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Hatźlr ozati l av as|at a bizottság számár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság l Hllnźtnszolgáltatási Bizottság javasolja a
Képviselő-testiiletnek az előteri es ztés meńźreyalását.

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények
A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete a 392l|994.
(x.1 1.) számű határozatźxa| 1994. évben megalapította az ,,Oszirózsď' Gondozó Szolgálatot (a to.
vábbiakban: Gondozó Szolgálat), mint önállóan míĺködő költségvetési szeľvet.
A Gondozó Szolgálat ellátja az a|élbbi feladatokat:
o kötelező feladatok:

- szociá.|is alapszolgá|tatás:
- szociális étkeztetés'
- hźLzi segítségnyújtás,
- nappali ellátĺás: - idősek nappali e||źúása,

. éľte|mi fogyatékosok nappali e||źtása,

. szenvedélýetegek nappali e||áúása,
. személyes gondoskodás keretébe tartoző szakosított ellátrás keľetében belül átmeneti elhelyezést
nýjtó intézmény - az időskorúak gondozőhźaa.

o önkéntvźi|altfeladatok: . -'1- hétvégi étkeztetés, l n55
;ílÍj ľ{Ül1 tr2 ĺb 1..(
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- je|zőrendszeres hazi segítségnýjtás
- gy őgyloľna, gyó gym assztas, pedikĹĺr, fodrász szo|gźitatás,
. idősbarát péntek (szállítas).

A Gondozó Szolgálat engedélyezett|étszÁma:90 fó, afog|a|koztatottak köza|ka|mazotti jogviszony-
ban állnak.

A Képviselő-testiilet a99/2011. (n.03.) számú határozatź*a|f0L1. május 01. napjátó| megalapította
a Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjó|éti Központot (a továbbiakban: JCsGyK), mint ĺjnállóan
mĺĺködő és gazdálkodó költségvotési szoľvot.
A JCsGyk e||átja az a|źlbbi feladatokat:
o kötelező feladatok:

- családsegítés,
- adósságkezelési szolg á|Íatás,
- szociális étkeztetés, melynek formája népkonyha,
- gyermekjóléti kiizpont feladatait (ryeľmekjóléti szo|gźůtatás, kórházi szociális munka, ut-

cai, lakótelepi szociális munka, kapcsolattaľtlási ügyelet)
- gyermekek átmeneti otthona feladatait.

o önként vállalt feladatok:
- krízis lakások családok átmeneti otthona céljźtra"
- LÉLEK-Programmal kapcsolatos feladatok (fenntaľtási kötelezettség 2020. július),

o pźúyźzattal vállalt önként vál|alt feladatok:
- Magdolna negyed Progľammal III. projekttel kapcsolatos pľojektmegvalósító szer,ĺezeti fe-

|adatai 2015. május 30-ig.

A JCsGyK, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Gazdasági Szeľvezete |źtja e| a
Gondozó Szolgéiat és a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék pénzügyi-gazdasági feladatait a munka-
megosztás és a felelősségvállalás rendjét rogzítő megállapodásban foglaltaka|apján.

A JCsGyK engedélyezett|étszźma 87 fő, a foglalkoztatottak közalka|mazotti jogviszonyban állnak.

II. .Ą beteľjesztés indoka
a.) Jelen előterjesztésben szereplő javaslat a Gondozó Szolgálat eryesítésére vonatkozik a

JCsGyK-va| 20|4. januáľ 01. napjától , ezért a Képviselő-testiiletnek, mint a költségvetési szeľ-
vek irányító szeľvének erľe vonatkozó döntése szükséges.

b.) A jelzőrendszeľes hĺázi segítségnyujtás szolgáltatás, mint önként vźilla|t feladat 20|4. évi biztosĹ
tásźů:roz a Képviselő-testĺilet döntése szükséges.

III. Tényállási adatok
a.) javaslat az intézményi egłesítésre, a szociólisfeladatok integrálására:
A kerületben kötelęző önkormányzati fe|adatként biztosítandó szociális és gyeľmekjóléti alapszolgál-
taŁások és szakosított ellátás teľületi kiegyenlítésének bizosítása érdekében a két költségvetési szerv
fe|adate||éltása feliilvizsgálaha keriilt. Mindezek eredményeként az alábbi szempontokra tekintettel
javasoltazintézményekźtalakitźsaegyesítéssel.
Az á"||aĺłlháztartásrő| sző|ő 20|1. CXCV. töľvény (Ánt.) 11. $ (1) bekezdése szeľint az a|apitő szerv
jogosult a költségvetési szeľvet jogutóddal vagy jogutód nélktil megsziintetni' a (2) bekezdés szerint
a költségvetési szerv általanos jogutódlással töľténő megszüntetése átalakítĺással töténhet. Az áta|a-

kítás lehet eryesítés vagy különvźilás. Az egyesítés lehet beolvadás vagy ö'sszeolvadás. A (3) bekez-
dés szerint a beolvadás esetén a beolvadó költségvetési szeľv megszűnik, jogutódja az źúvevő kö|t-
ségvetési szeľv.

A beolvadást megalapozó szempontok az alábbiak:
o hatékony, <isszehangolt szakmai munka,
o világos és követhető felelősségi rendszer,



. azonos színvonalú teljesítményt nyújtó szervezeti egységek,
o a te|jesítmény folyamatos belső ellenőrzése és visszacsatolásą
o azintézményi stratégia és a tevékenységek összehangolása egy komplex ellátóľendszeľ

működtetése érdekében.

A beolvadás álláshe|y, telephely, valamint feladat megsziintetésével nem jáľ, a mĺĺködési engedély
szerinti engedélyezett férőhelyek nem módosu|nak. A miĺködési engedé|y módosítása iránti kéľelem
benyújtĺísa uryanakkor szükséges.
A JCsGyK, mint jogutód ntézmény 2014. januźlr l-jétől e||átja mindazon kötelező és önként vállalt
feladatokat, melyeket akétintézĺnény ellátott, azonban a beolvadásra tekintettel javaso|t a JCsGyK
elnevezését is módosítani Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpontra (a további-
akban: JSzSzGyK).

Jogszabályi környezet működési forma megvźitoztatását, źtta|akitását nem akadźůyozza, a jogszabźiy
a fenntaľtó l irźnyítő szew kizźrőlagos döntésére bizza a kötelezően megszervezendo, különböző
típusú ellátórendszerének kialakítását, a szakmai és a töľvényes míĺködési feltéte|ek teljesítése mel-
lett. A személyes gondoskodást nýjtó szociális intézmények szakmai feladatairól és miĺködésük
feltéte|eiről sző|ő I/2000.(I.7) SzCsM rendelet rendelkezései szerint, haahźai segítségnyújtás, a
csa|ádsegÍtés, a jelzőrendszeres hĺízi segítségnyújtás, a közösségi ellátások, a támogató szolgáltatás'
az utcai szociális munka, illetve a nappali ellátás más alapszolgáltatásokkal együtt vagy bentlakásos
intézmény keretében keriil megszeľvezésre, biztosítani kell e szolgáltatások öná|ló szakmai egység-
ként töľténő mríkodtetését.

b. ) j av as l at a JS z SzGy K fel adat ellótós ár a é s s z erv e z et i fe I é p ít é s ér e :

A JCsGyK, f0|4. janlźr 01. napjától Józsefrárosi Szociális Szolgá|tató és Gyermekjóléti Központ
(JSzSzGyK) öná|ló szakmai egységeit és feladataikata jogszabályi kömyezetés azintézményvezető
javaslata a|apján az a|źtbbiak szerint javaslom meghatfuozni:

- Gyeľmekjóléti Központ fe|adatai: - gyeľmekjóléti szolgáltatĺás,
- utcai, lakótelepi szociális munka,
- kapcsolattartási ügyelet,
- kőrhźľj szoc iális munka.

- Családsegíto Központ, feladatai:: - családsegítés,
- adó s ságke z|ési szo|gátltatiás,
- szociális étkeztetés, me|ynek formája népkonyha,

- Gyermekek Átmeneti otthona, feladatai: - gyermekek átmeneti otthona,
- krízislakások családok átmeneti otthona cé|jźtra.

- rÉrnr _ Program, feladatai: - LÉLEK-Pont,
- LELEK HázI'
- Családos Köz<isségi Szálláshely,
- LELEK szźi|ás.

- HźLzi segítségnyujtás és Szociáiis étkeztetés, feladatai: - házi segítségnýjtás,

- Nappali E|látĺás, feladatai: - időskoľúak nappali e||átźsa, 
- étkeztetés (népkonyha kivételével).

- éľtelmi fogyatékosok nappali ellátása,

-IdőskoruakÁtmenetiotthona,ľ"uauiÍľn..:'ľľ.:Tľff"ilTľŕji;'Jil:LT
- j elzőrends zeres hźni segítségnýjtĺás.

- Gazdasági Szervezet, feladatai: - a JSzSzGyK gazdasági-pénziigyi feladatok,

ľ" J:xi:ľáľosi 
Egyesített Bölcső dék gazdasági-pénzugyi

c.) munkajogi kérdések:
Az intézmények egyesítése álláshely megszüntetését, munkabérek csökkenését nem eredményezi (a
jelenlegi állapot szerinti engedé|yezett létszámok a JCsGyK esetében 87 fü, a Gondozó Szol.gźiat
esetében 90 fő), igy a JSzSzGyK 2014. január 0l. napjától |77 fó engedé|yezett létszámmal műkö-
dik.

