
ffiĺ Budapest J őzsefválľosĺ Onko rmányzat
Képviselő.testület e számár a

Tisztelt Képviselő.testůilet!

1. Előzmények

A Nemzeti Fejtesztési Ügynĺikség $FÜ) * -ĺJj Széchenyi Teľv'' Kcizép-magyarországi
.opcľatív Pľogram megvalósítása érdekében kieme|t pa|yźzati felhívást tett kozzé,,Szociális
célú vaľos-ľehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatok'' (Kódszím: KMoP-s.l .IlB-12)
témában 2012. augusztus 10-én.

A páiyázat 1. diintése: A Képviselő-testület 2012. augusztus 29-én; a 28512012. (VIII'29.)
számíhatźrozatbandöntĺ jttaze|indításźrőI.

A páůyázat 2. diintése: A Képvisęlő-testĹilet 20|2. szeptembeľ 27 -én tárgya|ta és a 32012012.
(IX.27.) szźmu hatźlrozatźlban elfogadta a Magdolna Negyed Program III. benyujtźsźúloz
szfüséges ađatlapot, valamint a Konzoľciumi EgyĹittmíĺkt'dési Megállapodást a pľojekt
megvalósít ásában résztvevő Taľsashazakkal.
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Előterjesztő: Dľ. Kocsĺs M:á!té, polgármester; Egry Attila, alpolgáľmester; Balogh
István, képvĺselő, Kaiser Jőzsef, képviselő

A képviselő-testi.ileti ülés időpontja: 2013 . februźlt 27 . . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat 
^ 

Magdolna Neryed Pľogľam III. páiyánat megvalósításálhoz
kap csoló d ó d iintés ek mephozata|ár a

A napirendet nyílt ülésen kell táľgyalni, a határozat elfogadásiĺhoz minősített
szav aza|több sé g szfü s éges.

PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL |GAZIL

ElorÉszÍľo szgpvBzpľl BcysÉc: RÉv8 Znľ.

KÉszÍľErľB: Alľol,ol Gyoncy
ll6o k L--)

\--Ł
JocI roNrRoLL: eú{#\.

BprpRĺBszľÉsnľ ALKALMAs:

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság väem{nyezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatźr ozati j av as|at a bizottsźlg szźlmfu a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáe/řIumánszolgá|tatźtsi Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesztés mestársy a|ásźú.



A páiyázat 3. diintése: A Képviselő-testiilet 2012. októbeľ 4-én tźrgyalta és a 329120|2.

CX.04.) szémű hatőrozatćtban elfogadta: a Magdolna Negyed Progľam III. / Akciótertileti
Tęrvét (ATT); a pźiyźuat benffitásahoz szfüséges tulajdonosi és egyéb nyi|atkozatokat; a
Helyi Támogatói Csopoľ'ttal. kötendő egyiittműködési megá||apodást; a projektmenedzseri
szerzódést; apá|yázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmĺĺnýerveket és koncepciókat;
és az Integrált Városfej lesztési Stratégia feliilvizsgálatát.

Apőůyázat 4. diintése: A Kópvisclő-tcstĹilctf0|2. októbcľ 30.án tálľgya|ta a bcadott péiyźaat
hianypótlási felhívrísa szennt sziikséges módosításokat és a 368lf0|2. (X.30.) számu
hatérozatźlbanelfogadtaaprogrummódosítottAdatlapját.

A Képviselő-testĹilet 2012. december 19-én a 46Ilf012. (XII.19.) szźmtű hatźnozatában a
projekt megvalósításához szükséges önerő ĺisszegének kiegészítésérőlhozott đĺintést.

A páiyánat 5. döntése: A Képviselő-testi.ilet 2013. januáľ I4-én tfugya|ta a Koľmány
164912012. (XII.l9.) számű Koľmanyhatttrozatáú, melyben a Budapest-Józsefuríľos Magdolna-
negyed Pľogľam III. (a továbbiakban: MNPIII) projekt 3 8l9 572953.- Ft támogatásban
részesült. A Képviselő-testiilet a 2l20I3. (I.14.) szálmí határozatźlban elfogadta a
Kormányhatározat a|apjźn kidolgozott Támogatási Szeľződést és annak mellékleteit.

A'pá|yázat 6. diintése: A Képviselő-testiilet20|3.januaĺ 23-aÍItźrgya|taés a8l20I3. (I.23.)

számí hatátozatában meghatźrońa a projektmegvalósító szervezetek feladatait, illetve
elfogadta a szeÍvezetek, a Hivatal és a projektmenedzser közti együttmúködési rendszert.
Továbbá dĺintĺitt apá|yazatmegvalósításźůloz biztosítandó önkoľmĺĺnyzati önľészľől.

A páůyánat 7. diintése: A Képviselő-testület 2013. február 6-i ülésén megismeľte és a
28/20|3. (II.06.) szám,ű határozatában fudomásul vette a végleges, a|áirt Támogatási
Szerződést és annak mellékleteit.

2. A pľogram megvalósításában ľésztvevő szewezetek feladataĺnak szabá|yozása

Az e|őzőekben hivatkozott 8120|3. (I.23.) szćtműhatáĺozat 3. pontjában a Képviselő-testiilet
úgy dĺint<itt, hogy az egyes szervezeteknek, az onkoľmanyzattal fennálló jogi viszonyuktól
ftiggően új megállapodáslszerzódés megkĺltése, meglévő megállapodáslszerzódés módosítása,
illetve a|apítő okirat, vagy szervezeti és műkĺjdési szabźtlyzat módosítása sztikséges a|.lhoz,

feladatait a program megvalósítása sorĺĺn elláthassa.

Jelen előteľjesztés mellékletét képezik az egyes progľamelemeket megvalósító szervezetek
fentiek szerinti dokumentumai az a|ábbiak szerint:

- Rév9 Zrt. megbízásĺ szerződése (I. számű melléklet) egyes ,,soft'' programelemek
megvalósításźra, mely'ekben a Rév8 Zrt. nem mint pľojektmenedzser, hanem mint.

proj ektmegvalósító szervezet vesz részt.

A megbízási szerzodés tárgya:

- a T3l3 Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv (viktimizációs suľvey,
antiszociális teammunka) kidolgozása tĺĺľsadalmi konzultációval. Statisztikai
adatok ę|emzéseléľtékelése, nagymintás kérđőíves felméľés lebonyolítása,
szakértői hźńtérelemzések elkészítése, min. 4 alkalommal tĺíľsadalmi konzultáció
biztosítasa. A pľojekt megvalósításaná| összköltsége |6 937 760 Ft, melyből a
megbízási díj 6.951.336 Ft.



-. a T3/4 99-es busz kísérleti pľojekt. A projekt taľtalmi elemei kozé tartozik a

.buszon és a megállókban kialakuló konfliktusokat leíró, elemzo teľepkutatás,

,Joleľencia plakát pźiyázat,,, plakátok nyomtatás és elhelyezése, 99-es busz design,
valamint lakossági felnőtt, koľtássegítő fratal önkéntesek képzése, rendszeres
konzultációja, buszvezetők és fiővarosi közterĹiletjfelügyelők szociális
kommunikációs segítő képzése konzultációkkal, továbbá ĺinkéntensek ĺinvédelmi
alapképzése. ĺ\ projekt megvolósítrísrínól összköltségc 26.060,416 Ft, mclyből a

megbízási díj 6.951.336 Ft.

Ezen megbízási díjak fonása a pá|yázati támogatás összege. A szo|gáltatlások

megrendeléséhez a minđenkor hatályos Józsefuaľosi onkorményzatKözbeszęrzési
és Beszeľzési Szabályzata szetinti eljarás keľül lefolytatásra.

A megbízási szerzódés szerinti felađatok ęIIźtásźlt a helyi város-rehabilitációs terĹilet

kijelĺiléséről és a teľĹileten a rehabilitáció megvalósításaról szóló 32/200l. 6. 26.)

önkoľmanyzati rendelet 7.$-a határozza meg, mely szeľint a város-rehabilitáció e

ľendeletben meghatározott helyi kozszolgá|tatási feladatai kizźrőIagos ellátására
jogosult szervezetként az onkoľmanyzat az á|tala a Fővĺĺľosi onkoľmányzatta|
kö'zĺlsen, kifejezetten a rehabí|itációval kapcsolatos kizcé]rű szervezési-lebonyolítási,
projektmenedzsmenti feladatok végzés&e alapított céloľientált gazdaságí táľsaságot,

Rév8 Rehabilitaciós és Városfejlesztési Zrt-t jelöli ki, mely szervezet adott

ľehabilitáciőban végzendő feladatait a 4. $-ban meghatźrozottak szerint |átja e|, Az
önkoľmanyzatírenđeIet 3. $ (8) bekezdésehatározzameg az MNP III. területét, mely
akcióteľiilen az önkormźtnyzati rendelet 1. $ l) pontja a|apjźn ellátandó kozfe|adat a
kľízisteľület integľált szociális varos-rehabilitációja akár külső befektető bevonásával
is előkészítés, illetve megvalósítás alatt á||, továbbá a funkcióbővítő
vaĺosrehabilitáció keľetében meghatár ozott közszol gá|tatásí feladatok
- helyi gazdaságfejlesztés,
- a lakosság ĺinszeľvezodő közösségei tevékenységének támogatása, egyĹittműködés

a közösségekkel.

az onkormányzat és a Kisfalu Kft. kőzött fennálló megbízásĺ szerződésének
mĺĎdosítása (2. számú melléklet), melyben a tervez(1i fe|ađatok kiegészülnek a
tewezői múvezetési feladatokkal, valamint kiegésziil az éptilet-felújítas progľamelem
és a családfejlesztési szolgáltatáson belüli lakás felújítási motivációs csomag
programelem megvalósításźlra vonatkozó feladattal. A módosítás szerinti megbízási
díjak az alábbiak:
- múszaki ellenőľzési ' tervezói művezetési feladatokľa, miĺszaki ellenőrzés összesen
bruttó 2|.09|.633 Ft, szakvélemények, szakértői đíjak ĺĺsszesen bruttó I.353.487 Ft,
tewezói művezetés cĺsszesen bruttó 8.162.509 Ft. Mindösszęsen bruttó 30.607 .629 Ft.
- a T4l3 Családfejlesztési szo|gźitatás pľojekt motivációs elemében meghatźrozott
lakísfelújítĺĺsok műszaki feladataira lakásonként 75.000 Ft +Áfa ĺisszegben, legfeljebb
bruttó 5.334.000 Ft. A megbízási díj fedezete apáIyźzati támogatás ĺisszege.
- a Kisfalu Kft. fentięken kívtil valósítja meg az MNP III. pá|yazat keľetében aT1^l4

Vagyonkezelő munkatĺíľsainak szociális, kommunikációs képzése feladatokat, melyek
ĺinkoľmányzati forrásból valósulnak meg 4.763,04 e Ft ĺisszegben a Képviselő-testiilet



2120|3. (I.14.) számű hattttozatźnak 1.e./ pontja a|apján. Továbbá megvalósítja a

közĺ!sségfejlesztő szabadidős tevékenységek lakossági részvétellel kapcsolatos
feladatokat 500,0 e Ft ĺisszegben, melynek forrása a pá|yazati támogatas ĺisszege. A
Kisfalu Kft' ezen feladatokat megbízási díjazás nélktil látja el.. .t .

a Jőzsefvátľosi Családsegítő és GyeľmekjólétÍ Kiizpont (a továbbiakban: JCsGyK)
Szeľvezetĺ és Míĺkiidésĺ Szabá|yzatának módosítása (3. számú melléklet)' A
módosítás tarta|mazza a Tlírsadalmi és Gazdaságí programelem egyes feladatainak
megvalósítására vonatkozó rendelkezéseket az a|ábbiakszeľint.,

A JCsGyK Szervezetí és Mfüödési SzabáIyzatának módosításában rogzítésľe kerĹil,
hogy az önkoľmányzati fenntaľtású intézménynek, mint Projekt Megvalósító
Szervezetnek feladata az MNP III.

o T|/I Tarsadalmi akciók megszervezése (lomtalanítás, paľkok takaľítása)

o TI/2 Helyi köľnyezettudatosság elősegítése (zĺilđ udvarok)

o TIl3 Lakossági tájékoztatás, tanácsađás (lakók és kĺlz<is képviselők képzése)

o T 4 l 2 Inteĺuív családmegt artő szo|gźtltatások

o T4l3 Családfejlesztési szolgáltatas

o T5/1 A Fiumei út és Dobozi utca közĺjtti teľiiletek FiDo meguj ításźthoz
kapcsolódó szociális program' FiDo sportnapok

o GZ|I ÁlHskeľeső Klubok, Áľáskereső tľéning, ].eadélutĺín

o G2/5 Köz(ĺisségi)-Hely és mosoda

pľoj ektj einek megvalósítása.

Ezen pľojektek, valamint a T4l4 Tehetséggondozás és a G2l6 Taľsadalomból
kirekesztett nők foglalkoztatasa és ľehabilitációja projektek megvalósításĺĺnak
helyszínei - a pá|yźnattal összhangban - öt önkoľmányzati tulajdonban álló, és a
pá|yazat keretében felújításľa kerülő helyiség (Dankó u. 16., Dobozi u. 23.,

Szeľdahelyi u. 13., Magdolna ll.47., Dankó u.40.), valamint az MNP III. pľogram
keretében kialakításra kerülő FiDo pavilonépület-közösségi épület.

Az öt helyiségben, valamint a FiDo pavilonéptilet-közĺisségi épiiletben mfüĺidteti a
JCsGyK, illetve a T4/4 és a G2l6 pľojektek esetében kĺ'ilső szolgá|tatők a pályázat

.keľetében r.állalt Nonprofit Szolgáltatóhlíz tevékenységeit a pá|yázat megvalósítási
időszakában.

Helyiség Projekt Hasznáiatba adás
kezdete

Hasmźůatba adás
vége

Dankó u. 16. T,II7, TI/2, TI/3
Epület-felúj ításhoz
kapcsolódó, a
lakosság bevonását
sesítő oropramok

Felújítást követően,
tervezetí időpont
f013.07.01

2015.05.30



Dobozi u. 23. T4ĺ2 Intenzív
családmegtartó
szolgáltatások és

T1t3
Családfejlesztési
szolsáltatás

Fe|újítást követően,
tervezett időpont
2013.07.01

2015.05.30

Szerdahelvi u. 13. Gzl5 Köz(össégi)-
Helv és mosoda

Felújítást követően,
tervezett időpont
2013.07.0r

2015.05.30

FiDo pavilonépület-
közösségi épület

T5l1 A Fiumei út és
Dobozi utca közötti
terĹiletek FiDo
megűjítźsához
kapcsolódó szociális
Dľosram

Az épület felépítését
kcivetően, teÍvezett
időpont 2014.0I.0I

2015.05.30

Magdolna u. 47. G2l6 Társadalomból
kirekesztett nők
foglalkoztatása és
rehabilitációia

Felújítást követően,
tervezett időpont
2013.07.01

2015.05.30

Dankó u.40. T4/4
Tehetséggondozás

Tisztasági festést
kö'vetően tervezetÍ
időpont 2013.07.0|

2015.05.30

A Pro Regió Nkft. munkatarsanak 20l3.02.l3-i szóbeli tájékoztatása szerint, a
Nonpľofit Szolgáltatóhźuhan đo1goző, ĺisszesen |7 fo szociális munkás szakember
munkáltatója nem lehet a JCsGyK, így velük az onkoľmźnyzat,mint projektgazdakot
megbízási szerzóďést. A megbízási díjak (árulékokkal egytitt) ĺisszesen 128.989.560
Ft, melynek fedezetét a pźiyénati tímogatás képezi.

Fentiekľe tekintettel a fe|adat ellrátásźůloz rendelt előzőekben ismeľtetett helyiségeket
és pavilonépületet sem lehet a JCsGyK telephelyeiként kijelö|ni, ezért a JCsGyK
a|apítő okiratlínak módosítása nem szfüséges.

A helyiségeket és a pavilonépület-közösségi épületet a Kisfalu Kft. haszná|ati
szerzódés keľetében térítésmentesen hasznźiatba ađja a JCsGyK-nak az MNP III.-ra
vonatkozó Tlímogatási szerzodésben meghatźrozott projektek végrehajtására, azok
időtartarnźra.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy fenti projekteken felül a a JCsGyk
bevonásával valósul meg a T5l2 Kźivaĺia tér kozteľiileti ifiúsźlgi szociáLis munka, a
G2l5 K<iz(össégi)-Hely és mosoda, a G2l6 Tarsadalomból kirekesztett nők
foglalkoztatása és rehabilitációja. A módosítások a JCsGyk Szervezeti és Műkĺidési
S zabáiy zatában źiv ezeté sre keľĹiltek'

a Jőnsefváľosi Váľosüzemeltetési Szolgálat (a továbbiakban: JVSZ) Szeľvezeti és

MÍiködési Szabá|yzatának mĺĺdosítása (4. számű me|léklet)' a Tiírsadalmi program

egyes elemeinek megvalósítására, mely tarta|mazza a T1 Épüet-felújításhoz
kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő programok kapcsán aTlllTáľsadalmi akciók
megszervezése (lomta|aritás, parkok takarítása) és a TI/2 Helyi köľnyezettudatosság



elősegítése (zöld udvarok kialakítása) projektek végrehajtását.Ezęn túlmenően a JVSZ
keretében valósul meg a T3l2 Szomszédsági rendőľ pľogľam is. A módosítások a

hivatkozott mellékletben átvezetésre kerültek.

- a Jĺózsefváľosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.vel (a továbbiakban: JKH) kötendő
f,'eladat-ellátási szerződés (5. számú melléklet), a Tĺáľsadalmi és Gazdasági program

egyes elmeinek megvalósítźlsźlra. A szeruóďés tarta|mazza egyrészt a JKH
közremfüĺjdését az MNP III. keretében megvalósítandó projektek beszerzési,
közbeszerzésí feladatainak ellátásábaĺ; mźsrészt a JKH saját megvalósítású
programjait, úgymint aT2l| Kesztyĺígyiír KözösségiHźLz pľogramjait, a Gl Képzési
programokat és a G2 Foglalkoztatási pľogramokat. A JKH saját megvalósítású

fęladatának díjazása összesen bruttó 76 788 |32 Ft, melynek fedezetét a pźúyźnatí

támogatási összeg biztosítj a.

3. Kommunikáciĺós (cselekvési) terv

A Képviselő-testiilet a 8l20l3. (I.23.) szźlmű hatétrozat 5. pontjában úgy döntött, hogy a

Támogatási Szerződés 14. sz. melléklete a|apjan a Magdolna Negyed Program III-ra
vonatkozóan készítsen Kommunikációs (cselekvési) teľvet. A kommunikációs tevékenység
célja, hogy a projekt megvalósítása a lehető legszélesebb társadalmi csoportok bevonásával

töľténjen meg' a negyedben élők részeseivé váljanak a folyamatnak, erőscidjĺĺn a tarsađalmi

szolidaritás és az egyéni felelősségétzet a városrész sorsiínak alakításában.

Fenti dokumentum az előterjesztés 6. számú mel|ék|etétképezi.

4. A Budapesti Rendőľ-főkapĺtánysággal kiitendő eryůittmííktidési megállapodás és

szerződés módosítása

A Képviselő-testĹilet 20|3. januar 23-i ülésén a 8l20l3. (I.23.) száĺĺÍl határozatának 6.

pontjában elfogadta a Magdolna Negyed Program III. T3 Bűnmegelőzési alprogran T3l2
Szomszédsági rendőr progľamja megvalósítása érdekében a Budapesti Rendőľ-
fokapitánysággal kötendő együttműkĺidési megállapodást és szerződést'

A Képviselő-testtilet 2013. február 6-i ülésén tudomásul vette, hogy a projekt ťtzikai
befejezésének véghatlĺrideje 20l5. május 30. napja, az eľedetilegtervezell20|5.junius 30.

helyett. Mindezekľe tekintettel, valamint arľa, hogy a IYSZ keretében valósul meg a T3l2
Szomszédsági rendőr proglam feladatok is, ezért szĹikséges a hivatkozott dokumentumok -

Felek által tĺĺnénő a|áírásaelőtt - módosításĺĺra vonatkozó döntéshozatal.

5. Együttmíĺktidésiľendszeľmĺídosításaéskĺegészítése

Az e|őzőekben hivatkozottak szerint 2013,januláľ 23-źn a Képviselő-testület 812013. (I.23.)

szźlmíhatźrozatával elfogadta a ,,Magdolna Negyed Pľojekt III. megvalósításában résztvevő

szervęzetek egyiittmfüödési rendszere'' címiĺ dokumenfumot.
A dokumentum kiegészítése indokolt a konzorciumi paľtneľekkel _ tarsashazakkal _

folytatandó eljarás ľenddel, illetve a dokumentum módosítása szfüséges a kozbeszerzések
tekintetében, mivel az onkoľmányzat a hivatalos kozbeszerzési tanácsadói feladatok

e|IátásźltazDl3. februláľ l-jétől kezdődően új tanácsadó céggel köti'tt megbizási szerzodést.

Aziú' kiegészített és módosított dokumentum az előterjesaés 7. számú mellékletétképezi.



A Képviselő-tęstület dĺintését a Magyaľorszéę helyi önkorrnźnyzatairól szóló 20|I. évi
CLxxXx. töľvény 41. $ (3) bekezdése a|apjánhozzameg.

Kéťfü aza|ábbihatźnozati javaslatelfogadását.

Ha'rÁnoz,ł.Tl JAVAsLAT

A Képviselő.testület úgy diint' hory

1. a) elfogadj a az e|őterjesztés |. számű metlékletét képező, az Onkoľmányzat és a
Rév8 Zrt. kőzött kiĺtendő, Megbízási szerződés 2. e|nevezésíi szerződést' mely
tarta|mazza a. Rév8 Zrt. Magdolna Ne5red Pľogram III. pľojekt szerinti
pľoj ektmegvalĺísító szerv ezeti feladatait.
b) felhatal mazza a Polgáľmestert a M:egbízálsĺ szeľződé s 2. a|áírására.

Felelős: Polgĺĺľmester
Hatrĺr.idő: f0|3. maľcius 1.

2. a) elfogadja az e|őteľjesztés 2. számű mellékletét képező, az Onkormányzat és

Kisfalu Kft. ktiziitt fennállĺó MegbÍzásĺ szeződés módosítását, mely tarta[mazza a
a Kisfalu Kft. Magdolna Neryed Pľogľam III. pĄekt szeľĺnti
proj ektmegvalĺósító szerv ezeti feladatait.
b) fe|hata|maz'za ^ Polgáľmestert a Megbízásĺ szerződés módosításának
a|áírására.

Felelős: Polgáľmester
Hataridő: 20|3. mĺíľcius 1.

3. a) jóváharyja az e|őterjesztés 3. számú mellékletét képező, a Józsefváľosĺ
Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ módosításokkal erységes szeľkezetbe
foglalt Szervezeti és Műkiidési Szabá|yzatát, mely 2013. máľcius l.jén lép
hatályba.
b) felkéľi a Polgáľmesteľt aSzervezeti és Műkiidési Szabá|yzat a|áirńsára.

Felelős: Polgánhesteľ
Hatrĺridő: 20|3. máľcius 1.

4. a Magdolna Neryed Pľogľam III. pľojekt ktitelező elemét képező NonpľoÍit
Szolgáltatő Hán működési helyeiként . az a|álbbi ftildszĺntĺ, utcai nem lakás célú
helyĺségeket és pavilonépületet.köztisségi épületet' az atábbi időponttóI és

funkcióval - kijelłili:

1. Iroda: Cím: Dankó u. |6. (hľsz.:353l6); Funkció: T1 Épiilerfelújitáshoz
kapcsolóđó, a iakosság bęvonását segítő pľogľamok . T ew ezett időszak:
2013.09.0r.-20 I 5.05.3 0.

2.Iroda: Cím: Dobozi u. 23. Qlrsz.:354l8l0lV3Ę; Funkció: T4/2 lĺteluív
családmegtartő szolgźtltatások és T4l3 Családfejlesztési szolgáltatas.
T ervezetĺ időszak: 20 l 3.09.0 1 ..20 1 5.05.3 0.

3. Iroda: Cím: Szerđahelyi u. 13. (hrsz.:35329); Funkció: G2l5 Köz(tisségi)-Hely
és mosoda. T ewezet. időszak: 20 1 3.09.0 l .-20 1 5.05.3 0.

4.Iľoda: Cím: FiDo pavilonépület-közĺisségi épület (kĺlzteľĹilet) (hľsz.:35388);
Funkció: T5/1 A Fiumei út és Dobozi utca közötti terĹiletek FiDo
meýjításához kapcsolódó szociális pľogram. Tervezett időszak:
2014.01.01.-20 1 5.05.30.



7.

5.Iroda: Cím: Magdolna u. 47. (hrsz.:35421); Funkciő: G2l6 Táĺsadalomból
kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitźlciőja. Tervezett időszak:
20 I 3.09.01.-20 1 5.0s.30.

6. Iľoda: Cím: Dankó u..40. (hĺsz.:35477); Funkciő: T4:l4 Tehetséggondozás.;
T erv ezett időszak: 2013.07 .01.-20 1 5.05.30.

Felelős: Polgáľmester
Hatíridő: 2013. februźr fl.

a) a hatáľozat 4. pontja szerĺnti helyiségeket a meghatározott funkciókra' és
ĺdőszakban térítésmentesen használatba adja a Jőzsefvárosi Családsegítő és

Gyermekjó'léti Ktizpont számára, és felkérĺ Kisfalu Kft.t a használati
megállapodás elkészítéséľe.
b) felhatatma7.:Z^ a Jőzsefválľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ vezetőjét
és a Kisfalu Kft. iiglvezetőjét ahasznát|ati megáIlapodás a|áírására.

Felelős: a) pont esetén Polgáľmester, b) pont esetén a Józsefuaľosi Családsegítő
és Gyeľmekjóléti Központ vezetője és a Kisfalu Kft. iigyvezetóje

Hataridő: a) pont esetén 2013. februaľ 27.,b) pont esetén 2013. máľcius 15.

a) a hatńrozat 4. pontja szeľinti 1.4. Iroda helyiségekben a Magdolna Negyed
Pľogľam III. pľojekt megvalĺísításához kapcsolódó feladatokra az alábbĺak
szerint megbízási szeződést ktit:
- 2013. márcĺus 1. napjától 10 fővel feladat a) épület.felújításhoz

kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő progľamokľa, b) ĺntenzív
családmegtaľtó szolgáltatásokľa, c) családfej lesztési s zolgáIrtatásra1,

. 2013. 07.01. napjától 3 fővel feladat köz(tisségÍ).hely és mosoda
szolgá|tatásra;

. 2014.01.01. napjától 4 fővel - feladat a Fĺumei út és Dobozi utca ktiztitti
terüIetek megújításához (FiDo) kapcsolĺĎdó szocĺális pľogramra.

b) felhatalma7:za a Polgáľmesteľt a megbízási szeľződések aláírására.

Felelős: Polgáľmester
Hatláľidő: zD|3.maľcius 01.,20|3.július 0l.,20|4.januaľ 0l.
jóváharyja az előteľjesztés 4. számú mellékletét képező, a Józsefváľosi
Váľosĺizemeltetési Szolgálat módosításokkal erységes szeľkezetbe foglalt
Szeľvezeti és Míĺktidésĺ Szabályzatát, mely 2013. máľcius l.jén lép hatályba.

b) felkéľĺ a Polgármesteľt aSzewezetĺ és Műkiidési Szabá|yzata|áirására.

Felelős: Polgármester
Hatáľicĺő: 2013. marcius 1.

a) elfogadj a az e|őterjesztés 5. számrĺ mellékletét képező, az onkoľm ányzat és a
Józsefuáľosĺ KtizösségilJázak Nonpľofit Kft.vel közőtt ktĺtendő Feladat.ellátási
szeruődést, mely tarta|mazza a Nonprofit Kft. Magdolna Neryed Pľogľam III.
projekt szeľinti projektmegvalósítĺó szervezeti feladatait.

b) felhatalmazza a Polgármesteľt a Feladat.ellátásĺ szenődés a|áírására.

