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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testĺilet e szímára

Tiszte|t Képviselő.testĺilet!

I. Tényállás és a döntés tatalmának ľészletes ismertetése

Az orszáęgyűlés 2015. július 06. napján megfárgya|ta és elfogadta az egyes szociális és gyermekvé-
delmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. töľvéný, mely módosította a család-

segítés és a gyermekjóléti szo|gtitatás működtetésére vonatkoző szabźńyokat. Az elfogadott t<iľvény

értelmében a családsegítés és a gyermekjó|éti szolgáłItatás integráltan egy szer\Iezeti és szakmai egy-
ségben működhet csak tovább 2016. január 0t. napjától, telepiilési szinten a család. és ryermekjóléti
szol'gáiat'jźtási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében.

Feĺtivéůtozásoknak való megfele|és érdekében a kerületi feladat ellátás módja, szervezeti keretei fe-

lü|vizsgálata megtörtént.

A Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzat a Jőzsęfvárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Köz-
pont keretében jelenleg is integráltan biztosítjaa családsegítés sm|gźůtatźtst és a gyermekjóléti központ
jogszabźiy szeľint meg]latározott feladatait, ezért új intézmény létrehoąĺsa.łpn.i-n.d9kolt, ellenben a
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E|őteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester, Sántha Péterné alpolgármester

A képvi se |ő-testtileti ülés időpontj a: 20 | 5 . november 0 5. ..s2. napirend

Tárgy Javaslat Józsefuáľosĺ Szociális Szolgáltató és GyermekjólétÍ Kiizponttal kapcsolatos
d ö ntések mełhozata|ár a

A napirendet nyílt ülésen kell ĺáľgyalni, ahatźrozat elfogadásához minősített szavazat1öbbség szük-
séges.
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YárosgazdáIkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság vé|eményezi X
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi X

Hatér ozati jav as|at a bizoIĺság szźtmfu a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Emberi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|óterjesztés megtárgyalását.
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f0|6. januátr 1. napjától hatályos jogszabá|yi előírások teljesülése érdekében szervezeti átalakításľa
van szükség, ami a JSzSzGyK-n belül jelenleg külĺjn szakmai egységként működo Családsegítő Koz-
pont, valamint a GyermekjóIéti Központ egy szakmai egységben való egyesítését jelenti.

A fentiekben meghatározottak szükségessé teszik a JSzSzGyK alapító okiratának módosítását, mivel a
Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ te|ephelyének _ a Józsefuárosi Szociális
Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont - Gyeľmekjóléti Kö'zpont - megnevezése megváltoztatásrake.
ĺlJ,|, az új név Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ - Család- és Gyermekjóléti
Központ lesz. A JSzSzGyK a|apítő okiratának módosíto okirata, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat ahatározat 1-2. számű melléklete.

II. A beteľjesztés indoka
A települési önkormányzatoknak 2015. november 30. napjáig kell dönteniük a családsegítés, illetve a
gyermekjóléti szo|gá|tatási feladatellátĺás új rendelkezéseknek megfelelő biztosításának módjáról és

ezen időpontig kérelmezniiik kell aszolgáitatői nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását.

m. A diintés célja' pénzĺĺgyi hatása
A döntés célja a hatályos jogszabźńyi változásoknak való megfelelés érdekében a JSzSzGyK feladatel-
láĺásának felülvizsgálata, valamint az a|apítő okiľatának módosítísa. A működés feltételeinek rész|et-
szabźt|yai még nem ismeľtek, ezérl' a szakmai egységek egyesítésével összefiiggő személyi-, tárgyi-,
gazdasági döntést igénylő kérdések azi$ szabá|yokat taľtalmaző végrehajtási rendeletek hatlályba lépé-
sét követően keľiilhetnek meghatźrozásľa.
Az egyesitéssel kapcsolatos döntés meghozata|a, az a|apitő okirat módosítása pénziigyi fedezetet nem
igényel.