A költségvetési szervekné| fog|a|koztatott közalkalmazottakat érintő munkajogi kérdések tekinteté-
ben a Hivatal külső jogi szakéľtővel konzultált és állásfoglalást kéľt. A közalkalmazottak jogá|lźsźr
ľól szóló |992. évi Xxxlil. törvénynek a szociális, valamint a gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi



ágazatban töľténő végľehajtásáról rendelkező 257/2000. (XII. 26.) Korm. ľendelet szerint azinteg-
ľált, közö,s igazgatásű intézmény kinevezett vezetóje magasabb vezetőnek, az öná||ő szervezeti egy.
ségek élén ái|őkvezetőnek minősülnek. Ez a|apján a jogutód intézmény vezetője magasabb vezető
beosztású, az önźi|ó szakmai egységek vezetői vezető beosztásriak és valamennyi fog|alkoztatott a
Kjt. hatálya a|á tartoz1k

A beolvadás a fogla|koztattok tekintetében nem jelent jogviszonyvźitást. Az áúvétel időpontjában
fennálló kĺjzalkalmazotti jogviszonyból szttrmaző jogok és kötelezettségek az átadóról az źúvevó
munkáltatóra száů1rnak źú. Az átvevő munkáltató legkésőbb az átvéte|t megelőzően tizenöt nappal
kötolos v érintett munkavríllalókat írósban tĺíjékoztatni
a) az átľéte| időpontjáró| vagy tervezett időpontjáľól,
b) azźnétel okáról,
c) a munkavállalót érintő jogi, gazdasźęi és szociális következményekről, valamint
d) a munkavállalót érintő tervezett intézkedésről.

A JCsGyK magasabb vezetói álláshelyére vonatkozó pá|yázatot nem kell kiírni, annak érdekében a
költségvetési szerv nevének módosítását k<ĺvetően ellássa a lőzsefvátrosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ magasabb vezetói feladatait. A JCsGyK intézményvezetőjének bére felül-
vizsgźiatra kerĹilt az e|mtit időszakban történt ťeladat átcsopoľtosítások és a megnövekedett feladat-
ellátás miatt. Egyéb munkáltatói jogkörömben eljárva Váradi Gize|La magasabb vezeto illetményét
2014. jarufu 01. napjával 400,0 e Ft-ról 600,0 e Ft-ratervezem megemelni, melyhez a Képviselő-
testĹilet fedezet biĺosítása szükséges.

d. ) j e lz őr e nd s z er e s ház i s e gíx é gnyúj t ásľa v on atkoz ó dont é s e k :

A Gondozó Szolgálat önként vállalt feladatként 1997. februáĄa óta fo|yamatosan biĺosítja a hźni
je|zórendszeres segítségnyujĺás szo|gźitatást a 1087 Budapest, Kerepesi t|t29/A. szźlm a|attí telephe.
lyen miĺködő ,'Ezüstfenyő'' Gondozőháľ;ban. onkormányzatunk az ellátást az igénybevevők részére
térítésmentesen biĺosítj a. Az e||źtottak tulnyomórészt 65 év feletti egyedĹilálló személyek.
Szakmai szempontbó| a je|zorendszeres hrázi segítségnyujĺás a szociális a|apsza|gáitatások fontos
kiegészítő eleme, foként időskoru vagy fogyatékos, illetőleg pszichiátriai betegek mindennapi életé-
nek, b izton s źryér zetĺulĺĺrck elen gedhetetlen se gítőj e.
Komplex segítségnyujtas a tekintetben, hogy az e|lźtottak hiáziorvosai, nővérek, gondozónők (ese-
tenként mentősök) együttes munkáját igényli.

A jelzőrendszeres hĺázi segítségnýjtás előnyei :

- bármilyen probléma esetén egy gomb megnyomásáravan szükség, a készü|ék felhívja a közpon.
tot, és addig ismétli a hívást, amiga kapcsolat létre nem jön,

- a hívás beérkezésekor a hívó adatai (beteg neve, címe, betegsége, ryógyszeľei, értesítendők ada-
tai) automatikusan megj elennek

- a késziiléken keresztiil beszélgetést lehet folýatni,
- az igye|etes gondozónő haladéktalanul a helyszínre indul, ha szükséges, további segítséget kéľ

(mentő, iigyelet),
- segítségetjelent azidős, betegeket ellátók munkájában (oľvos, nővér, gondozó)
- ahozzźúartoző a nap 24 órźjában biztonságban tudhatja hozzáltartozőját, otttartőzkodása nélkül,
- az e||źtást folyamatos miĺszakban do|goző, egészségiigyi végzettséggel ľendelkező gondozőnők

látjź.1ľ.el.,

- a kerületi szakrende|ők, hźaiorvosok ismerik a szolgáltaĹást, ttibb alkalommal jeleznek ellátĺási
igéný.

A szociális szo|gáitatásjelenleg 5 fő közalka|mazottfog|a|koztatźlsával (1 míĺszerész, 4 gondozőno),
24 őrás iigyeleti rendszeľben (I2 őrźs váltott műszakban), 53 je|zőkésziilék működtetésével történik.
A szo|géůtatás finanszírozása egyrészt. az ollkormáĺyzat saját költségvetéséből, másrészt 2009. de-
cembeľ 31. napjáig normatív állami támogatás biztosításáva|,2010. éuől Korm. rendeletben szabźr
|yozott pźůyźrat ritján vissza nem térítendő támogatássa| töľtént. Az 1993, évi III. töľvény 2013. jű|i-

us 01. napjátő| az áillam feladatkörébe he|yezte a szo|gźitatás biztosítását, amit a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Fóigazgatőság (továbbiakban: Főigazgatóság) a jelenlegi fenntaľtókka| hatfuozoÍt idő-
taÍtamrakötött 2013. július 01. napjától _20|3. december 31. napjáig tartő szęrzodés alapján végez-
tet el. A szerződésben foglaltak szerint 20|3.II. félévére aszo|gá|tztźts biztosításáért aFoigazgatőság
áita| megáilapított 894.006,- Ft bruttó szo\gźt|tatási díjat ťlzet a Főigazgatőság onkoľményzairlk



részére. A szerzódésben foglaltak szeľint 2013.IÍ. félévére kötelezően teljesítendő feladatmutató 40
késztilék, vál lalt feladatmutató 5 3 készülék.

A j elzőrendszeres hazi segítségnýjtás költségei 20 13 .évre:
bér: 114.000.-Ft x 5 fő x 12 hó:
játrulrék27%o

munkaruha hozzźĄálru|źls 5 ťo x 50.000.-:
ldb arckép nélküli bérlet:
I fotészéretávolsági bérlet49.800 x 12 hó:
Cafctóľia juttatás 175.000 x 5 fő:
tulóra
műszak pótlék 2012.évi I. tv. l4l.$.

6.840.000.- Ft
1.84ó.800.- Ft

250.000.- Fr
189.000.- Fr
597.600.- Ft
875.000.- Ft

1.422.000.-Ft
861.000.- Ft

Osszesen: 12.881.400.- Ft

A jelzőrendszeres hrízi segítségnyujĺás várható költségei f0| 4.évre.;
bér: 1l4.000.-Ft x 5 fő x 12 hó =
járu|ék27%
Jubileumi jutalom 1 fó25 évęs
munkaruha hozzźýálru|ás 5 fő x 50.000.- =

ldb arckép nélküli bérlet:
1 fő részére távolsági bérlet 49.800 x 12 hó:
Cafetéria juttatás 175.000 x 5 fő:
tulóra

6.840.000.- Fr
1.846.800.- Fr

228.000.- Ft
250.000.- Fr
189.000.- Ft
597.600.-Ft
875.000.- Ft

r.422.000.-Ft
miĺszak pótlék fĺI2.évi I. tv. 14l.$. 861.000.- Ft

A fentiekbenrész|etezett önkormányzati összköltségből kerül levonásraaFoigazgatósággal esetlege-
sen megkötendő szerződés szerinti szo|gźůtatźsi díj méľtéke.
A jelzőrendszeľes hrázi segítségnyujĺás szolgáltatás további években is önkormányzati pénzügyi fe-
dezetet igényel, ami2014. évre várhatóana20I3. évi összköltséggel megegyező méľtékben, megkö-
ze|ítő|eg 1 3. 1 09.400.- Ft összegben.
Javasolom a2014. évben, fiiggetlenĹil a támogatási rendszer alakulásától a jelzőrendszeres házi se-
gítségnyujtás további míiködtetését, valamint Főigazgatósźę źital megkötendő szerződés elfogadását.

Iv. Diintéstaľtalmánakľészletesismeľtetése
Jelen előteľjesztésben ismertetettek a|apján a Jőzsefvźtosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központba
beolvaďintegľálódik az ,,Oszirőzsď' Gondoző Szo|gá'|at, melynek a|apjźn a beolvadó költségvetési
szerv megszíĺnik, jogutódj a az áúvevó költségvetési szerv 2014. januáĺ 01 . napjától Józsefuarosi Szo-
ciális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ elnevezéssel.