Felelős: Polgĺĺrmesteľ
Hatlíridő: 2013. marcius 1.



9. elfogadja az e|őterjesztés 6. számú mellékletét képező, a Magdolna Negyed
Program III. projekt Kommunikácĺós (cselelłľési) teľvét.

Felelős: Polgármester
Hatándő: 2013. február 27.

10. a) a Képviselő-testĺllet a 8120Í3. (I.23.) számrĺ határozatáxa| elfogadott, a
Magdolna Neryed Progľam III. T3l2 Szomszédsági ľendőľ pľogramja
megvalósításálhoz szükséges, a Budapesti Rendőľ.főkapĺtánysággal kiitendő
eryüttműkiidési megállapodást és szerződést az alábbiak szerint módosítja

' . 'az egyůĺttmííktidési megáIlapodás 12. pontja szerĺnti határĺdő 20|5. május 30.
napja, a 16. pontjában az tinkoľmányzati végľehajtás ellenőruéséľe és
kapcsolattartásrajogosult a JőlzseÍválrosi Váľosĺizemeltetési Szolgálat igazgatőja,
. a szerződés 3. és 16. pontja szerinti végteljesítési hatáľidő 2015. május 30. napja'
a 3. pont szerĺnti teljesítésigazolásľa és a 17. pont szeľĺnti iinkoľmányzati
végľehajtás ellenőrzéséľe és kapcsolattaľtásľa a Jőzsefválrosi Városüzemeltetési
Szolgálat igazgatőja j ogosult.
b) fe|bata|mazza a Polgármestert az a) pont szeľintĺ együttműkiidési
m egállapodás és szerző dés a|áir ásár a.

Felelős: Polgármesteľ
Hataridő: 2013. március 1.

11. elfogadja az e|őteľjesztés 7. számű mellékletét képező, a ,,Magdolna Neryed
Projekt III. megvalósításában résztvevő szenĺezetek egyůittműkiidési rendszeľe''
cÍmű dokumentumot, mely a Képvĺselő.testůilet 812013. (I.23.) számú
határozatának 1. pontjában elfogadott helyébe lép.

Felelős: Polgármester
Hataľidő: 2013. február 27.

A dłintés végľehajtását végző szem,ezeti erység: Rév8 Zrt., Kisfalu Kft., Józsefuĺíľosi
Közösségi Házak Nonprofit Kft., Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ,
Józsefuaľosi Vaĺosüzemeltetési Szolgálat, Polgáľmesteri Kabinet.

Budapest, 20|3. február 26.

Gď&ťw
Dľ. Kocsĺs Máté

polgármesteľ

Törvényességi ellenőľzés:
Rimĺán Edina

jegyző
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Egľy Attila

alpolgáľmesteľ
Balogh István

képviselő 5.Ľ..

nevében és megbízásából
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Dr. Mészar Erika 
/a|jegyző
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Magdolna Negyed Program ll!.

Megbízási szerződés 2.

amely létrejcitt egyrészről
Budapest Főváros V!!l. kerület Józsefvárosi önkormányzat
székhely: ,|082 Budapest, Baross u. 63-67.
statisztikai számjele: 1 550800975 11 -321 -01

adószáma: ĺ55 08 009-f-4z
bankszámlaszám:
képviseli: Dr. Kocsis Máté potgármester (a továbbiakban önkormányzat),

másrészről a
Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
székhety: 1084 Budapest, Mátyás tér í5.
képvisetetében: Somfai Ágnes igazgatóság etnöke és Atfötdi György igazgatósági tag
cégjegyzékszáma: 0í .1 0-043548

adószáma: 1f793005 -f- 4f
stati szti kai szá m j e le : 1 f29 3005 -7 4f0 - 1 1 4 -01

ban kszá m laszá m : 1 41 00 440 - 669 440 49 -0 1000009
(a továbbiakban Rév8 Zrt.)
kcizött a mai napon és helyen az atábbi fettétetekket:

1. Előzmények
A Nemzeti Fejtesztési Ügyncikség (NFÜ) az ,,Új Széchenyi TerV'' Közép-magyarországi
operatív Program megvalósítása érdekében kiemelt pátyázati fethívást tett közzé ,,Szociális
cé[ú város-rehabitĺtációs témájú kiemelt projektjavaslatok'' (Kódszám: KMOP-S.1 .1ĺB.1f)
témában 201f. augusztus 10-én. Az tnkormányzat Képvisető-testülete f01f. augusztus 29-

án tárgyatta és döntéseket hozott a benyújtandó pátyázatról, és a 285/f0í2. (Vl|I.29.)

számú határozatban döntött az elindításárót.

A Képvisető-testÜlet f013. január 14-én tárgyalta a Kormány 1649ĺf012. (Xl|.ĺ9.) számú
Kormányhatározatát, melyben a Budapest-Józsefváros Magdolna-negyed Program lll. (a

továbbiakban: MNP|I|.) projekt 3 8í9 572953.. Ft támogatásban részesÜlt. A Képvisető-
testiilet a fĺ2013. (|.14.) számú határozatában elfogadta a Kormányhatározat atapján
kidolgozott Támogatási Szerződést és annak mellékleteit.

Az tnkormányzat a Rév8 lrt. a hetyi város-rehabititációs terütet kijetötésérőt és a
terÜleten a rehabilitáció megvatósításárót szőlő 37/2001. (X. 26.) önkormányzati rendelet
7. S-a atapján az MNP' ||l. projektmenedzseri feladatai ettátására egymással szerződést
kötöttek.
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Az MNPI||. projekt a kedvezményezett JózsefvárosÍ onkormányzat, a projektmenedzser
Rév8 Zrt. (PMEN-Rév8), illetve a projektmegvalósító szeryezetek (PMVsz) a Kisfalu Kft., a
Potgármesteri Hivatal' Városfej|'esztésĺ és Főépítészi Ügyosztátya, valamint a
Humánszolgáttatási Ügyosztáty (Pľ{-HUM)' a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjótéti
Központ, a Józsefváros Közösségi Házak Nonprofit Kft., a Józsefvárosi VárosÜzemeltetési
Szotgátat egyÜttműködésévet valósítható meg.

f. 
^szerződés 

tárgya
Ař. MNP l|!. megvalósításában való közreműködés az MNP ll|. projekt Támogatási
szerződése, mellékletei és elválaszthatatlan dokumentumai alapján.
A Képvisető-testület áttat etfogadott projektszervezet közötti egyĺJttműködés kidotgozása
során a Rév8 Zrt.re (PMVSZ-Rév8) . a projektmenedzseń feladatokon kívÜt eső - egyéb
feladatok kerÜltek meghatározásra, melyekről a szerződő felek jelen szerződésben
rendetkeznek.

3. Rév8 Zrt. feladatai, tetjesítésĺ határidők
3.1. T3/3 Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv (viktimizációs survey, antiszociális
teammunka)

Bűnmegel'őzési stratégia és cselekvési terv készítése projektmegvalósítás szakértők és

kĹitső megvalósítók részvételével: viktimizációs survey' szakmai háttéranyagok
készíttetése.

Határidő: 20ĺ5.05.30.

3.f. T3l4 99.es busz kísérteti projekt

A 99-es busz kísérteti projekt, a projektmegvalósítás ki.jtső szervezetek részvételével:
terepkutatás, tolerancia ptakát teruezési pátyázat és kivitelezés, 99.es busz buszdesign,

lakossági tjnkéntesek szervezése, képzése.

Határidő: 2015.05.30

4. 
^ 

Rév8 Zrt. kötelezettségei
A Rév8 Zrt. jelen szerződés szerinti feladatai ettátása során tegjobb tudása szerint, az
onkormányzat és a kerüteti lakosok érdekeit etőtérbe helyezve, a vonatkozó jogszabályok,

az onkormányzat egyéb döntései, valamint a jelen szerződésben foglaltaknak megfetelően
jár et.
4.1. A Rév8, Zrt. fetadatait úgy tátja €[, hogy az onkormányzat a Támogatási

szerződésben vál[alt kötelezettségeit a szerz&ésben foglalt elvárásoknak megfelelően,
maximálisan tetjesíteni tudja. Köteles az onkormányzatot hatadéktatanut tájékoztatni
minden eseményről, mely veszélyezteti/veszétyeztetheti a Támogatási szerződésben
váttattak szerződésszerĹĺ teljesítését.
4.z. 

^ 
Rév8 Zrt. a munkák tebonyotítása és megszervezése esetén az onkormányzat

nevében és képvisetetében jár et.

4.3 
^ 

3. pontban részletezett projektek megvalósítása során a Rév8 Zrt. feladata kiterjed a
közbeszerzési etjárások dokumentációjához szÜkséges műszakĺ leírások, specifikációk



elkészítésére, valamint segítséget nyújt a többi projekt esetében a közbeszerzési
értékhatárt e[ nem érő beszerzések etőkészítéséhez és tebonyotításához is.
4.4. A Rév8 Zrt. köteles valamennyi benyújtásra kerÜlő anyagot, előterjesztést a küttinböző

i szabá[yozókban meghatározott hatáńdőkben az tnkormányzat áttat kijetött szervezeti
egységének etjuttatni Úgy, hogy azok egyeztetésére, előkészítésére megfelető ĺdő áttjon
rendeIkezésre.

I

5. AE. tnkormányzat kötelezettségei
5.1. Az, onkormányzat gondoskodĺk arról, hogy a projektben éńntett szervezetek
összehangoltan végezz ék a szerződésben váttatt kötelezettségei ket.
5.3. Fetek rögzítik, hogy amennýben a Rév8 Zrt-nek bármety jelen szerződésset összefÜggő
feladatának ettátásához az onkormányzat bármityen jettegű nyilatkozata, döntése
szükséges, úgy az tnkormányzat az SZMSZ.ében és a hivatati ügyrendjében, valamint a
jelen szerződésben fogtattak szerint haladéktalanu[, soron kívüt ĺntézkedik, kÜlĺinös
teki ntettel a támogatási szerződésben foglaltakra.
5.4. Az Önkormányzat a Rév8 zrt. áttat kezdeményezett ktizbeszerzési etjárások során a rá
hárutó feladatokat és kcitetezettségeket a megkÜtdött dokumentáció és javasl'at atapján
tátja €[, a szÜkséges egyeztetéseket kötetes elvégeznĺ az onkormányzat mindenkor
hatályos Kiĺzbeszerzési és Beszerzésĺ Szabályzata szeri nt.

ó. A Rév8 Zrt. dijazása és a projektek kcittségeinek forrásai
6.1. A Rév8 Zrt. díjazása

A Rév8 Zrt-t a 3. pontban meghatározott feladatok ettátásáért az atábbi díjazás ĺtteti meg.
A megbízási díj projektelemenként, bruttó összegben a következő:

A projektek teljes
kóltsége, bruttó
forint

Brutto megbízási
díj összesen,

EszkÔzbeszerzes'
szolgáltatások
megrendelésének
összes köttsége,
bruttó forint

3. T3/3 Bűnmegelőzési
stratégia, cselekvési terv

16 937 760 Ft
6.951.33ó Ft 9.986.474 Ft

4. T3/4 99-es busz kísérleti
projekt

f6 060 416 Ft ó.951.336 Ft ĺ9.í09.080 Ft

osszesen 4f.998.176 Ft 13.90f.67f Ft f9.095.504 Ft

6.2. A kifizetések Ütemezése

6.2.1. Jelen szerzódés 3. pontjában felsorolt - T3/3 Bűnmegetőzési stratégia, cselelwési
terv'' és a ,,T3/4 99.es busz kísérleti projekt'' feladatok ettátásáért a Rév8 Zrt. jogosult
megbízási dij rész-számtákat kibocsátani az tnkormányzat felé. A kifizetések ütemezése
negyedévek szerint a következő:



Negyedév
T3ĺ3 T3t4 Bruttó forint

2013 1. né 257.Ą6f f57.462 514.924

f013 f. né 77f:370 77f.374 1.544.740

2013 3. né 77f.370 77f.370 1.544.740

f013 4. né 77f.370 77f.370 1.544.740

fo14 1. né 772.370 77f.370 1.544.740

f014 f. né 772.370 I t2.3tU 1.544.740

f014 3. né 77f.370 77f.370 1.544.740

2014 4. né 77f.370 77f.370 1.544.740

2015 1. né 77f.370 77f.370 1.544.740

fo15 f. né 514.914 514.914 1.0f9.8f8
Osszesen 6.95í.336 6.95ĺ.336 13.902.672

6.2.2. A Rév8 Lrt. a megbízási díjat tetjesítésigazolás atapján a 6.2.1. pont szerinti
ütemezés alapján, de a ténytegesen elvégzett feladatok arányában minden negyedév
utolsó napján számLázza le, melynek fizetési határideje 10 nap. A részszámlák cisszege

eltérhet a fizetési Ütemben meghatározott összegektőt. Az utolsó negyedév megbízási díját
a Rév8 Zrt.7015. május 30-án számlázza ki.

7. 
^ 

Rév8 Zrt. tetjesítése
Felek megállapodnak abban, hogy a Rév8 Ĺrt. a jelen szerződésben fogtatt feladatai
ettátása során tetjesítési segéd igénybevételére jogosutt. A tetjesítési segéd kiválasztása és
megbízása során a hatályos jogszabátyok, valamint a jelen szerződésben, és a Támogatási
szerződésben foglaltak figyetembevételévet jogosutt és köteles etjárni. A tetjesítési segéd
magatartásáért, mint sajátjáért fetetős.

A Rév8 Zrt. jelen szerződésben meghatározott feladatai tetjesítésének igazolási rendjét a
Képvisető-testÜlet 812013. (l.23.) számú határozatának 1. pontja, valamint a ........lf013.
(||.z7.) számú határozata szabályozza. A je[en szerződésben meghatározott feladatok
tetjesítését igazotó szerv a Budapest Főváros V!ll. kerütet Józsefvárosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet.

8. Szerződés hatátya
Jelen szerződés az aláírás napján tép hatályba, és a 3. pontban meghatározott feladatok
tetjesítéséig, a teljesítés elszámolásáig, és a megbízási díj kifizetéséig marad hatályban.

9. Egyéb rendelkezések
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadók.

Jelen szerződés a felek közös megegyezése alapján kizárő|ag írásban módosítható.
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Je[en szerződés atáírásához az onkormányzat Képvisető-testÜlete ...............lz013. (...) számú

határozatával,

aRév8Łrt............. számúhatározatávalhozzájáru[t.

Budapest, 20í3. ...

Budapest Főváros VlI|. Rév8 Zrt. Rév8 Zrt.
kerület Józsefvárosi képviseletében képviseletében

onkormánýzat Somfai Ágnes Atfötdi György

képvisel.etében igazgatóság elnöke igazgatóság tagja
dr. Kocsis Máté
polgármester

Jogi szempontbót ellenjegyzem:

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásábót

dr. Mészár Erika

atjegyző

Fedezet:

Dátum: Budapest, 2013.

PénzÜgyi teg ellenjegyzem :

Páris Gyutáné

pénzÜgyi Ügyosztátyvezető



L' r.,n^elk.ł,-(cŁ

Nĺegbízás i s zeľ ző És mó do sítása

amely
ěgyrészről a Budapest Főváľos VIII. Kerület Jĺízsefvárosi Onkormányzat (székhely: 1082
Budapest, Baľoss u. 63-67., képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester, adőszźlm: 15735715-2-42,
torzsszétm: 735715, bankszámlaszźtm: 14100309-10213949-01000006. statisáikai szám.. 15735715-
84l l-321-01), mint Megbizó (a továbbiakban:Megbíző),

másrészľől a Kĺsfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodĺó Kft. (székhely: l083 Budapest, Losonci u. 2.,
képviseli: Kor'ács ottó tigyvezető), mint l\4egbizoÍt (atovábbiakban: Megbízott)

(Megbíző és Megbízott a továbbiakban egyĹitt: Szerződĺ| felek) között jött létľe alulírott napon és
helyen az a|abbi feltételekkel :

1. A Szerzódő felek megállapodnak, hogy a közcittük létrejĺitt, 20|2. szeptembeľ 1-tő1 hatályos
egységes szerkezetíi megbízási szeruődést az onkoľmányzat Képviselő-testületének ,....l2OI3.
(II.27.)szám,űhatétrozataa|apjánazalź.ŕlbiakszerintmódosítjrĺk.

2. Amegbízátsi szenődés 1.2.12. pontja az a|ábbiraváIltozikz

I.2.|2. Tervezési és az ehhez kapcsolódó eljáľási és bonyolítĺási, valamint mtĺszaki ellenőrzési,
tervezói művezetési feladatok ellátása

3. A megbízálsi szeľződés 13. pontj a az a|álbbiravá|tozikz

13. TERVF-ZÉľ ns nrrrrľZ KAPCSoLoDó ELJÁRÁsI Es BoNYolÍľÁsr, vALAMINT- ivĺÚszĺ.Kl ELLEľonzÉsl, TERvEZoI ľĺuvnZETÉSI FELADAToK ELLÁľÁsĺ, a.z
oľxonľĺÁl[YZATI TULAJDoľÚ ľpÜr,ETEKBEN ns ľoľpRoFIT sZoLGÁLTATó
HELYISEGEKBEN

l3.l.Megbizott beszerzi az éintett ingatlanok miĺszaki és egyéb, a tervezéshez és a kivitelezéshez
sziikséges dokumentáciőját, előzetes szakvéleményeit. Kiéľtesíti a lakókat a tervezett
felújításokról, a kivitelezés pontos terjedelméről, időtaľtamárő|, egyeztet a lakókkal a szfüséges
tűrési kötelezeüségekről, vagy szĹikség esetén a felrijítás iďőtartamára ttiľténő lakhatás
biaosításáľó1.

I3.|.2. A mtĺszaki fęlmérések és a terv készítése során folyamatosarĺ egyeztet a kĺizműszo|gá|tatő|d<a|
(ELMÜ, Csatomázási Művek, Vízmúvek, Fłigźr., stb.) és a szak.hatőságokkal és á hatályos
előírásoknak megfelelően elkészíti a legköltséghatékonyabb műszaki teľveket.

13.1.3. Elkészíti a kivitelezéshez szfüséges árazat|an és źrazott költségvetéseket, kezdeményezi a
. szĺikséges hatósági eljáľásokat, ktizreľnííktidik a projekt soľán szfüséges előterjesztések

elkészítésében, a képviselő-testĹileti és bizottsági jóvláhagyást kĺjvetően a döntések
végrehajtásában.

|3.|.4. A projekt megvalósításźůloz biztosítja a szfüséges jogosultságga| rendelkező építész, statikus,
épületgépész, épületvillamossági ) _ a nonprofit szo|gáItatő helyiségek esetében tílzvéđe|mi -
szakembeľeket. A pľojekt soúľ' az adott kivitelezés kapcs én megbízott tervező kiadja a tervezói
nyilatkozatokat, az általános és minden egyéb kapcsolódó jogszabályban meghatźrozott
követelményeknek megfelelően.

13.1.5. A Megbízott felelős az éita|a készített műszaki teľvek (ideéľtve a kiviteli terveket is) mrĺszaki
tarta|mának szakszeríĺségéért, a valós állapotnak megfelelő tarta|máért, a tervezéssel érintett
védett építészeti és teľmészeti <jrökség megóvásáért' a jogszabályok, szabá|yzatok, építési



előírások, szabvlínyok betartásáért. A tervező szakmai és anyagi jogi felelősségét a tervezĺői
nyilatkozattal ismeri el.

13.1.6. A Megbízott a T4l3 Családfejlesztési szolgá|tatás projekt keľetében nyujtott motivációs
program kivitelezéseiné] műszaki ellenőľi, -bonyolítói feladatot |źlt eI és műszaki szakvéleméný
készít az ađott munkához.

I3.2. A Megbízott az MNF;III. pľojekt keretében elvégzi a jelen szeiződés 6. szźmí mellékletében,
rógzített címekĺe meghataľozott tewezési feladatokat, az alábbiak szeńnt: hatósági engedélyes
kiviteli tervek összesen: bruttó 9.900.000-Ft' egyéb tervek, kapcsolódó műszaki dokumentációk
elkészítése, amely magában foglalja az a|ábbi kĺiltségeket: a tervezéshez szfüséges okiratok
beszerzése ' (szakvélemények, 'rnűszaki leírások, stb.) jogi szolgáltatások igénybevétele
(közjegyző, kozbeszerzés, stb.) hatósági díjtételek (tulajdoni lap, helyszínĺajz, térképvĄzlat,. 
közbeszerzési hirdetmény díja, engedélyezési díjak, tervjóváhagyási díjak, stb.) költsége
összesen: bruttó 74.5f5.000,- Ft. Mindcĺsszesen bľuttó 84.425.000,- Ft.

13.3. A Megbízott elvégzi a jelen szeruóđés 6. szźtm,ű mellékletében rögzített címekre meghataľozott
miiszaki ellenőrzési, tewezői művezetési feladatokat az a\ábbiak szerint: mrĺszaki ellenőrzés
cisszesen bruttó 2I.09I.633,- Ft, szakvélemények, szakértői díjak összesen bruttó |.353.487,- Ft,
tervęzőiművezetés összesenbruttó 8.162.509,- F.t. Mindösszesenbruttó 30.607.629'-Ft.
Az elokészítési, műszaki ellenőrzési feladatokat épületenkénti bontásban a 6. számű melléklet
tétele sen tatta|mazza.

1-3.4. A Megbízott e|végzi a T4l3 Családfejlesztési szolgá|tatás pľojekt
meghatfuozott lakásfelújítások műszaki feladatait lakásonként 75.000,-
legfeljebb bruttó 5.334.000,- Ft összeg erejéig.

13.5. A Megbízott e|végzi az MNP III projekt keľetélren megújításra kertilő ĺinkoľmányzati épületek
lakói és az épiletekkel dolgozó vagyonkezelő társaság munkatársainak szakmai, szociális és
kommunikáciős képzését, a k<izösségfej|eszto tevékenység lakossági részvéte|lel a Megbízási
szerződés 7. számí mellékletében foglalt tész|etezés szerint, bruttó 5.263.040-Ft ĺisszegben.

4. A megbizálsi szeľződés 24.18. pontja az a|álbbira vá'Jrtozikz

24.18. A I3.2. pontban meghatfuozott feladatok ellátásáéľt a Megbízott tervezési díjra jogosult. A
tervezési díj cisszegét a Képviselő-testĹilet a 28512012. (VIII.Z9.) számű hatźĺtozatának 4.
pontjában fogadta el, amely minden elkészített teľvľe, költségbecslésre vonatkozólag az énntett
éptiletek albetéteire vetített tervenkénti és albetétenkénti tervezési dijat, valamint
költségbecslési feladatok ellátását jelenti, összesen bruttó 84.425.000-Ft. A dijazás a tervek és
kĺiltségbecslések, miĺszaki leírások elkészítését és benyújtását kĺivetően, számla a|apjźn' 3
ľészletben keľtil kifizetésre a Megbízottrészére az a|ábbiak szerint:
- az e|só rész|et a 2012. októbeľ 31-ig elkésznh és benffitott dokumentációk utiĺn, 20|2.
november 1 5-ig kerül kiszźtm|źnásra,
- a második részlet a 2012. december 3l-ig elkészült és benyujtott dokumentációk után, 20|3.
február 1 5-ig keľĹil kiszźtm|źu;ásra,
- az utolsó tész|et a fennmaľadó teljesítés lÍán,20|3. februáľ 28-ig keriil kiszám|ázága,
A díjszĺĺńla benyújtásfua az elkészült, és a Megbíző fe|é benyujtott teřvek tételes listája a|apjarl
keľĺilhet sor' a mellékletben foglalt tewezési díjak összegében.

A 1 3.3. és a |3 .4. pontban meg$atźtrozott feladatokéľt a Megbízott miĺszaki ellenőrzési , tervezői
művezetési díjra jogosult. A díjazás risszegét a Képviselő-testĹilet 2l20I3, (I.14.) szźtmil
hatźlrozatźtban fogadta e|. A díjazás a feladat elvégzésének ritemében, szám|a a|apján,hźzanként
keľül kifizetésre a Megbízott részére az a|ábbiak szerint:
- épületenként, a teljes kivitelezési munkĺák elvégzését és a sikeres műszaki étadás-átvéte|t
követően, a vá||alkozői szźtmla benyrijtásával egyidejűleg, a mellékletben foglalt díjak
ĺlsszegében. A l3.3. pontban foglalt dijazás összesen bruttó 30.607.629-Ft, a 13.4. pontban
foglalt đíjazás pedig bruttó 5.3 34.000-Ft.

,

motivációs elemében
Ft + ÁFA összegben,



5. A megbizátsi szeľződés 27.!. pontja az a|á.}.bi mondatta| egészül ki:

Aszerződés I3.,24.I8. pontjai 20|3. augusztus 3l-ig hatályosak.

'6. A megbízźtsi szerzodés 6' számú melléklete helyébe a jelen .szerzőđés 
módosítás 1. számú

melléklete lép. 
.

Je|en szerződés módositás az egységes szeľkezetbe foglalt megbízási szeruődés e|vá|aszthatatlanrészét
képezi.

Az egységes szerkezetbe foglalt megbízási szeruőďés jelen módosításokkal nem érintett részei továbbra
is hatályban maľadnak.

Budapest,2013.

BudapestFőváľosVIII.kerület KisfaluJózsefuiĺrosiYagyongazdálkodóKft.
Józsefuĺĺľosi onkormányzat képviseletében

képviseletében Kovács ottó
Dr. Kocsis Máté igyvezető igazgatő
polglĺľmester Megbízott

Megbiző

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Rimrín Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészar Erika
a|jegyző

Fedezete: ....... dátum: Budapest,2013.

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páris Gyulané
p énztigy i ĺj;gy o sztźiyv ezető
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10 912 332

1 944692
1 094751
2590 449

2 595 409
iŤi.ll .ij : ł :1i;; |jijl.5'i1

208 008
38 838
14 732

2 946 330

1 49U 
'ŕJĺJ486 950

586 609
'ĺ 559 527

998 570
í 090 912
I 633 949
1 520326

7011 953
2290 467
2759235
7 335 554
4 696 978
5 131 328
7 685 612
7',t51 164

I 147 257
5 í49 385

't2't84706

12208 034
i:': ' ť]..i.

' '{_r : 'i 'jl

978 408
'!p2 683
69 293

13 858 862
]|nce Inĺenz|v sze||ozes btaositäsa' ta|aJvizesedés megszÜntetése
zárófödém hőszigete|és
r|aptest felí.iletszivárgó |emezes véde|me

z 99o E7ö
5 767 799
2 'ĺ 53 655

öu/ cJ/
1 557 306

581 487
F'ł,'|4"::'H :.?.;ý:'ŕjj.'!i7j1iäi'r |:!a.:!.í':'l: ]'' ':.1- ;l ].-:!..i''

222407
87 8,ĺ3
33 308

B 66'l ÄĘil

3798 415
7 325',t05
2735 142

i:ls:!.J.F,ř..źti,(r:,łY'iý]ji'i::l] ł,?iŤř!j1i]ňř...aN..T{ ;];.i.:l.]ś.:5i.iitiłi.i:l.t.']ľÍ;:]iť!iřl..;n
E|őkészítés
Miiszaki ellenőrzés
Szakvélemény, szakértői díj
Kvitelezés Összesen..