Iv. Jogszabályiköľnyezet
A Magyarorszĺg helyi önkormźnyzataiľól szóló 20II. évi cLXXxx. törvény 23. $ (5) bekezdés 1la.
pontjában foglaltak szerint a kerületi <inkormányzatfe|adata különösęn a szociális szolgáltatasok és

ellátasok.
A szociális ígazgatásrő| és szociális ellátásokról szo|ő 1993. évi III. töľvény (továbbiakban: Szt.) 86. $
(2) bekezdés a) pontja szerint az a települési önkormányzat, amelynek területén kétezer főnél t<ibb

állandó lakos él kdteles biĺosítani családsegítést.
A gyermekek védelméről és a ryámligyi igazgatásról szóló |997. évi xxxl. töľvény (továbbiakban

Gyvt.) 94. $ (3) bekezdés d) pontja szerint az a teleptilési önkormányzat, fővárosban kerületi önkor-
mányzat, amelynek terÍiletén negyvenezernél több ál|andó lakos él ryermekjóléti központot köteles
működtetni.
Az Szt. és a Gyvt. 2016. jaruár 01. napjától hatályos ľendelkezései az a|źhbiak:
Az Szt.64.$ (6) bekezdése szerint a családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szo|gźútatő _ a
család- és gyeľmekj ő|éti szo|gźtlat - keretében működtethető. A család- és gyeľmekjóléti szolgálat
e||źtjaa családsegítés, valamint a Gyvt. _ ben a meghatźttozott ryeľmekjóléti szolgáItatrási feladatokat.
A Gyvt. 40. $ (1) bekezdése szerint gyeľmekjóléti szo|gä|tatás a családsegítéssel egy szo|gźútato _ a
család. és gyermekjóléti szolgálat- keretében működtethető. A gyeľmekjóléti szo|gźůat e|lźtja a gyer-

mekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint az Szt-ben a meghatározott családsegítés feladatait. A
hivatkozott j ogszabźiy 94. s (4) bekezdése értelmében a fővárosban a fővárosi kertileti önkormányzat
és a megyei jogú város |akosságszámtól fi'iggetlenül köteles gyermekjóléti központot működtetni.

A Gyvt. 174. $ (5) bekezdése szerint a települési önkoľmányzat20|5. novęmbeľ 30-źig dönt a család-
segítes, illetve a gyermekjóIéti szolgáltatási feladatok ellátrásának a2016.január l.jétől hatályos ren.
delkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról.

Kéťükaza|źtbbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő.testület úgy dont, hogy

l. a ryermekek védelméľől és agyźmugyiigazgatásrő|szó|ó |997. évi XXXI. töľvény l74. $ (5)

bekezdésében foglaltak a|apján f076. január 01. napjától a családsegítés szolgáltatást és a gyermek-
jóléti központ szo|gá|tatźtst továbbra is a saját fenntaľtású Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és

Gyermekjóléti Központ á|tal', azon beliil egy szakmai egység a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és

Gyermekjóléti Központ _ Család- és Gyeľmekjóléti Központja keretében biĺosítja.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. november 05.



f . jőváhagyja a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyennekjóléti Központ módosító okiratát és a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt a|apitő okiratát a hatźlrozat |-2. számű mellékletében
foglalt taľtalommal, 2016. januáľ 01' napi hatźiyba lépéssel.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. november 05.

3. felhatalmazza a polgármesteĺt ,a határozat f . pontja szerinti dokumentumok a|éirźsźlra, az a|apítő
okiľat tekintetében aMagyar Allamkincstáľ esetleges hiánypótlási felszólításának teljesítésére az-
za|' hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozattal nem lehet ellentétes és az a|apítő okiratokat |é-

nyegi - he|yreigazitási kérdésnek nem minősülő _ kérdésekben nem módosÍthatja.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. novembeľ 05.

4. felkéri a polgármestert, hogy a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szer-
vezeti és miiködési szabźiyzatát, valamint szakmai programját terjessze be a Képviselő-testiilet
2016. január havi első rendes ülésére.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a Képviselő-testiilet 2016. januátr havi első rendes ülése

5. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ _ Család- és Gyeľmetióléti
Központja telephely szolgáltatói nyl|vźntartźlsba történő bejegyzés módosíĺása iránti kérelem be-
nyujtásáról.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. november 30.

A diintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Humánszolgá|tatásiTJgyosztá|y Humánkapcsolati
Iroda, Józsefuárosi Szociális Szo|gáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője.

Budapest, 2015. októbeľ 28.
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Péternę

alpolgáľmester

Tclrvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

,łu*ffiWv f^"Äé
a|jegyző



1. számű mel|éklet

okiľat szźtma: M...... . (XL05.)