A Képviselő-testĹilet döntése szükséges az a|źbbiakľó|:
- 20|4.januáľ 01. napjáva| a Józsefuátrosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Szolgálatba az ,,Oszirő-

zsa'' Gondoző Szolrgáiat beolvad; a kötelező és az önként vállalt feladatok vtůtozat|an formában
történő átvétę|éró|;
a jogutód költségvetési szeľv elnevezéséről (Józsefuárosi Szociális Ellátó Szolgáltatas, Család-
segítő és Gyermekjóléti Központ, székhelye l08l Budapest, Népszínház u.22., az ,,Oszitózsa,,
Gondozó Szolgálat székhelye és telephelyei, telephelyekké válásáró|, az engedé|yezetílétszá-
máről,amiI77főközalkalmazotti|étszźlmravźůtozik;

- az,,Oszirőzsa,' Gondozó Szo|gáiatmegszüntető okiratíľól;
- a jogutód köĺtségvetési szeľv a|apítő okiratáról;
- Varadi Gize||ailletményének kĺlltségvetési fedezetéľől;
- az ,,Oszirőzsď, Gondozó Szolgálat magasabb beosztású vezetőjének vezetői megbízatásának -

közalkalmazotti jogviszonyának megtaľtiása mellett - 20|3. december 31. napjźnal töľténő visz-
szavonásáról;

- ajogutódlással érintett költségvetési szervek a|kalmazoĄainak további foglalkoztatźsánakbiz-
tosításáľól, oly módon, hogy az alkalmazottakatbérezésben, juttatásokbanhźtrány nem érheti;

- az egyesítéshez szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről,



a jogutód költségvetési szeľv Szervezeti és MtĺködésiSzabźńyzatának, Szakmai pľogľamjának és
Munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét rögzítő megál|apodásának elkészítéséről;
a jogutód költségvetési szerv működési engedé|yezési eljárásával kapcsolatos intézkedések
megÍételéről;
azintézmények átadás-átwételének lebonyolítasĺáró|, valamint a személyiigyi intézkedések meg.
tételéről,
a jelzőrendszereshź.z;i segítségnýjtás szo|gá,|tatÁs2014. évtől tartós önként vźů|a|t feladatľól és
annak költségvetési fedezetéről,
sziikséges módosítani a pénzbeli és természetben nýjtott szociális ellátasok, valamint a szemé-
lyes gondoskodást nýjtó szociális cllátások hclyi szabályaiľól 37lf004. (VII.l5.) önkormĺínyzo-
ti rendeletet.

v. Diintés célja' pénzĺigyi hatása
A döntés cé|ja az előterjesztés III. pontjában ismertetésre keľült. Az ,,oszirőzsď' Gondozó Szolgálat
és Józsefuáľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ beolvadással töľténő egyesítése pénzijgyi
fedezetet igényel abban az esetben, ha valamely foglalkoztatott nem kéri a továbbfogla|koztatásźú,
mivel ebben az esetben végkielégítés kifizetéséľe kerül sor.

A jogutód költségvetési szerv vezetője a Képviselő-testület következó rendes iilésére összeállítja a
JSzSzGyK szewezeti és miĺködési szabá|yzatźnak tervezetét, abban szereplő strukfura többletkĺjlt-
séggel jánhat, tekintettel arra, hog;r az eryesítésből adódóan új önálló szakmai egységek alakulnak,
melynek alapjétn a szakmai egységvezetők bérezésének rendezése indokolt, melyről a SzMSz e|foga-
dásakor a költségvetési fedezet biztosításával egyidejűleg dönt a Képviselő-testĺi|et.

A magasabb vezető beoszasú intézményvezetőjének illetményemelése havi szinten 254,0 e Ft-ot
jelent az Önkormányzatnak, ami éves szinten pénzforgalmi szemléletben2014. évben 2.794,0 eFt,
2015. évtő| 3.048,0 e Ft többletforrást igényel.

vI. Jogszabályĺ ktiľnyezet
A Magyarorszźry he|yi önkoľmányzatairól sző|ő 20|1. évi CLxxxx. töľvény (a továbbiakban:
Mötv) 23. $ (5) bekezdés l l. pontjában foglaltak szerint a keriileti önkormányzatfe|adata különösen
a szociális, gyermekjóléti szo|gźútatásokról és ellátásokról való gondoskodás.

Az Mötv 4f . s 7 pontja a|apjźn a Képviselő-testi.ilet hatásköľéből nem ruhźvhatő át az intézmény
a|apitása, átszeĺvezése' megszüntetése. A Képviselő-testiilet a költségvetési szervek irźtnyító szeľve
azźůIanhźnartásľól szóló 20I|. évi cxcv. törvény (Aht.) 2. $ (1) bekezdés i) pont ia) alpontja
a|apjźn. Az irźnyítási jogkiir magźlban foglalja a költségvetési szerv a|apitő okiratának kiadásáÍ, źi-
a|akításźt és megsziintetését (Aht. 9. $ (1) bekezdés a) pontja).

ĺz aht 8.$ (1) bekezdése a|apjźn költségvetési szeľv a|apításáĺrajogosult a helyi önkormányzat,
melyről alapitő okiratban kell rende|kezni, A 11. $ (l) bekezdése alapjźnaza|apítő szervjogosulta
költségvetési szervetjogutóddal vagyjogutód néIkül megszüntetni. A(2) bekezdés szerint azá|ta|ä-
nos jogutódlással tiirténő megszüntetés áta|akítással töľténhet, mely lehet egyesítés vagy különválás.
Az egyesités lehet beolvadás vagy összeolvadás. A megsztintetésről megszĺintető okiratban kell ren-
delkezni.

Az ái|ambźztaľtásról szóló toivény végrehajtásráról szóló 36812011. (xII.31') Korm. ľendelet (Ávr.)
14. $ (1) bekęzdése értelmében a költségvetési szerv megszüntetését megelőzóen az irźnyító szerv.
nek gondoskodnia kell
a) a közfe|adat jövőbeni e|látása módjanak, szervezeti formájának meýlatározźtsáról, kivéve, ha a
megszüntetésre azéĺt került soľ, mert aközfe|adat iránti sziikséglet megsziĺnt'
b\ az eszkozök és a források |e|tározásátért, az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért, a vagyon-
átadźs lebonyolítĺásáért felelős személyek kijelöléséről, a feladatok hatríridőinek meghatáľozásźľő|,
c) aze||átandó közfeladatokhoz tartozó hatósági engedélyeknek visszavonásáľól és annak e|őkészíté-
séľől, hogy azűjhatősägi engedélyek akÍjzfe|adatokat a továbbiakban ellátó szeľvek részére kiadha-
tóak legyenek,
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d) ha a kiizfeladat e||źúásáhozdíjbevétel kötődik, a díjbeszedési jogosu|tságźttadásźnak előkészítésé-
ről,
e) a költségvetési szervnél foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések megfiatźlrozźr
sáľól, a határidők kijelölésérő|, aközfe|adatokat a továbbiakban ellátó szeľvek részérő| történő to-
vábbfo glalk oztatás lehető ségérő l.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, va|amint személyek
szakmai feladataiľó| és mĺĺködésük fe|tételeiről szóló L5/|998. (IV. 30.) NM rendelet 27. $ (1) be-

kezdés b) pontja, valamint a személyes gondoskodást nýjtó szociális intézmények szakmai feladata-
iról és műkĺjdésiik feltételeiről szőlő |12000. (I.7) szátmű SzCsM rendelet 19/A. $ (3), (7) bekezdése
a|apjźn a ryermekjó|éti szo|gźitatások és a szociális a|apszo|gźitatLások önálló szakmai egységként
történő miĺködtetését kell biztos itani, a gazdasági szerveiet kialakítasát az Av,.9-10. $-ai hatfuozzźtk
meg.

Kéremaza|ttbbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Képviselő.testület űgy dönt' hogy

1. a.) fOI4. januźr 0l. napjától az ,,oszitőzsď' Gondozó Szolgálatot (székhely: 1089 Bu-
dapest, orczy t|t 41 .) az á||amhántaľtásról szóló 2011 . évi CXcv töľvény 1 1 . $-a alapján be-

olvadással egyesíti a Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal (székhely: 108l
Budapest, Népszínhĺáz u. 22.),

b.) a beolvadó költségvetési szerv 2013. december 31. napjĺán megszűnik és általános
jogutódja a Józsefuáľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, melynek nevét 2014. janu-

źr 0|.napjáúól Józsefrárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ névre módosítja,

c.) a jelzőrendszereshźľ;i segítségnyújtźs szo\gźůtatźtst tartós önként vállalt feladatként a
Józsefuárosi Szociális Szolgá|tató és Gyeľmekjóléti Központ 1087 Budapest, Keľepesi út
29/A. szź.m' alatti telephe|yén az,,Ezüstfenyő'' Gondozóhźabanf014. évtől továbbra is mű.
ködteti,

d.) ahatáĺozat 1. c.) pontjában megjelölt szociális szo|gźůtatásra előzetes tartós kötele-
zettséget vźů|a| az önkormányzat, melynek költsége megközelítő|eg 2014. évben 13 . 1 1 0,0 e
Ft, a taľtós kötelezettségvállalás költségvetési fedezetéként az önkormänyzat saját bevételeit
jelöli meg.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. december 3 1 ., 20|4. januáĺr 0I .

2. 2014. január 01. napjától aJőzsefvétrosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ

a. ) engedé l y ezett |étszámát | 7 7 főben határ ozza me g,

b.) a költségvetésben önálló címet alkotó szakmai egységeit, azok elnevezését, fe|adatai|
engedé|yezett|etszámźń(szakmai vezetőkkel egyiitt) aza|ź"ŕbiak szerint hatźrozzameg:
- Gyeľmekj óléti Központ, engedé|y ezett |étszám 20 fó

feladatai:
- utcai, lakótelepi szociális munka,
- kapcsolattaľtasi iigyelet,
- kőrhźui szociá| is munka.

- Családsegítő Közpon| engedélyezett létszĺám: 30 fő
feladatai:

- családsegítés,
- adósságke z|ési szo|gźůtatás,
- szociális étkeztetés, melynek formája népkonyha,

- Gyeľmekek Átmeneti otthona, engedélyezett létszám: 10 fő
feladatai:



- gyermekek átmeneti otthona,
- krízislakások családok átmeneti otthona cé|jźľa.

- ĺÉĺyr_ Program, eĺgedé|y ezett tétszám 12 fü
feladatai:

- LELEK-Pont,
- LELEK }láz[,
- Családos Közösségi Sálláshely,
- rÉrBr szá||ás.

-}Jźlzi segítségnýjtás és Szociális étkeztetés, engedélyezett|étszźtm:33 fő
feladatai:

- házi segítségnyujĹás'
- étkeztetés (népkonyha kivételével).

- Nappali Ellátĺás, engedélyezett létszám 31 fő
feladatai:

- időskorúak nappali ellátĺása,
- ételmi fogyatékosok nappali e|látása,
- szenvedélýetegek nappali ellátása.

- Időskorriak Átmeneti otthona, engedélyezett |étszźm 2L fő
feladatai:.

- időskorriak gondozőháza,
- jelzőrends zeres hźzi segítségnýjĺás.