':']š:i.1Ś.ďiijj:j*jjiiąl823729
325232
1233U

24 672 792

l;iTli:iĺirii].:!::äii'1i:.i.l1l].:i]
I 046 't36

413 045
156 672

31 334 446
tűáa|ak' Iichthofok hőszigete|ése
pince intenzĺv sze||ózés biáosítása. ta|aivizesedés međszÍlntétésé

21 352 552
332024C

c /o5 1ö!
896 465

27 117 741
4 216 70ź

E|őkészítés
Műszaki élIenőrzés
Tervezői miivezetés
Kivitelezés összesen:

1 228244
232657

88 249
16 146 333

331 62ę
62 81i

. 23821
4 359 ilA

^i1':i1.:l.l:.iÉ, lł'r i-'
:]-:í]ił:: :')Í1)];!.!''}

1 559 870
295 474
't12076

20 505 843
Jtca| hom|okzat Íe|Újitás
látsó homlokzat fe|újÍtás' höszigeté|ésset
\yílászárók részleges felújítása, cseréje
ltcai erkélyek fe|úiítás

óalzazl
3 499 616
3142 491

831 603

z J41 6Ut
944 89€
848 47i
224 533

1',t 014 231
4 444 512
3 990 964
1 056 í36



ffi=.'.!r...:g:Đ'á{'.tł:iýĚa.$E{.sĺaiĚ!h1-=ĺj'vÁlłiJEiä.'.TÍ]!;*.jiä?j.!i+:9É!lłlĺi'.Łti,1!!ij-jii.1.ł]ií,ÍÍr!Ełĺi:j!!łĺ:J
E|őkészĺtés
V|íiszaki e|len6zés
lervezői miivezetés
(lVlŕelezés ősszesen:

I 092 631
38'.t 497
144 706

?7 4,R Á57

i -i] ĺ Ěf:.l]T:rÍ!:lTt].i..i1ĺl
295 010

' '| 03 004
39 070

7 405 684

r |:ŕ:' :'..'':ĺrjj {ĺ:! yi:|í

1 387 6íí
484 501
183776

34 834 141
utcai homlokzat fe|újítás'
tÍizfaIak' Iichthofok hősziqete|ése'

ffi 1 ę1]1.=:ľl.;'l: : l|] jÍ :..'] iiii'j:i.-.|.ri.'''.;i'ił
E|őkészítés
|VlíiŚzaki elIen6rzés
ľervézői rnĺivezetés
Kvitgtezés összesen:

1z 53/ŕ ob]
í4 890 80€

3 385 166
4 o2o 5',t8

iĺr":li;:i):'1ír:!:l.tj:ffi.!iĺ&:í
. | }' 1 !i-''' :1|||'!4 jiĹ :.' ii*:

240236
88 749
33 663

6 732 650

15 922 817
18 911 324

i!5 j;:::li:]{i j=.:lljtr-ĺłÄĺi^s.łtsł
:]ł:-'l::il: i. l.].i1.!]'lc:?..äł;ii

í .| 30 000
417 448
Í58 342

al 66e aąa

Plg*.ii:j'"{xł7é'€á-q3;}ł3
889 764
ą28 099
124 679

24 935 739
|uzÍa|aK! lĺcnlnoloK noszlgete|ese'
zárófödém höszigete|és.ffiffi ;łit.řtiił;ĺ:ł.' .;ĺi:,;.:: li;'..'lł :i -:;łiĺ'ł:i+:'':r:E.!
E|őkészítés
il/túszaki elIenőzés
Szakvé|emény, szakértó| dĺJ
(lVlŕelezés ćisszesen:

z.| oől vól
3247 802

łłi''.ÍsĹíé$F1.ffi iíĺ"

5 ě55 /4;:
876 907

]:łr: :: '']-'r;]Y:.*F í FE-j:Ę]'l1.]: :. -i'-ł-+::;i;tj::,. 28;p 13Ą
118 79Ą
45 060

I 011 922

27 543684
4't24 709

] : ].i]],:' -i t+1' ]ł.:i!:

I 300_o0o
558 770
2'.t1 947

42 389 413

í 070 86(
439 97(
166 88i

ą.ł ż77 áa1
:uaaIaK' IlcntnotoK h0szigete|ěse
Jtcai hom|okzat fe|újítás
akáscsato|ás korrrfortosÍtássa|: fsz:7.-fsz'8.

ffi i:Ę1.1EFiÍŕ;:.]ł: j j.i:..E...l:'.'ľ;.líi jfi ;tľil,ť
i|őkészítés
Szakvélemény' szakértői, engedé|yezési díj
|.eľvezői miĺvezetés
(lViŕelezés' összesen:

9 oö9 t'ö(
19 837 05t
3 850 75t

2 616 21/
5 356 00r
1 039 70Í

1Z 305 t94
25't93 056
4 890 463

2362ź
5 0'|Í
1 72t

348 67'

|.tj:] ' ''. '. i '.'...].ii.ľ.E'ir

6 37f
I 35!

46i
93 331

' 
::i ,;:.::::.!:

30 000
o Joo
2 195

439 003
ě |aKas v|zora Íe|szeÍeles
.'i.uä.*łF,'Đ:]ľ]Żiŕi.ľlšiii.ťi'];1li]l.ii.t.:ll::i..l':l.1..' 

. :i:,..,'': :]]''..iii l:...]-'-:']i.:
Előkészítés
Szakvélemény, szäłért6i, engedé|yezési díj
Tprýezői művezetés
Kvitelezés összesen:

3ą5 t'lz
: .'...i,iri:r-.i:

8t7't80
355 339
122 531

24 066 175

93 331
' :!:: ) ':: ''

:i -.j: t;l;ii

220638
95942
33 083

6 497 867

439 003
. 

,:j:i.ĺ'..-].j.ĺ]

1 037 8í8
4s1 ż81
155,614

1, aÄ4:nżl)
1 7 |akás vizőra fe|szere|és
utcai hom|okzat felújítás

Szakvé|eĺńény' szakértői, engedélyezési díj
Tervezői művezetés
Klv,?e/ezés ťisszesen]

706 050
22129 525

1 í70 000
.] 5],'.i1.'í:Íi.1 i:':.$]'łi:íl E..:.'..ł
:ii r]::l:' '- }::j.l!ťGlĚ!i!!

648 676
176 014
60 694

11 798 909

zuo gvc
5 974 9V2

3í5 900
',"::j''.. :l ;]'....1 l. iij'Íĺ.'il.íl
.:ti t.- r_ t,:; .tLr-t:t.:s..:t,:

175 142
47 524
16 388

3 185705

973 b4Đ
28 104 497

77 082
14 984 61.4

I 485 900
iť]]ii.:.:i.::l]iý::

823 81 I
223 538

, laKas V|zora Íe|szerelés
Jtcai hom|okzat felújítás
3ejárďi kapu fe|újítás

ffi j:; jliillt.l.t|lii.'.:jĺił1ii}.řĺ.:|.;í1l?; !łłltŕ'i'ť..'B
El6készítés
Mĺiszaki ellenôrzés
ľervezői mĺivezetés
Kivitelezés összesen:

3í3 í61
í0 315 748

1 170 000
11'ť'1l 

j|;.,.:i'':..Ía1iff 
'.j'Ł'Í

3 427 468
612 497
232326

45 024 893

84 553
2785252

315 900
r:ľ 

ĺ:l i 
J-.; ]l.r:1 í.]ł }*

925 416
165 371
62728

12 1 56 721

397 714
13 101 000
I 485 900

'r|-,1,1jj,l.'ji-tii
4 352884

777 871
295 054

57 181 614
e|ektľomos nagyjavítás' kapute|efoń rendszer felújítás
utcai. homlokzat fe|újítás
gáz a|ap és fe|szá|ló és fogyasztói vezeték csere
víznyomó alapvezeték csere, szennycsatoma alapvezeték csere
Víznyomó fe|szá||ó és szenny|efolyó vezeték csere komfortosítási lehetőség
biáosítássaI
köz,ös wc felújítás
a|aptést fe|ületszivárgó |emezes védelme
udvari burko|at fe|újítás

ffiffiWpEi.äiłt'lÉ.i'jĹ|'.i+ĺl iil.*liłäI,łiE..,..łĺi.liiiiiiŕnł
Előkészítés
|ll|iiszaki e||enőrzés
rervezői mĺivezetés
Kvitelezés összesen:

ĺj;iĺl

1 782 883
6 320 1s8
6 654 5.ĺ8
I 851 971

6 285 098
1 986 899
7 583 632
4 559 734

śł*Í.dlitl'i1;1íŤ]ľ'.ĺ1*
3 134 103

425 562
2',t5724

43 144 698

481 378
. ,t 706 443

1 796 720
2 660 032

1 696 976
536 463

2 047 581
1 231 128

}i:::Fĺ l.:ll i.., 
ł :lil;:ł:ř
846 208
114 902
58245

11 649 068

z264zÍ51
I 026 601
I 451 238

125,|żooa

7 982 07Ą
2 523362
q ffir_213
5 790 862

' :1 ,::j l:

3 980 311
54o 46Ą
273969

54 793 766
I eto Íe|uJ|tas' zaroÍooem megerosites' csere' tetÓtéri hoszigete|és
függőfolyosó csere
utcai homIokzat fe|újítás
alaptest felületszivárgó |emezes védeĺme
használaton kívü|i pincerekeszek e|bontása, intenzív sze|tőzés biztosítása,
taIajvizesedés megszüntetése
f.ffi iÉ:EÉĘ:Élict6P-5ElłYjl/tr}ist}Yr

25 054 486
4 898 98í
8270 o0Ą
2537 09ô

2384 131

6 t64 711
1 322725
2232901

685 0í6

643 715
'i.łlĺ1li''i....íi'ií:t]ĺil

159 449
43 124
16 356

I )71 znn

ó1 ó1v 1v/
6 22't 706

10 502 905
3222't12

3 027 446
.r:!;r;'i.: r:.::.:ri

750 000
202825
76 934

1 5 386 773

;É$i'}ffiH#,śtis}&iFći-4:ĺ.É:'jfj:ś!!)ť.i.{ij4:ff':''l]ýjJ:i.'ł)1l'}j1;.Y]j--jíj;?.Łżrliv':|íĄÝ-i
Előkészĺtés
Műszaki e||enőrzés
ľervezői művezetés
<ivitelezés összesen:

590 551
159 705
60 578

12 115 569
tás 12 .ĺ 15 56! 3 271 15 386 77Í



I l :. ].:':. . ::Í.sF-łüi.r..*:;:i* - łä iäg đäe
3 548 560
1 790 833

338 166 688

ilőkészítés
Vlíiszaki é|lehőzés
ľervězői miivezetés
{vĺŕelezéś Őssze'sen;

10 341 603
2794 142
1 4't0 105

266 272 983

2792233
754 418
380 728

71 893 705
I eto Íe|uJItas' zäÍotoclém megerósités' hőszigete|és
függőfolyosó csere
pincei és ||. eme|eti közös wc. tég|abo|tozat acéltartóinak megerősĺtése,
pinceszel|ózés biáosítása
kémények, be|só szigete|ése
utcäi hom|okzat fe|újítás' kapu fe|újÍlás
be|ső hom|okzat fe|újítás m2, nyílászárók rész|eges felújítása, cseréje
kapualj' lépcsőház fe|Újítás
elektromos nagyjavítás, kapute|eforĺ rendszer fetújítás
gáz'a|ap és felszá|ló és fogyasáói ü.ezeték csere
vĺżnyomó.a|apvezeték csere, szennycsatoma a|apvezeték csere
Víznyomó fe|szá|ló és szennylefolyó vezeték csere komfortosítási lehetőség
bizlusÍ1ással
közös wc fe|újítás .

a|aptést fe|ü|etszivárgó lemezes véde|me
udvari burko|at fe|újítás
hasznáĺaton kíviili pincerekeszek elbontása, intenzív sze||őzés biáosítása,

Miiszaki e|Ienőrzés
Tervezői művezetés
Kivĺtelezés összesen:

48 972 3',t1

29 592942

29 155 00C
1 775 528

16 806 124
52 460 445
5 857 717
I 945 539

't6 721 508
7 256 44Ą

1 I 032 950
4651 32Ą
4 820 983
6 49238Ą

14 731 788
::.;ll l','.il ii;.+':...'ĺ-':.

1 1 079 887
3749 843
.ĺ 526 866

289 625 150

13222525
7 990 094

' 7 871 850
479 390

4 537 653
14 164 320
í 58,t 584
2 415296
4 5+4807
'l 959240

4 8ö8 89'/
1 255 857
'| 301 665
1 752944

3 977 583' .:. . . l. -i i'::' .. . t.rt.,
2991 570
1 012 458

4',t2254
78 1oR 7An

62 194 E4(
37 583 03€

37 026 85C
2254.91C

21 343777
66 624 765
7 439 301

1 1 360 835
21 236 318

9 215 684

22901 ts47

5 907,t81
6 122618
8245 328

't87og 37'.1
i .i':r!.:i:il:U.:llJi

14 071 457
4 762 301
1 939 .ĺ20

367 R):ł oźn
I elo Te|uJ|tas' zaroÍooem nosz|gete|és
zárófödém megerósÍtés, mel|ék|épcső csere |-l||. em kijzött
fflggöfo|yosó fe|újítás, utcai erké|y fe|újÍtása
utcai hom|okzat fe|újítás' kapu fe|újítás, csere
be|só hom|okzat felújítás 1n2' nyĺ|ászárók rész|eges fe|újítása' cseréje
kapuaĺj' |épcsóház fe|újítás
e|ektromos nagyjavítás' kapute|efon rendszer felújítás
gáza|ap és fe|szá||ó és fogyasztói vezeték csere
vĺznyomó a|apvezeték csere, szennycsatorna aĺapvezeték csere
VÍznyomó fe|szá||ó és szenny|efo|yó vezeték csere komfońosítási lehetőség
biztosítássaI
közös wc fe|újítás
a|aptest fe|iiIetszivárgó |emezes véde|me
udvari burko|at felújítás
häszná|aton kíviili pincerekeszek e|bontása, intenzÍv szet|őzés biztosítása,
taIajvizesedés megsziintetése
ffi.Ü.E5fi ľ.ÜĺÍ2äil j.]'..,jiľ. jjillj:i:ĺĺr;ilii:::
Előkészítés
Miiszaki eIlenőrzés
Tervezői művezetés
Kvitelezés összesen:

1v uvz ĺcI
20 000 000
22630 03Ą
57 245 616
47 57320Ą
I 230 495
I 701 430

17 534 049
6 6t8 802

17 273 957
í 1 086 092
5 164 990
2528973

15 034 751

13 230 744
5 400 00c
6 11o í09

í5 45q 31€
12844 76Í
2492234
2 349 386
4734 193' 1 787 07?

4 663 968
2993245
1 394 547

682823

4 059 383

ł.É1 ĺiĺij+łĺ!}a11]ĺĺ''Íiti
í19055
51 526
19 544

3 908 848

oz zatS cu l
25 400 000
28740 143
72701 932
60 4í 7 969

. 11 722729i
1't 050 816
22268242
I 405 879.'

21 937 925
14 079 337
6 559 537
3 211 796

19 094 134
lii :.,':ii :.: i::: Ĺiőii'ljí..ś
: '' i ., :;];:i]'i.:]ł:

560 000
242362
o{ oąn

18 386 0ô3

440 945
1 90 836
72386

14 477 215

ęT.ol9|!u|]99* " .-...
,|4 477 2,|ź 3 908 846

]4':ř; j]:.i.l ].' l. l' :li,'tłi4Í!:tii:

242676
. 49242

18 678
3 735 587

l ó óöb Uoi
E|gUšY.á!lgÁ9"'lľ..=ili'Tir:lťÍiii::]::''j;ł|i-li].1'1.jr]j:1ii:"::.3i-,.']ł|ii.:jj|;':j:r.ł']!!rłi::]:i:i!lj:łi;:]]:]łi].ý:ĺłl.:}:|äliiij]]
E|6készítés
MĺiŚzaki elIenőrzés
[eľvezôi művezetés
(íyíŕelezés ősszesen:

i;ĺi!.,!LľilÉĺlii.!'3tBttäÉ
898 800
182377
69'.t77

13 835 507

1 141 47ę
23',1 615

' aa aÉC

17 57t.094
Jtcai hom|okzat fe|Újítás' tÚzfaĺak' |ichthofok höszigete|ése
épcsőház festés

lc cJö cöt
296 91!

ó o5c 41t
80 16t

'17 194 007
377 081

ilőkészítés
lllĺisżaki eIlenőľzés
ľeľvezői mĺivezetés
(,V,télef és Össz6sen'.

269291
94 934
36 009

6 821 914

!::!':ifl l9ł,*!:íäli:]4!i::il'i+}:
7270ś
25 632
I 72!

1 841 917

ż'.}i..:'iŕ':jí':Íiiĺżl:]'r-.l€l':.ipt;.
342000
120 566
4s732

a at7 Ŕ21
llca| nom|oKzat Íe|uJllas
3ejárati kapu fe|újltás
Iffi|sffiť'€ffi E'MĐswś.łĺltrJěĘtÍ

c oct v14
I 170 00c

1 5fb u.| ĺ
315 900

r:iiil' .iĺłĺ1ifi{i'iřitíł
97 795
44 972
í7 058

3411 65ô

ĺ 1ĺÍ931
1 48s 900.'- ' .i::i;:..:!{.ł1;

460 000
a1 5e5
80237

16 047 418

šEg' Jffi:t.ti#-f ,:::ttBwĘ\r 
1 :slg. i:fia9..i:íjł-.j*l:}: ł

ilőkészítés
Vlíiszaki ellenőrzés
Íeľvezői míivezetés
<i v i te I e zé s összesen..

38220t
166 563
63 179

12 635 762
Ícal hom|oKzat fe|Újĺtás 12635782 341í 65€ 47
MĐ'iL-sĘ.r-'':lt:s.@t]1ä*}ä:ii::]i!::s:+Jfr.;.;'J"l:*]!::jiĺaÍii::.t!E..;łY'Éi$;ił:1ř:ry.á*1
3lőkészítés
lí{iszaki eĺlenőrzés
ľeľvezői művezetés
<ivite|ezés összesen:

9 865 158
247669C
í 096 9.|4

187 886 839

gđśil''i"tJr:iiĺáffiffi
2 663593

668 706
296 167

50 729 446

12 528751
3 145 396
I 393 081

238 616 285
I elo Terujrlas
Iárófödém megerósítés, tetótéń höszigete|és
Üggófolyosó fe|újítás
(éményék bé|só szigete|ése
ltcai hom|okzat felújítás' kapu fe|újítás, csere'
le|ső hom|okzat felújítás m2' nyí|ászárók rész|eges felújítása, cseŕéje
(apua|j' |épcŚőház fe|újítás
)|ektŕomos nagyjavítás, kapute|efon rendszer fe|újítás
líznyomó aIapvezeték csere, szennycsatoma alapvezeték csere
/íznyomó fe|szát|ó és szennylefolyó vezeték csere komfortosítási |ehetőség
riztosítássa|.
ĺöz<is wc fe|újítás
)incei téglabo|tozat acé|tartóinak és fő|épcsó lépcsőfokok megerősítése
l|aptest fe|ü|etszivárgó |emezes véde|me
'tdveri burko|at fe|újítás
rászná|aton kívÜli pincerekeszek elbontása, intenzív sze||őzés biztosítása,
aIaivizesedés meds7Íinŕe'íéŚe

29 567 82t
,|1 49876Ą
21 834 90C

1 741 080
7 705 752

45 68i 903
5254 428
5 317 559
7 57E 586

í 5 625 584
4 309 0s3

13 7t5 00Q
5 076 486
4 659 934

I 319 983

7 983 3í3
3 104 666
5 895 423

470 092
2 080 5s3

12334 1',t;,4

I 418 696
1 435 741
2046218

4 218 908
1 163444
3 703 050
1 370 '65í.
1 258 182

2246 395

37 551 14(
'14 603 43(
27 73032i
2211 M

I 786 30{
58 0í6 01'
6 673 12t
6 753 30(
I 62480t

't9 84449'
5 472 49i

17 41;8951
6 Ą47 131
5S1811(

10 566 37Í
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Mĺiszaki eIlenőrzés
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17 21.7 915
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akáscsato|ás komfortosĺtássa|: |'em.9.a.J.em. 1 0.
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3lőkészítés
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ľeľvezői művezetés
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biztosítással
k{izös wc felújítás ] :
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.| JcJ.łui
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566 045
|:)l, :}1i.:'...l'.]..i1\::jlj]:ŕś:"|] i,Vi]'r

152832
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284 151
41 175
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ffiÉii.dňlii'|iłzĺi:iś-?''.iŕ.r!plýj,-š...uĺśĺKiÍ.a'Béš-á.tftin€'śÍp..d]ľ'đś:i.é!l'ápl:' l

Elôkészítés
Múszaki eIlenőrzés
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1 052 4'.t0
.ĺ52 500
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l]i ii..l.l:l;;lliĺ.ilil

1052410
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9758642

1 052 4',ll
152 50(

10 703 6',ti

ii.{i:ř:'ffłiiłäi-,*iŕ,iiłí!:ĺĺ:ĺi
284 151
41 175

2 889 975
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92739',t1
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":lii:. 
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193 675
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EroKeszrres nonproTtt szotg. trooaK:
Mĺiszaki eIlenőrzés nonprofit szoIg. iľodák:

4 918 30i
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6 24ęi 244
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vlĺiszaki bonyolĺtás' e||enőrzés' szakvélemény készítés családfejIesztés: 4 200 00( 1 134 000 5 334 00(

i|őkészítés te|jes projeK összesen:
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Vlĺiszäki eIlenőrzés te|ies projek[összesen családfejl.nétkü|:.
lllĺisfaki bonytlítás' ellenőrzés, szakvélemény készítés családfejIesztés:
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3 . B-. melléklet

Józsefváľosi Csaláđsegítő és Gyermekjólétí Központ

szERvEzETl És uuxopÉsl
SZABALYZAT

Budapest,2013.



Á ĺózsrľvÁnosr csĺ'r-ÁnsacÍľo És cynm,ĺnxĺór,Éľr' xozpoľľ (JCsGyIí)
ĺocÁr,r,ÁsA, AzoNo sÍľo ADATAI, rrĺ.ľÁsxonľ És rĺ.r,ľľaxľssÉcľ

1'.|;Ä,z ĺntézmény megnevezése, legfontosabb adatai

Megnevezése: Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Rövidített megnevezése: JCsGyK
Székhelye: 108 1 Budapest, Népszínhźz u.22.
Levelezési címe: l081 Budapest' Népszíĺlházu.ff .
Telefonszám a: 333 -058f; Fax szítma: f|0-932|
E-mail címe: info@jcsgyk.hu
Létrehozźsäró|ľendelkező határozat: Budapest VIII. kerĹilet Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-
testtiletének 99 /20|1. ([I.3.) szÁmű határozata.
Aza|apítás időpontja: 201l. május 01. nap
Alapító szerve: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete (1082
Budapest, Baross u. 63-67 .)

|.2. Az intézmény j o gállása

|.2.|. A Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ önálló jogi személyiséggel rendelkező
költségvetési szerv (a továbbiakban : intézmény).
I.2.2. A JCsGyK önállóan működő és gazdálkodó helyi önkoľmányzati költségvetési intézmény. Az
intézmény fenntarĹásĺáról a Budapest VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat gondoskodik.
I.2.3. Azintézmény élén a Budapest VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testĺilete źůta|
5 év hattlrozott időre megbizott intézményvezetó źúl.
I.f .4. Az intézmény képviseletére, a kiadmányozási jogkör gyakorlására, utalványozźsra és szerződésen
való k<itelezettségvállalá sra az intézményvezető jogosult.
|.f'5. Az intézménynél foglalkoztatott alka|mazottak k<izalkalmazotti jogviszonyban állnak.
IlletményĹikľe és egyéb juttatásaikra a közalkalmazottak jogtlllásáról sző|ő 1992. évi XXXIII. töľvény
rende|kezéseit kell alkalmazni.

1.3.Az intézmény azonosító adatai

Törzskönyvi azonosító szźtma: 7 9 | 452
Statisztikai számj ele: | 5 7 9 1 4 5 4 -8899 -322 -0 |

Adőigazgatási száma: I 57 9 | 45 4-f-42
Bankszámla szttma.. 1 4 1 003 09- 1 8 4239 49 -0 1000003

Alkalmazott jelzései:

Bé|yegző: körbélyegző, melynek ktilső körfelirata:
Józsefuáľosi Családsegítő és GyermekjóIéti Központ
Az intézmény szervezeti egységei źĺ|ta| hasznétlt további bé|yegzőket az katkeze|ési Szabźiyzat
mellékletét képező bé|yegző nyilvántaľtá s tafta|nlazza.

Az intézmény fenntartója és feltigyeleti szeľve: Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuárosi
onkoľmányzat Képvise lő-testül ete ( 1 0 82 Budapest, Baross u. 63 -67 .)

t.4. Az intézmény hatáskiiľe és ÍIletékessége

Az intézmény a hatáskörébe tartozó' jogszabályban meghatározott szociális alapszolgáltatás,
gyermekjóléti a|ape||átźls tevékenységeit illetékességi területén|átja e|.

Illetékessége:
- Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzatközigazgatási területe.
- Belváros-Lipówáros Budapest Főváros V. kerület onkormányzatközigazgatĺási terĺilete.



A Képviselő-testiilet I43l20I2. (tV.19.) száműhatározataa\apjźnhatźrozottidore20|2. május 01.
napjától 20|7. áryri|is 30. napjźig megkötött ellátĺási szerződés szerint a Belváros-Lipótváros
Budapest Főváros V. kerület onkormányzat közigazgatási területe, személyes gondoskodás
keretébe tartoző gyermekjóléti a|ape||átás, gyermekek átmeneti gondozása - azon belĺ'il gyeľmekek

. átmeneti otthona'1 férőlrely tekintetében, valanlint aszabad ferőhelyek teľhéľe további V. kertileti
gyermek fogadása.

- Budapest VI. kerület Terézváros onkormány zat közigqzgatási teriilete.
A Képviselő-testület 362/20If. (X.18.) szźtműhatározataalap'iźnhatźrozottidőref0|2. november
0 l . napjától 20 1 7. októb er 3| . napjáig megkötött ellátási szerzódés szerint a Budapest Főváľos VI.
kerület Terézváros Önkormányzatközigazgatási terĺilete, személyes gondoskodás keretébe tartozó
gyermekjóléti a|ape||źúáts, gyermekek átmeneti gondozása - azon belül gyermekek átmeneti otthona
1 férőhely tekintetében, valamint a szabad ferőhelyek terhéľe további VI. keriileti ryermek
fogadása.

1.5. Az intézmény Szeľvezeti és MĺÍktidési SzabáIyzata

A Szeľvezeti és Működési Szabá|yzat cé|ja a JCsGyK tevékenységének, szeľvezeti rendjének,
irźnyitásźnak, felügyeletének, képviseleti rendjének, feladatainak meghatározása.
Az inténnény Szervezeti és Míĺködési Szabá|yzatttt az intézményvezeto adja ki a Budapest VIII.
kerület Józsefoárosi Önkormányzat Képviselő-testület HumánszolgźůtatźLsiBizottsźrya jőváhagyásátva|.

f . Az nĺľÉznĺĺÉI{Y FELADATAI, SZERVEZETI FELEPÍľnsn

f .l. Az intézmény szakfe|adatľend szeľint besoľolt alaptevékenységei

889900

889924
889201
879018
889203
889204
88920s
889921

Szakágazat megnevezés: Mns.egyéb szociá|is ellátás

szakfeladat: családsegítés
szakfeladat: ryeľmekjóléti szolgáltatás
szakfeladat: gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
szakfeladat: utcai lakótelepi szociális munka
szakfeladat: kapcsolattartási ügyelet
szakfeladat: iskolai szociális munka
szakfeladat: szociális étkeztetés

Fenti tevékenységeket azintézrĺény komplexitásźnakmegfelelően egymásnak mellérendeltenvégzi.
Az intézmény tevékenysége soriĺn az önkormányzat á|ta| kĺltelezően ellátandó alap - és
többletfeladatok közĺil közľeműködik a terĹi|ethez tartozó egyének, illetve családok szociális és
mentálhigiénés el|átźtsában (szociális alapellátás) a családi rendszer működési zavarainak
megelőzésében, a kialakult pľoblémák megoldásában (komplex családgondozás). A gyermekjóléti
alapellátás keľetében biĺosítja a gyermekek testi, értelmi, érze|mi és erkölcsi fejlődésének, jólétének,
a családban töľténő nevelkedésének elősegítését, a veszé|yeztetettség megszüntetését valamint a
gyermekek családjából történő kiemelésének a megelőzését.
Az'intézmény biĺosítja.a családból prevenciós céllal bentlakásos intézményben elhelyezett gyermek
e||áúáséú gyeľmekek átmeneti otthonának keľetei között.