Módosító okiľat

A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2015. július 22' napjétn kiadott a Bu-
dapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő testülete |83l20I5. (VI.25.) számú hatźrozatával elfoga.
dott alapító okiraüát az á||amháztartásrő| sző|ő 201L. évi CXCV. tiirvény 8/A. $-a alapján a követ-
kezők szerint módosítom:

1. Az a|apítő okĺľat 1.1.2 pontja - Józsefváľosi Szociálĺs Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Ktiz-
pont _ Gyeľmekjóléti Kiizpont he|yébe a Józsefuáľosi Szocĺális Szolgáltató és Gyeľmek.
jóléti Központ_ Csa|ád- és Gyermekjó|éti Központ sziiveg |ép.

2. Aza|apítő okiľat záró ľendelkezése helyébe a következő ľendelkezés lép:

Jelen alapító okiratot 20|6. januźr 0l. napjától kellalka|mazni, ezze| egyidejűleg a költségvetési szerv
20l5' július 22.napjźnkę|t, A183/2015. (VI.25.) okiratszáműa|apitő okiratot visszavonom.

Budapest,20l5.

P.H.

Danada- Rimán Edina
jegyzó

tartós távollétében
dr. Mészár Erika

a|jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester



2' számú me||éklet

okirat száma: A........... (K.05.)

Alapító okiľat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az ái|amhántartásľól szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. $-a a|apján a JónseÍvátosi Szociális
Szolgáltató és Gyeľmekjó|éti Központ alapító okiľatát a kiivetkezők szeľint adom kĺ:

1. A köItségvetési szeľv
megnevezése, székhelye' telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. székhelye: l08l Budapest, Népszínház u. 2f.

z
'llÝ]

telephelv mepnevezése telenhelv címe

I

rózsefvdrosi Szocidlis Szolgltltató és Gyer-
mekjóIéti Kiizpont _ Csaldd- és Gyermekjó-
léti Köz.oont

l089 Budapest, Kőľis u. 35.

2
Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyer-
mekjóléti Központ - Gyermekek Atmeneti
Otthona

l088 Budapest, Szentkirályi u. l5.I. em.

a
J 1086 Budapest. Maedolna u. 43. fszt. 3.

4 1086 Budapest. Masdolnau.43. fszt. XIV.

5 l089 Budapest. Sráľkány u. 14. fszt. I

6 1083 Budaoest.Illés u. 18. fszt. 8

7 1086 Budaoest. Karácsonv S. u. 22.1.2f.

I 1089 Budaoest. Kőris u.4la.I.9.

9
JSzSzGyK-Házi segítségnyujüás és Szociális
étkeztetés

1089 Budapest, orcry út 41

10 Ezüstfenvő Gondozóhaz I 087 Budaoest. Kereoesi ttt f9 I a.

l1 Ciklámen ldősek Klubia l08l Budapest. II. János Pál pźtpatér 17.

Tf Víe otthon Idősek Klubia 1084 Budapest. Víe u. l8.

13 oszikék Idősek Klubia 1082 Budapest. Baross u. 109.

t4 Reménvsusár Idősek Klubia 1084 Budapest. Mátvás tér 4.

15 Naoraforsó ldősek Klubia 1089 Budapest. Delei u. 34.

t6 Mátvás Klub 1084 Budapest. Mátyás tér |2.

1"1 Eľtelmi Fosvatékosok Napközi Otthona l082 Budapest. Kisstació u. l l

t8 l084 Budapest' Déri Miksa u. 3. fszt. 4.

I9 l086 Budaoest. Koszorú u' 4.6.

20 1086 Budaoest. Szerdahelvi u. 5.

21 1 086 Budaoest. Bauer S. u. 9- I 1 . fszt. 1

22 1084 Budaoest" József u. 57, fszt.2.

f3 1084 Budapest. Józsefu. 59. fszt.4.

f4 l081 Budapest' Vay Adám u.4.1.22.



f5 l081 Budapest. Vav Adám u. 6. fszt.9.

26 1084 Budapest. Nasyfuvaros u. 26.1.21

2'7 1089 Budapest' Kőris u' 4/A. fszt. I

28 l089 Budaoest. Kőris u. l l. fszt. 13.

29 1082 Budapest. Kisfaludv u. 10-12.1.18.

30 1086 Budapest. Luiza u. 34. fe.16.

31 1086 Budapcst, Dobozi u. 17.1.f0.

32 1089 Budaoest. Dusonics u. 14. fe.l

JJ 1089 Budaoest. Dusonics u. 16.1.17.

34 1089 Budapest. Kálvária u. 10/B.1.18.

35 1 089 Budapest. Kálvária u. 26. fszt.9.

36 108ó Budapest' Masdolnau. 12. fszt.2.