- Gazdasági Szewezet, engedélyezett létszám 18 fő
feladatai:

- a JSzSzGyK gazdasági-pénnigyi feladatok,
- a J őzsefv źtrosi Egyesített B ö lc sődék gazdasáryi-pénzugy i fe ladatok.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. januźr 0|.

3. elfogadja az ,,oszirőzsď' Gondozó Szolgálat megszüntető okiratĺát 2013. december 3l-i
hatźi|ya|, az előterjesztés l. sz. mellék|etében foglalt tartalommal.

Felelős: polgáľmester
Határiđő: 20 1 3. december 3 1.

4. elfogadja a Jőzsefvárosi Szociá|is Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ módosító okiratáĺt,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okiratít 20|4. jaĺuár l-jei
hatźů|ya|, az e|őterjesztés 2-3 . sz. mellékletépen foglaltak szerinti tartalommal.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|4. janllár 01.

5. az ,,oszirózsď' Gondozó Szolgálat magasabb vezetőjének Nagy Ildikónak vezetői megbíza-
tását közalkalmazotti jogviszonya megfartásamellett 2013. december 3l. napi hatźúllya|visz-
szavonja és felkéri a polgáľmesteľt a szükséges munkajogi intézkedések megtételére.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. december 3l.

6. a beolvadással egyesített intézmény a|ka|mazottjainak további foglalkoztatĺĺsát biĺosítja, oly
módon, hogy az alkalmazottakat bérezésbenhátrźny nem érheti.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. januźtr 0I.

7. felkéri az ,,oszirőzsa'' Gondozó Szolgálat és a Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti
Központ intézményv ezetőj ét



10.

8.

9.

11.

a.) a bęolvadással egyesített intézmény ingatlan és ingóságainak leltáľozásźtra, az ingye-
nes átadás _ źLtvéte| lebonyolításárą

b.) a foglalkoztatottak ügyében a Kjt.-ben szabźůyozott személyügyi intézkedések meg-
tételére.

Felelős: költségvetési szervek vezetói
Határidő: 2013. december 31.

felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetési szervek egyesítéséből adódó esetleges felmenté-
sek, végkielégítések összegéről - melyek fedezetétil a20|4. évi köttségvetés önkormźnyzati
saját bevételeitjelöli meg - adjon tź!ékoztatást.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testiilet 2014. januźr havi első rendes ĺilése

felkéri a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét, hogy a
Józsefráľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szervezeti és működési sza-
bźiyzatátt _ költségvetési többlet forrásigényével együtt - , a szakmai programját, a munka-
megosztás és felelősségváů|a|ás rendjét rögzitő megállapodását teľjessze be a Képviselő-
testi.ilet 2013. december havi első rendes ü|ésére.

Felelős : Józsefu árosi Családsegítő és Gyermekj óléti Központ v ezetője
Hatáľidő: a Képviselő-testület 2013. december havi első rendes ülése

felkéri a polgáľmestertaz alábbi okiratok a|áírásźra:

a.) a jelzőrendszeres hazi segítségnyujtás feladatellátásra vonatkoző a Szociális és
Gyermekvéde|mi Főigazgatősźryga| ktjtendő szerződés, ahatározat 1. pontja szeľint

b.) az ,,Oszirőzsď' Gondozó Szolgálat'' megszüntető okirata ahatározat 3. pontja sze-
rint, valamint aMagyar Allamkincstĺár esetleges hiánypótlási felszóIításának teljesítésére az.
zal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen hatátrozatta| nem lehet ellentétes és a megszĺintető
okiratot lényegi _ helyreigazítási kérdésnek nem minősülő - kérdésekben nem módosíthatja,

c.) a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ módosító okirata, va-
lamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a|apitó okirata a határozat 4. pontja
szerint, valamint a Magyar A||amkincstár esetleges hiánypótlási felszólításának teljesítésére
azza|,hog7ĺ ahiźtnypőtlrźts teljesítése jelen hatrĺrozatta|nem |ehet ellentétes és az alapító ok-
iratot lényegi_helyreigazítási kérdésnek nem minősülő _ kérdésekben nem módosíthatja.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 20 13. december 3 1.

felkéľi a polgármestert a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vonat-
kozásźtban a működési engedé|yezési eljarással kapcsolatos intézkedések megtételéľe, oly
módon, hogy 20|4. januáľ l-jével a költségvetési működési engedéllyel rendelkezzen.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 13. november 20.

felkéri a Polgármesteľt a pénzbeli és természetben nylljtott szociális ellátások, valamint a
személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátások helyi szabályairól37/2004. (WI.15.) ön-
konnányzati rendelet módosítását teľjessze elő a Képviselő-testiilet 2013. december havi
második ľendes ülésére.

Felelős: polgármester
Hatźridő: a Képviselő-testtilet 2013. december havi második rendes ülése

12.



13. a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ magasabb vezetőjének bérfej-
lesztése címén (2014. januźr 1-jétől havi bruttó 600,0 e Ft) azonkormányzatkövetkező évek
költségvetésének terhére taľtós kötelezettséget vállal, melynek költségvetési fedezetéül a
20|4. évtő| az önkormányzat sajźú bevételét jel<lli meg.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. január 01.

14. felkéri a polgármestert, hogy jelen hatarozatban foglaltakat a2014. évi költségvetés tervezé-
sc sorĺín vcgyc figyclcmbc

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|4. évi költségvetés tervezése

A döntés végľehajtásätvégző szeľvezetĺ egység: Humánszolgál|tatásiÜgyosĺály Humánkapcsolati
Iroda, Pénzügyi Üryosĺźiy, Jegy,zói Kabinet Személyügyi Iroda, Józsefuárosi Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ v ezetője,,,oszirőzsa,, Gondozó Szo|gźiat v ezetője.

Budapest, 2013. november 12.

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
aljegyzó

ŻÜ,ĺ3 il.;.: ; l
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az előterjesztés I. számú melléklete

MEGSZÜNTETo oKIRAT

A Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuáľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĹilete az źi|aĺĺ-
háztatźsről szóló 20||. évi CXCV. töľvény (a továbbiakban: Aht.) l1. $-ában, továbbá az
á|IaÍnhźEtartásľól szóló ttiľvény végrehajtásaľól szóló 368l20t1. CXII.3l.) Koľm. ľendelet 14.

$-ában foglaltak a|apjánaza|źhbi megsziintető okiratot adja ki:

1. A költségvetési szeľv:
Neve: ,,Oszírőzsď'Gondozó Szolgálat
Székhelye: 1089 Buđapest, orczy irt4t.
Telephelyeĺ: 1087 Buđapest, Kerepesitft29/a.

1081 Budapest, II. János Páůpźtpatér 17.

1084 Budapest, Víg u. 18.

1082 Budapest, Baross u. 109.

1 084 Budap est, Mátyás tér 4.

1089 Budapest, Delej u. 34.

1084 Budapest' Mátyás tér |2.

1082 Budapest, Kisstáció u. 11.

2. Megszĺintetésľől diintő szeľv neve' székhelye:
Megnevezése: Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuárosi Önkormányzat Képvise-

1ő-testĹilete
Székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.

3. A megszűnés módja:
Jogutóddal , az Äht.1 l. $ (2) bekezdése a|apjanegyesítés (beolvadás).

4. Jogutĺód kiiltségvetési szerv:

Neve: Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti K<izpont (ogelőd-
je: Józsefuarosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ)

Székhelye: 1081 Budapest,Népszíĺlhźzu.22.

5. A megszűntetés oka:
A feladatellátás kiizpontosítása következtébęn az intézmények beolvadással egyesítésre
keľülnek.

6. Ktĺzfeladatok jtivőbeni ellátása:
A megsziintetésre keľülő költségvetési szerv kĺjzfeladatait általános jogutódja a József-
viĺľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (jogelődje: Józsefuarosi Család-
segítő és Gyermekjóléti Kĺizpont) (székhely: 1081 Budapest, Népszínhaz u.22.) foga
ellátni.

7. A ktizfeladat jiivőbeni ellátásához szĺĺkséges ktiztulajdon meghatározásaz
A megszĺĺnő költségvetési szeľv feladatellátáshoz ľendelt ingatlanok, valamint a20I3.
decembeľ 3l. foľdulónappal készítet|vagyonleltaľban szereplő tngyi eszkcizök és im-
materiátis javakaz általanos jogutód Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjólé-
ti Központ részéte keľülnek źúadásta.
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8. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések:
A megszűnő költségvetési szeľv koza|ka|mazottainak jogviszonya nem szűnik meg. A
köza|ka|mazottak továbbfoglalkoztatása a jogutód költségvetési szervnél biaosított.

9, A kiitelezettségvállalás ľendje:
A megszűnő k<iltségvetési szerv kĺitelezettségvállalásanak utolsó napja: 2013. december
31.
A megszűnő költségvetési szerv 2013. decembeľ 15. napjától üres álláshelyet nem tölt-
het be.

10. A megszűnés ĺdőpontja:

2013. december 31.

Zárad'ék:

Az ,,Oszitőzsď' Gondoző Szo|gźiat megsziintető okiľatát a Budapest Főváľos VIII. keľĹilet
Józsefuiĺľosi onkormźnyzat Képviselő-testülete a ......l20I3. (XI.20.) számuhatározatáxa|
20 I 3 . december 3 l . napi hatźi|y aI |lagyta j őv á.

Budapest, 2013. november .....

Riman Edina
jegyző

dľ. Kocsis Máté
polgiíľmesteľ

12



az előterjesztés 2. szómú melléklete

JoZSEFvÁnosr CSALÁDsncÍľo És cyľnľĺEKJóLETI KoZPoNT
ALAPÍTó oKIRATÁT MóDoSÍľó oxrnĺr

Az a|apítő okirat 1. pontja _ A kiiltségvetési szeľv Neve: Jĺízsefuáľosi Családsegítő és
Gyermekjólétĺ Ktizpont - helyébe az a|á'ňbi sziiveg lép:

,, Neve : Józs efváros i Szociólis Szolgáltató é s Gyermekj óIéti Központ

R Óvidített neve : JSzSzGyK,'

Az a|apítő okiľat 1. pontja - A ktiltségvetési szerv telephelyei _ az alábbi sztiveggel egé.
szůil ki:
,,I089 Budapest, orczy út 41.