2.2. Az intézm ény j ogszabályban m eghatá rozott közfeladata

A Magslarorszdg helyi önkormónyzatairól szlíló 2011. éví CDffi(D( törvény 23. s (5) bekezdés 11.
pontja, a szociális igazgatésrő| és a szociális ellátĺásokról szóló 1993. évi III. töľvény (szt) 86. $ (2)
bekezdés e) pontja a|apjáĺ kötelező önkormányzati feladatot, személyes gondoskodást nýjtó szociális
a|apszolgáitatásokat, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatźsrő| szó|ő 1997. évi XXXI.
törvény (Gyvt) 94. $ (3) bekezdés d) pontja a|apján kötelező önkormányzati feladatot, személyes
gondoskodást nyujtó gyermekjóléti a|ape||źtźtsokat lát el, valamint önként vźńtra|t feladatként intenzív
családmegtart ó szolgá'|tatźtst és kĺízislakásokat miĺködtet.



Az źń|amhánartásról szóló 20|I. évi CxcV. törvény, valamint az źů|amháztartásról szóló tĺjrvény
végrehajtásárót sző|ő 368lf0ll. (XII. 31.) Koľmányrendelet a|apjźin az ,,oszirózsď' Gondozó
Szolgálat (székhelye: 1089 Budapest, oľcry út 41.) és a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék (székhelye:
1083 Budapest, Szigetvári u. 1.) költségvetési szeľvek vonatkozásában Budapest VIII. kerület
Józsefuárosi Önkoľmányzat Képviselő-testülete által meghatározott körben, pénzugyi, gazdasági
feladatokat lát el.

2.3. Az intézmény alaptevékenységét meghatáľozó jogszabáIyok

A szociális igazgatźsrő|és a szociális ellátásokról szóló |993. éviIII. t<irvényben (Szt) foglalt szociális
a|apszo|gźútatások közü l b i zto s ítj a :

- azSzt 64. $-a szerinti a családsegítést,
- azSzt 62. $-a szerinti azétkeztetést,
a természetben nyújtott szociális ellátások közül biztosítja:
- azSzt 55/A. s (1) bekezdés a) pontja a|apján adósságkezelési tanácsadást, amelyet Budapest Főváros
VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének az adósságkezelési szolgáltatĺásról
szóIó 3 | /20|0' (VII. 1 5.) önkoľmányzati rendelete szabályoz.

A gyenirekek védelméről és a gyámügyi igazgatźtsrő| sző|ő I997.évi XXXI. törvényben (Gyvt) foglalt , ]

gyermekjólétia|ape||źúásokkĺiztilbiĺosítja:
- Gyvt 39. $-ban szabá|yozott gyermekjóléti szolgáltatĺásokat,
- Gyvt 40. $-ban szabźiyozott gyeľmekjóléti központľa vonatkozó feladatokat,
- Gyvt 50. $-ban szabźiyozott gyermekek átmeneti otthonában nyujtott ellátást.

Az á||amháztaľŁásľól sző|ő 2011. évi CXCV. torvény és az á||amhźztartźs míĺködési rendjéľől szóló
368120|l. (XII. 3l.) Koľmányrendelet a|apjtn az ,'Oszirőzsď' Gondozó Szolgálat (székhelye: 1089
Budapest, orcry út 41.) és a Józsefuĺĺrosi Egyesített Bölcsődék (székhelye: 1083 Budapest, Szigetvári

, u. 1.) költségvetési szervek vonatkozásźtban az irányíto szew źůtal meghatározott köľben a pénzijgyi,
gazdasági feladatok e l látása.

Az intézmény tevékeny ségét az alá b bi j o gsza bályo k határ ozzák m e g :

Tiiruények:
|.) 201 1. (04. 25.) Magyarország Alaptörvénye
2.) 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásró| és szociális ellátásokról
3.) 1997 . évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámtigyi igazgatásrő|
4.) f0 I 1 . évi CXCV. törvény az źů|amhźztartásró|
5.) 2000. évi C. törvény a számvitelľől
6.) |992. évi XXXIII. töľvény a közalkalmazottak jogźtllásáról
7.)2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
8) 20II. évi CDffi(D( törvény a Maglarorsaźg helyi iinkormónyzaÍairól
9.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
10.) 2011. évi CXC. tiirvény a nemzeti közttevelésrdl

. 1.l .) t99'1. évi ĹXNł. törvérry a Gyermekek jogaiľól szóló, New Yoľkban,. 1989: november 20-án kelt
e gy ezmény kihirdeté séľő l
12.) 2007 . évi CLII. tcirvény az egyes vagyonnyilatkozat-téte|i kötelezettségekről
|3.)2004. évi CXL. töľvény aközigazgatási hatósági eljłáľás és szolgáltatás általános szabá|yairő|

Kormányľendeletek
I.) 29lI993. (tI.17.) Koľmányrendelet a személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátĺások térítési
dijźrći
2.) |33/1997. (vll.fg') Koľmányrendelet a személyes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési dijátról' és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokľó|



3.) 321/2009, (XII.29.) Kormányrendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének
engedé|y ezéséről és ellenőrzéséľől
4.) 149/1997, (IX.lO.) Koľmányrendeĺet a gyámhatőságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljaľásľól
5.) f59l2002. (xII.18.) Kormányrendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység
engedélyezéséről, va|amint a gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről
6.) 235/1997. (xII.17.) Kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgá|atok és a személyes gondoskodást nyujtó szervek és
személyek źita| keze|t szemé|yes adatokról
7.) 257lf000. (xII.26.) Kormĺányrendelet a közalkalmazottakjogállásáról sző|ő 199f' évi XXXIII.
töľvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyeľmekvédelmi źryazatban töľténő végrehajtásáról
8.) 368lf0l1 . (xII. 3 1 .) Koľmányrendelet az éi|amhźztartásról szóló törvény végľehajtásáľól
9.)249/2000. (xII. 24.)Kormányrendelet azźů|amhánarľás szervezeteibeszttmolási és könywezetési
kötelezettségéről
I0.)226/2006. (XI.20.) Kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvéde|mi szolgáltatók)
intézmények ágazati azonosítójáľól és országos nyilvántaľtásáról
1l.) 33|/2006. (XII.23.) Kormányľendelet a gyeľmekvédelmi és gyámtigyi feladat- és hatásköľĺjk
ellátasáról valamint a gyámhatősźtg szewezetéről és illetékességéről

Agazati ľendeletek:
I.) |12000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nýjtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésĹik feltételeiről
2.) 9/|999. (xI.24.) SzCsM ľendelet a személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátasok
igénybevételéről
3.) |5/1998. (tV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint szemé|yek szakmai feladatairóI és működésük feltételeiről
4.) 8/2000. (VIII.4.) SzCsM ľendelet a személyes gondoskodástvégző személyek adatainak működési
nyilvántaľŁásáról
5 .) 9/f000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és
a szociális szakv izsgár ő

Külső szakmai aj ánlások:
Szociális munkások etikai kódexe

Helyi szabályozások:
1.) Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő-testületének 3712004.
(VII.I5.) önkormányzati rendelete apénzbe|i és teľmészetben nyrijtott szociális elláLások, valamint a
személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátĺások helyi szabályaiľól
2.) Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuárosi Onkormányzat Képviselő{estületének 21/2o|I.
(IV.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátások formáiról és a
térítési díjfizetési kötelezettségról
3.) Budapest Józsefuáros Önkoľmźnyzat Képviselő-testtiletének 4/f006. (I.25.) ö'nkoľmányzati
rendelete a gyermekvédelmi tĺámogatásokról, valamint azegyéb ryeľmekjóléti ellátási formákról
4;)- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefoáľosi onkormányzat Képviselő.testi.iletének ' az
adósságkezelési szolgáltatasró| szó|ó 3Il20|0. (VII.15.) önkormányzati rendelete.

2.4. Az intézmény szeľvezeti felépítése
Központi Szenezetĺ Egység
Azintézmény székhelye: 108l Budapest, Népszínhźzu.ZŻ.
Engedélyez ett |étszźma: 5 fü

Családsegítő Kłizpont 1081 Budapest, Népszínhźzu.22.
Népkonyha nyitva źů1'ő egyéb helyiség 1081 Budapest Magdolnau, 43.
Engeđé|yezett |étszźlma: 30 fő



Gyeľmekjólétĺ Ktizpont
Engedélyezett létszáma: 20 fo

Gyeľmekek Átmeneti otthona
Engedélyez ett |étszźtma: 1 0 fő.

Kľízislakások:

l089 Budapest Kőris u. 35.

1088 Budapest Szentkirályi u. |5.Í.4.

l089 Bp. Sárkány u. |4.fsz.|.
1083 Bp. Illés u.18. fsz. 8.
1086 Bp. Karácsony S.u.22.I.ff.
1089 Bp. Kőris u. 4/a.|.9.

l089 Budapest Kóris u.35.Gazdasági Szeľvezet
Engedé|yezett |étszźtma: 1 0 fő

osszes engedé|y ezett |étszám: 7 5 fő.
Az egyes szakmai területek felügyeletét eĺ|átő vezetők a felĹigyelt tevékenységi teriiletük tekintetében
részt vesznek a vezetői döntések meghozata|ában és, felelősek azok megvalósításáét. Ennek
érdekében szervezlka felügyeletük alá tartoző szervezeti egység teľületén folyó munkát.
(Azintézményszervezetifelépítésénekábrajátamelléklettar|a|mazza).

2.4.|. A Családsegítő Központ fő feladata

A szociá|is munka eszközeinek és módszereinek felhaszná|ásźya| hozzźĄáral az egyének, a családok,
valamint a különböző közösségi csoportok szociális és mentálhigiénés problémáinak vagy
krízishelyzet{ik megsztintetéséhez az i|yenhe|yzethezvezetó okok megelőzéséhez, valamint segítséget
nyújt az életvezetési képesség megőrzéséhez, aszociá|is környezetiikhöz való alkalmazkodáshoz.
A,szociális és mentálhigiénés ellátĺás kiegészítéseként a gondozásba vett személyek részére az
Intézmény pénzbeli és természetbeni támogatást is nyujthat.

A Központ segítséget nyujt a szociálisan ľászorult családoknak, és családjuk bevonásáva| az egyéb
okból veszélyezteteÍt gyeľmekeknek helyzetĺik rendezéséhez, különös tekintettel a tankĺjteles- és
munkaképes korúakra, a fogyatékosokra, drogpľevenciós programot végez, valamint szociális és
információs tanácsadást működtet.
A Központ az adósságkezelési szo|gźůtatźsról szóló önkormányzati rendelet alapján adósságkezeléshez
kapcsolódó szo|gźńtatást nyujt a rászorulók ésjogosultak részére.
A Központ a szociális étkeztetés keretén beltil azoknak a szociźt|isan rászoľultaknak legalább napi
egyszeri meleg étkezéséró| gondoskodik, akik azt önnaguk, illetve eltartottjuk részére nem képesek
biztosítani koruk, egészségi állapotuk, szenvedélybetegségük illetve fogyatékosságuk, pszichiátriai
betegségük miatt.

Kiegészítő szolgáltatások:
Jogi tanácsadás
Pszicltológiai tanácsadás
Intenzív Csaiáĺlrnegtartó Szolgáltatás

2.4.2. A Magdolna Negled Program III. Integrdlt szociólis vdrosrehabilitlźciós program (MNP III.)
megvalós ítlźs lthoz kapcsolód ó feladato k

A Magdolna Negĺed Progľam III. végrehajtósdt a Nemzeti Fejlesztési Ügłnökség, mint tdmogató
képviseletében eljdró Pro Regio Közép-Magyarorsutgi Regionólís Fejlesztési és SzolglźItató
NonproJit Kiizhosznú Korlótolt felelősségíí tórsasdg, mint kiizremíÍködő szerýezet és a Budapest
Fővóros VIII. keriilet Józsefvdrosi onkormdnyzat, mint kedvezłnényezett köziitt 2013. januór 30-ón
alóírt Túmogatdsi szerződés és annak mellékletei szabólyozztźk (azonosító szóm: KMOP-5.1.1/B-12-
k-2012-000r).



A.'rCsGyK dltal,megvalósítandó projekteket a Támogatdsi szerződés és a Budapest Jóaefvdrosi
onkormdnyzat Répviselő-testiiletének döntései, kiiliiniisen a 8/2013. (I.23.) szdmú hatdrozat I.
pontjdban elfogadott, a ,,Magdolna Negĺed Program III. projekt megva!ósíttźsdban résztvevő
szervezetek egliittlnííkiidési rendszeľe', szerint hajtja věgre, Az alóbb felsorolt projektek részletes
Ieíľósait a Tőmogatdsi szerződés łnellékletét képező ,,Teljes Akcióterületi Ten 3/b kijteÍ,,
tartalmazzu

A JCsGyK' mint a Magdolna Negled Program III. projektmegvalósító szervezete, önként vdllalt
feladatként megvalósítja az MNP III. program allźbbí projektjeiĺ:

. TI/1 Tdrsadalmi' akciók megszemezése Qomtalaní.tlźs, parkok takarítósa),
' . . TI/2 Helyi kiirnyezettudatossdg elősegítése (ziild udvarok),

o TI/3 Lakosslźgi tlźjékoztatds, tandcsadós (akók és ki)zijs képviselők képzése),
o T4/2 Intenzív csalddmegtartó szolglźltaÍások,
. T4/3 Csalddfejlesztési szolgóltatds,

. . T5/l A Fiumei út és Dobozí utca közötti teriłletek FiDo megťłjítdslźhoz kapcsohődlő szocilźlis
pľogľom' FiDo spoľtnapok,

' c G2/1 Átldskereső Klubok, Átldskereső tľéning, TeadéIutdn,
o G2/5 Köz(össégi).Hely és mosoda

A fenti projektek, valamint a T4/4 Tehetséggondozlźs és a G2/6 TdrsadalombóI kírekesztett nők
foglal koztatúsa és rehabilitdciĘ a pĘ ektek megvalósítlźs dnak helyszínei:
Dankó u 16., Dobozi u 23., Szerdahelyi u 73., Magdolna u 47., Dankó u 40., az MNP III.
Tdmogatdsi szerződésében meghatórozott időtartamáru
Az iit helyiségben, valamint az MNP III. program keretében kialakítósra keriilő FÍDo pavilonépiilet-
közösségi épiłletben műíkijdteti a JCsGyK, illetve a T4/4 és a G2/6 projektek esetében kiilső
szolgtÍItatók a pd'lydzaÍ keretében vdllalt NonproJit Szolgóltatlíhóz tevékenységeit a púlydzat
me gv aI ós ítlźs i idős zakób an

A JCsGyK feladata tovlźbblź az MNP III. 'keretében kiilső szolglźItatók litján a T5/2 Kúlvdria tér
kijzteriileti ifiuslźgí szocitźlis munka, G2/6 Tórsadalomból kirekeszÍett nők foglalkoztatdsa és
rehabilitúcíóju

2.4.3. A Gyeľmekjóléti Központ fő fe|adata

A gyeľmekvédelmi alapellátás keretében biĺosítja a gyermekek testi, éľtelmi, érze|mi és erkö|csi
fejlődésének, jólétének, a családban töľténő nevelésének elősegítésé! aveszé|yeztetettség megelőzését
és a kialakult veszéýeztetettség megsztintetését, valamint a gyeľmekek családjából töľténő
kiemelésének a megelőzését.
A Központ kiilönböző pľogramjaiva| a fiata|ok és iskoláskoruak részére információt szo|gźůtat,
tanácsot ad, segítséget nyujt a szociális helyzetiikből adódó hátrányaik csökkentésében, szabadidős
progľamokat szeÍvez és közvetít, valamint kapcsolatot tzrt az önkormányzati intézményekkel és civil
szervezetekkel.

A Gyermekj óI éti Központ speciáli s, valamint kie gészító szo|gá,|tatźsai:

Utcai és lakótelepi szociális munka
Kapcso| attaľtiísi Ĺigyelet
I(.őrhźz;i szociális munka
Készen|éti szo|gáiat
Pszichológiai tanácsadás
Jogi tanácsadás

2.4.4. A Gvermekek Átmeneti otthonának fő feladata

9



otthont nyújtó ellátást biaosít az źttmeneti gondozásba vett gyermekek számára. Segítséget nyujt a
veszé|yeztetettség megszÍintetéséhez, megelőzéséhez, a családban töľténő nevelés elősegítéséhez. A
gyermekek e||źtźsźt teljes köríĺen biĺosítja. A krízislakásokat igénybevevő családoknak segítséget
nyújt életvezetésiikhĺjz, segít a hajléktalanság mege|őzésében és mindeĺl támogatást megad az önźú|ő '

otthonnregteremtésében. ... ',.'
2.4.5. AGazdasźryi Szeľvezet fii feladata

A Gazdasági Szervezet az intézmény illefue - a munkamegosztĺĺs és a felelősségvál|a|ás rendjét rogzítő
megállapodás szerint - a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a gazdálkodás
me5szervezésééľt és irźnyításźÉrt" a vagJon hasznáLatáva|, védelmével összefüggő feladatok
teljesítéséért, apénzíigyi' számviteli rend betaľtĺásáéľt felelős szewezeti egység.

A Gazdasági Szervezet e||źtja

a) az intézmény költségvetésének e|őirźnyzatai tekintetében a gazdźůkodással, könywezetéssel és az
adatszo|gźůtatássalkapcsolatosfeladatokat,

b) azintézmény miĺködtetésével, üzemeltetéséve|, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében
aberuhźzźssal, a vagyonhasznáiatával, hasznosítĺísával, védelmével kapcsolatos feladatokat,

c) az intézményhez rendelt más k<iltségvetési szeľv a) és - ha nem szolgáltatás-vásáľlással töľténik
annak e|láúása- b) pont szerinti fe|adatait.

AGazdasági Szervezetnek alaptevékenységéhez kapcsolódó válla|kozói tevékenysége nincs.
A Gazdasági Szervezet a Józsefuárosi Onkormźnyzat Képviselő-testülete źLlrta| jőváhagyott
keretszámok a|apján állítja össze a miĺködési költségvetést. A költségvétés összeállítĺásában közre kell
működniük az önźů|őan működő intézmények vezetőinek (Józsefuáľosi Egyesített Bölcsődék,
,,oszirőzsď' Gondozó Szo|gźl|at), akik az eloirányzat fe|használási jogkört gyakorolják, valamint a
JCsGyK szakmai vęzetőinek.

A Gazdasźęi Szervezet feladatai a költségvetés készítésével kapcsolatban:

a JCsGyK éves költségvetésének összeállításą
- az önáilrőan működő intézmények vezetői által elkészített éves költségvetések felösszesítése végleges
formára és továbbítása a felügyeleti szervhez.

A Gazdasági Szeĺvezet féléves és éves költségvetési beszámolót készít mindazon költséghelyek és
e|őirźnyzatok felhasználásáľól, melyeknek pénzügyi nyilvźntartźtsátvezeti.
Mérleg és költségvetési jelentést készít negyedévente mindazon költségheýek és előirányzatok
felhasználásiĺľól,melynekpénzügyinyilvántartźtsátvezeti.

3. Az ľ'{TÉZMEN-Y VEZETE sE

A JCsGyK vezető beosztásli közalkalmazottai:
1 . Intézményv ezetó (magasabb v ezetó)
2. Intézményvezető -he |yette s
3 . Gazdasági Szervezet v ezetője (magasabb v ezető)
4. Családsegítő Központ szakmai vezetóje
.5. Családsegítő Központ csopoľtvezető családgondozó
6. Gyermekjóléti Központ szakmai vezetóje
7. Gyeľmekjóléti Központ csoportvezető csa|áđgondozó
8. Gyermekek Atmeneti otthona szakmai vezetője

3. 1. Intézm ényv ezető(magasabb v ezstő)
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Az intézmény egyszemélyi fele|ős vezetője az A|apitó okiratban megállapított feladatkörben önállóan
ir ény ítja a JCsGyK tevékenységét.
A Képviselő-testtilet bizzameg, menti fel, azegéb munkáltatói jogkör'gyakorolja a polgáľmester.
Illetményére és egyéb jutüatásaira a közalkalmazotti tiĺrvény, valamint az öĺkormányzat vonatkoző
rendelkezéseit kell alkalmazni.
3.1.1. Feladat- és hatasköre, felelőssége

Felelős az irányítása a|att źilő szervezet törvényes működéséért , a jogszabályok betartásáért.
- Yezeti és képviseli az intézméný, meghatározza annak szervezeti felépítését és működési

rendjét, biĺosítja a feladatok végrehajĺásához szükséges feltételrendszereket.
- Jór,áhagyja a szervezeti egységek ügyrendjét.
- Irányitja az intézmény működését, ennek érdekében Intézményvezetói utasítást ad ki.
- Felügyeli és ellenőrzi a szęrvezeti egységek, valamint a belsó ellenőr munkáját, vezetóit

rendszeresen beszámoltada.
Biztosítja a jogszabźllyoknak megfelelő egységes jogalka|mazási gyakoľlatot a szakmai
eljárásrendnek kialakításával.

- Elkészíti az intézmény éves munka- és ellenőrzési tervét, valamint az éves beszámoló jelentést
és a statisztikai összefoglalót.

- Fele|ős az adaťvédeleméľt.
- Szerződéseket, együttműködési megállapodásokat köthet, kötelezettségeket vái|a|hat a

hatályos jogszabźůyi keretek között.

Képv i se li az intézményt más szerv ezetek e|őtt.
Az intézm&ryvezeto szükség szerint a gondozási tevékenységekhez kapcsolódóan külön munkaköľt
létesíthet.

3. l.2. Munkáltatói jogköre

Azintézmény köza|kalmazottai tekintetében kiárólagosan gyakorolja aza|ábbimunkáltatói jogokat:

kinevezés,
felmentés,
fegyelmi jogkör,
v ezetói megbizás módosítása, visszavonása.

Egyéb munkáltatói j ogköľök:

kinevezés módosítasa,
idei glen e s vagy vé gle ge s áth e lyezé s, kirende lé s, źtthe|y ezés,
juta|mazźs,
tanulmányi szeľződés megkötése,
mérlegelési jogkörbe tartoző fizetés nélkü|i távollét engedélyezése,
büntető, szabźiysértési eljárás kezdeményezése,
ĺnegbízá si szer ződés kČitése, nródosítása, megszüntetése,
helyettesítési díj, pótlékok me gál|apítrása,
illetményelőleg felvéte| engedélyezése,
szociális támogatás odaítélése,
munkaidő, munkarend meghattroztsa,

Jogosult a szervezetiegységek szakmai vezetői részérę źúruhźuni az egyéb munkáltatói jogköröket.

3.1.3. Helyettesítése

Feladat- és hatáskörét távollétében vagy akadáůyoztatása esetén teljes jogkörľel _ a munkáltatói jogkör
gyakorlásą szerzódés, egyĹittmĺĺködési megállapodás kötése, illetve kötelezettség vállalások
kivételével - az intézményvezető-heýettes |źtja e|.

11



3.2. Intézményvezető-he|yet1es (magasabb vezető)

A JCsGyK intézményvezetojének távollétében, illetve akadá|yoztatźsa esetén, a kizárólagos
munkáltatói jog gyakorlása kivételével, teljes jogkönel helyettesíti az intézmény vezetőjét, továbbá
folyamatosan' ellát.ia az intézményvezető źita| reá bízoÍt feladatokat, a közöťtiik kialakított
munkamegosztás rendje szerint.

3.3. A Gazdasági Szeľvezet vezetője (magasabb vezetó)

3.3.1. Gazdasági vezető

- Felügyeli, irárryítja és e|lenőrzi a JCsGyK, mint önállóan gazdźůkodó k<lltségvetési szerv
gazdasági szerv ezetét.

- Kialakítja és míĺködteti a gazdźůkodással . így külĺinösen a kö'telezettségvźi|alás, ellenjegyzés,
a szakmai teljesítés igazo|ása, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljrárási
és dokumentációs részletszabá|yaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének
rendjével, és az adatszo|gźůtatźtsi feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat,
feltételeket.

- Felügyeli a JCsGyK éves működési kĺiltségvetésének tervezését, valamint annak végrehajtását.
- Feltigyeli és ellenőľzi az e|őirźnyzatokka| történő gazdźůkodźst, illetve a jóváhagyott

e|őir źny zaton be lül az op er ativ gazd álkod ás b onyo l ítását.
- Felügyeli és ellenőrzi a bankszámla és készpénzforgalom bonyolÍtrását.
- Kialakítja és véleményezi a költségvetési és pénzügyi feladatok e||źúásźhoz kapcsolódó belső

szabáiyozást.
- Ellátja a JCsGyK mtĺködési kö|tségvetésének végrehajtĺásĺíhoz kapcso|ódó beszámolási

feladatokat.
- Felügye|i a számviteli feladatok végrehajtĺását, a szźlmviteli nyilvántaľtlások vezetését.
- Elkészitteti a költségvetési beszámolót.

Közremríködik a JCsGyK feladatainak ellátásához szükséges gazdasági, műszaki feltételek
biztosításában, a tátgyi eszközök, készletek beszerzésében, illetve e célbó| szolgáltatások
igénybevételében.

- Részt vesz az intézmény üzemeltetésével és a telephelyek míĺktidésével kapcsolatos feladatok
ellátlásában

- Gondoskodik a JCsGyK vagyonának megóvásáról, ellenőrzi rendeltetésszeľű takaľékos
fe|haszná'|ásźń.

- Gondoskodik a gazdasägi műszaki előíľások, rendelkezések, jogszabályok, JCsGyK
szab źiy zatok betartĺás áró l.

- Gon<loskodik atuz-,léde|mi, munka- és balesetvédelmi feladatok ellátasráľól.
- Felügyeli a tźrgyi eszközök és készletek mozgźsáxal kapcsolatos bizonylatok készítését és az

anaĺitikus nyilvántaľtások vezetésével kapcsolatos feladatokat, továbbá a |e|tźrozási
tevékenységet.

- Előkészíti az intézményvezető döntési hatáskörébe tartoző gazdasági, mtÍszaki ügyeket,
intézkedéseket, beszámolókat.

4. A JCsGyK szERvE ZETIEGYSÉGEII\-EK FELADATAI

4.1. Kiizponti Szeľvezeti Egység

Intézményvezetó tfő

lntézményvezető-helyettes l fő

Technikai szemé|yzet 3 fő, l fő munkaügyiugyintézó,2 fő gépkocsivezető

4.2. 
^ 

Családsegítő Ktizpont

4.2.I.Feladataz

l2



AzSzt 64. $ (1) bekezdése alapján a családsegítés a szociális vary mentálhigiénés problémák, illetve
egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló szemé|yek, családok szźtmźra az i|yen he|yzethez vezető
okok megelózése, a kľízishelyzet megszüntetése, valamint azé|etvezetési képesség megőrzése céljából
nyuj tott szolgáltatás.

A (2) bekezdés alapján a családok segítése éľdekében veszé|yertetettséget és kĺízishel yzetet észlelő
je|zőrendszer működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségiigyi szo|gá|tatő, intézmény, valamint a
gyermekjóléti szo|gźiat, a párrfogói feltigyelői és a jogi segítségnyujtói szolgálat je|zi, a tarsadalmi
szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyujtó szo|gáltatónak,
intézménynek; ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

A (3) bekezdés alapján a(2)bekezdés szerint kapottje|zés a|apján a családsegítést nyujtó szolgáltató,
intézmény feltérképezi az e||źttź.si területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő
családok, személyek köľét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés (4)
bekezdésben megj el<ilt célj áró l, taľtalmáról.