37 1086 Budaoest. Masdolna u. 41. fszt.4.

38 1 083 Budapest" Tömő u. 23 /B.fszt..6.

39 1083 Budapest. Tömő u. 56. fszt.19.

40 l083 Budapest. Tömő u. 60. fszt.l4.

4I l08l Budapest. II. János Pál pápatér 4.

42 l083 Budapest. Losonci tér l

43 1084 Budapest' Német u. 14.

44 l089 Budapest' Vaida Péter u. 25-31

45 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8.

46 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-l5.

47 1084 Budapest, Tolnai Laios u. 11-15.

2. A ktiltségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefĺiggő ľende|kezések

i szervének

3. A költségvetési szeľv iľányítása' felĺigyelete

3.1' A költségvetési szerv irźnyítőszervének/felügyeleti szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-
testülete

3 '|.2. székhe|ye: 1082 Budapest, Baross u. 63.67.
6

2.I, A koltségvetési szeľv alapítasának dátuma: 201 1. május 01.
2.2. A szerv

megnevezese székhelye

I Józsefuĺárosi Családsesítő Szolsálat l 08 l Budaoest. Néoszínhźz utca 22'

f Józsefuárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyer-
mekek Átmeneti otthona

l089 Budapest, Kőľis u' 35.

-J Józsefuárosi Szociális Intézménvek Gazda-
sási Hivatala

1089 Budapest, Kőľis u. 35.

4 O szir őzsa Gondozó Szo l sálat 1089 Budapest, Orczy rit 41.

5 Józsefuáľosi lntézménvmíĺködtető Központ l082 Budaoest. Baľoss u. 84.



4.r.

4. A ktĺltségvetési szeľv tevékenysége

A költségvetési szerv kĺjzfeladata:

Józsefuáros közigazgatási területén

A Magyaľország helyi önkormányzatairól sző|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv) 23. $ (5) bekezdés l1. pontjában foglaltak szerint köteles gondoskodni a szociális alapellá-
tásról.

A szociális igazgatásrő| és a szociális elláLásokľól szóló 1993. évi tII. törvény (a továbbiakban: Szt)
86. $ (1) bekezdés e) pontja szeľinti személyes gondoskodást nýjtó szociális alapszo|gáltatások-
külonĺjs tekintettel családsegítés. A 86. $ (2) bekezdés d) pontja a|apján a személyes gondoskodást
nýjtó szociális alapszolgáltatasokat és szociális szakosított ellátást |źft e|, továbbá az Szt 65. $ (l)
bekezdésében meghatározottje|zőrendszeres hazi segítségnyujtást önként vállalt feladatként bizto.
sítja.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatźtsról szóló 1997 . évi XXXI. tĺirvény (a továbbiak-
ban: Gyw) 94. $ (3) bekezdés d) pontja a|apján személyes gondoskodást nýjtó gyermekjóléti alap-
ellátásokat lát eI, valamint önként vállalt feladatként krízislakásokat működtet.

Józsefuáros közigazgatási területén kívi.il

Budapest Fővaros VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĹiletének a 143/2012.
(IV. l9.) számú hatźnozata alapján határozott idore f0I2. május 0l . napjától f0|7 . źryri|is 30. napjá-
ig megkötött ellátási szerződés szeľint a Belváros-Lipótvĺáros Budapest Főváros V. kerii|et onkor-
mányzatközigazgatźtsi területe, személyes gondoskodás keretébe tartoző gyeľmekjóléti alapellátás,
gyermekek átmeneti gondozása . azon belül gyermekek átmeneti otthona 1 férőhely tekintetében,
valamint a szabad férőhelyek terhére további V. kerületi gyeľmek fogadása.

Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének a 36fl20|f.
(X. 1 8.) szźtmű határozata a|apján hatźrozott idóre 20|2. november 0l . napjától 2017. október 3 l .

napjáig megkötött ellátáSi szerződés szerint a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros onkoľ-
mányzatközigazgatási területe, személyes gondoskodás keľetébe tartoző gyermekjóléti alapellátás,
gyermekek átmeneti gondozísa - azon belül gyermekek átmeneti otthona l féľőhely tekintetében,
valamint aszabadferőhelyek terhére további VI. kerületi ryermek fogadása.