I087 Budapest, Kerepesi út 29/a'

I08I Budapest, II. János Pĺźl pápa tér 17.

1084 Budapest, Víg u. 18.

1082 Budapest, Baross u. 109.. 
1084 Budapest, Máýás tér 4,

1089 Budapest, Delej u. 34.

1084 Budapest, Mátyás tér ]2.

1082 Budapest, Kisstáció u. ] I.,,

Az a|apitő okiľat 2. pontja . A kiiltségvetésĺ szeľv létrehozásáľĺól rende|kező dtintés: -az
alábbÍ sziiveggel egészül ki:
,,Módosítóhatározatok:297/20II. (WI.07.),45]/20]]. (XI.03.),34/20]2. (II.02.)' ]05/20I2'
(III.22.)' 363/20]2. (X'18')' 303/2013. (WI.]7.) számú képviselő-testtileti határozat.',

Ä'r alapító okĺrat 3. pontja - A ktiltségvetési szeľv által ellátott, jogszabályban megha-
tározott kiizfeladata -sziivegrészből az a|ábbi sziiveg ttiľlésre kerül:

.. ,,az ,,Őszirózsa,' Gondozó Szolgálat (székhelye: 1089 Budapest, orczy út 4I.) és,,

Az a|apítő okiľat 3. pontja - A kiiltségvetésĺ szeľv által ellátott, jogszabályban megha.
tározott közfeladat^_az atábbi sztiveggel egészül ki:
,,A 86. $ (2) bekezdés d) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszol-
gáltatásokat és szociáIis szakosított ellótást lát el, továbbá az Szt. 65. s (]) bekezdésében

' meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtást önként váIlaltfeladatkźnt biztosítja.

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefvárosi onkarmányzat Képviselő-testületének
309/2006. 0/r.29.) számú határozata alapján határozatlan időre 2006' január 0]' napjátóI
megkÓtĺ;tt ellótási szerződés szerint a Budapest Fővóros II. lrerületi onkormónyzat kozigaz-
gatási területe, személyes gondoskodás lreretébe tartozó szociális alapellótás, nappali elló-
tás _ azon belul fogłatékos, illetve autista szeméIyek nappali ellátása biztosítdsa I ferőhely
tekintetében,

Budapest Főváros VIII. Irerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének
373/20] ]. (X.I5.) számú határozata alapján határozatlan időre 20] ]. október 0]. napjától
megkanu ellátósi szerződés szerint a Budapest Főváros IX, kerület Ferencvárosi onkor-
mányzat kÓzigazgatási tertjlete, személyes gondoskodós keretébe tartozó szociális alapelló-
tás, nappali ellátós _ azon belul fogłatékos, illene autista személyek nappali ellátósa bizto-
sítása 2 ferőhely tekintetében.''
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Az a|apítő okĺľat 4. pontja _ A kłiltségvetési szeľv alaptevékenysége _ az a|á.ňbĺ sztiveg.
gel egészül ki
Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése, rtivid leírása

,,8730]2 időslarúak átmeneti ellátása
8899]2 szenvedélybetegeknappali ellátása

889922 házi segítségnyújtĺźs

B8]0I ] idősek nappali ellĺJtása

8810]3 fogĺlatékossággal élők nappali ellátása

889923 jelzőrendszeres házi segí*égnyújtás
kihelvezett készĺjlékek száma 60 db

89044] rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442 foglalkaztatĺźst helyettesítő támogatásra jogosultak
ho s s zabb idő tar t amú kô zfo gl alla ztat ás a

890443 egłéb kÓzfoglalkoztatás,,

Aza|apítő okĺľat 7. pontja . A költségvetésĺ szeľv gazdálkodási besoľolása - szöveg.
részből az a|ábbi sziiveg ttirlésľe keľĺĺl:
I' ,,iszirózsa Gondozó SzolgáIat 1089 Bp. orczy út 41.

Értelmi FoglatélasokNapkÓzi otthona 1082 Budapest, Kisstáció u. ]].
,,Ciklámen', Idősek Kubja l08I Budapest, II, Jónos Pál pĺźpa tér ]7.
,,Víg otthon,' Idősek Klubja 1084 Budapest, Víg u. 18.

,,oszilaźk'' Idősek Klubja 1082 Budapest, Baross u. ]09.
,,Mátyás'' Klub 1084 Budapest, Máýás tér ]2.
,,Reménysugár', Idősek Klubja 1084 Budapest, Mátyás tér 4.

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

,,Ezüstfenyő'' Gondozóház 1087 Budapest, Kerepesi út 29/a.,,

Az a|apítő okĺľat 10. pontja - A ktiltségvetési szeľv feladatellátását szolgáló tinkoľ.
mányzativaryon . az a|ábbi sziiveggel egészül ki:
,,A Budapest VIII' kertilet ingatlan ľlyilvántartásban 35964 hrsz. alatt felvett 865 m2 alapte-
raletfelépítmértyes ingatlanból kivett 350 m2 elktłlanftett ingatlanrész, 1089 Budapest, Kő-
ris u. 35. szám alątt taláIható Gazdasági Szervezet telephelylrent használt.

A Budapest .VIII. keriłlet ingatlan nyilvántartásában 35960/,U5 és ,U6 hrsz' alatt felvett
30m2+]20m2+]3] m2 pince, osszesen 28] m2 alapteri)letíĺ, 1089 Budapest, orc4l t,it 4].
szám alatt talólható iroda telephelyként használt.

A Budapest ĺ/III. kerület inęatlan nyilvántartásában 38837/6 hrsz. alatt felvett 136 m2 alap-
tertiletű első épiłlet, I97 m, alapterĹiletű hĺźtsó épület, 2763 m, teleh ]087 Budapest, Kere-
pesi út 29/a. szám ąlatt található ,,Ezüstfenyő,, Gondozóház, Időskoľúak Á'tmeneti otthona
telephelyként használt 2 I ferőhellyel,
A Budapest I/Iil. kerület ingatlan nyilvántartósában 34757/0/A/45 hrsz' alatt felvett 227 m2
alapterület.ĺÍ, 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 17. szdm alatt talólható ,,Ciklámen''
Idősek klubja, Idősek Nappali Klubja telephelyként használt 60férőhellyel.

A Budapest ĺ/III, keriłlet ingatlan nyilvóntartásában 34930/0/A/34 hrsz. alatt felvex ]40 m2
alapterĹiletű, 1084 Budapest, Víg u. ]8. szám alatt talĺźlható ,,Víg otthon,' Idősek klubja,
Idő s ek Nappali Klubj a tel ephelyként has znált 6 0 fér őhellyel.
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A Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvántartásóban 358]2/0/A/1 és Á/2 hrsz. alatt felvett
126 m2_alapterületű, 1082 Budapest, Baross u' ]09. szóm alatt tatátható ,,Öszikék'' Idősek
klubja, Idősek Nappali Klubja telephelyként használt 60 ferőhellyel.
A Budapest VIII, keriłlet ingatlan nyilvántartásában 35t62/0/.4/55 hrsz. alattfelvett 2]4 m2

alapterületű, 1084 Budapest, Máýás tér 4. szám alatt talĺźlható ,,Reménysugár'' Idősek
klubja, Idősek Nappali Klubja telephelyként hasznóIt 60 ferőhellyel.
A 

^Budapest 
VIII. keriilet ingatlan nyilvántartásában 3876I/0/A/] hrsz. alatt felvett 215

m,+pince, ôsszesen 270 m, alapterületű, ]089 Budapest, Delej u. 34. szám alatt található
,,NapraforgĺJ,, Itlősek klubja ldősek Nuppuli Klubju telephelyként husznúlĺ 60 ftľőhellyel.
A Budapest VIII. lcertilet ingatlan nyilvántartásóban 35]46/0/A/5] hrsz. alatt felvett 70 m2

alapterületű, 1084 Budapest, Máýás tér ]2. szám alatt található ,,Mátyás', Klub, Szenve-
délybetegek Nappali Klubja telephelykent használt 50 férőhellyel,
A Budapest VIII. keriilet ingatlan nyilvántartásában 35582/A/0 hrsz. alattfelvett ]24,8 m2 +

7],72 m, pince, osszesen ]96,52 m, alapterületű, ]082 Budapest, Kisstáció ] I. szám alatt
tatótható Értelmi Fogłatékosok Napközi otthona tetephelyként használt 20Jérőhellyel.''

Záradék

A Józsefuáľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpont alapító okiľatát módosító okiľatát
Budapest Fővĺĺĺos VIII. kerület Józsefuaľosi Önkoľmanyzat Képviselő-testülete a

...../20|3 (xI.20.) szźlmtĺhatározatźrya|,20|4. januźn |.hatáI|ya|hagýajővá.

Budapest, 2013. november ...

Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgáľmester
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az előterjesztés 3. számú melléklet

ALAPÍTo oKIRAT
módosításokkal eg;rséges szeľkezetben

A Budapest Főváros VIII. KeľĹilet Józsefuiĺĺosi onkormźnyzatKépviselő-testiilete a Magya-
rország helyi önkormtnyzataiľól szóló f0ĺ|. évi CLX)O(IX. törvény 41. $ (6) bekezdése,
42. š 7. ponlja az á||amhánaľtásľól szőlő f0|1. évi CXCV. törvény, az áLlanhánaftásról
szóló tĺlrvény végľehajtásĺĺról szől'ő 368120||. (XII. 31.) Koľm. rendelet, a
szakfeladatrendről és az źilaĺnhazÍartási szakźryazati rendről sző|ő 56lf0l 1. CXII.3 1.) NGM
ľendelet, a szociális igazgatäsről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. törvény, asze-
mélyes gondoskodást nyújtó szociális iĺtézmények szakmai fe|adatairől és működésfü fel-
tételeiről szőIő |12000. (I.7.) SzCsM rendelet, a gyermekek védelméről és a gyámngyi igaz-
gatásľól sző|ő 1997. évi )oo(I. tĺiľvény, a személyes gondoskodást nffitó gyermekjóléti,
gyeľmekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mfü<jdésfü fel-
tételeiľől szőIő ślI998. (IV' 30.) NM rendelet a|apjan a Jőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató
és Gyermekjóléti K<ĺzpont a|apításárő| az alźtbbí a|apitő okiratot adja ki.