A (4) éľtelmében a családsegítés keretében biztosítani kell
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbel| természetbeni ellátĺásokhoz' továbbá a
szociális szolgáltatásokhoz va|ő hozzá$utás megszerv ezését,
c) a családgondozást, így a családban jelentkező miĺködési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának
elősegítését,
d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos tenápiás programok szervezését,
e) a taľtós munkanélkiiliek, a fiatal munkanélkiiliek, az adősságlerhekkel és lakhatási problémákkal
küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a
kźtbítőszer-prob|émával kiizdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére
tanácsadás nyújtását,
f) a családokon belüli kapcso|aterősítést szolgáló közösségépitő, családterápiás, konfliktuskezelő
mediációs pľogramokat és szo|gźitatálsokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő
szolgáltatásokat.
Az (5) bekezdés alapjátn a családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a szo|gźitatást igénybe
vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a sziikséges méľtékig ki kell terjednie
az igénybe vevő környezetére, kĹilönösen családjának tagsaira. Kiskorri személyre a családsegítés
akkor terjedhet ki, ha
a/ a kiskorri családtagjának e||źúása a csa|ádsegítés keľetében indult, és
ä/ a kiskorú éľdekei - a gyermekj ő|éti szo|gátltatás igénybevétele nélkül - e szo|gáltatźts keretében is
megfelelően biĺosíthatók.

Az Szt 62. $ (1) bekezdése alapjźn a szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan
rászoľultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akikazt önmaguk, i|letve
eltaľtottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen életkoruk,
egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy
haj |éktalanságuk miatt.

Továbbá:
- Általános és speciális segítő szolgáltaĺást nyújt'
- Felméri az illetékességi területén é|ő népesség szociális és mentálhigiénés jő|étét veszé|yeztetĺ|
tényezőket' e|emzi az adatokat.
- Feltárja a szociális feszültségek okait, megelőzésükľe az egyént illetve a közösséget érintően
intervenciókat do|goz ki és alkalmaz.
- Közľeműködik a családok kü|ső támogató ľendszerének fejlesztésében, a családokkal kapcsolatban
|évó intézmények, társadalmi szervezetek, egyesületek és egyhźzi szervezetek tevékenységének
cisszehangolásában.
- Szakmai háténel támogatja az állampolgári kezdeményezéseket, alapítványok, egyesületek
munkáját.
- Mentális és szociális. krízisinteľvenciót lát el.
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- Ingyenes tanácsadói szolgáltatast nyujt (ogi, pszichológiai, életvezetési).
- Szociális pľob lémaorientált csoportokat szerv eZ, miiködtet.
- Egyének, páľok, csopoľtok kapcsolatkészségének javítása érdekében, konzultĺációt, terátpiát váilral,
illetve szervez.
- Feladatainak hatékony e||átása érdekében egyĺittrniĺködik a Gyermekjóléti Központtal, hatóságokkal,
intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, egyesületekke| és egyhźzi szervezetekkel.

4.2.2. A Családsegítő Központ munkatársai:

l fő szakmaivezető
18 fő családgondozó,
4 fő szociállis segítő tanácsadó
l fő tanácsadó
l fő takarító
2 fő szociá,|ls munkás (intenzív családmegtaľtó szolgáltatĺás)

A központ munkatársai közalkalmazotti jogviszonyban, főállásban illetve részmunkaidőben látják el
munkakörüket, feladataikat. A köza|ka|mazotti jogviszon)iTa a koza|ka|mazottak jogállásáľól szóló
1992. évi xXxI[. törvény (Kjt) rendelkezései az irányadőak. Meghatĺározott feladatok elláĺása
megbízási jogviszony keretében is történhet.
A vezető társadalmi aktívaként műkodő laikus segítők bevonásáľa is jogosult, akiknek a munkt!át az
általa megb í zotÍ szemé|y felügye li.
4.2.3. A Családsegítő Központ vezetőjének fe|adatai

- Felelős a központ működésééľt, a feladatok zavarta|an e||źúásźÉrt, a tevékenység szakszerĺĺségééľt'
- Gondoskodik a jogszabályok, felügyeleti szervek hatźrozatainak végľehajtásáról.
- Azlntézményvezeto źL|ta| źLtruhźEott jogkörben el|źtja az intézmény képviseletét
- Esetelemzéseket és továbbképzési lehetőségeket biztosít.
- Részben gondoskodik a feladatok megoldásának szemé|yi, tárgyi feltételeiről, szükség szerint külső
szeľV vagy személy közreműködését kéľi.
- Rendszeľesen ellenőrzi a központ dolgozóinak tevékenységét.
- Meghatározza az irányítźsa a|á tartozó dolgozók munkaidejét, feladatköľét, a munkáltatói jogkörök
köziil a dolgozók vonatkozásában gyakorolj a a szabadsźry, távollét engedé|yezésének (kivéte| ez a|ő| a
ťlzetés nélküli szabadság engedé|yezése), túlóra elrendelésének, belső helyettesítés szabźiyozźsźłnak
jogköreit.
-Irźtnyítja, szervezi és ellenőľzi a dolgozók munkáját.
A dolgozók munkájáró| minden évben írásbeli éľtékelést készit melyet ismeľtet az érintett
munkatársakkal is.
- Évente legalább egy alkalommal átfogó szakmai és statisztikai beszámolót készít a kül<ĺn
meg}latározott iľányelvek és előírások szerint.
- Ellenőrzi az intézmény és az ott dolgozó munkatársak vonatkozásában a munkavédelmi- és
tiĺzvédelmi szabályok betartását.
- Kezdeményezheti új munkakör létesítését egyes szakproblémák mego|dására (pl. logopédus,
szociológus, pszichológus).

4.2.4. A csoportvezető családgondoző fe|adata

A családgondozói, a dijhźtĺa|ék- és adósságkezelési tanácsadók munkáját a csopoľtvezetó fogsa össze,
akinek feladata az esetelosztás, a csoport tagsai áita1'végzett munka napi ellenőľzése, az előíľás szerinti
adminiszháció figyelemmel kísérése, a napi munkaidő betartatása, az űj szaÝ'rrlai információkľól való
tźĘékoztatźs. Családgondozói feladatokat is ellát.

4.2.5. A családgondoző feladatai

Munkaformái:
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- Egyéni esetkezelés. Az egyéni életfeltételek javítása a családban és a ťáľsas kapcsolatokban.
- Ktizösségi szociális munka
- Szociális csopoľtmunka
- Információs szo|gźitatás a lakosság részére

Családgondozói feladatai:

- Ügyeleti időben fogadja és megha|lgatjaaközpontbaérkezóket. lnformációkat ad, az új klienseket
gondozásba veszi.
- Lakókömyezetében megismeľi a kliensei családtagjait, a családok belső struktúráját, a környezeti
feltételeiket
- Fe|ismeri és ismerteti a konfliktusokat és ezek okait.
-A családokkal k<jzösen đo|gozza ki a lehetséges konfliktusmegoldó stratégiát.
- Megbatározza a személyes együttmíĺki'dési szĹikségleteket. Rendszeľesen és folyamatosan
együttműködik a családokkal. Az egyuttműködési stratégiát ínásbeli szerződés keretében rögziti.
- Egytittműködik a konfliktushe|yzetben lévő személyekkel kapcsolatba kerüló nevelési, oktatási
intézményekkel,a|apítványokkal,egyhánaVkal.
- Javaslatot tehet a kapcsolódó társintezsnények igénybevételéľe.
- Eljálr a családok érdekében, támogatja őket jogaik éľvényesítésében.
- SzéleskönÍen megismeľi a helyi szociálpolitikai ellátás rendszerét, munka kapcsolatokat építki az ott
dolgozókkal.
- Részt v esz a pľoblémamegoldó csopoľtok munkáj ában.
- Közreműködik a Családsegítő Központ munkacsoportjának (team, szupewiziő) munkájában.
- Szakmai továbbképzéseken részt vesz.
- Terepmunkájaról munkanaplót, folyamatban lévő családgondozői eseteiről nyilvántaľtáSt vezet.
- Irásban rögzíti megfigyeléseit, beszélgetéseinek tarta|mźú, a szakértők, a kapcsolódó személyek,
intézmények véleményét.

- A családgondozók heti munkaidejének beosáása:
76 őraügyelet
|2 őraterepmunka
8 óra adminisztrźrciő
2 óľa esetmegbeszélés
2 óraszupervíziő

4.2.6. A Családsegítő Központ teamje

A team tagai a szakmai vezeto, a csoportvezető családgondoző és a családgondozók.
A team a szakmai vezető tanácsadó testiilete.
Üléseit hetente taľtj a.

A döntés előkészítésen kívül esetmegbeszélő feladatot is ellát.

1.2.7 ' Díjhźtralék és adósságkezelés

Feladata a Jőzsefvárosi onkormanyzat Képviselő-testtiletének az adósságkezelési szo|gá|tatásról szóló
rendelete alapján adósságkeze|éséhezkapcsolódó szolgáltatlások' adminiszľľáció és tanácsadás.
A csopoľt munkatársai főállásban, köza|kalmazotti jogviszony keretében|átjźlk el munkaköľüket.

A csoport munkatáľsai munkaidejének beosztása:
20 őr a ügyelet, üryfelfogadás

6 óra terepmunka
10 óra adminisztráció, illetve továbbképzés
4 óra szupervízió, esetmegbeszélés
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4.2.8. Az adósságkezelési tanácsadó feladata:

- Üryeleti idejében fogadja és meghallgatja a Központhoz érkezőket. Tź!ékoztatja az adőst az
adósságkezelés formáiľól, feltételeiről.
- Az adós Ílozzź|:łm|ásával megvizsgáůja az adós hźntaftásának gazdálkodásźú, fizetési kapacitását és
készségét, és ennek alapjánjavaslatot tesz az adósságkezelési szolgá|taüĺsba történő bevonásra.
- Meghatározza a személyes együttműkĺ'dési szĺikségleteket, az adóssźtgrendezésének feltéte|eirő| az
adóssal írásos megállapodást köt.
- Az adósságkezelés időtaľtama a|att az adóssal kapcsolatot taľt és legalább havonta egy személyes
ta|á|kozźs útján folyamatosan ťrgyelemmel kíséri az adősságkezelési megállapodásban foglaltak
betartását.
- Lakókörnyezetében is megismeri a kliensei családjának tagsait, a családok belső struktűrájtt, a
környezeti feltételeiket
- Szükség esetén együttmĺĺködikaz adósokkal kapcsolatba kerülő munkaügyi központtal, a szociális
igazgatás szervezeteivel, eryesületekkel, társadalmi szeľvezetekkel, alapítványokkal, egyházakka|.
- Szükség esetén kezdeményezi az adősságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés módosítását.
- Javaslatot tehet a kapcso|ódó és taľsintézmények igénybevételére.
- Eljár az egyének, családok érdekében, tźmogatjaőket jogaik érvényesítésében.
- Széleskörűen megismeri a helyi szociáłpolitikai ellátas rendszerét, munkakapcsolatot épít ki az adott
dolgozókkal.
- Megismeri és alkalmazza azokat a jogszabźůyokat, ügyintézési módokat, szokásos eljárásokat,
amelyek lehetővé teszik az eredményes segítést és tigyintézést.
- Részt v esz a problémamegoldó csoportok munkáj ában.
- Közremiĺködik a Családsegítő Központ munkacsoportjĺának (team és szupervízió) munkájában.
- Szakmai továbbképzéseken vesz részt.
-A terepmunkáľól munkanap|ót, a folyamatban lévő eseteiről fe|jegyzést (dosszié) készít és vezet,
naprakész állapotban.
A dossziéban írásban rögziti az ijgyfé| személyi adatait, beszélgetéseik talta|mát, a kapcsolódó
személyek, intézmények vé|eményét, fe|jegyzi megfigyeléseit, szakmai elemzéseit, valamint a
kliensekkel való együttműkĺidés célját és módját (formáját).
- Fogadja a Központhoz érkezőket és meghallgatja e szemé|yeket, felvilágosítást nyújt, a probléma
jellegétől fiiggően továbbirányítja őket.
- Segítséget nýjtaziigyfelek szźlmfua a nyomtatványok kitöltésében.
. Szükség szerint az adósságkezelési progľamban részt vevő ĺigyfelekről statisztikai kimutatást készít.
- Az adósságkezelési tanácsadó ezen felül e|végzi mindazokat a teendőket, amelyeket a jogszabźůy, az
SzMSz, az adósságkezelésľől szóló <jnkormátnyzati rendelet a munkakörébe utal.
Munkáját mindenkor a Szociális Szakmai Szövetség által elfogadott Etikai Kódex figyelembevételével
végzi.

4.2.9. Népkonyha

Feladata az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a |ega|źbb napi egyszeri meleg
étęllel valő e||źtása, akik an, önmaguk vagy e|tartottjuk részére nem tudják biztosítani.

A népkonyha munkatársai:
l fő szociális segítő
2 fő konyhai dolgozó

A népkonyha dolgozói köza|ka|mazotti jogviszonyban főállásban |źńjźlke| munkakörtiket, feladataikat.

4.2.9.1. A konyhai szociális segító feladatai:
- együttműködik az intézmény többi munkatĺáľsáxa| az étkezést igénybevevők érdekében,
- felelős a népkonyha miĺködéséél,t" afe|adatok szakszeru e||źúásźńrt' a HACCP betolrtásáért,
gondoskodik a tárgyi feltételek beszerzésérő|,

. az intézmény vezetője felé infoľmációs és beszámolási kötelezettsége van'
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-betartatja az iigyfelekkel a házirendet.

4.2.9.2. A konyhai kisegítő feladatai:

- a népkonyha miĺködéséhez szükséges előkészítő, kiszolgáló és utómunkák ellátĺása,
- heti egy a|kalommal nagytakarítást végez.

4.3. Gyeľmekjótétĺ Kiizpont

Fő feladata az illetékességi terÍileten a lakó- illetve tartózkodási hellyel, lakcímmel rendelkező éslvagy
életvitelszeľűen tartózkodő család gyermekei csa|ádban történő nevelésének elősegítése, a
veszé|yeńetettség megelőzése és a kialaku|t veszé|yeztetettség megszüntetése, valamint a gyermekek
családjából történő kiemelésének a megelőzése. Ezen túlmenően kezdeményezi és elősegíti a
családj ából pľevenciós céllal kiemelt gyermekek családj ának gondozásátt.
Ellátja a vonatkozó jogszabályok által előíľt utógondozói feladatokat.

4.3. 1. Gyermekjóléti alapszolgáltatás

A ryermekjóléti alapszo|gźitatás olyan, a gyermek éľdekeit védő speciális.személyes szolgáltatĺĺs,
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szo|gźtlja a gyermek testi és
lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyeľmek veszé|yeztetettségének
megelőzését, a kialaku|t veszé|yeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemęlt gyermek
visszahelyezését.

4.3.f' Fe|adata a gyermek testi, lelki egészségének, családban töľténő neve|ésének elősegítése
éľdekében:

- a ryerTneki jogokľól és a gyermek fejlődését biĺosító támogatásokról való tźtjékoztatás, a
támogatásokh oz valő hozzájutás segítése,
- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségÍjgyi, a mentĺílhigiénés, a jogi, és a káros
szenvedélyek megelőzés ét cé|ző tanácsadásh oz va|ó hozzttjutás me5szervezése, esetenként biztosítása.
- a szociá|is válsághe|yzetben lévő várandós anya ttmogatźsa, segítése, tanácsadás, valamint a
családok átmeneti otthonában igénybe vehető e||źttáshozva|óhozzájutźts szervezése,
- szabadidős programok szervezése,
- hivatalos üryek intézésének segítése.

4. 3 . 3 . F e lad ata a gy ermek ve szé lye ztetet1sé géĺek me ge lőzés e érdekében :

- a veszélyeztetettséget észlelő és je|ző rendszer működtetése' a nem állami szewezetek, valamint a
magánszemélyek részvételének e lősegítése a mege|őző rend szerben,
- az adott településen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos
Íigyelemmel kisérése,
- sziikség esetén új ellátlísok bevezetésének kęzdeményezése a települési önkormányzatnál,
- a ves7élyeztetettséget e|óidé,ző okok feltárása és ezek megoldásárajavaslat készítése,
= a jelzőrendszeľtagjaival való együttműködés megszeÍvezése, tevékenységük összehangolása,
- felkérésre környezettanulmány készítése,
- évente legalább 6 alkalommal szakmaközi esetmegbeszélések me5szetvezése és lebonyolít.asa,
- éves gyermekvédelmi tanácskozás megszervezése.

4.3.4. F eĺadata a kialaku|t veszé|yeztetettség megszüntetése érdekében:

- a gyerÍnekkel és családjával végzeĺt szociális munkával a ryermek pľoblémáinak rendezése, a
családban t<iľténő műk<jdési zavarok ellensúlyozásą
- a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, kü|önösen a válás' a gyerÍnekelhelyezés és
kapcsolattartás esetében,
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- aZ egészségügyi és a szociális ellátás _ különijsen a családsegítő szolgá|tatźls _ valamint a hatósági
beavatkozás kezdeményezése,
- a védelembe vett gyermek gondozás-nevelési tervének elkészítése,
- javaslat készítése a gyermek családjából tcĺrténő kiemelésére, leendő gondozási helyre vagy annak
megĺtitoztatására.

4. 3 . 5 . F e l ad ata a csa|ádjábó| k iem e lt gyermek v isszahe|y ezés e érdeké ben :

- a családgondozás biztosítasa _ az otthont nyujtó ellátĺást illetve a területi gyermekvédelmi
szakszo\gá|tatźst végző intézménnyel egyi'ittműködve _ a család gyermeknevelési kortilményeinek
megteremtéséhez, javitásához, a szĺJ|ő és a gyermek közötti kapcsolat he|yreźi|ításźthoz,
- utógondozó szociális munka biztosítasa _ az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatást végzo intézménnyel együttműködve a gyermek családjába történő
visszailleszkedéséhez.

4.3 . 6. Gyermekvédelmi j e|zőrendszer kiépítése :

Kiépíti és míĺködteti a gyermekek védelme érdekében a je|zőrendszert.

A j elzőľend szer tagsai:
- védőnők,- bĺjlcsődék, - óvodák, - iskolák, - középiskolák'
- nevelési tanácsadó, - gyźmhatőság, - gyámhivata|, - házi- és gyermekoľvosok, - rendőrség, .
ügyészség, - bíróság, - páľtfogók,
- egyhźaak, munkaügyi központ - minden olyan civil szervezet, amelyek célcsoportjai a gyermekek.

4.3.7 . Kiegészítő gyermekjóléti szolgáltatások:

A kiegészítő gyeľmekjólétí szo|gźútatások a gyeľmekjóléti a|apszo|gźútatások mellett biztosítandóak'
illetve a Gyermekjóléti Központ részére - jogszabályban meghatározott kritériumok megléte esetén
kötelezőek, melyek az alábbiakl.

- családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, jogi és káros szenvedélyek
megelőzésétcé|ző tanácsadásokhoz való hozzájutásme5szeÍ\ĺezése illetve ezek biztosítasa,
- konfliktuskeze|ó szo|gźitatás (pl. mediáció) biztosítasavagy azahhozva|őhozzájutźts megszervezése
- a helyettes szülői szo|gá|at szervezése, működtetése, a férőhelyek nyilvántaľtiísa,
- felkérésre információ nýjtás, környezettanulmány készítése,
- a gyeľmekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségek biztosítása,
- segítségnyújtás a nevelési, oktatási intézmények ryeľmekvédelmi feladatainak ellátĺásában,
- tanácsadási szo|gá|tatások: életvezetési,jogi, pszichológiai, fejlesztőpedagógiai tanácsadás.

4.3.8'További szolgáltatások és ellátások:

- veszé|yeztetettséget és kľízishelyzetet észlelő jelzőrendszer kiépítése és működtetése,
- pľevenciós feladatok,
- családgondozás,
- veszélyetetett gyermek e||źúása, szakemberhez küldése, figyelemmel kísérése,
- v eszé|y eztetettsé grő l szó ló j elzések, fe|j e gy zések fo gad ásą
- a gyermekek panaszának meghallgatása,
- családi konfliktusokban aktív közvetítés,
- utógondozás,
- átmeneti gondozással kapcsolatos feladatok,
- szabadidős programok szerv ezése,
- adományok gyrĺjtése és szétosztálsa a ľászoruló családok körében,
- elhelyezési, védelembe vételi felülvizsgálatitźrgya|źsokon való részvétel,
- gyógypedagógiai és fej lesztóped agőgiai szolgáltatiás.
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4.3.9. A Gyermekjóléti Központ speciális feladatai:

- kapcsolattartási ügyele t szervezéseés működtetése
- készenléti szolgálat szervezése és működtetése
- utcai, lakótelepi szociális munka szervezése és működtetése
- kőrháľ;i szociá|is munka biztosíLása

Kie gészitó szo l gáltatás :

- pszichológiai tanácsadás, fejlesztő pedagógiai szolgáltaüás,jogi tanácsadás

4.3.l0. A Gyeľmekjóléti Központ munkatársai:

l fő szakmaivezető
16 fő családgondozó
2 fő asszisztens
1 fő fejlesztő pedagógus (heti 20 óra)
pszichológus (heti 15 őra, GYAO |étszámában)

A Gyeľmekjóléti Központ munkatĺrsai közalkalmazottijogviszonyban (főállásban), vagy megbízźsi
jogviszony keretében |átják e| feladataikat.
Az intézmény vezetője tarsadalmi aktívaként mĺĺködő önkéntes segítők bevonásaľa is jogosult,
akiknekmunkájátazźita|amegbizottszemélyfelĹiryeli.

4.3.|1. A Gyermekjóléti Központ vezetőjének feladatai:

- Felelős a Gyermekjóléti Központ feladatainak zavarta|an e||źúásáért a tevékenység szakszeríĺségééľt.
- Gondoskodik ajogszabá|yok betartásáról, a felügyeleti szeľvek határozatainak végľehajtásárő|.
- Megszervezi és |evezeti az éves gyermekvédelmi tanácskozást a törvényben meghatfuozottak szerint.
- Evente legalább hat alkalommal jelzőrendszeri tanácskozást hív ö,ssze.

-A JCsGyK intézményvezetoje áital áLtruhźLzott jogktirben ellátja az intézméĺy képviseletét.
- Esetmegbeszéléseket és továbbképzési lehetőségeket biztosít.
- Részben gondoskodik a feladatok megoldásának személyi,tźtgyi feltételeirő|.
- Rendszeľesen ellenőrzi a Gyeľmekjóléti Központ dolgozóinak tevékenységét.
- Javaslatot teszaZ intézmény ügyfelei részére kifizetendő anyagi juttatások, valamint a természetbeni
adományo k ügyében a tátmo gatásokĺól szóló szabźiy zatban fo glaltaknak me gfe lelő en.

- Meghatározza az irányítása a|áhrtőzo dolgozók munkarendjét, feladatköľét, a munkáltatói jogkörök
közül a dolgozók vonatkozásában gyakorolj a a szabadság, távollét engedélyezésének (kivéte| ez a|ő| a
ťlzetés nélküli szabadság engedé|yezése) túlóra elrendelésének, belső helyettesítés szabźiyozásźnak
jogköreit.
- Irányítja, szervezi, e||en&zi a dolgozók munkáját.
-A dolgozók munkájáról minden évben írásbeli éľtékelést készít, melyet ismertet az étintett
munkatársakkal is.
- Évente legalább egy alkalommal átfogó szakmai és statisztikai. beszámolót készít a hatĺílyos. .

jogszabályok, iránye|vek és előíľások szerint.
- Ellenőrzi az intézmény és az ott dolgozó munkatáľsak vonatkozásában a munkavédelmi és
tÍĺzvédelmi szabályok betartásźú.

4.3 . 12. A c sopoľtve zető csa|ádgoĺdoző fe lad ata

A családgondozók és az asszisztensek munkáját a csopoľtvezető fogsa össze, akinek fe|adata az
esetelosztás, a csopoľt tagsai áital' végzett munka napi ellenőrzése, az előírás szerinti adminisztráció
figyelemmel kísérése, a napi munkaidő betartattsa, az tý szakslai információkľól való tájékoztatás.
Családgond ozői fe|adatokat is ellát.
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4.3.|3. A családgondozó fe|adatai:

- Ügyeleti idejében fogadja a klienseket és eltátja a szi'ikséges információkkal, tanácsokkal.
- Lakóköľnyezeti'ikben (lakásában, lakóhe|yén) megismeri kliensei családtagjait, a családok belső

ľř:l[ľ3lu.u5.ľľ;''i,'"'.ľil*jiji éľdekeit, figyelembe véve a családok konfliktusai t, ezek
megoldására a családdal közösen stratégiát dolgoz ki, melyet írásbeli szerződés keľetében rögzít.
- Meghatározza a szemé|yes együttmiíködés kereteit. Rendszeresen és folyamatosan eryüttmiiködik a
családokkal.
- EgyiittmÍĺködik a konfliktus helyzetben lévő személyekkel kapcsolatba keľülő neve|ési, oktatási
intézményekkel, civi l szervezetekkel és egyházakkal.
- Javaslatot tesz tiársintézmények, társszervek' szo|gáitatásainak igénybevételére.
- Segíti a gyátmhatőság, illetve a gátmhivatal hatósági tevékenységét, részükre a jogszabályban előírt
dokumentációt bizosítja, illetve a törvényes határiđőket betaľtva végzi tevékenységét.
- Együttműködik az adottntézmény óvodai' illetve iskolai szociális munkát végző szakembereive|.
-E|jár a családok érdekében, támogatja őket jogaik érvényesítésében.
- Szélesköríien megismeri a helyi szociálpolitikai ellátás rendszerét, munka kapcsolatot épít ki az ott
dolgozókkal.
- Közremíĺködik az intézmény munkacsoportjának (team) tevékenységében,
- Szakmai továbbképzéseken vesz részt az intézményvezetó által meghatározott módon, illetve a
továbbképzési terv a|apján.

A családgondozó munkaformái:

Egyéni esetkezelés, családgondozás
Kapcsolattartás a hatósági jogkönel ľendelkező szervezettekkel
KapcsolattarĹás a je|ző ľendszer intézményeivel és munkatársaival
Szociális csoportmunka
Infomációs szolgáltatás a kliensek és a lakosság részére

A családgondozó heti munkaidejének beosztása:
8 óra ügyelet
20 őraterepmunka
8 óra adminiszttáciő (intézményben letöltendő)
2 őrateam
2 őrasanperviziő

4.3.|4. A szociális asszisztens feladata:

Ügyeleti idejét az intézmény előterében tölti, fogadj a az intézménybe éľkezőket, felvi|ágosíüĺst ad
részükĺe. Kezeli a telefont, fe|jegyzi azizeneteket.
Yezeti a forgalmi naplót.
E|l6tja az intézmény működésével kapcsolatos gépelési, iktaĺási, nyilrvátntĺľtási, számítástechnikai
feladatokat.
Avezető egyéb, azintézslény szakmai működésének köľébe tartoző feladatokkal is megbízhatja.

4.3.|5. A Gyermekjóléti Központ teamje

- A team tagsai a gyermekjóléti központ vezetője és a családgondozók.
- A team a szakmai vezetótanácsadő testtilete.
- Üléseit hetente tĄa a szakmai v ezető által meghat źtrozott időpontban.
- A döntés előkészítésen kíviil esetmegbeszélő feladatot is ellát.

4.4. Gy ermekek ÁtmenetÍ Offhona
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Ellátottak köre: 3 _ 18 éves korig, egy csopoľtban, 12 fő

A Gyeľmekek Átmeneti otthonában az a csa|ädban é|ő gyeľmek helyezhető el, aki átmenetileg ellátrás
és felügyelet né|kül maľad, vagy elhelyezéshiányźlban ezek né|kĺil maradna, valamint akinek e||átźsaa
család életvezetési nehézségei lniatt veszélyeztetett. Az źttmeneti gondozásba vet1 gyermek teljes kĺiľű
ellátásra jogosult.

4.4.1. Feladatai:

- Segítséget nyujt - a Gyermekjóléti Központtal együttműködve _ a gyermek családjába történő
visszatéľéséhez.
- Az otthon hozzájźru| az źúmeneti gondozásba vett gyermek testi, értelemi, érze|mi és erkölcsi
fej lődéséhe z; jó|étéhez és a csa|ádban történő nevelésének elősegítéséhez.
- Segítséget nyúj1 a veszé|yeztetettség megelozéséhez, megsziintetéséhez.

