tartásiszakágazatiszámaésmegnevezése:
8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Szakfeladat szárla Szakfeladat megnevezése
889912 szenvedélybetegek nappali el|átása

,,Mátyás Klub'' 1084 Bp., Mátyás tér 12. ferőhelyszrím: 50 fő

88992I szociális étkeztetés ferőhelysziĺm: 500 fő

889922 házi segítségnyújtás

889923 je|zőrendszeľes házi segítségnýjtás
kihelvezett késziilékek szźĺna.. 60 đb

881011 idősęk nappali e||átása

- ,,Ciklámen'' Idősek Klubja 1081 Bp., II. Jrános PáIpápatér |7. férőhelyszám: 60 fő
- -Yigotthon'' Idősek Klubja 1084 Bp., Víg u. 18. féľőhelyszám: 60 fő
- ,,oszikék'' Idősek Klubja 1082 Bp., Baľoss u. l09. férőhelyszĺím: 60 fő
- ,,Reménysugaĺ'' Idősek Klubja 1084 Bp., Mátyástér 4. féľőhelyszám: 60 Íő
- ,,Napľaforgó'' Idősek Klubja 1089 Bp., Delej u. 34. féľőhelyszám: 60 fő

873012 időskoruak átmeneti ellátása

,,Ezüstfenyő,, Gonđozőház 1087 Bp., Kerepesi iú29la. ferőhelyszrím:2| fő

89044| rĺjvid időtaľtamú közfoglalkoztatás
890442 foglalkoztatást helyettesítő tĺímogatásra jogosultak

hosszabb időtaľtamú ktizfoglalkoztatása
890443 egyéb kĺizfoglalkoztatás

5. Ktiltségvetési szerv i|letékessége' műktidési ktiľe:

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmányzatkozigazgatási tertilete , az Sn". 65lF.
$ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ęllátást Budapest és Pest megye kozigazgatźsi
területén is nyujtja.

6. A ktiltségvetési szeľv alapítĺói jogokkal felruházott iľányítĺó szeľvének megnevezése,
székhelye:

Budapest Főváros VIII. keľületJőzsefvátosi onkoľmźnyzatKépviselő-testülete
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
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7. A Ktiltségvetésĺ szerv gazdálkodási besorolása:

A költségvetési szerv besorolása gazdáIkodźlsi jogköre alapján:

- önállóan mfüödő költségvetési szerv
- ĺjnálló létszĺím ésb&gazdálkodó, teljes intézményi működési és szakmai tevékenységét

költségvetési keľetén belül látja el,
- a költségvetési szerv vezetője gyakorolja a költségvetése felett akote|ezettségvállalási

és utalványozási j ogk<in.

Az á||anhźńartásrőL sző|ő f0I1. évi CXCV. törvény, az á||amhaztartásról szóló törvény
végrehajtás árőL szőIő 36812011. (xII. 3 1 .) kormányrendelet alapjarĺ az kźnyitő szerv az áIta|a

meghatarozott körbęn az önállóan mfüödő költségvetési szerv péĺlzjgyí, gazdasági
feladatainak ęI\tttására a Jőzsefvźlrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központot jelölte ki
(székhely: 1081 Budapest, Népszíllház u. 2I. Gazdasági szervezet telephely: 1089 Budapest,
Kőris u.35.)

Y á|Ia|kozźtsi tevékenysége : nincs

8. A kiiltségvetési szeru vezetőjénekmegbizási ľendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Jőzsefvźrosi onkoľmźnyzat
Képviselő-testülete nevezi ki, menti fel vagy megbizását visszavonja a kozalka|mazotíak
jogá|Iásáről szóló 1992, évi XxxIII. törvény, valamint a ktjzalkalmazottakjogállásáról szóló
1992. évi x)oilIl. törvénynek a szociális, valamint a gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatbarl t<irténő végrehajtásźrő| sző|o 25712000. (XII.26.) Koľm. rendelet szerint, az egyéb
munkáltatói jogokat a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a Magyaľországhe|yi
önkoľmanyzatairő| sző|ő 2011. évi CLXxXx. törvény 67. $ g) pontja a|apjźn a Polgármester
gyakorolja.

9. A kiiltségvetési szelT foglalkoztatottjaiľa vonatkozĺó foglalkoztatási jogvĺszonyok
megieltilése:

koza|ka|mazotti jogviszony, melyre 1992. évi XXXII. ttlrvény, valamint a

koza|ka|mazottak jogállásaról sző|ő 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint
a gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban töľténő végrehajtástltő| szőIó 25712000.
(XII.26.) Korm. rendelet szerint.

. munkaviszony, melyre a munka törvénykönyvéről sző|ő 2012. évi
rendelkezéseit,

. megbízási jogviszony, melyre a Polgáń törvénykcinyvről szóló 1959. évi
rendelkezé seit kell aLkaImazni.