1. A ktiltségvetési szeľv:

Neve: Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti K<izpont

Rövidített neve: JSzSzGyK

Székhelye: 1 08 1 Budapest, Népszínhźa utca 22.

Telephelyei:

1089 Budapest, Kőris u. 35.

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

1086 Budapest, Magdolna u. 43. (raL<tźr)

1089 Budapest, Saľkány u. |4. fszt.I.

1083 Budapest, Illés u. 18. fszt. 8.

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

1089 Budapest, Kőris u.4laV9.

1089 Budapest, oľczy ttt 4|.
1 087 Budapest, Kerepe si ttt 29 I a.

1081 Budapest, II. János Pál-pápatér |?.

1084 Budapest, Víg u. 18'

1082 Budapest, Baross u. 109.

1084 Budapest, Mátýs tér 4.

1089 Budapest, Delej u.34.
1084 Budapest, Mátyás tét |2.

1082 Budapest, Kisstáció u. 11.

tÉlBr-progľam telephelyei :

1084 Budapest, Déľi Miksa u.3. fszt. 4.

1086 Budapest, Koszoľú u.4-6.
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l086 Budapest, Szeľdahelyi u. 5.

1086 Budapest, Bauer S. u. 9-1 1. fsztl.
1084 Budapest, József u. 57. fszt.2.
l084 Budapest, József u. 59. fszt. 4.

1081 Budapest, Vay Äaemu.4.I. em.22.

1081 Budapest, Vay ĺaemu. 6. fszt. 9.

1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 26.I. em.Zl.
l089 Budapest, Kőľis u.4lA. fszt. 1.

1089 Budapest, Kőris u. l l ' fszt. 13.

1082 Budapest, Kisfaludy u. 10-12. I. em. 18.

1086 Budapest,Lujzav 34. félemelet 16.

1086 Budapest, Dobozi u. 17. I. em. 20.

1089 Budapest, Dugonics u. l4. félemelet 1.

1089 Budapest, Dugonics u. 16. I. em. 17.

l089 Budapest, Kálvária u. 10/B. I. em. 18.

1 089 Budapest, Kálvaria u. 26. fsń.. 9.

1 086 Budapest, Magdolna u. 12. fszt. 2.

1086 Budapest, Magdolna u. 41. fszt. 4.

1083 Budapest, Tömő u.23ĺB. fszt. 6.

1083 Budapest, Tömő u. 56. fszt. |9.

1083 Budapest, Tömő u. 60. fszt.14.

Nyitva álló egyéb helyiség:

1086 Budapest, Magdolna u. 43. (népkonyha)

2. A költségvetési szelľ létrehozásáľĺól rende|kező diintés:

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmínyzat Képviselő-testĺi1etének99l20|I.
(III. 03 . ) számíl határozata.

Aza|apítźs éve:20I|.

Módosító hatźlrozatok:297/201'l. (V[.07.),45|/2011. cxl.03.)' 3412012. (II.02.)' |05120|2.
(III.22.),36312012. (X.18.)' 303120|3. (vII.l7.) szásÍlképviselő-testületi hatźrozat.

3. A kiiltségvetési szeľv által ellátott, jogszabályban meghatáľozottközfe|adataz

Józsefuĺĺros közigazgatási teľĹiletén

A Magyaroľszág helyi önkoľmiínyzatairő| sző|ó 2071. évi CLX)O(IX. tĺirvény (a továbbiak-
ban: Mötv) 23. $ (5) bekezdés 11. pontjában foglaltak szeľint köteles gondoskodni a szociźt-
lis alapellátásról.

A szociális igazgatźsről és a szociális ellátásokľól szóló 1'993. évi III. törvény (a továbbiak-
ban: Szt) 86. $ (1) bekezdés e) pontja szerinti személyes gondoskodást nyujtó szociális alap-
szo|gá|tatások- kĺilönös tekintettel családsegítés. A 86. $ (2) bekezdés d) pontja a|apjźn a
személyes gondoskodást nyujtó szociális alapszolgá|tatásokat és szociális szakosított ellátást
Iát ę|, továbbá az Sn. 65. $ (1) bekezdésében meghatźttozott je|zőrendszeres házi segítség-
nyúj tást önként v źilra|t feladatként bizto sítj a.
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A gyeľmekek védelméről és a gyámtigyi igazgatásról szóló 1997. évi )ooil. törvény (a to-
vábbiakban: Gyw) 94. $ (3) bekezdés d) pontja a|apján személyes gondoskodást nyujtó
gyermekjóléti alapellátasokat |át eI, valamint ĺinként vállalt feladatként kľízislakásokat miĺ-
ködtet.

Józsefuáros közieazgatási teľiiletén kívül

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuarosi Önkoľmrínyzat Képviselő-testĹiletének a
143ĺ20|2. (IV.19.) szźlműhatźlrozataa|apjźnhatźrozottidfue20t2. május 01. napjátóI2017.
ápľilis 30. napjáig megkötött ellátasi szerződés szerint a Belváros.Lipótvĺĺľos Budapest Fő-
viĺros V. keľtilet onkormányzat kozigazgatási teľülete, személyes gondoskodás keretébe
tartoző gyeľmekjóléti alapellátĺís, gyermekek átmeneti gondozása - azon beltil gyeľmekek
átmeneti otthona 1 férőhely tekintetében, valamint a szabad féľőhelyek terhére további V.
keľületi gyeľmek fogadása.

Budapest Fővĺĺros VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testiiletének a
36212012. Cx.18.) szttmű hatźtrozata a|apjźln hatáĺozott időre 20|2. november 01. napjától
2017 . október 3|. napjáíg megkötĺĺtt ellátási szerződés szerint a Budapest Fővaros VI. keľü-
|etTerézvźros onkormányzatkozigazgatási teriilete, személyes gondoskodás keľetébe taľto-
ző gyermekjóléti alapellátás, gyeľmekek átmeneti gondozása - azoÍL beltil gyeľmekek átme-
neti otthona 1 férőhely tekintetében, valamint aszabad férőhelyek terhére további VI. keľii-
leti gyeľmek fogadása.

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuarosi Önkoľmányzat Képviselő-testĹiletének
30912006. (vI.29.) számú határozata a|apján hatźrozat|an idóre 2006. januar 01. napjától
megk<itött ellátási szerzodés szerint a Budapest Fővaros II. kerĹileti onkoľmĺányzatkozigaz-
gatási teľĹilete, személyes gondoskodás keľetébe taľtoző szociális alape||átás, nappali ellátás
_ azon beliil fogyatékos illefue autista személyek nappali ellátása bińositása 1 feľőhely te-
kintetében.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Önkormányzat Képviselő-testtiletének
373ĺ20|l. (x.15.) szźlműhatźrozata a|apjánhatérozatlan időľe 2011. októbeľ 01. napjától
megkötĺitt ellátási szerzodés szerint a Budapest Főváľos IX. keľület Ferencviíľosi onkor-
mźnyzatközigazgatási teriilete, személyes gondoskodás keretébe taľtoző szociális a|ape|Iźr
tas, nappali ellátás _ azon belül fogyatékos illetve autista személyek nappali ellátása biĺosĹ
tása 2 férőhely tekintetében.

Az á||amhźztartásrőI szőIő 20|l. évi CXCV. ttirvény, az á|Ian:hánaftásľól szóló töľvény
végrehajtásáĺő| szőlő 3681201-1. CXII. 31.) Koľm. rendelet alapján a Jőzsefvérosi Egyesített
Bölcsődék (székhelye: 1083 Budapest, Szigetvrĺľi u. 1.) költségvetési szerv vonatkozásában
azirźnyítő szew áita|meghatźlrozott kĺirben apénnigyi, gazdasźryi feladatok ellátása.

4. A kłiltségvetési szeľv alaptevékenysége:

Alaptevékenységénekál'|aľľ'háztaÍtélsiszakágazatiszźmlaésmegnevezése:

889900

Szakfeladat szźnna
8730t2

879018

M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélktil

Szakfeladat megnevezése, rö'vid leíľása
időskoruak átmeneti ellátása

gyeľmekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
gyermekek átmeneti otthona 3-18 éves koru gyermekek
részére

egyéb szociális ellátás bentlakással
LELEK-Program

879039
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88101 1

881013

889201

889203

889204

889912

88992r

889922

889923

idősek nappali e||átása
fogyatékossággal élők nappali ellátása

gyeľmekj ó l éti szo|gá|tatás
gyeľmekj óléti ktizpont

utcai |akótelepi szociális munka

kapcsolattaľtási tigyelet

szenvedélybetegek nappali ellátása

szociális étkeztetés
népkonyha

hazi segítségnyujtás

j e|zőr endszeres hazi segítsé gnyúj tás
kihelyezett késztilékek szálĺna 60 db

889924 családsesítés''

89044I rtivid idJartamú ktizfoglal koztatás

890442 foglalkoztatást helyettesítő tźtmogatásra jogosultak
hosszabb időtartamú k<ĺzfoglalko ztatása

890443 egyébközfoglalkoztatás

5. A költségvetési szeľv illetékessége' mííködési kiiľe:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmĺíny zat kozigazgatási teľĹilete.