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiiletének a 99120|4.
(v.l4.) számú hatáĺozata alapjźtnhatźrozat|an időre 2014. június 01. napjától megkötött ellátási
szerzódés szerint a Budapest Főváľos II. keľĺileti onkormányzatközigazgatási területe, személyes
gondoskodás keretébe tartoző gyermekjóléti alapellátás, gyermekek átmeneti gondozása - azonbe-
lĹil gyeľmekek átmeneti otthona l férőhely tekintetében, valamint a szabad ferőhelyek teľhére to.
vábbi II. kerületi ryeľmek fogadása.

Budapest Főváros VIII. keri'ilet Józsefuárosi Önkoľmányzat Képviselő-testtiletének 30912006.
(vI.29.) számúhatźrozataa|apjánhatźtrozatlanidóref006,januáľ 01. napjától megkötott ellátási
szerződés szerint a Budapest Főváros II. keľĺileti onkormányzatközigazgatási teriilete, személyes
gondoskodás keretébe tartoző szociális alapellátás, nappali e||źtás _ azon belül fogyatékos illetve
autista személyek nappa|i e|látása biztosítása l férőhely tekintetében.

Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvźtosi Onkoľmányzat Képviselő-testiiletének 373120||.
(IX. 15.) szttmű hatźrozata, valamint a 386/2013 . (X. l ó.) szźtmű határozata alapján hatfuozat|an idó-
re 20|1. október 0l. napjától 2 fő, f0I4. január 01. napjźltő| további 1 fő tekintetében megkötött el.
|éúási szerződés szerint a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi onkormányzatkozigazgatási
teľülete, személyes gondoskodás keľetébe tartozó szociális a|ape||źltźs, nappali ellátás _ azon belül
fogyatékos illetve autista szemé|yek nappali ellátása biztosíĺása.

A VIII. kerület területén ta|źihatő köznevelési intézmények funkcionális feladatainak ellátása,
az étkeztetés biztosítása állami és önkormányzati fenntartźsű intézményekben. Az óvodák ese-

tében, mint önkoľmźnyzati fenntaľtású intézmények, gazdáikodźlsi feladatok ellátása.
onkormányzatifenntartású intézmények: 
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. Napraforgó Egyesített ovoda
o Napraforgó Egyesített Övoda Gyerek-Virág Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített óvoda Tesz-Vesz. Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített óvoda Hétszínvirág Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ovoda Katica Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített óvoda Kincskeľeső Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített óvoda Koszorú Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített ovoda Mesepalota Tagóvodája
o Napľaforgó Egyesített óvoda Csodasziget Tagővodája
o Napraforgó Egyesített ovoda Napsugár Tagóvođája
o Napraforgó Egyesített óvoda Pitypang Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ovoda Szźnszorszép Tagóvodája
. Napľafoľgó Egyesített ovoda Sziváľvány Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített ovoda TÁ-TI-KA Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített óvoda Váľunk Rád Tagóvodája
A felelősségvállalás és az egymás közötti munkamegosztás ľendjét együttműködési megállapo.
dás szabźůyozza.

Állami fenntaľŁásli intézmény ek

o Deák niĺk Áltaunos Iskola
o Losonci Téri Általános Iskola
o Budapest VIII. Keriileti Németh Lász|ó Általános Iskola
o Molnár Feľenc Magyaľ-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
o Vajda Péter Ének-zenei A|ta|źtnos és Spoľtiskola
o Lakatos Menyhéľt Általános Iskola és Gimnrázium
o Józsefvárosi Egységes Gyórypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

Az źúlrami intézményfenntartó központ áItal fenntaľtott nevelési-oktatási intézmények közétkez-
tetésének biĺosítása az a|ábbi intézményre vonatkozóan:
o Raouĺ Wallenbeľg Szakközépiskola és Szakiskola

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

- A Szociális igazgatásrő| és szociális ellátásokról sző|ő 1993. évi III. töľvény, valamint a
Gyermekek védelméről és a gyámĹigyi igazgatźsről szóló |997. évi xxx. töľvényben meg-
hatźrozot|alapellátrísok és szakosított ellátások egyes foľmáit biztosítja.

- Időskorú és demens személyek nappali va|amint, átmeneti e||źltása, szociális étkeztetés biz-
tosítása, többletfeladatként népkonyha miĺködtetése ' Az egyének és családok szociális és

mentálhigiénés ellátása, a családi ľendszer működési zavarainak megelőzése, a kialakult
problémák megoldása.

- Szenvedélýetegek, fogyatékos személyeknappali ellátásánakbiztosítása.

- Hajléktalan személyek részére lakhatás segítése.