4.4.2. A Gyermekek Átmeneti otthonának munkatáľsai

1 fő szakma i vezetó
5 fő gyermekfelügyelő
1 fő családgondozó
1 fü nevelő
1 fő pszichológiai tanácsadó
1 fő takarító-konyhai kisegítő szemé|yzet

Az Átmeneti otthon munkatársai főállásban, vagy megbízási jogviszony keretében látják el a
feladataikat.
A főállású munkatársak közalkalm azottnak minősülnek.
Az Átmeneti otthon vezetóje társadalmi aktívaként működő laikus segítők bevonására is jogosult,
akiknek a munkáját azźůta|amegbízott szemé|y felügyeli.

4.4.3. AzÁtmeneti otthon vezetojének fe|adatai:

- Felelős az Atmeneti otthon feladatainak zavarta|an e||źiásáérta tevékenység szakszerűségéért.
- Irányitja, szervezi, felügyeli és ellenőrzi az Atmeneti otthonban dolgoző gyermekfelügyelők,
szakgondozók, szociális munkások, gondozónők és technikai dolgozók tevékenységét.
- Gondoskodik a munkaľend e|készítéséľől, betaľtásáról és a helyettesítések megszervezéséről.
- Ellenőrzi az e|ľendelt tulmunka szükségességét és elvégzését.
- Javaslatot tesz a dolgozők szakmai továbbképzésére és elősegíti annak megvalósítását.
- A munkźL|tatői jogkörök kĺjzül a dolgozók vonatkozásában gyakoro|ja a szabadság, távollét
engedéIyezésénekjogköreit - kivéte| ez a|ő| a ťlzetés nélküli szabadság engedélyezése.
- Ellenőrzi és feliigyeli a gyermekek napi és heti rendjének kialakítását.
- SzĹikség szerint kapcsolatot taľt a területileg illetékes oktatási, nevelési és képző, valamint szociális
intézmények és szervezetek vezetőivel.

' = Kapcso|atottart a gyernlekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekkel és más társintézményekkel. ' '.

- D<jntést hoz az Atmeneti otthonba történő felvételről, az átmeneti gondozás- nevelés
megszüntetéséről, javasl atot tesz a téritési díj összegére.
- Részben gondoskodik a fe|adatok megoldásának személyi,tárgyi feltételeiről.
- A dolgozók munkájáról minden évben írásbeli étékelést készit, melyet ismertet az érintett
munkatársakkal is.
. Évente legalább egy alkalommal átfogó szakmai és statisztikai beszámolót készít a haüályos
jogszabályok, irányelvek és előíľások szerint.
- Ellenőrzi az intézmény és az ott dolgozó munkatársak vonatkozásźtban a munkavédelmi és
tiĺzvédelmi szabályok betartását.
- E||áúja a krízislakások iľányítását és szakmai feltigyeletét.
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4.4.4. A gyermekfelĹigyelő feladatai :

Munkáját jóváhagyott alapdokumentumok és jogszabály a\apján végzi az Átmeneti otthon
vezetőjének közvetlen irányitásával. ']''. - A gyermekfelügyelő felelős a gyeľekek mentális, testi, szellemi, morális fejlődéséért. - Törekednie
kell a biĺonságos, családias légkoľ megteremtésére, fenntartására.
- A munkaideje alatt tortént eseményeket és észrevételeket az ugye|eti naplóban is vezeti. Minden
ügyeletes gyeľmekfeltigyelőnek tudnią kę|l a gyermekęk tartózkodási helyét, ęltávozásuk és
visszaérkezésük időpontj át.
- Gondoskodik az otthonban lévő gyeľmekek szakszeriĺ felĺigyeletéról, gondoző, neve|ő tevékenységet
végez (étkeztetés, ruhájuk tisztántartása, takarítás).

. - A gyermekek szociális helyzetét folyamatosan figyelemmel kíséri. A gyermek panasztú meghallgatja
és orvosolja.
- A gyeľmekek egyéni igényeit figyelembe véve szervezi napi életiiket, segíti őket a tanulásban.
Tálmogatja, fejleszti ĺinállóságukat, önismeľetüket, érdeklődési körüket.
- Felelős a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltéséért, ľészükre programokat szervez, A nyári
táborozásokon kísérő és gyermekgondozói feladatokat lát el.
- Gondoskodik a házirend betartásáról.
- Gondoskodik a gyermekek kőzintézménybe töľténő eljutĺásáról' valamint az otthonba töľténő
visszaérkezéséről. Napközben a gyermekotthonban maradt gyeľmekekkel szakszerűen foglalkozik.
-E|végzi a gyerekek megbetegedésével, ápolásával és gyógyszerezéséve| kapcsolatos teendőket.
- Rendkívüli esetben, az érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint jogszabály
a|apján befogadhat gyermeket, bekérheti a sztilőktől a szükséges dokumentumokat. A felvételről
haladéktalanul éľtesítenie ke|l az Atmeneti otthon vezetőjét.
- Elősegíti a gyermek és a sztilő kapcsolattartását.
- Baleset, tllz esetén éľtesíti a mentőket, tűzoltókat, érkezésükig megteszi a sziikséges
óvintézkedéseket, rendkíviili esemény tĺirténése esetén haladéktalanul énesíti az Atmeneti otthon
v ezetójét' i lletve a JC sGyK intézményv ezetőjét.
- Amennyiben a beosztása szerint éjszakás, éber ügyeletet |źLt el, ellenőrzi abejźrati kapuk, ablakok,
iľodahelység zźrźsát a szükséges éjszakai világíast, vízcsapok zźrtságźt.
- Az Atmeneti otthon vezetőjének, illetve a JCsGyK intézményvezetőjének utasítására köteles
rendkíviili esetben munkakörén kívül eső feladatokat is ellátni a gyeľmekek e||átása éľdekében.
Továbbá:
-A helyiségek higiénés besorolásának megfe|elóenvégzi a napi, heti, havi nag7rtakarítást, feľtőtlenítést.
.A gyermekek napirendjéhezigazodvavégzi atisztitási, takarítási műveleteket.
- Gondo sko dik a gyermekek ruháin ak tisztántartźsźr ó|.
- Feľtőtleníti a gyeľmekasztalok, mosdók, WC, szennyes- és szemetes tárolókat.
- Minden nagýakarítźts a|kalmával lemossa a mosható falľészeket, ajtókat, bútorokat' ablakokat.
- Betartja a ľIACCP kézikönyv előírásait az éte|kiszo|gá|ásra, az éte|maradék kezelésre és mosogatásľa
vonatkozóan.
- Az e|ózetes és éves munka-alkalmassági vizsgálaton részt vesz.
- Betaľtja a munka- és tiĺzvédelmi előírásokat.
-Ahaszntiatra kiadott eszköz<jkéľt, a|e|tárban lévő táľgyakéľt és ľendeltetésszeľíĺ hasznźúatáért fe|e|.
- Je|zi a felszerelés vagy a takarítóeszközök törését, meghibásodását, az ezekből eredő balesetveszélyt'

4.4.5. A családgondoző és a nevelo feladatai:

A nevelő fele|ős a gyerekek mentális, testi, szellemi, morális fejlődésééľt. Munkáját jővźthagyott
alapdokumentumok a|apjźnvégz| a Team és a szakmaivezető irányitásáva|.
- Törekednie kell a biztonságos, családias légköľ megteremtéséľe, fenntaľtásáľa.
- Az ugye|eti naplóban a munkaidej e a|att töľtént eseményeket és észľevételeket vezeti. Ügyeleti
idejéb,en fudnia kell a gyermekek taľtózkodási helyét, elťávozásuk és visszatéľésĺik időpontját.
- Az Atmeneti otthon működésével kapcsolatos aktuális információkat a naplóban rögziti.
- Vezeti a gyeľmekek zsebpénz, ruha, tanszer nyilvántartó dokumentumait és eľről köteles elszámo|ni.
- Tartja a kapcsolatot az osztá|yfőnökökkel, óvónőkkel, a gyermek szüleivel, illetve hozzźiartozőiva|.
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- A gyermekek egyéni igényeit figyelembe véve szervezi napi életüket, segíti őket a tanulásban.
- Támogatja, fej leszti önállóságukat, önismeretüket, érdeklődési köľüket.
- Gondoskodik a gyeľmekek szabadidejének hasznos eltöltésérő|, részükre programokat szervez.
- A nevelő a ryerekek'megbetegedésével, ápolásával és gyógyszeľezésével kapcsolatos teendőket is
e|végzi.
- Rendkívüli esetben, az érvényben lévő Szeľvezeti és Működési Szabźiyzat szeľint felvehet
gyermeket, bekérheti a szůilőktől a sztikséges dokumentumokat' A felvételről és megbeszélésekről
értesítenie ke|| azÁtmelreti otthon v ezető'iét.
- Segíti a szülő és gyermek közötti kapcsolattaľtást.
- A Gyermekjóléti Központ családgondozőjźxa| és a szülővel közösen elkészíti a gondozási és
nevelési tervet.

. - A szerződés megszűnésekoľ ínísban értesíti a sztikséges intézményeket.
- Baleset, ttiz esetén értesíti a mentőket ' tíjzo|tőkat' érkezésĺ.ikig megteszi a sziikséges
óvintézkedéseket és értesíti az Átmeneti otthon vezetőjét. Bármilyen más rendkivüli esemény 

"'"iénszintén éľte s íti az Atmeneti otthon v ezetójét.
- Az Atmeneti otthon vezetőjének utasításáľa köteles rendkívüli esetben munkakörén kívül eső
feladatokat is ellátni a gyermekek ellátása érdekében.
- Tartja a kapcso|atot az i|Ietékes Gyermekjóléti Központta|lSzo|gállattal és más társintézményekkel )
valamint civil szeľvezetekkel és a|apitványokkal.
- Szponzorokat, támogatókat keres, figyelemmel kíséri a pá|yźľzati kiírásokat és amennyiben az
intézmény pľoťrljába illő, elkészít\hozzá a pá|yázatot.

4.4.6. AGyeľmekek Átmeneti Otthona teamje

A team tagjai:
A szakmai v,ezeto, a gyeľmekfeliigyelők, a csopoľtvezető családgondoző, a családgondozó és a nevelő.
A team a szak'rĺai vezető tanácsadó testĺ'ilete.
Üléseit hetente taľtja.
A döntés előkészítésen kívĺil esetmegbeszélő feladatot is ellát.

4.4.7 . Krizis|akások

Feladata:
Átmenetileg haj léktalann á vźit családok ľészére lakhatĺás biztosítása.
Segítségnyujtás az ott élő családok részére autonómiájuk, önmaguk iránti felelősségük kialakítźsátban,
a tĺársadalmi beilleszkedésben, életkorukból, szociális helyzetükből adódó hźtrźnyaik csökkentésében.
- Programokkal és tanácsadássa|hozzá$árulás a családok életviteli nehézségeinek megoldásźlhoz.
- Segítségnyujĺás azon igényeik kialaku|źsźlban, hogy a közösségekben munkát végezzenek és
közösségfu datuk kialakulj on.
- Jogsegélyszo|gá|at és pszichológiai tanácsadás mĺĺködtetése az ott élők tészére, szükség szerint,
ingyenes formában.

Munkatárs: l fő családgondozó, közalkalmazotti munkaviszony keretében |átjae|fe|adatát.
Tevékenységét közvetlen felettesének, a Gyermekek Atnreneti otthona.vezetőjének irányítás|łlva| ,

végzi'

4.5. Gazdas ági Szeru ezet

E||áúja a JCsGyK, valamint a munkamegosztás és felelősségvti\a|ás rendjét rögzitó megállapodás
a|apján e||źttja az ,,oszirózsa'' Gondozó Szolgálat és a Józsefuárosi Egyesített BöIcsődék pénzügyi-
gazdasági feladatait.
A gazdasźąi szewezet felęlős a fenti intézmények míĺködtetéséért, a költségvetés tervezéséért, az
e|oirátnyzatok módosítĺísának, átcsopoľtosÍt.ásának és felhasználásáłnak (a továbbiakban együtt:
gazdálkodás) végrehajtźsáéľt, a ťlnanszirozźlsi, adatszo|gźitatási, beszámolási és a vagyon
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hasznźůatźxa|, véde|mével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzugyi, számviteli rend
betartásáért

Agazdaságiszervezete||átja: :

a/ a JCsGyK' illetve a |lozzá rendelt önállóan működő intézmények e|őirányzatai tekintetében a
tervezési, gazdá|kodźsi, ťlnanszírozási,adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat,
Ď/a JCSGYK illetve a hozzá, rendelt önállóan működő intézmények működtetésével,
üzemeltetésével, a beruházásokkal. a varyon hasznźúatźxal. hasznosításával. véde|mével kapcsolatos
feladatokat.

4.5. 1 . A Gazdasági Szervezet munkatársai

I fo gazdaságivezetó
I fó gazdasáęi v ezetőhelyettes
4 fő könyvelő
I fo pénangyiűgyintéző - pénztáros
l fő eszkĺiznyilvántaľtó-le|tároző.
i fő gazdasági ugyintézó
1 fő takarító

4.5.2. A gazdasági v ezeto feladatai :

- Felüryeli, irányitja és ellenőrzi a JCsGyK, mint önállóan miĺködő és gazdálkodó költségvetési szerv
gazdasági szerv ezetét.
- Kialakítja és míĺködteti a gazdáikodással - így kiilöncisen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a
szakmai teljesítés igazo|ása, az éľłényesítés, utalvźtĺyozás gyakoľlásának módjával, eljárási és
dokumentációs részletszabtúyaiva|, valamint azezeketvégző személyek kijelölésének rendjével, és az
adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket.
-Elkészítiazintézménykötelezőene|óirtszabźt|yzatait,rendelkezéseit.
- Felelős a gazdasági szewezet működésééľt és gazdá|kodźsáért.
- Tervezi, szervezi, irányitja és ellenőrzi a gazdasági szprvezet szakmai- gazdasági működésének
valamennyi területét.
- E||átja a szervezet mÍĺködését éľintő jogszabályokban, önkoľmányzati rendeletekben és döntésekben
a gazdasźęi vezető részére előíľt feladatokat.
- Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi szakmai szervezetekkel.
- Azintézmény számvite|i,pénzgazdálkodási rendjének szakmai me9szeryezője és felelőse.
- Biztosítja apénziigyi fegyelem és a pénzforgalmi szabályok maradékta|anbętartźsźlt.
- Szervezi az önźúl,őan működő intézmények felé történő adatszolgáitatási kötelezettséget megbízása
a|apján.
- Felügyeli a JCsGyK éves működési költségvetésének tervezését, valamint annak végrehajtását.
- Felügyeli és ellenőrzi az e|óirélnyzatokkal történő gazdálkodást, illetve a jóváhagyott e|óirźnyzatoĺ
beliil az operatív gazdálkodás bonyolítását.
- Felügyeli és ellenőrzi a bankszámla és készpénzforgalom bonyolítĺását.
. Kia|akíiia és véleményezi a. költségvetési és pénztigyi feladatok e||átásához kapcsolódó belső.
szabá|yozást.
- E||źúja a JCsGyK műk<idési kö|tségvetésének végreh ajtásáthoz kapcsolódó beszámolási feladatokat.
- Felügyeli a szátmvite|i feladatok végrehajtását, a számviteli nyilvántaľtások vezetését.
- Elkészítteti a költségvetési beszámo|ót.
- Közremiĺködik a JCsGyK feladatainak e|léltásálhoz szükséges gazdasägi, miĺszaki feltételek
biztosításában, a tźrgyí eszközök, készletek beszeľzésében, i|letve e célból szolgáltatasok
igénybevételében.
- Részt vesz a JCsGyK üzemeltetésével és a telephelyek működésével kapcsolatos feladatok
e||źńásźban.
- Gondoskodik a JCsGyK vagyonának megóvásáró|, el|enórzi rendeltetésszenĺ takarékos
felhasznźiźsát.
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- Gondoskodik a gazdasági műszaki előírások, rendelkezések, jogszabályok, JCsGyK szabáiyzatainak
betartásáról.
-,Gondoskodik a tűzvédelmi, munka- és balesetvédelmi feladatok ellátasaról.
- Feliigyeli a tźrgyi eszközök és készletek mozgásźxa| kapcsolatos bizonylatok készítését és az
analitikus nyilvántaľtások vezetésével kapcsolatos feladatok at, tovźtbbá" a |e|tźtrozási tevékenységet.
- Előkészíti az intézményvezeto döntési hatásköľébe tartoző gazdasáryi, műszaki ügyeket,
intézkedéseket. beszámo lókat.

4.5.3. Munkaidő beosztás:

- hétfőtől cstitörtökig
- pénteken

8.00 - 16.30-ig
8.00 - 14.00-ig

4.5.4. A Gazdasági Szervezet gazdálkodásának rendje

Agazdasźryiszervezettevékenységétazljgytendszabá|yozza.
Az tigyrenden kívtil külön kell belső szabá|yzatban rendezni a működéséhez kapcsolődő, pénzíigyi
kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így kiilönösen
a) a tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségĺźi|alás, ellenjegyzés, teljesítés
igazo|źsa, érvényesítés, uta|ványozźls gyakorlásának módjával, eljáľási és dokumentációs
rész|etszabźllyaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének ľendjével -, az e|lenorzési
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket,
b) a beszer zések lebonyo l ításával kapcsolatos elj árásrendet,
c/ a belftildi és kĹilfi'ldi kiküldetések elrendeléséve| és lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos
kérdéseket,
d) azaĺyag- és eszk<izgazdáikodáts számviteli politikában nem szabályozott kérdéseit,
e) areprezentĺációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabźůyait,
fl a gépjárművek igénybevételének és használatának ľendjét,
g) a v ezetékes és rádiótelefonok hasznáiatát, és
h) a közétdekiĺ adatok megismeľésére inínyuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően
kozzéteendó adatok nyilvánossá gra hozata|ának rendj ét.

A gazdá|kodás megszewezéséhez törvényben rőgzített alapelvet éĺtékelési előírások alapjźn ki kell
alakítani és íľásba kell fogla|ni azintézmény adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő - a
számviteli töľvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó - számviteli politikát.
A sáĺĺviteli politika keretében írásban rögziteni kell - tĺibbek között - azokat a gazdáikodőra
jellemző szabá|yokat' előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a
számviteli elszámolás, az értékelés szempontjábóI lényegesnek' jelentősnek; nem lényegesnek, nem
jelentősnek, továbbá meghatźrozza azt, hogy a törvényben biztosított vá|asztási, minősítési
lehetőségek közül melyeket, miýen feltételek fennállása esetén alka|maz, az a|ka|mazott gyakorlatot
milyen okok miaff kell megváltoztatni.
A számviteli politika keretében el kell készíteni:
a) az eszközök és a fonások leltárkészítési és |e|tározási szabźiyzatátt;

. b) az eszkícztjk és a forľások éľtékelési szabźiyzatźú; : ' , '.
c) az ónkö|tségsámítás ľendjére vonatkozó belső szabályzatot;
d) a pén*ezelési szabá|yzatot.

5. AZľ{TEZn{ENY MtlKonÉsr RENDJE

5. 1. A kłizalkalma zottak m unkavégzéséľe vonatkozĺí szabá|yok

5. 1 . 1 . A közalkalmazotti jogviszony létrej ötte
A JCsGyK intézményvezetóje az a|ka|mazottak esetében a belépéskor határozott vaglĺ hatźrozat|an
idejű kinevezésse| határozza meg' hogy a köza|kalmazottat milyen feltételekkel és a
köza|ka|mazottakra vonatkozó illetménnye| fog|a|koztatja.
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A munkavégzés teljesítése, munkaköri k<jtelezettségek:
A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetoje á|ta| kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő
szabályok és a kinevezési okmányokban foglaltak szerint töľténik.
A közalkalmazott: köteles a munkakörébe taĺtoző munkát képességei maximális kifejtésével, az
elvárható szakértelemme l és pontossággal v égezni.

5.|.2' Szabadság

Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkke| egyeztetett
tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélkü|i szabadság engedé|yezésére minden esetben csak az
intézményvezető j ogosult.
A dolgozók éves szabadságának ménékét a közalkalmazotíak jogállásáról szóló jogszabály szerint kell
megállapítani és eľről a munkavállalót _ jogcímenkénti bontásban - írásban értesíteni kell.

5.l.3. Fegye|mi és káftérítési felelősség

Fegyelmi vétséget követ el a közalkalmazott, ha a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges
köte|ezettségét vétkesen megszegi.
A közalkalmazott A jogviszonyából eredő kö'telezettségének vétkes.megszegésével okozott kźrt&t
káľtérítési felelősségge| tartozik.

A JCsGyK valamennyi dol'gozőja felelős a berendezési, fe|szerelési tźlrgyak rendeltetésszeľű
haszná|atáért' a gépek, eszközök, szakkönyvek megóvásáéľt.
Az intézmény a dolgozó hasznźiati tfugyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezett káréľt
vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén vagy más, megőrzésre szolgáló
helyen elhelyezett dolgokban keletkezett.
A dolgozó a szokásos személyi haszná|atiÍźrgyakat meghaladó méľtékű és éľtékĺĺ haszná|ati dolgokat
csak az intézményvezetó engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki onnan (pl. íľogép,
szźlmítőgép, egyéb).

5. l .4. Vagyonnyi latkozat-tételi kötelezettség

Az egyes vagyonnyilatkozat.téte|i kötelezettségekrőI sző|ő 2007. évi CLII. törvény 3. $-a a|apján
vagyonnyilatkozat-téte|i kötelezettsé g az a|źtbbi vezetőkre vonatkozik:

| . Intézményv ezetó (magasabb vezető)
2. Gazdasági Szęrv ezet v ezetóje (magasabb v ezetó)
5.2. Az intézmény műkřidésével kapcsolatos szabályok

5.2. l. Kiadmźnyozźs rendje

Az intézményben a kiadmányozási jogkört az intézményvezető gyakorolja, távolléte esetén az
intézmény-vezetőhelyettes' vagy azintézményvezető á|ta| írásban meghatalmazott szemé|y

5 .2.2. B é|y e gzók haszná'lata, keze lé se

Valamennyi, az intéznény képviseletében történő a|éúrásná| bé|yegzót kell használni. A bélyegzővel
ellátoé cégszerűen atáirt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogĺól való
lemondást jelent.
Azintézmény bé|yegzóitagazdaságivezeto köteles naprakész állapotban nyi|vántaľtani'
Azintézménybenbélyegzohasznźúatźtra jogosultak:
intézményvezeto, intézményvezető-helyettes, gazdasági vezető, szakmai vezetők.
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Az átvevők személyesen felelősek abé|yegzőkĺnegőrzéséért, Abé|yegzók beszeľzéséről, kiadásáró|,
nyilvántaľbásáról a gazdasźryi vezető gondoskodik, illetve a bé|yegző elvesztése esetén az előíľások
szerintjár el.

5.2.3. A bankszámlák feletti rendelkezés

A számlavezető bankná| vezetett szÁm|a feletti rendelkezésľe jogosultakat az intézményvezető jelöli
ki. Nevüket és aláírás bejelentési kartonjaik egy-egy pé|dányźúa gazdaságivezető köteles őrizni.

5.2.4.Kote|ezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés és uta|ványozás rendje

A kötelezettségvállalás, pénztigyi el|enjegyzés, teljesítésig azo|źts,érvényesítés és utalványo zás rendjét
azintézményvezetőhatźrozza meg, melyre vonatkozó részletes szabá|yozźs külön szabályzatban keľül
meghatározásľa.

5.2.5. Belső ellenőrzés

Az intézmény belső ellenőrzése Józsefuárosi Önkormány zat Po|gtrmesteri Hivatalban működő Belső
E||enőrzési lroda feladata. A belső e|lenőrzés feladatköľe magában foglalja az intézményben folyó
szakmai tevékenységgel összefüggő, valamint a gazdá|kodási tevékenységgel kapcsolatos ellenó,rzési
feladatokat.
A Feladatba épített előzetes és utólagos ellenőrzés (FE[IVE) az íntézményvezető feladata. A feladat
végľehajtását a Belső Ellenőrzési Iroda ellenőrzi.

5.2.6. A helyettesítés rendje

Azintézményben folyó munkáúado|gozők időleges vagy taľtós távolléte nem befolyásolhatja.
A dolgozók távolléte esetén a helyettesítés rendjének kidolgozása az intéznény vezetójének, illetve -
fe|hata|mazźsa a|apjźn _ az źńta|a megbizott vezetőnek a feladata.
A he|yettesítéssel kapcsolatos' egyes dolgozókat érintő konkľét feladatokat a munkaköri leírásokban
kel| rögzíteni.

5.2.7. Munkakörök átadäsa

Az intézmény dolgozói munkakörének áúadásárő| illetve źLtvéte|éÍől' személyi vtitozäs esetén
j egyzőkönyvet kell felvenni.
A munkakör átadź.sárő|, áLtvéte|éről készült jegyzókönyvben fel kell tiintetni az átadás-átvéte|
időpontját, a folyamatban lévő konkrét ügyeket, ajelenlevők aláirźsźú.
A munkakör átadźs-źttvételével kapcsolatos eljáľás lefolytaĺĺsáról a munkak<ir szeľinti felettes vezető
gondoskodik.

5.2.8. A JCsGyK működésének elvei

A, JCsGyK működése a jelen Szervezeti és Műköĺlési Szabá|yzatban részletezeffek szerint valósul
meg. Valamennyi egysége működése során köteles aza|ábbi alapelvek betartásźlra.

Nyitottság elve:

A JCsGyK nyitott intézmény, igénybevétele feltételhez nem köthető. Az intézméný egyének,
csoportok, közösségek vagy közvetlenül keresik fel' vaĐ a területen műk<idő más intézmények
j avasolhatj ák a kapcsolatfelvételt.
A kapcsolatfelvétel töľténhet a jogszabźiyban szabźůyozott kötelezettségvállalással is. Az intézmény
jogosult a további segítségnyujtĺás elől e|zárkőzni a kliens együttműködésének hiánya esetén.

Az ö'nkéntesség elve:
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Az intézmény klienseivel az önkéntesség alapján alakít ki együttmtĺk<idést. Mĺĺködése nem hatósági,
hanem szo|gźitatő jellegű. Az egyittműködés alapja a klienssel közösen megfogalmazott célok
megvalósítása. Az intézmény munkaťársai mindenkor klienseik éľdekeit képviselve tevékenykednek.
Súlyos veszé|ye.ltetés esetét kivéve az intézmény csak az ériĺtett személy, illetve töľvényes
képviselője hozzéĄáru|ásával jogosult intézkedni. (Súlyos veszé|yeztetés azon állapot tevékenység,
vagy magatarťás, amelynek következ1ében a kliens, vagy egy másik szemé|y é|etét, testi vagy mentális
épségét közvetlenül és súlyosan fenyegető helyzet áll elő).
Gyermek/ek veszéLyeztetése, illetve hatósági elrendelés esetén az intézménnyel való együttmiiködés
kötelezettségként előírható (pl. védelembe vétel, aktív koru szociá|is segélyezettek, adósságkezelési
szolgáltatás).

A személyiségi jogok védelmének elve:

Az intézmény munkatársainak - a tevékenységtik során tudomásukra jutott - a kliensek személyiségi
jogait érintő adatok és tények nyilvántartĺásáľa és kezelésére a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyi|vántaĺtásáról szóló 1992. évi LCu. töľvény rendelkezéseinek, valamint a Szociális
Munka Etikai Kódexében foglaltak betartĺása kötelező. Az intézmény' munkatársainak e szolgálati
titoktaľtási kötelezettsé g betartźsźtra fogadalmat kell tenniĹik
Az intézméný felkereső állampolgárok anonimitźsźLt - kívánság szerint . az intézmény munkatársai
kötelesek megtaľtani.

Az egyenlőség elve:

Azintézłnény minden kliens ügyével nemre' származásra, felekezetľe, családi źů|apotra, korra tekintet
nélkül köteles érdemben foglalkozni, illefue a hatásköľébe nem tartozó,vagy azt meghaladó tigyekben
a sziikséges felvilágosíLást megadni.

5.3. Azintézmény szervezeti egységeĺ kiiztitti kapcsolattartás ľendje

Az intézsrlény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a be|ső szervezeti egységek egymással
szoros kapcsolatot taľtanak.
Az egytittműkĺjdés során a szer:lezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik egy másik
szerlezeti egység működési teriiletét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük
van.
A belső kapcsolattartás ľendszeres formái a különböző énekezletek, esetmegbeszélések, belső
levelezés stb.