6. A ktiltségvetésĺ szeľv a|apítóÍ jogokka| felľuházott irányítő szeľvének megnevezése, szék-
helye:

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuiĺľosi onkoľmányzat Képviselő-testülete
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

7. A kiiltségvetési szerv gazdálkodási besoľolása:

A költségvetési szerv b esoro lás a gazdá|ko dási j o gköre a|apj án:

- tinállóan mfüĺjdő és gazdá|kodó kĺiltségvetési szeľv,
- önálló |étszźlm és béľgazdálkodó, teljes intézményi mfüĺidési és szakmai tevékeny-

ségét költségvetési keretén beltil látja el,
- a ktiltségvetési szerv vezetője gyakoľolja a költségvetése felett a kĺitelezettségĺźůla|á-

si és utalviínyozási jogkört.
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külĺin megállapodás alapjan a koltségvetési szerven belül működő gazdasági szerve-
zet el|áltja az a|tlbbi ĺinállóan műkĺidő ktiltségvetési szerv pénzügyi-gazdasźryi tevé-
kenységét.

Ktiltségvetési szeľv neve

Józsefuáľosi Egyesített Bĺjlcsődék

CÍme

1083 Budapest, Szigetvári u. 1.

1082 Budapest, Nagytemplom u. 1-3.
1087 Budapest,Százados út 1.

(Kerepesi út 33.)
1085 Budapest, Horánszky ll.2|.
1082 Budapest, Baľoss u. 103/a.
1082 Budapest, Baross u.I77.
1084 Budapest, Tolnai L. u. 19.

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

Y źi|a|ko zás i tevékenysé ge : nincs

8. A ktiltségvetési szerv vezetőjénekmegbizási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjéta Budapest Főváros VIII. keľiitet Józsefuarosi onkoľmányzat
Képviselő-testiilete nevezi ki, menti fel vagy megbízását visszavonja a köza|kalmazottak
jogállásáról szóló |992. évi x)oilIl. törvény, valamint a közalkalmazottakjogállásĺĺróI sző-
Iő |992. évi )oo(II. törvénynek a szociális, valamint a gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatbantĺiľténő végrehajtásátő|szőLő257ĺ2000. (xII.26.) Korm. rendelet szerint, azegyéb
munkáltatói jogokat a Képviselő-testĺilet, az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország
helyi ĺinkotmźnyzataiľól szóló 20||. évi CLX)O(IX. t<irvény 41. $ (7) bekezdése, 67. $ g)
pontja alapjáĺ a Polgáľmesteľ gyakoľolja

Akĺiltségvetésiszervgazdasźryivezetőjénekmegbízásirendje:

A költségvetési szeľv gazdaságí vezetójének kinevezése' vagy megbízása' felmentése, vagy
amegbízás visszavonása, dijazásźnak megállapításaa polgármesteľ hatáskörébetartozikaz
á|IalrlJnáztaÍtÁsľól szóló 201|. évi CXCV. töľvény 9. $ (6) bekezdése a|apjan. A gazdasźąi
vezetłĺ felett az egyéb munkáltatói jogokat a Jőzsefvétrosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermek-
j óléti Kĺizpont v ezetője gyakorolj a.

9. A kiiltségvetési szeľv foglalkoztatottjaiľa vonatkozó foglalkoztatási jogviszony.
ok megielölése:

- k<izalkalmazotti jogviszony, melyre 1992. évi X)oilII. töľvény, valamint aköza|ka|ma-
zottakjogállásáról szóló |992. évi X)oilI. töľvénynek a szociális, vďamint a gyeľmek-
jóléti és gyeľmekvédelmi áęazatban töľténő végľehajtasnő| szőIő 25712000. (xII.26.)
Koľm. ľendelet szerint'

- megbizźtsi jogviszony, melyľe a Polgĺĺľi töľvénykönyvľől szóló |959. évi IV. tĺiľvény ren-
delkezéseit kell alkalmazni.

10. A kiiltségvetési szeľv feladatellátását szolgáló iinkoľmányzativaryon:

A kĺiltségvetési szerv haszná|atába adott ingatlanvagyon az önkormĺányzati torzsvagyon ľé-
sze, korlátozottan forgalomképes, azt nem jogosult elidegeníteni, illetve haľmadik személy-



nek azon a tulajdonosi joggyakor|ő eIőzetes jóváhagyása nélkül báľmilyen jellegű jogot át-
engeđni.

A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezésrőI az önkoľmlányzatvagyonrendelete és az
egyéb vonatkozó j ogszabźtlyok rendelkeznek.

A kciltségvetési szerv rendelkezésére bocsátott vagyontárgyat a feladatai ellźttásához szfüsé-
ges méľtékben, tevékenységi körén belül egyéb módon hasznosíthatja. Tevékenységi kĺjľén
kíwl eső hasznosítashoz az alapítő hozzájaru|ása szfüséges. Immateľiális vagyon, tárgyi
eszközök: a költségvetési szerv vagyonleltźrában felsorolt, és a szervezet mríktjdését szolgá-
ló ingó vagyontargyak.

AhasznáIatbaadottvagyontaľgyak(ingat1anok):

A Budapest VIII. keriilet ingatlan nyilvántartásban 34679l0l1J21 hĺsz. alatt felvett 223 m2
alapterületú, 1081 Budapest, Népszínház u. 22. fe.6. széľĺn a\att ta|á|ható iroda székhelyként
haszná|t.

A Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvántartásban 34679l0lN4hrsz. a\att felvett |83 m2
alapterületrĺ, 108l Budapest, Népszínház u.22. fsz.4. szám a|attta|á|ható iroda székhelyként
használt.

A Budapest VIII. keľĹilet ingatlan nyilvrĺntaľtásban 35964hĺsz, a\att felvett 865 m2 alapterü-
let felépítményes ingatlanból kivett |45 m2 elkülönített ingatlanľész, |089 Budapest, Kőris
u. 3 5. szám a|att ta|á|hatő Gyeľmekj óléti Központ telephelyként használt.

A Budapest VIII. keľĹilet ingatlan nyilvántartásban 35964lltsz. a|att felvett 865 m2 alapteľü-
let felépítményes ingatlanból kivett 350 m2 elkülĺinített ingatlanľész, |089 Budapest, Kőris
u.35.száma|aÍtta|á|hatőGazdaságiSzervezettelephelykénthasznźlt.

A Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvrĺntaľtásban 36535/0lN7 hltsz. alatt felvett 2II m2
alapterĹilettĺ, 1088 Budapest, Szentkiľályi u. 15. t.4. szźm a|att talá|ható Gyeľmekek Atme-
neti otthona telephelyként használt legfeljebb 12 férőhellyel.

A Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvántaľtásban 35444l0lN3 hľsz. alatt felvett 35 m2
alapteľülettĺ, 1086 Budapest, Magdolna u. 43. szźlm alatt ta|á|hatő Népkonyha nyiwa źi|ő
egyébhelyiségkénthasznáItlegfeljebb320adagszĺámmal.

A Budapest VIII. keriilet ingatlan nyilvántanásban 3544410lN3 hľsz. alatt felvętt atársashźz
közĺis fulajdonát képező XIV. számon nyilviĺntartott 8,1 m2 a\apteruletii helyiség, 1086 Bu-
dapest, Magdolna v 43. szźlmalatttalálható Népkonyha raktár telephelykénthaszná|t.

A Budapest VIII. keľület ingatlan nyilvantaľtásban 35989l0lV3 łlĺsz. alatt felvett 34 m2
ďaptertiletíi, 1089 Budapest, Saľkĺíny u. 14. fsz. I, szźtm a|att ta|á|hatő Kĺízislakás telep-
helyként haszná|t legfeljebb 4 ferőhellyel.

A Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvántaľtásban 36097l0l1J8 hľsz. alatt felvett 23 m2
alapteľĺiletiĺ, 1083 Budapest, Illés u. 18. fsz. 8. szĺím a|attta|á|hatő Kľízislakás telephelyként
haszĺlźůt legfelj ebb 4 feľőhellyel.

A Budapest VIII. keriilet ingatlan nyilvlíntaľtásban 35450hrsz. alatt felvett 8I9 Ín2 alapteľĹi-
let ingatlanból kivett 30,7 Ín2 ingatlanľész, |086 Budapest, Kaľácsony S. u. 22. |.22. szálm
a|atttaléůható Krízislakás telephelykénthasznált legfeljebb 4 férőhellyel.
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A Budapest VIII. keľület ingatlan nyilviíntaľtásban 35874hrsz. alatt felvett 554 m2 alapteľü-
let ingatlanból kivett 30,3 m2 ingatlanrész,1089 Budapest, Kőľis u.4lA. I.9. szźtm a|attta-
lálható Kľízislakás telephelyként használt legfelj ebb 4 ferőhellyel.

A Budapest VIII. keľület insatlan nvilvántaľtásábaĺ 35960lN5 és N6 hrsz. a|att felvett
gomf+lżorł+l3l m2 pince,issz"."n 281 m2 alapteľületiĺ, 1089 Budapest, orczy iLt 4I.
szátma|attta|á|hatőirodatelephelykénthasznáIt.

A Budapest VIII. keľület ingatlan nyi|vántartźlsában 3883716 |lĺsz. alatt felvett |36 ĺĺł alap-
teľületű első épület, Ig7 tł alapteľiilehi hátsó éptilet,2763 *2 t.l"k, 1087 Budapest, Kere-
pesi út 29la. szćtm a|att talźihatő ,,Enjstfenyő'' Gondozőház' Időskoruak Átmeneti otthona
telephelyként használt 21 férőhellyel.

A Budapest VIII. keľület ingatlan nyilvántaĺtásában 34757lolN45 hľsz. alatt felvett 2z7 Íł
alapteriiletiĺ, 1081 Budapest, II. Jrĺnos PáI pápatér |7. szán a|att ta|á|hatő,,Cikliímen'' Idő-
sek klubja, Idősek Nappali Klubja telephelyként hasznźůt 60 férőhellyel.

A Buđapest VIII. keriilet ingatlan nyilvántaľtásában34g3)l)lN34 hrsz. alatt felvett 14O |ł
alapterülehĺ, 1084 Budapest, Víg u. 18. szám alattta|áIható ,,Víg otthoď'Idősek klubja, Idő-
sek Nappali Klubj a telephelyként haszná|t 60 férőhellyel.

A Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvántaľtásában 35812l0lN| és N2|ltsz. a|att felvett
|26 fiŕ alapteľĹiletű, IO82 Budapest, Baross u. 109. szźtm a|att talá|hatő ,,OszikéW' Idősek
klubja, Idősek Nappali Klubja telephelyként haszná|t 60 férőhellyel.

A Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvántaĺtásában 3516210lN55 hĺsz. alatt felvett 2t4 Íŕ
alapterületíi, 1084 Budapest, Mátyás tét 4. szźlm a|attta|źiható ,,Reménysugáť' Idősek klub-
ja, Idősek Nappali Klubja telephelyként használt 60 ferőhellyel.

A.Budapest VIII. kerület 
^ingatlan 

nyilvĺĺntaltásában 3876Il0lN1 hĺsz. a|att felvett 2I5
p'tpince, összesen 270 m" alapteľülettĺ, 1089 Budapest, Delej u. 34. szźlm a|att ta|źúhatő

,,Napraforgó'' Idősek klubja Idősek Nappali Klubja telephelyként használt 60 feľőhellyel.

A Budapest VI[. keriilet ingatlan nyilvĺíntaľtásźban 35|46l0lN51 hľsz. alatt felvett 70 fił
alapteľĹiletiĺ, 1084 Budapest, Mátyás tér 12. szźtm alatt ta|áIhatő ,,Mátyźts,, Klub, Szenve-
đélybetegek Nappali Klubja telephelyként haszná|t 50 ferőhellyel.

A Budapest VIII. keriilet ingatlan ryilvlíntaľtásábaĺ35582lN0 |,tsz. a|attfelvett 124,8 rlŕ +
7|'72 rŕ pince, összesen 196,52 nŕ alapteľĹiletű, 1082 Budapest, Kisstáció |l. szźlm a|att
talá|hatő Énehi Fogyatékosok Napközi otthona telephelykéĺthasznźůt2O ferőhellyel.

A Budapest VIII. keľület ingatlan-nyilvantartásban 34924l0lV24 hrsz. alatt felvett |56 m2

alapteľülehĺ, |082 Budapest, Déri Miksa u. 3. fszt. 4. a|att tal'źlhatő iroda, tigyfélszolgálati
fęladatokat e||átő LELEK-P ont.

A Budapest VIII. keľület ingatlan-nyilvantaľtásban35282tlĺsz. alatt felvett 2|27 m2 alapte-
rĹilettĺ, 1086 Budapest, Koszoľú l. 4-6. a|attta|á|hatő LELEKHźEI. telephelykénthasznáIt
20 féľőhellyel.

A Budapest VIII. keľiilet ingatlan-nyilvrĺntaľtásban 35325 hĺsz. alattfelvett 386 m2 alapterĹi-
letÍi' 1086 Budapest, Szerdahelyi u. 5. a|attta|źt|ható Családos Kcjzösségi Szállás telephely-
ként haszn á|t | 4 féľőhellvel.
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A Budapest VIIL kerĹilet ingatlan-nyilvantartásbaĺ 35I28l0lN0 llĺsz. alatt felvett 34 m2

alapteľülehĺ, 1086 Budapest, Bauer S. u. 9.1 |. fszt.1.a|atttalá|hatő lakás, I.Érgr szźů|źs.

A Budapest VIII. kerĹilet ingatlan-nyilvrĺntartásban35154 hĺsz. alatt felvett 24,,7 m2 alapterü-
lettĺ, 1084 Budapest, József u. 57. fszt.2. a|atttalá|hatő lakás, rÉlpr szá||ás.

A Budapest VIII. keľület ingatlan-nyilvlíntaľtásban 35l53l0lN0 hrsz. alatt felvett 30,5 m,
alapteľĹiletű,lO84 Budapest, József u. 59. fsń. 4. a|attta|á|hatő lakás, rÉrBr szá|Iás.

A Budapest VIII. keľület ingatlan-nyilvántaľtásban 34761/0/N0 hrsz. alatt felvett 26 m2

alapterületű 1081 Budapest, vay Ádlĺm u. 4. I. em.22. a|attta|á|ható lakás, rÉrpr szá||ás.

A Budapest VIII. keľiĺlet ingatlan-nyilvántartásbarl 34762/0/N0 hrsz. alatt felvett 25 m2

alapteľüleĺĺ, 1081 Budapest, vay adrĺm u. 6. fszt. 9. a|attta|źihatő lakás, LÉLEK szźů|ás.

A Budapest VIII. kerület ingatlan-nyilvántartásban 35082l0ĺN0 hrsz. alatt felvett 27 m2

alapteľülehĺ, 1084 Budapest, Nagyfuvarosu.26.I. em. 2!. a|attta|á|hatő lakás, LELEKszá|.
lás.

A Budapest VIII. keľĹilet ingatlan-nyilvantaľtasban 35874l0lV0 hĺsz. alatt felvett 25 m2

alapteľĹilettĺ, l089 Budapest, VIII. Kőľis u. 4lA. fszt. I. a\attta|á|ható lakás, rÉrpr szá||źĺs.

A Budapest VIII. keľület ingatlan-nyilvrĺntartásban 3607|l0lN0 hrsz. alatt felvett 25 m2

alapterületű, 1089 Budapest, VIII. Kőris u. l l. fszt. 13. a|atttalá|ható lakás, LÉLEK szá|Iás.

A Budapest VIII. kęľt.ilet ingatlan.nyilvántaľtásban 35609l0lV0 hrsz. alatt felvett 27 m2
alapterületrĺ, |082 Budapest, Kisfaludy u. 10-12. I. em. 18. alatt taláIhatő lakás, rÉrpr
szźilás.

A Budapest VIII. keľület ingatlan-nyilvántaľtásban 35430l0l1J0 hrsz. alatt felvett 24 m2

alapterĹiletű, l086 Budapest, Lujzau. 34. félemelet |6. alatttalá|hatő lakás, rÉrBr szá||ás.

A Buđapest VIIL kerület ingatlan-nyilvantaľtásban 35377l0lN0 hrsz. alatt felvett 23,5 m2

alapteľületú' 1086 Budapest, Dobozi u. 17.I. em. 20. a|attta|źihatő lakás, rÉrBr szá||ás.

A Budapest VIII. kerület ingatlan-nyilvantaľtasban 36057l0/N0 hĺsz. alatt felvett 24 m2

alapterületű, 1089 Budapest, Dugonics u. 14. felemelet 1. alatt ta|á|ható lakás, IÉLEK szál-
lás.

A Budapest VIII. keľtilet ingatlan-nyilvantaľtásban 36056l0lN0llĺsz. alatt felvett 24,7 17Ý

alapteľiiletíi, 1089 Budapest, Dugonics u. l6. I. em. |7. a|attta|áIhatő lakás, rÉrpr szźi|ás.

A Budapest VIII. kerĺilet ingatlan-nyilvántaľtásban 35889/0lN0 hrsz. alatt felvętt 23 m2

alapterĹiletű, 1089 Budapest, Kźiváťrau. 10/B. I. em. 18. alatt talá|hatő lakás, LÉLEKszá|-
lás.

A Buđapest VI[. keľĹilet ingatlan-nyilvrĺntartásban 36062/0lN0ttsz. alatt felvett 24,5 m2

alapterülehĺ, 1089 Budapest, KáIváťrau.26. fszt.9. a|attta|źůható lakás, rÉrBr szźi|ás.

A Budapest VIII. kerĹilet ingatlan-nyilvríntaľtĺísban 35292l0lV0 Llĺsz. alatt felvett 33 m2

alapteľületű, 1086 Budapest, Magdolna u.12. fszt,2. alattta|á|ható lakás, rÉrBr szźl|źs.

A Budapest VIII. keľĹilet ingatlan-nyilvantartásbarl 35445l0lV0 hltsz. alatt felvett 26 m2

alapteľülehĺ, 1086 Budapest, Magdolna u. 41. fszt.4. a|atttalá|ható lakás, LÉLEK szá||ás.
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A Budapest VIII. kerület ingatlan-nyilvántartásban 36|9310lN0 hrsz. alatt felvett f5,5 m2

alapterĹiletű 1083 Budapest, Tömő u.23lB. fszt. 6. a|attta|á|hato lakás, rÉrBr szźilás.

A Budapest VIII. kerület ingatlan-nyilvantartásbarl361,09l0lN0 hrsz. alatt felvett 24,7 m2

alapterüĺefii 1083 Budapest, Ttlmő u. 56. fszt.19. alattta|á|hatő lakás, rÉrpr szái!ás.

A Budapest VIII. kerület ingatlan-nyilvantaľtásban 36107l0lN0lltsz. alatt felvett f4,7 m2

alapteľĹilettĺ 1083 Buclapest, Tömő tl. 60. fsń,14' alatt találhat.ó lakás, ĺ.Éĺ,nx szá||ás.

t1. A ktiltségvetési szerv képvĺselete:

A kö ltsé gveté s i szerv v ezetoj e, val amint az źt|ta|a me gbízott do l gozó.

12. A kiiltségvetési szerv kiizvetlen jogelődjének megnevezése, székhelye:
o Józsefuáľosi Családsegítő Szo|gáLat- 1081 Budapest, Népszínház lúca22.
. Józsefuaľosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti otthona _ 1089 Buda-

pest, Kőris u. 35.
o Józsefulĺľosi Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala _ 1089 Budapest, Kőris u.

35.

Zá'ľadék

A Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti K<ĺzpont a|apítő okiratát a Budapest
Főváros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkoľmanyzat Képviselő-testülete a........l20I3.
CXI. 2 0. ) szźtmű határ ozatźx a| 20 I 4 . j anuaľ 1 . napi hatáilly a| hagýa j őv á.

Budapest, 2013. november ......

Rimĺín Edina
jegyző

dľ. Kocsis Máté
polgármester
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