I. törvény

IV. töľvény

10. A kiiltségvetési szeľv feladatellátását szolgáló iinkoľmányzati vagyon:

A költségvetési szeľv hasznáIatźha ađott ingatlanvagyorl az önkoľmrínyzati torzsvagyon része,
korlátozottan forgalomképes, ań"nemjogosult elidegeníteni, illetve haľmadik személynek azon
a fulajdonosi joggyakorló előzetes jővthagyása nélkül bármilyen jellegú jogot átengedni.
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A költségvetési szerv vagyona feletti ľendelkezésró| az ĺlnkormanyzat vagyonĺendelete és az
egyéb vonatkozó j ogszabá|yok rendelkeznek.

A kĺiltségvetési szerv ľendelkezésére bocsátott vagyontérgyat a feladatai e||źltźsźůloz szĹikséges
méľtékben, tevékenységi körén belül egyéb módon hasznosíthatja. Tevékenységi kĺjrén kívül
eső hasznosításhoz az a|apítő hozzájáru|ása szfüséges. Immateriális vagyon, targyi eszközök: a
költségvetési szeÍv vagyonleltiíľában felsorolt, és a szeÍvęzęt mfüĺidését szo|gá|ő ingó
vagyontaľgyak.

A használatba adott vagyontźrgyak (ingatlanok) :

a Budapest VIII. kerĹilet ingatlan nyilvántartásában 35960lN5 és A/6 hĺsz. a|att felvett
30m,+120m"+I3| m, pince, összesen 287 m" alapteľĹiletű, l089 Budapest, oľczy tlt 4I. szźm
a|att taláIható iro da s zékhelyké ĺt haszná|t.

- a Budapest VIII. keľĹilet ingatlan nyilvántaľtásában 3883716 |.tsz. a|att felvett 136 m2
alapterületű első épület, Ig7 m2 alapterületii hátsó épület, 27$ fił telek, 1087 Budapest,
Kerepesi ilt 29la. szám a|aÍí ta|á|hatő Időskorúak Gonđozőháza telephelykéĺt hasznáIt 27
feľőhellyel.

a Budapest VIII. kerĹilet ingatlan nyilvántaľtásában34757l0lN45 hrsz. a|attfe|vett227
m, alapteľĹiletíĺ' 1081 Budapest, II. Janos Pći pápa tér 17. szám alaÍt taláIhatő Idősek Nappali
Klubj a telephe lyké nt hasznźl|t 6 0 férőhellye l.

a Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvántaľtásábarl3493010lN34hĺsz. alatt felvett l40
m, alapterĹiletű, 1084 Budapest, Víg u. 18. szĺím a|att ta|á|ható Idősek Nappali Klubja
telephelyké nt haszná|t 6 0 ferőhellyel.

- a Budapest VIII. kerĹilet ingatlan nyilvĺĺntartásźlbarĺ 358I2l0lNI és N2 hrsz. alatt
felvett 126 m" alapterületű, 1082 Budapest, Baross u. 109. szźm a|att ta|źt|hatő Idősek Nappali
Klubj a telephelyként használt 60 féľőhellyel.

a Budapest VIII. kerület ingatlan nyíIvźntartásában35|62l0lN55 hľsz. a|attfe|vett2I4
m, alapterülehĺ, 1084 Budapest, Mátyás tér 4, szémt a|att ta|áIhatő Idősek Nappali Klubja
telephelyké ĺt hasznźit 6 0 ferőhellyel.

a Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvántaľtásźlban38761l0/N1 hľsz. alatt felvett 215
ry1,+pince, összesen 270 m" alapterületű, 1089 Budapest, Delej u. 34. szám a|att taIá|hatő
Idősek Nappali Klubja telephelyként használt 60 féľőhellyel.

a Budapest VIII. keriilet ingatlan nyilvántartásában 35I46l0lN51 hĺsz. alatt felvett 70
m, alapter{iletű, 1084 Budapest, Mátyás tér 12. szźlm a|attta|áIhatő Szenvedélybetegek Nappali
Klubj a telephelyként használt 5 0 férőhellyel.

a Budapest VIII. kerĹilet ingatlan nyilvĺántartásában 35582lN0 hrsz. a|att felvett |24,8
m" + 7|,72 m, pince, összesen 196,52 m" a|aptenlletű, 1082 Budapest, Kisstáció II. szźlm a|att
található Ertelmi Fogyatékosok Napközi otthona telephelykénthaszná|t 20 férőhellyel.

11. A ktiltségvetési szeľv képviselete

A kĺlltsé gveté si s zerv v ezetőj e, valamint az á|ta|a me gbizott ďo|goző .
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Zárzdék

Az ,,Oszirőzsď' Gondoző SzoIgá|at alapíto okiratát Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi

onkormányzat Képviselő-testülete ..... ,l20I3. (II.20.) szźĺnu hatátozatáva| 20|3. március 1.

hatáLlya|hagýa jővá.

Budapest, 2013. februaľ....

Rimĺán Edina
jegyzó

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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