5.4. A külső kapcsolattaľŁás ľendje

Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény a szakmai szeľvezetekkel,
táľsintézményekkel, civil szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megál|apodást
köthet.
A helyi és oľszágos táľsintézményekkel folyamatosan kell a kapcsolatot taľtani; szükség
szerint segíteni kell egymás munkáját.
Fejleszteni kell a kapcsolatot külftildi tarsintézményekkel is, melynek fenntaľtása, ápolása és bővítése
állandó feladata az intezménynek.
Azintézmény szoros kapcsolatot taľt a különbözó szakmai szeľvezetekkel.
A szewezeti egységek vezetői a költségvetési szerv képvise|etében a költségvetési szerv egyéb
szabáúyzataibanmeghatźnozot1módon jáľnakel.

5.5. 
^z 

intézmény műktidési ľendjét meghatáľozó dokumentumok

Azintézmény vezetóje belső szabályzatokban rendezi a működéséhez, gazdá|kodásához kapcsolódó és
pénnigyi kihatással bíró, jogszabźůýannem szabźúyozott kérdéseket, így kiemelten
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a) a gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, eĺlenjegyzés, a szakmai teljesítés
igazo|ása, az érvényesítés, uta|vźnyoztts gyakorlásának módjával, eljaľási és dokumentációs
részletszabźiyaiva|, va|amint, .az ezeket végzó személyek kije|ölésének rendjével, és aZ
adatszo|gźĄtatási feladatok te.Ijesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket,
b) a beszerzések l ebonyolításával kapcsolatos elj arásrendet,
c) a belftlldi és kü|ft'ldi kiküldetések e|ľendelésével és lebonyolíüásttva|, e\számo|ásával kapcsolatos
kérdéseket,
d) az anyag- és eszkozgazdálkodás számviteli politikában nem szabáIyozott kérdéseit,
e) a helyiségek és beľendezések hasznáiatźravonatkozó előírásokat,
f) a reprezentĺációs kiadások felosĺását, azok teljesítésének és elszámolásának szabá'|yait,
g) a gépjárművek igénybevételének és hasznźůatának rendjét,
h) a vezetékes és mobiltelefonok haszná|atát,
i) a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően
kozzéteendoadatoknyilvánosságľahozata|źlnakrendjét.

6.ZAR}RENDELKEZESEK

A róaefvórosi Csalddsegítő és GyermekjóIéti Központ Szervezeti és Múíködési Szabdýzatdt
Budapest Fővdros VIII. keriilet rózsefvórosi onkormdnyzat Képviselő.testiilete ....../2013. (II.27.)
szdmú hatdrozaÍdval2013. mdrcius l. hatóIlyal hagłta jóvlź"

Budapest, 2013. február ....

Dľ. Kocsis Máté
poIgáľmester
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Nonprofit szoIgá|tatőház

1086 Budapest, DankÓ u. 16.

1086 Budapest, Dobozi u. 23.

1086 Budapest, Szerdahelyi u. 13.

FiDo kozÖsségi épĹi |et (k<iztertiIet)

1086 Magdolna u. 47.

1086 Budapest, Dankő u. 40.

munkakorcik:

4 fó szakmai koordinátor
13 fó szociá|is munkás

osszesen: 17 fó

JÓzsefvá rosi Csa ládsegító és Gye rme kiőléti Kiizpont

Székhely: l 08 1 Budapest, Népszínház utca 2f .

1 fó magasabb vezetó, 1 fd magasabb vezetö helyettes

egyéb munkatársak: l Ítĺ munkaiigyi ugyintézo
2 fó gépkocsivezetó

iisszesen: 5 fó

Gyermekjőléti Kiizpont

1089 Budapest,

Kóris u' 35.

munkakorcik:

1 fó szakmai vezetó

16 fó csa|ádgondoző

2 fó asszisztens

1fó fejlesztó pedagÓgus

pszicho|őgiai tanácsadÓ

15 őrában (az Áo
létszámában 1. fóként

megje|enítve)

iisszesen: 20 fó

CsaIádsegító Kôzpont

1081 Budapest,

Népszínház u. 22.

munkakcirôk:

1 fó szakmai vezetó

18 fó csa|ádgondozÓ

4 fó szociá|is segító

1 fó tanácsadő

1 fó takarítő

fisszesen: 25 fó

SzMSz 1. számri melléklete: szeľvezeti felépítés

lntenzív Családmegtartő

SzoIgáltatás

1081 Budapest, Népszínhá z u. 22.

munkakorcik:

2 fó csa|ádgondoző

iisszesen: 2 fó

Gazdasági Szervezet

1089 Budapest,

Kóris u' 35'

munkakorcik:

1 fó gazdasági vezetó

1 fó gazd.vez. he|yettes

4 fó kcinyve|ó

1 fó pii. e|óadÓ -pénztáros

1 fó eszkoz-nyi|vántartÓ-

IeItáros

1 fó takarítő

1 fó gazdasági elóadő

iisszesen: 10 fó

Gyermekek Átmeneti
Otthona

1088 Budapest,

Szentkirá|yi u' 15.

munkakorok:

1 fó szakmai vezetó

1fó neve|ó

5 fó gyermekfelĺ)gye|ó

1 fó csa|ádgondoző

1fó pszicho|őgiai

tanácsadÓ (15 őra k zpont,

zs őra Áo)
1 fó takarítő konyhai

Népkonyha

1089 Budapest, Magdolna u. 49.

munkakorok:

1 fó szociá|is segító

2 fó konyhai kisegító

iisszesen: 3 fó

<f

J
+.:

ś
.t
c"l

a.)

C)

Ô0

.^ rn -!,Ě'Ť.š
cr o ,rio\cąo
-oi-i.H:5
N:c.lí{^.^gŇt

.- ra [\*(E-
RctäigťN
š.HżłŃ >\.cÜšG ą
s o. c.,l

l{aa
ťi (Ô \ rQ
Ołi.I
N'l - Jo la) .^' :

6X^'
E"š o šä.đ Ž =Ĺilr)lŇ

Krízislakások

-1089 Budapest,

Sárkány u' 14. fsz.1'

-1083 Budapest,

|||és u. 18. fsz.8.

-1086 Budapest,

Karácsony S, u' 22.t'22
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lł. a. ľrretlc't(ĺeł,

A JozsEFvÁRosI vÁnosÜZEMELTEľÉsr SZoLGÁLAT

SZERVEZETI Es ľĺŰrooľsl SZABÁLY ZAT A

Jóvahagyta:

Budapest Főváros VIII. keľÍilet Józsefuaľosi onkotmányzat Képviselő-testtilete ....l2OI3.
(II. . . ). számű hatátozatźx a|

Dľ. Kocsis M:áLté
polgáľmesteľ

Budapest,2013.



L Altalánosľendelkezések

1. A'Szervezeti és Műkiidési Szabá|yzat cé|ja

A Szervezeti és Működési Szabáiyzat (továbbiakban: SZMSZ) a Budapest Főváros VIII.
keriilet Józsefvárosi Önkormányzat, Jőzsefvárosi Városiizemeltetési Szolgálat (továbbiakban:
JVSZ) önállóan és gazdáIkodó k<iltségvetési szervként mfüĺ'dő inténnényének szeľvezeti
tagozódásiĺnak, feladatainak és tevékenységi körének, munkáltatői, gazdá|kodási rendjének
el sődle ge s szab á|y ozása.

2. Azintézmény meghatározása,jogá|lása' tevékenységeiaza|apítő okiľat szerĺnt

Azintézmény neve:
JózsefuáľosÍ Váľosüzemeltetési Szolgálat

AzintézményAlapítóokiľatlínakvonatkozóadatai:
Az iĺtézmény alapitásanak időpo ntja: 20 l 1 . november 1 .

Aza|apítő okirat kelte: 20|I. november l.
Azalapítő okiľat szźlma:4081120|1. (x. 20.)
Az intézmény törzskönyvi azono sító száma: 67 9 | 43
Azalapitő okirat utolsó módosítasĺĺnak kelte: 20|2.július 5.

Az intézmény székhelye :

l084 Budapest, VIII. keriilet Mátyás téľ 15.

Az Intézmény te l ephe lye i :

1 082 Budapest, Baross u. 8 1 . fszt 5. sz.
1084 Budapest, Déri Miksa u.3. fszt.4.

iľoda
iroda és LÉtBĺ< Pont

1086 Budapest, Szerdahelyi u. 5. rÉrpr HazII. (14 ferőhely)
1086 Budapest, Dankó u. 3-5. géptĺáľoló
1086 Budapest, Koszoľú u.4-6. LELEK yźoL (20 férőhely)
1086 Buđapest, Bauer S. u. 9-1|. fszt, |. lakás, LELEK szá||ás
1084 Budapest, József u. 57. fszt.Z. lakás, rÉrBr szźi|ás
1084 Budapest, József u , 59. fszt. 4. lakás, rÉrpr szźilás
1081 Budapest, Vay Áaĺm u. 4. I. em.22. lakás, rÉrpr szá||ás
108l Budapest, Vay Äaemu. 6. fszt. 9. lakás, LÉLEK szállás
l084 Budapest, Nagyfuvaľos u.26,I. em. 21. lakás, rÉrpr szá||ts
1089 Budapest, Kőris u.4lA. fszt. 1. lakás, rÉrpn szźi|ás
1089 Budapest, Kőris u. 11. fsń.. |3. lakás, rÉrBr szállás
1082 Budapest, Kisfaludy u. 10-12. I. em. 18. lakás, rÉlpr szá||ás
1084 Budapest, Lujza u.34. félemelet 16. lakás, rÉrpn szá||ás
1086 Budapest, Dobozi u. 17. I. em. 20. lakás, LELEK szźilás
1089 Budapest, Dugonics u. 14. félemelet 1. lakás, LELEK szá||ás
1089 Budapest, Dugonics u. 16. I. em. I7. lakás, LÉLEK szá||ás
1089 Budapest, Kálvĺĺria u' 10/B. I. em' 18. lakás, LELEK szá||źs
1089Buđapest,Kálvríľiau.26.fszt.9. lakás, LÉLEK szá||ás
1086 Budapest, Magdo|nau. 12. fszt.2. lakás, LÉIEK szźt!|ás

1086 Budapest, Magdolna u. 4I. fszt.4. lakás, rÉrpr szá||ás



1083 Budapest, Tĺimő u.23lB. fszt, 6.
1083 Budapest, Tĺimő u. 56. fszt. |9.
1083 Budapest, Tömő u. 60. fszt. |4.

Az intézmény számlas zźtma:

1 4 1 00309- 1 9063242-01 000003

Az intézmény adőszátma:

16923656-2-42

Az intézmény alapítőja:

lakás, LELEK szá||ás
lakás, LÉLEK szźůlás
lakás, rÉrBr szźilás

Budapest Fővaľos VIII. keľül et J őzsefvárosi onkorm ányzat Képviselő-
testtilete
Budapest VIII. keľĹilet Baľoss u. 63-67.

Az intézmény irányító szerve :

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuĺírosi onkorm źnyzat Képviselő-
testülete
Budapest VIII. keľĺilet Baross utca63-67.

3. A JVSZ alaptevékenységeĺ:

AzIntézményźita|ellátott, jogszabálybanmeghatźrozot|közfeladat:

- a Mag1larorszdg helyí önkormúnyzataíról suíló 2011. éví CDffiilX. törvény 23. s (5)
bekezďés 1. pontja szerínt a helyi köx,utak, kijzterek és parkok kezelése, fejlesztése és
ĺłzemeltetése; a 12. pontja szeľint fl hajlěktalannd vdlt személyek ellátásónak és
rehabilitúcíójdnak, valamint a hajléktalannd vúlds megelőzésének biztosítdsa; a 16. pontja
szeľint a kÍstermelők, ősteľmelők szúmdra - jogszabúlyban meghatdrozott teľmékeik -
értékesítésí lehetőségeinek bíztosíttźsa, iďeértve a hétvégi drusítlűs lehetőségét ís; a 18. pontja
szerínt a helyí kiizbiztonsdg biztosí,tdsdban közreműíkiidés, melyek az alapító kiitelező és
ij n ként v á llalt feladataĹ- A vásarokľól, a piacokľól, és a bevásáľlókĺizpontokľól szóló 5512009, (III. l3.)
Kormányrendelet szerint piac ĺizemeltetése: a Teleki téri Piacot és Ideiglenes Piacot fenntaľtó
Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmányzat által kijelölt, a piac vezetését,
annak mfüödtetésével kapcsolatos feladatokat lźttjaeI, a fenntaľtó nevében eljáľni jogosult.
- Józsefuaľos kĺizľenđjének védelme, közterĹiletei élhetőségének biztosítása, a Józsefuarosban
hajléktalann á vá|t emberek rehabilitációja. E feladat ellátása érdekében:
-. Takaľítja Józsefuaľos kĺizteľiileteit, biztosít-ia a hulladék ľendezett e|hę|.yezésének feltételęit,
mege|őzi az illegális hulladék-lerakást.
- Gondoskodik a teľek, parkok magas szinttĺ élhetőségéľől, fenntaľtja a nö'vényzetet,
gondoskodik az utcabútorok és a szilĺĺľd buľkolat katbarÍartásaľól.
- Gondoskodik a keľĺilet kezelésében lévő utak burkolatanak karbarÍartásáról.
állagmegóvásáľól, megúj ításaľól.
- Megvédi Józsefuaros mindennemű vagyonát.
- Közreműkĺjdik Józsefuaros polgár ai binoĺséryanak megóvasában.
- Lakhatást és munkát biztosít aJőzsefváĺosban hajléktalanná vált embereknek.
- Y á|Ialko zási tevékenys é get nem fo lýathat.



3.1 Kiiltin dtintés alapján e|látandĺó feladatok: 
.':il.: .ĺ,.'

,A WSZ az alaptevékenységének elldtása :keretében végzi a ,,Budapeśt-IóaefvlÍŕos,
Magdolna Negĺed Pľogram III. Integrdlt szocílÍIís vúrosľehabilÍtlźćtĺs Progřiilł,Í:kb;,
valamint annak fenntartdsi időszakdhoz kapcsolódó felaďatokat. Ezen beliil kiiltinijsen a

''T1 Epiilet-Íelújítúshoz kapcsolódó' q lakossúg bevondsdt segítő programok,' kapęsdp,a
,,T1/'7 Tdľsadalmi akciók megszervezése (lomtalonítds, patkok takarítúsa),, ěs ű,,TI/2 Helyi
környezettudatossdg elősegítése (zi,ld udva7ok kíalakítdsa),, projektek vég'rehgjtúsdt,
valgłnint a T3/2 Szomszédsógi renďőr program önkormónyzatí végrehajtósdnak
ellenőrzésével és kapcsolattartósúval tisszefiiggőfeladatokat.

A Magdolna Negled Program III. végrehajtdslÍt a Nemzeti Fejlesztési Üglniikség, m:tínt

túmogató képvíseletében eljóró Pľo Regío Közép-Maglarorszdgi Regiondlis Fejlesztési és
Szolglźltató NonproJit Kiizhasznú Korlútolt felelősségűí tdľsasdg, mint kiiuemíÍkijdő
szervezet ěs a Budapest Fővóros WII. keľiilet Józsefvórosi onkormúnyzat, mint
.kedvezményezett közijtt 2013. janudľ 30-dn aláírt Tómogotdsi szerződés és annak'
me l lé k letei s zab úly o zzlź k (azo no s íúő s zdm : KMo P- 5. 1. I /B - 1 2 - k- 2 0 l 2 -0 0 u ).
/ł IVSZ tevékenységi kijľében megvalósaló projekteket a Tómogatúsi szerződés és a
Budapest Jóaefvórosí onkormdnyzat KépvÍselő-testĺitetének döntései, kíilönösen a 8/2013.
(I.23.) suźmú hatdrozat I. pontjdban elfogadott, a ,,Magdolna Negled Progľam III. projekt
megvalósítlÍsában résztvevő szervezetek egyiittmííködési rendszere,, alapjđn hajtja végre. A
felsorolt szolgúltatdsok részletes leírósai a Tdmogatdsi szerzőďés mellékletét képező,,Teljes.
Akcilíteríileti Terv 3/b kötet,,-e tartalmazza. . 

'

4. Az intézménv feladatainak szakfeladat szeľinti besoľolása:

fotevékenység:
szakáęazat szźnna: 84 I2I 8
megnevezése : Lakás-, kommunális szolgáltat ások igazgatása

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begytijtése, szá||ítása, źÍrakźsa
381202 Ęgyeu veszélyes hulladék begytĺjtése, szźi\ítźsa, átrakása
42Il00 Ut, autópálya építése
559099 Egyébm.n.s.szálláshely-szo|gá|tatás
812000 Takarítás
813000 Zo|dteru|et kezelés
84|403 Város-,kozséggazdálkodásim.n.s.szolgáltatások
842421 KöZteľiiletek rendjének fenntaľtása
89044| Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatrĺst helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtaľtamú

kĺizfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás

A költségvetési szeľvnek vállalkozási tevékenysége nincs.

5. Äz alaptevékenységét szabályoző jogszabályok:

. azźů|affiháztaÍtásról szóló 2011. évi CXCV. töľvény
o Magyarországhelyi <inkoľmányzatairőI sző|ő 2011. évi CL)oOoilX. törvény



o a Munka Tĺirvénykönyvéről sző|ő 2072. évi I. törvény
o aSzámvitelľől sző|ő2000. évi C. törvény
o a közalkalmazottak jogállásaľól szóló |992. évi )o(XI[. töľvény (a továbbiakban:

Kjt.)
o akoztlti ktlzlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
. anemzeti vagyonľó|sző|2011. évi CXCVI. törvény
. az źůIamhźztartásrő| szőIő 20|I. évi CXCV törvény végrehajtásáról szóló

36812011 .CXII.3 1.) Korm. rendelet (Á*)
o a költségvetési szeľvek belső kontľollrendszeréľől és belső ellenőrzéséről sző|ő

37 0l20I1 .CXII.3 1.) Koľm. rendelet
o 77l|993. (V. 12.) Korm. rendelet a kcizalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. tĺiľvény végrehajtásźtrőI a helyi ĺinkormźnyzatok által fenntaľtott szolgáltató
feladatokat ellátó e gyęs költségvetési intézményeknél

. az á||anlháztartás szewezetei beszámolási és kĺinywezetési kötelezettségének
saj áto sságairól szóló 249 l 2000 . (XII. 24.) Korm. rendelet

o a vásárokĺól, a piacokról, és a bevásárlóközpontokĺól szóIő 5512009. (III.13.) Koľm.
ľendelet

A JVSZ ĺinálló jogi személy.

A JVSZ ĺjnállóan mfüödő és gazdá|kodó költségvetési Szerv. Jóváhagyott költségvetésén
belül a mindenkori hatályos jogszabályi keretek között önállóan műkĺjdik, és gazdálkodik. E
tevékenységen belĺil önálló béľ és munkaerő gazdá|kodási jogkĺinel ľendelkezik.
Tevékenységének e||átźsźthoz a szükséges foľľást az irányítő, fenntaľtó koltségvetési
támogatása és az a|apító okiratban meghatározott feladatokból saját bevételei biztosítjfü.
Pénztigyi és gazdá|kodási feladatait a költségvetési szervek költségvetési, gazdálkodási
előírásai szerint végzi.

A gazdá|kodźs áIta|źnos vitelénél a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései szeľint
kell eljĺĺmi. A hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően az a|aptevékenységbe tartoző
pénzugyi, gazdasźąi és egyéb feladatait önálló hatáskönel |átja eI, a rábízott vagyonnal
tinállóan gazdá|kodik, kĺjtelezettségeinek teljesítésééľt felelősség terheli.
A JVSZ képviseletét az igazgatő, mint a költségvetési szerv vezetője |átja e|, aki e jogköľét
esetenként, vagy az ugyek meghatározott csopoľtj áxa nézvę a vonatkoző jogszabźiyok keľetei
kozott átrvházhatja. Kiadmanyozásra az igazgatő, távollétében vagy akadá|yońatása esetén az
általanos igazgatő helyettes és a titkaľsźryvezető jogosult.

A JVSZ az irányítő szervlfennt artő á|ta| meghatźrozott irányelvek alapján késziti e| az
intézméĺy k<iltségvetési tervezetét és küldi meg a fenntartó által kijelölt szervezetnek.

A JVSZ a Képviselő-testiilet á|ta| jővahagyott intézményí kĺlltségvetési keretszámok és a
jogszabá|yok, valamint a fenntartő á|tal meghatározattak Íigyelembevétele a|apjźn á|Iítja
össze elemi költségvetését.

A JVSZ a saját költségvetése és gazdálkodási hatásk<irébe utalt feladatok és előiľanyzatok
tekintetében e|őirźnyzat felhasználási jog illeti meg. A kĺĺltségvetési szabályta|anságért a
Jv sZ igazgatőj a fel elő s.

A kĺiltségvetésben jóváhagyott költségvetési e|őirányzat módosítási hatáskĺjrt az
onkoľmĺányzat mindenkori kĺlltségvetéséről rendelet szabáIyozza. Az intézmény új feladatot



k'lzarő|ag a Képviselő.testület döntése és költségvetési fedezetének megjelölésével,
biztosításával végeáet. A Képviselő-testület a módosítást ľendelettel és hatźrozatta| fogadja
el.

A JvsZ magasabb szinttĺ jogszabźiy előírása a|apján köteles havi bontásban éves
költségvetési felhasználási Ĺitemtervet és likvid tervet készíteni, amit az évközi előiráĺyzat
módosításokkal és teljesítésekke| aktln|izálni kell, továbbá negyedévenként pénzforgalmi
jelentést, féléves és éves kciltségvetési beszámolót készíteni mindazon költséghelyek,
címľendek e|óirźnyzatainak fe|hasznáIásiĺról, amelyeknek a pénzigyi nyilvantartźsát vezeti.
Ezen felül az irány itő szeľy az intézménytől más kimutatást és nyi lvánt arĺást kéľhet.

A koltségvetési szerv vezetőjéta Budapest Fővĺĺľos VIII. kertilet Józsefuárosi onkoľm źnyzat
Képviselő-testülete nevezi ki pźiytnat útjan. A vezetó felett a munkáltatói jogokat a
I(épvise1ő-testület, azegyébmunkáltatói jogokat azotv.103 $ (1) bekezdés b.) ponda alapjáĺ
a polgármesteľ gyakorolja. A költségvetési szeľv gazdasági vezetojének kinevezése, vagy
megbízása. felmentése, vagy a megbizás visszavonása, díjazásźnak megállapítása a
polgáľmester hatáskörébe tartozik, az źi|arr'háztaľtźsrő| szólő 2011. évi CXCVI. törvény 9.

$(1) bekezdés c) pontja alapjźn. A gazdasźtgi vezető fe|ett az egyéb munkáltatói jogokat a
JVSZ igazgatőja gyakoro lj a.

A JVSZ rÉrpr Központ és a Józsefuárosi Jófifü Szolgálat szewezeti egységeinél
foglalkoztatottakon kíviil- akik a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatá|ya
a|att á|Iők- valamennyi foglalkoztatottra a Kjt. és a 77l|993. (v.|2.) Kormányľendelet
szabáIy ai az irźny adőak.

A JVSZ koza|ka|mazottai és munkavállalói (együtt, a továbbiakban mint: dolgozók) felett a
munkáltatói j ogokat az igazgatő gyakorolj a.

II. AzJvSZ szewezeti felépítése

1. A szervezeti egységek felépítése

Azigazgatőságz
- Igazgatő
- Áltĺanosigazgatőhelyettes
- Titkáľs ágvezetó (igazgatőhelyettes j ogállású)
- Logisztikai igazgatóhelyettes
- Gazdaságivezető

Az igazgat,őt.az áLta|źnos igazgatóhelyettes, annďĺ távol]étében vagy akadźůyoztatása esetén a
titkłáľságvezetÍĺhe|yettesíti, továbbá segíti aIYSZ beosztottainak szakmai irĺĺnyításában.

Az á|ta|źnos igazgató helyettes közvetlen alaľenđeltségében mrĺködik a lőzsefvźrosi Jófifü
Szolgálat.

A Titkárságvezető vezetése alatt műkcidő Titkárság felépítése:

- személyügyivezető
- személyiigyiügyintézők
- igazgatóságiasszisztens



- diszpécser
- közmunka koordinátor

A Logĺsztikailgazgatóhe|yettes vezetése alatt mfüĺidő szęrvezeti egységek felépítése:

- Szakmaĺ Kłizpont. Élen a Szakmai Központve zető. E teľĹileten lévő beosztások, a
főkeľtész, keľtész, teľepellenőr, karbantaľtási vezető, karbantartó szakmunkás,
kaľbantaľtó-segéd, karbantaľtó raktáros, źlrubeszerző-gépkocsivezető, parkt-enntaľti,
asszisztens.

- Köztisztasági Kiizpont. Ércn a Koztisztasági Kozpontvezető. E terĹileten lévő
beosztások, a koztisztasági ellenőr, jźrđatakaľító gépkocsi-vezető, gépkocsivezető-
takarító, csopoľtvezető, takaľító, telephely vezető, telephely vezető-helyettes,
asszisztens.

- Lélek Központ. E|éĺ a LélekközpontYezető. E teľületen lévő beosztások, a vezető
szociális munkás, a szociális munkás, a gazdasági asszisztens, a gondnok, lakáskezelő
gondnok.

- Teleki téri Piac. E területen lévő beosztások, a piacvezeto, píacvezető-helyettes,
takaľító.

A Gazdasá gi vezető irányítása alatt műkĺidik a Gazdasági Szen,ezet. A gazdasági vezetł3
irtnyítja és vezeti a pérungyi fiĺelőadóbő|, gazđasźęi foelőadóból, könyvelőből, péluugyi
asszisztensből álló a pénzügyi teľületet.
A Szolgálatvezető vezetése a|att á||ő JónseÍváłrosi Jófit'ik Szolgátat felépítése:

- szolgálatllezető
- szo|gá|atvezeto-helyettes
- asszisztens(ügyintéző)
- szo|gá|atellátók

A JVSZ összességében és szervezeti egységenként engeđé|yezett álláshelyeit (munkaktirtiket)
számszeriien szetvezeti ábra (1. szrĺmú melléklet) tarta|mazza. Az intézsrĺény <isszesen 135
engedélyezett álláshellyel rendelkezik.

2. A szeľvezetĺ erységek feladatai:

- Igazgatőság fe|adata a k<iltségvetési szerv irányítźsi,koordinációs és szewezési feladatainak
e||átása,binosítjaaJYSZ feladat-ellátásanak adminisztrativ és gazdálkodási hźtterét.

- Titkaľság feladata az adminisztratív, ezen belül ügykezelési, adatkezelési, személyzeti és
munkaügyi, tigyfélszo|gá|ati tevékenység ellátása.

. A gazdasági szewezet e||átja:

.a költségvetési szerv e|óirźnyzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási,
ťlnalszírozási, adatszolgáltatĺási és beszĺámolási feladatokat,

o a kĺiltségvetési szeľv mfüödtetésével, üzemeltetésével, a benlhazásokkal, a vagyon
hasznźiatával,hasznosításćwa|,védelmévelkapcsolatosfeladatokat.

- Józsefuarosi Jófifü Szolgálat ellátja a JYSZközrendvédelmi feladatait.



- Szakmai Központ el|átja a JVSZ kĺiĺertileti vagyonvédelmi, állagmegóvási szakmai
feladatait.

Köztisztasági Kozpont e||átjaaIYSZ a köZteľĹiletek köztisztasági feladatait.

- LÉLEK Központ: gondoskodik a Józsefuarosban hajléktalanná vá|t emberek
rehabilitíci őjárőI, elősegíti lakhatásukat és munkavállalásukat.

- Teleki téri piac: A Teleki téri Piacot és Ideiglenes Piacot fenntaľtó Budapest Fővríľos
VIII. keľiilet Józsefulírosi Önkormźnyzat által kijelĺilt, apiac vezetését, annak műkĺidtetésével
kapcsolatos feladatokat|źtja el, a fenntaľtó nevében eljámi jogosult a ktilĺin szabá|yzat szerint.

Szervezeti egys égek kiiztitti kap cs olatta ľtás rendj e :

Az igazgatő á|ta|, az általanos igazgatő helyettes és a szervezeti egységek vezetői
részvételével, heti rendszerességgel taľtott vezetői értekezlet keretein belül tájékoztatják
egymást az adott iďőszak fontos kérdéseiľől, és egyeztetnek a tĺibb szervezeti egységet éľintő
feladatok végľehajtási rendjéľől. Az értekezleten elhangzott feladatok, továbbá az igazgatői
utasítások végrehajtásában résztvevő, külĺinböző szewezett egységek munkatarsai
személyesen, elektronikus úton és telefonon taľtanak kapcsolatot. Az éľtekezletek
dokumentálásaĺól a titkaľságv ezetó goĺdoskodik.

I|I. Azintézmény vezetése és avezetők feladatai, hatásköľei

1. Az igazgató feladataĺ
- A JvsZ ügyeiben <inállóan és egyszemélyi felelősséggel d<jnt a

hatályos jogszabályok keretein belül.
- Felelős az intézmény tevékenysé géért, működéséért és gazdźt|kodásáóľt.
- Képviseli aJYSZ-t ktilső szervek előtt, gyakorolja a kiadmányozási jogot.
- Teľvezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a JVSZ szakmai, gazdasźryí

műkĺidésének valamennyi területét.
- Gyakorolja a munkáltatói jogokat.
- E||átjaaIYSZmiĺködésétérintőjogszabályokban, önkormányzati

rendeletekben és dĺjntésekben avezetó részére előírt feladatokat.
- Elkésziti aJVSZ kötelezően e|oirt szabá|yzatait, rendelkezéseit,

kapc solato t hrt a tár sintézményekke l, he lyi szakm ai szew ezetekkel.
- A nem hivatali munkaidőben dolgozó munkavállalók munkarendjét utasításban

szabźiyozza.
E||átja munkaköľénél fogva a vezetői ellenőrzést
Jőváhagyja és kiadja a pénnigyi-költségvetési. gazdálkodásľa vonatkozó
valamenny i szabźiy zatot.
Elkészíti az intézmény kockĺízat kezelési szabáIyzati rendjét, va|amint az
iĺtézményműködésévelĺisszefü ggőkötelezőszabá|yzatokat.
Az intézmény tevékenységének e|Iátźsára vonatkozóan saját hatásk<irben
igazgatői utasítást adhat ki a mindenkoľi jogszabá|yok és az irźnyítő szerv
döntéseiben foglaltak keľetei k<iztitt.

- a külĺinboző mődszerekkel feltáľó-segítő jellegge| el|enórzi a vezetoi beosztása aIá
tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefüggő szabályok
érvényesülését.

- javaslatot tesz a fenntaľtónak az SZM\Z, az A|apítő okiľat módosítására.



2. Az á|talrános igazgató.helyettes feladatai
Az igazgatót annak távollétekoľ helyettesíti, képviseli a JVSZ-I és gyakorolja a
kiadmanyozás jogkört.
Szervezi, irányitja és ellenőrzi a JY SZ beosztottjainak szakmai munkáját.
A JVSZ szakmai tevékenységéről rendszeresen beszámol az intézmény
vezetőjének.
Ktizvetlen feliigyeletet és szakmai iranyítást gyakorol a Józsefuarosi Jófirik
Szolgálat felett.
Gondoskodik az.intézményi fe|adate||átás, tigyviteli rendszerének hatékony
mfüĺidéséről és ellenőrzésérő. Figyelemmel kíséri a JYSZ műktjdésének
jogszabá|yi köľnyezetét, javaslatot tesz az igazgatónak az sZMsZ, az A|apítő
okiľat, azŰgyrend', és a JVSZ Szabźiyzatainak a|<tua|izá|ásźra.
a kiilönbciző módszerekkel feltaľó-segítő j elleggel ellení3rzi a vezetői beosztása
a|á tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel <lsszefiiggő szabá|yok
érvényesĹilését.

A titkáľsá gv ezető feladatai:

- Az igazgatő és az általános igazgatő-helyettes távollétekor vagy
akadá|yoztatása esetén ellátja a helyettesítést, képviseli a JVSZ-t és gyakoľolja
a kiadmanyozás jogköĺt.

- osszefoga és ellátja a szervezet adminisztratív, ezen belül ügykezelési,
adatkezelési,szeméIyzetiésmunkaügyi,ügyfélszo|gá|atifeladatait.

- KozvetlenĹil irźnyítja az asszisztens' a személyĹigyi teľĹileten dolgozók, a
diszpécseľ, a k<jzmunka koordinátor munkavégzéssel kapcsolatos
tevékenységét, gondoskodik a vonatkozó nyilvlĺntaľtások szabźůyszeru
vezetéséről.

- Figyelemmel kíséri az intézmény e-mail címéľe elektľonikus úton érkezo
leveleket, bejelentéseket, az ezze| kapcsolatos szükséges intézkedéseket
megteszi.
Gonđoskodik az iĺténnény web oldalának folyamatos működtetéséről,
karbantartásáĺő|.
Gondoskodik az intézmény telephelyein a belépési ľend kialakításźlrőI, műszaki
feltételek esetén a belépési kódok, riasztási kóđok nyilvántartásról,
aktua|izá|ásźtÍő|.
Gondoskodik az intézményi feladatellátás, iigyviteli rendszerének hatékony
miĺködéséről és ellenőrzéséről. Figyelemmel kíséľi a JYSZ mtĺk<idésének
jogszabá|yi környezetét, javas|atot tesz az igazgatőnak az sZMsZ, az Alapítő
okirat, az Ügyľend, és a JVSZ Szabá|yzatainak aktua|izáIásźra.
Felüg1'eli a szeruődések előkészítésével, r'égľehajtásával kapcsolatos szakmai
feladatokat, felügyeli az informatikus, diszpécser nem szakmai feladatait.
Elkészíti a szervezet időszakos (szakmai) beszámo|őit, a képviselő-testĹileti
előterjesztéseket. A tars-vezetőkkel egyeztetve gondoskodik a munkakezdéssel,
munkavégzéssel kapcsolato s szabályok érvényestiléséről.
Szakmai tanácsokkal segíti a szetvezetet érintő közrendvédelmi, közbiaonsági
feladatok hatékony e||átását.
Az igazgató kiilĺin engedélye a|apjźn kapcsolatot tart a sajtó képviselőivel,
előkészíti a nyilatkozatokat, sztikség szerint előzetesen egyeztet a
polgáľmesteľi hivatal illetékeseivel.



A szakmai szemporrtok kivételével felügyeli az igazgatóság minderl dol'gozď1a. tekintetében a munkavégzéssel' tulmunkáva|, adatkezeléssel, ügykezeléssel,
. egyéb aclminisztľációval kapcsolatos szabályok érvényesiilését. E tekintetben a

szervezeti felépítés szerint az igazgatő, az éůta|źnos igazgatő-helyettesen
keresztül, távollétĹikben helyettesítő vęzetőként kĺjzvetlenül gyakorolja a
vezetóijogokat.
a kĹilĺinböző módszerekkel feltáró-segítő jelleggel e||en&zi avezetoi beosztása
a|á tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefiiggő szabályok
érvényesülését.

3. A logisztika i igazgatő.helyettes feladataĺ..

- lľźnyítja a Szakrnai Központvezetó, a Koztisztasági Közponfuezetó, a Lélek
Központ Yezęto feladatellátását. Figyelemmel kíséľi e.. terĹiletek
zökkenőmentes miĺködését, sziikség esetén hatáskĺjrében intézkedést
kezdeményez,intézkedéstteszafeltételekbinosításźůloz.
Gondoskodik a Teleki téri Piac jogszenĺ és szakszeni mfüĺidéséhez sziikséges
feltétel ekről, akadályo ztatás es etén azt j e|zi az intézmény vezetőj ének.

- Előkészíti és elkészíti, időszakosan felülvizsgálja e szervezet mfüödését
befolyásoló szabályokat, figyelemmel kíséri a mfüĺĺdést érintő jogszabályok
vá|tozását.

- A feladatok végľehajtásáról, annak akadá|yáről hetente, szfüség szerint soron
kívĹil beszámo| az igazgatónak, távollétében kijelölt helyettesének.

- a különböző módszerekkel feltráľó-segítő jelleggel ellenőľzi avezetoi beosztása
a|á tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefriggő szabályok
érvényesülését.

A gazdasá gi v ezető feladatai

Azintézsnényszámvite|i,pétugazdálkodásirendjénekszakmai
megszeľve zője és v ezetoje.
Elkészíti a pénztigyĹ kĺiltségvetési gazdáIkodásra vonatkozó kötelező
szabźĺ|yzatokat.
B izto sítj a a pénzugyi fe gyelem é s pénzforg a|mi szab źiyok maľadéktalan
be1'artását.

- Elkészíti az előzetes és végleges költségvętést az aktuális jogi szabźt|yozás
szerint, valamint a fenntaľtő źita| előírtaknak megfelelően.

- Ellátj a az előirźnyzatfe|hasznáIássa|' módosítással kapcsolatos feladatokat.
Ellátja az iizemeltetési, fenntaľtási, míĺködtetési feltételek binosításźůloz
kapcsolódó feladatokat

- Ellátjaavagyongazdá|kodássalkapcsolatosfeladatokat.
- Ellátja a munkaeľő- és bérgazdá|kodással összefüggő feladatokat.
- Ellátjaapénzkezelésselkapcsolatosfeladatokat.
- Végzi akotelező adatszo|gáltatásokat és vezeti a számviteli nyilvlántartást.
- Beszźtmolőkat, pénzügyi jelentéseket, likvid terveket készít.
- Gazdasági intézkedésekethoz.
- A kötelezettségvállalások, utalványok és követelések e||enjegyzését látja el.

- A kĹilĺĺnbĺiző módszerekkel feltaľó-segítő jellegge| ellenőrzi a vezetői beosztása a|á
tartoző doIgozók munkavégzését, a munkavégzéssel ĺisszefüggő szabá|yok
érvényesülését.

l0



- BankszźlIriźyal kapcsolatos szerződések megkĺĺtése, a Nemzeti Adó-, és Vĺámhatóság
és egyéb hatóságok feléjelentési és bejelentési kötelezettségek teljesíti.

4. A Szakmaĺ Ktizpont vezetőjének feladatai
- Szervezi és itáĺyítja a IYSZ kĺizteruleti vagyonvédelem, állagmegóvás

szakmai feladatellátását.
- Gondoskodik a paľkok karbantartźlsaról, fiínyírásľól, ĺintözésről, paľlagfü-

mentesítéséről.
- Gondoskodik a helyi utak kaľbantartásźrő|, az a|lhoz kapcsolódó műtárgyak

kaľbantartásaról, pótlásáról.
- A kiilönböző módszerekkel feltaľó-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetoi beosztása aIá

taĺtoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefüggő szabályok
érvényesülését.

5. AKőztisztasági Ktizpont vezetőjének feladatai

Szerueziés irĺĺnyítja aJYSZkoztisztasággal kapcsolatos szakmai feladatel\tLtását.
- Gondoskodik a közterületek tísztźn és ľendben tartásárőI.
- Figyelemmel kíséń az illegális szemétlerakásra utaló folyamatokat, arrôI soron kívĹil

jelzést adnak az igazgatőságnak, kĺizremfüĺidik azok felszĺĺmolásában.
- A kül<inböző módszeľekkel feltríró-segítő jelleggel ellenőľzi a vezetoí beosztása alźl

taľtoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel összefüggő szabályok
éľvényesülését.

6. A Lélek Kiizpont vezetőjének feladataĺ

- Szervezi és iľanyítja a [,élek Program elemeinek megvalósítását.
- Miĺködteti a I,ÉrBr Haz \.-et és II.-t, valamint a lÉlEr Pontot es lÉlBr

szállásokat, gondoskodikazingatlan és ingó vagyon elemek á||aganakmegőrzésérol.
- A rÉrBĺ< Ház I. és II. ingatlanokbőI, a L,ELEK szállásokból száľmazó bevételek

beszedése, nyilvántaľtások vezetése.
- A különböző módszerekkel feltáró-segítő jelleggel ellenőľzi a vezetoi beosztása a|á

tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel ĺisszefüggő szabá|yok
érvényesĹilését.

7. A Telekĺ téľi Pĺac (ĺdeĺglenes pĺac) vezetőjének feladatai

- Gondoskodik a Teleki téri piac jogszerĺi és szakszeru mfüĺjdéséhez szfüséges
feltételekről, akadályoztatás esetén azt je|zi a logisztikai igazgatő-helyettesnek.

- Különĺisen felügyeli a piac területén akozegészségügyi, munkavéde|mi,bjzvédelmi és
egyéb óvó- védő szabályok érvényesülését.

- Gondoskodik a piac mfüödéséhez szfüséges adminisztľatív feladatok teljesítéséről,
figyelemmel kíséľi a szerzođések éľvényességének alakulását.

- Gondoskodik a beosztott munkataĺsak munkavégzésével kapcsolatos tevékenység
szabáIyszenĺségéről.

- A ktilönböző módszeľekkel feltaró-segítő jelleggel ellenőrzi a vezetoi beosnása a|źt

tartoző dolgozók munkavégzését, a munkavégzéssel ĺisszefüggő szabá|yok
éľvényesülését.
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8. A Józsefuáľosĺ JóÍiúk Szolgálat feladataĺ

Jogszabá|yi keretek között közreműködik Józsefuaľos közterĺileti,
közparkj ain ak, jźtszőteľeinek vagyoniĺnak megóvásában,

A fenntaľtó á|ta| jővthagyott megállapodás a|apjźln rendőri, közterület-
felügyelői intézkedéseknél igény esetén segítőként vesz részt.

Az illegális hulladék elhelyezés megakadályozására és felszámolásaľa
. intézkedést kezdeményeznekaz illetékes hatóságnál.

Védik, őrzik az önkoľmźnyzati vagyont, a vonatkoző jogszabályoknak töľténő
megfelelést kĺjvetőeĺőtző-, védő feladatokat lát el.

Iv. Az intézmény mĺĺktidésének főbb szabályai

. 1. A míĺködésĺ ľendet meghatáľozó dokumentumok és szabá|yzatok
- Alapító okiľat
- Szervezeti és MűkĺjdésiSzabźlvzat
- Ügyrend
- Munkavédelmi szabźiyzat
- Munka-, és védőruhaszabźůyzat
- Tíizvéďe|mí szabályzat
- Közbeszerzési és beszeruési szabá|vzat
- Ügyirat-kezelési szabźiyzat
- Adatvédelmi szabáIyzat
- Teljes ki'nĺ Gazdálkodási Szabá|yzat
- Szĺámviteli politika és szabá|yzatai, számlaľend, szźrriatukör, <inköltség számítási

szabźůyza!leltar és selejtezési szabá|yzat, pénz és éľtékkezelési szabáIyzaI, arryag és
eszkoz szabźiy zat, éľtéke lési szabá|y zat.

- SzabáIytalanságok kezelésének rendje.
- Kockźľ;at kezelés szabźiyzati ľendje.
- Belftildi és ktilft'ldi kiküldetések elľendelésével és lebonyolításával kapcsolatos

szabá|yzat,
- Reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének, elsziímolásźnak szabá|yzata
- Gépjáľmtĺ igénybevételnek éshasznźůati rendje
- Utazźsi költségtéľítésre vonatk oző szabá|yzat
- Vezetékes és rádiótelefonok hasznźůaÍi rendje
- Hazirendek

- Szabá|ýalanságok kezelésének rendje

2. A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok

A JVSZ foglalkoztatottjainak munkaköri fe|adatait' jogosultságait, kĺitelezettségeit a
beosztásnak megfelelő, részletes munkaköri leírásban kell ľögzíteni, melynek egy pé|đányát a
dolgozónak kell átadni.

a) A kiizalka|mazotti. és munka jogviszony létľejiitte
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A kcizalkalmazotti jogviszony létrej ĺitte:

A közalkalmazotti jogviszony akinevezéssel és annak elfogadásávaljĺin létre.

A munkaviszony |étĘcĺtte:

A kozalka|mazotti munkakĺirbe nem taľtozók esetében a belépéskor hatérozott, vagy
hatćrozat|an idejű munkaszeruóđésben _ a kollektív szerzőđés keretein belül _ hattrozzameg,
hogy aza|ka|mazottat milyen feltételekkel és milyen mértékű bérezéssel foglalkoztatja.

b) A munkavégzés teljesítése, munkaköľĺ ktitelezettségek:

A munkavégzés teljesítése az igazgatő által kijelölt munkahelyen, területen az ott érvényben
lévő szabályok és a kinevezési okmlínyokban, munkaköľi leírásban, valamint a
munkaszeľződésben leíľtak szerint töľténik. A dolgozó köteles a munkakĺirébe tartozó és a
munkaköľi leíľásában nevesített munkát képességei maximális kifejtéséve|' az elvárhatő
szakéľtelemmel és pontosan végezni.

c) Munkarend

A WSZ-nél a következő munkarendek keľülnek a|ka|maztsra a közalkalmazotti. illetve
munkavállalói állomany r észéte :

A közalkalrnazottak köztil hivatali munkaľendben (általanos munkarend) dolgoznak
munkanapokon

08.00. _ 16.00. óra kĺizĺitt,

a személyügyi vezető, személyĹigyingyintéz(5k, apénnigyi főelőadó, a gazđasági főelőadó, a
kcinyvelő; apéľz;Úlgyi asszisztens (pénaáros), a diszpécser, azasszisztensek.

Az igazgatő, az áIta|tnos igazgatő-helyettes, a titkaľságvezető, a logisztikai igazgatő-
helyettes, a gazdasźąi vezeto, a binonsźęi vezető, a szakmai kł)zponfiezető, ktiztisztasági
kozpontvezeto, a lélekközpont vezető, a piacvezető, a piacvezető-helyettes, a kĺizmunka
kooľdinátor heti 40 órĺĺs ľugalmas (kötetlen) munkaidőben |átjae| feladatait.

Az egyéb munkaidőrendekĺől, a rendkívĺili munka elrendeléséről és elsziĺmolásáľól, a
szabadságok ľendszeréről - a JVSZ minden dolgozőjtra kiteľjedő hatállyal _ ígazgatői utasítás
rendelkezik. A munkaidőľendek, az ahhoz kapcsolódó külön megállapodások a kinevezési
okmĺĺnyban szeľepelnek

Munkaľendre vonatkoző igazgatói utasításnak kell tekinteni a havi tervezetben egyedileg
meghatĺíľozott munkaľendet is, amennyiben alľól a đolgoző a jogszabályilag előírt időben és
mó don táj éko ńatásľa keľül.

A munkavégzést a szetvezeti egységenként vezetettjelenléti ív rögzíti' melyet a szervezetí
egység vezetője ellenőriz és továbbít az igazgatősźĺg tészére.
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Az éves rendes és . rendkívüli szabadság kivéte|éhez e|őzetesen a munkahelyi vezetőkkel
egyeztetett tervet kell készíteni. A ręndkívĹili és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére
minden esętben csak az igazgatő jogosult. A közalkalmazottak és munkavállalók éves
szabadságának méľtékét a hatályo s jo gszab á|yoknak megfelelően kell megállapítani.

A szabadságkiírás és távollét nyilvántaľtás rendjéről külön igazgatői utasítás rendelkezik.
e) A helyettesítés ľendje:

Azintézményben folyó munkátađo|gozó.időleges, vagy tartós távolléte nem befolyásolhatja.
A dolgozó távolléte esetén a helyettesítés rendszerének kidolgozása a munkakcjr szerinti
közvetlen munkahelyi felettes (továbbiakban: munkahelyi vezetó) feladata. A helyettesítéssel
kapcsolatos' egyes dolgozókat érintő konkľét feladatokat a munkaköri leírásokban kell
rogzíteni.

Đ A munkakiiľtik átadása

A JVSZ vezetó állású koza|ka|mazottai, valamint az igazgatő által kijelĺilt kcizalkalmazotÍak
munkakörének átadásáľól, illefue átvéte|éről, személyi vźůtozás alkalmával jegyzőkĺinyvet
kell felvenni.

Azźúadźsról, átvételľől késziilt jegyzőkönyvben fel kell túntetni:
- az átadás _ átvétel időpontját,
- afolyamatban lévő konkĺét ügyeket,
- amunkavégzéshezsziikségeseszközökźúaďásźú,
- ajelenlévők alźńrásźlt.

A munkakĺir átadás - átvételével kapcsolatos eljarás lefolytatásáról a munkahelyi vezető
gondoskodik.

g) A varyonnyi|atkozat tételi ktitelezettség

A 2007. évi CLil. tĺiľvény 5. $ (1) bekezdés cb) pont értelmében, az igazgató és a gazdasági
vezętő a megbízásźtt, vagy kinevezését megelőzoen, ezt követően két évente tesznek
vagyonnyilatkozatot.

h) A munkába jáľás, munkavégzés költségeinek megtérítése

A munkába jarás költségeinek megtérítése a 39l20|0.(II. 26.) Koľmányľendelet helyközi és a
Budapest Főviĺľos VIII. keľület Jőzsefvárosi onkormźnyzat által fenntaľtott intézményekben
a|ka|mazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók juttatási szabáIyzatábanmeghatźtrozottak
szennt töľténik.

l) Továbbképzés

A JVSZ csopoľtos oktatás, továbbképzés megszervezése, illetve a dolgozóval kĺltĺitt egyedi
tanulmányi szerzőđés révén gondoskodik _ az egyes munkaköľök vonatkozźsában _ a
j o gszab á|yi el ő írások v á|tozźsa fo lytán szfü sé ges s é v á|ő képe síté s me gszer zésér ő|.

j) Eryéb juttatások

A költségvetési szerv fog|a|koztatottjaiľa ,' A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuiĺľosi
Önkoľmanyzat á|ta| fenntaľtott intézményekben alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott
dol gozók j utt atćlsi szabá|y zata,, érvénye s.
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3. Felelősségiszabályok

A dolgozók a ktlzalka|mazottijogviszonyukbóI, a munkaviszonyukból eredő kcitelezettségük
vétkes megszegésével okozott kźtrért fegyelmi és kártérítési felelősséggel taĺtożnak.
Szándékos kaľokozás esetén ado|goző a teljes kárt köteles megtéríteni.
A dolgozó vétkességére tekintet nélkül a teljes kĺíĺt köteles megtéríteni a visszaszo|gáLtatási,
vagy elszámolási kötelezettséggel źttvett olyan dolgokban bekĺivetkezett hiány esetén,
melyeket állandóan orizetben tart, kizárőlagosan hasznźtl, vagy keze| és azokat jegyzék, vagy
e l i smervén y alapj źn v ett át.

Fegyelmĺ felelősség:

A fegyelmi felelősségre a Kjt. és azMt. hatályos szabźl|yai azfuányadők.

Anyagi felelősség:

A JVSZ valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetésszeríi
hasznáIatáért, gép ek, e szközĺik, megóvásáért.
A rVsZ a đolgoző haszná|ati tĺáĺgyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezett kźrért
vétkességľe tekintet nélkiil felel, ha a kźn a dolgoző munkahelyén, vagy más, megőruéste
szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett.

4. Az iiryiratkezelés ľendje

Az ügyiľatkezelés rendjét azigazgatő Ügyirat-kezelési Szabá|yzatbanhatározza meg.

5. A kĺadmányozás ľendje:

A JVSZ-nél a kiadmźnyozási jogköľt az igazgató, távolléte esetén az źital'ěnos igazgatő-
helyettes, illetve a titkaľságvezető gyakorolj a.

6. A bé|yegz(ik használata:

Valamennyi hivatalos a|áúrásnźi, a jogosult aláírása mellett szerepelnie kell a JVSZ hivatalos
béIyegző lenyomatának. AzJYSZbéIyegzőitnaprakész állapotban nyilván kell taľtani.

A JVSZ-né|bé|yegzőhaszĺÉiatźraazigazgató távollétében a következők jogosultak:

gazdaságivezeto
általĺĺnos igazgatő helyettes
titkarságvezető

Az áŤtevők személyesen felelősek a bé|yegzők megőrzésééľt. A bé|yegzők beszerzésétő|,
kiadásáról, nyilvantartásríľól a kijelĺilt pénzngyi főelőadó gondoskodik, illetve a bé|yegzo
elvesztése esetén azelóírások szerintjár el.
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v. A JYSZ kapcsolattaľtásának ľendje

. 1. Eryüttmíĺkiidés szakmai szervezetekkel, társintézményekkel

A JVSZ 0-24 őráig hívható ügyfélszolgálati telefonvonalat taľt fenn, valamint weboldalt
üzemeltet a lakossági bejelentések fogadásáľa és a hozzá forduló ügyfelek tźtjékońatása
céljából.

A JVSZ a szakmai munka színvonalĺínak fejlesztése elősegítése érdekében kapcsolatot tart
más hasonlő gazdá|kodási tevékenységet folýató szervezetel<kel, továbbá a Budapesti
Rendőr-Íbkapitanyság VIII. kerületi Rendőrkapitanysággal, Józsefuarosi KöZteľĹilet-
felügyelettel' A JvsZ egyĹittműkĺidésre. tcjrekszik minden feladatkĺirével összefiiggő
tevékenységi kĺinel ľendelkező hazai és nemzetkozi szeruezet1e|.

2. Sajtóval való kapcsolattartás
A sajtóval töľténő kapcsolattaľtás a polgármester, vagy polgáľmesteri hivatal által kijelölt
személlyel töľtént előzetes egyeńetés, engedély utĺĺn tĺjľténhet.

3. A személyes adatok kezelése
A személyes adatok kezelése a jogszabá|yokban és a JVSZ adatvédelmi szabá|yzatában
meghatiĺľo zottak szerint tĺiľténhet.

vI. A JvsZ gazdálkodásának rendje

A JVSZ gazdźůkodźtsával, ezen belül kiemelten a költségvetés tewezésével, végrehajtásával
ĺisszefüggő feladatok, hatáskörök szabá|yozása a jogszabályok és a fenntaľtó
rendelkezéseinek figyelembe vételével _ az ígazgatő feladata. A gazdá|kodási feladatokat a
kültin Ügyľendben rneghatarozott módon kell végezni.

1. Bankszámlák feletti ľendelkezés
A banknál vezetett szám|a feletti rendelkezésľe jogosultakat az igazgatő jelöli ki. Nevfüet és
a|áít ás bej elentési kaľtonj ai k e gy-e gy p é|daĺry át a gazdasági v ezető kötele s órizni.

2. Ktitelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje
A kötelezettségvállalás, uta|vźnyozás, ellenjegyzés, éľvényesítés rendjét az igazgatő a
Gazdálko dási S zabály zatb an szab á|y ozza.

3. Belsőkontľollľendszeľ
A Belső kontľollrendszer kialakításáéľt, mfüödtetéséľt és nyomon követéséért az igazgatő
felelős. JVSZ belső ellen(irzését a Józsefuiĺľosi onkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső
Ellenőrzési kodája látja e|.

vII. A Jvsz.t óvó' védő előírások

A JVSZ-t óvó, védő előírásokat tarta|maző szabźiyzatai a JVSZ Munkavédelmi és
Tiĺzvédelnr i szab źiy zatai.
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VIII. Zárőrendelkezések

A Szabźiyzatot a Képviselő-testület hagyja jővá.

ASzabá|yzat2013. marcius 01-én lép hatályba. ASzabźt|yzathatá|yba lépésével egyidejűleg
hatá|yát veszti a 2012. július 16-tól hatályos Józsefuáľosi Váľosttzemeltetési Szolgálat
Szeľvezeti és Működé si Szabá|vzata.

A IvsZ munkahelyi vezetői kĺĺtelesek gondoskodni aľról, hogy a JVSZ dolgozói a
S zab áIy zatot me gi smerj ék.

Mellékletek:

1. Szervezeti ábta

Budapest,2013.

Készítettez

Acs Péteľ
A Józs efu áľo si Váľosüzemeltetési Szolgála t igazgatőja
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