- Gyermekvédelmi a|apellátás keretében binositja a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, és er-
kölcsi fejlődésének, jólétének, a családban tĺjľténő nevelésének elősegítését, aveszé|yezte-
tettség megszüntetését, a gyermekek csa|ádjából történő kiemelésének megelőzését. Gyer-
mekj óléti szolgáltatások biztosítása, gyeľmekek átmeneti ellátĺása.

- A htztartási költségvetéssel, házassággal és csa|áddal, a hitelfe|Vétellel és azadősságkeze-
léssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás

4.2. A költséwetési szerv źń|amhźztartźlsi szakźĘazati besoľolása:

szakdsaząt szóma szakógazat me gnev e zé s e

889900 M.n.s. esyéb szociális ellátas bentlakás nélkül



- Az intézmény fő feladata akozfe|adatot ellátó köznevelési intézmények szakmai feladatel-
|źttásźlhoz szükséges eszkozök beszerzése, akozétkęztetés e|látása, a pénziigyi-számviteli-
gazdálkodási-tervezési feladatok ellátása.

. Az a|ábbi VIII. kerület teľületén ta|źúhatő önkormányzati fenntartĺásti kö'znevelési intézmé.
nvek esetéb en étkeztetés bizosítasa.

Napľaforgó Egyes ített Ővoda 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

Napraforgó Egyesített ovoda Gyerek-VirĘ
Tasóvodáia

t082 Budapest, Baľoss u. 1l1/b.

Napľaforgó Egyesített ovoda Tesz-Vesz
Taeóvodáia

1083 Budapest, Baross u.93.

Napraforgó Egyesített ovoda Kincskereső
Tasóvodáia

l089 Budapest, B|áthy ottó u. 35.

Napraforgó Egyesített ovoda Varunk Rád
Tasóvodáia

1086 Budapest, Csobánc u. 5.

Napraforgó Egyesített ovoda Napsugáľ Tag-
óvodáia

1086 Budapest, Dankó u. 3l

Napraforgó Egyesített óvoda Koszoľú Tag-
óvodáia

1086 Budapest, Koszorú u. 14-16.

Naprafoľgó Egyesített ovoda HétszínviĘ
Tasóvodáia

l08l Budapest, Kun u. 3.

Napraforgo Egyesített óvoda Mesepalota
Tasóvodáia

l085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-l5.

Napraforgó Egyesített óvoda TÁ-TI-KA
Tasóvodáia

1088 Budapest, Rákóczi út 15.

Napraforgó Egyesített ovoda Piýpang Tag-
óvodáia

1087 Budapest, Százados tit 14.

Napraforgó Egyesített ovoda Szivárvány
Tasóvodáia

1083 Budapest, Szigony u. 18.

Napraforgó Egyesített Ovoda Csodasziget
Tasóvodáia

1083 Budapest, Tömő u. 38/A.

Napraforgó Egyesített óvoda Szánszorszép
Tasóvodáia

1 086 Budapest, Szuz u. f .

Napraforgó Egyesített óvoda Katica Tag-
óvodáia

1089 Budapest, Vajda Péter u.37.

4.4. A költsésvetési szerv funkció szerinti mesielöIése:

kor mányz ąt i funkc i ó s z óm kormónvzati funlrc ió m e gnev e zé s e

1 102022 Időskorriak. demens betesek átmeneti ellátása

2 r04012 Gvermekek átmeneti el láĺása
a
J rĺ't052 Hiázi seP'ítséenYú itás

4 10705 r Szociális étkeztetés

5 t07054 Családsesítés

6 107053 Jelzőľendszeres házi seeítsémyúitás

I 10404f Gyermeki óléti szolgáltat{ások

9 l0ó010 Lakóingat|an szociális céIú bérbeadása, üzemeltetése



t0 102030 Idősek. demens betesek nappali ellátása

l1 L0tfŻl Fosyatékossáesal é|ők nappali el|átása

T2 L0tt42 Szenvedélybetegek nappali ellátasa

t3 1070r4 Támosatott lakhaĺás hai léktalan személvek részére

t4 04123r Rövid időtaľtamú közfoslalkoztatás

l5 041233 Hosszabb időtartamú kĺjzfoelalkoztatás

L6 04r236 Országos közfoelalko ńatźsi progrem

L7
r07070 Men ekti ltek, b efogadottak, o|ta|mazottak i de i glene s e l l átása

és tĺámosatása

t8 041f32 Start- munka Drogram - Téli közfoslalkoztatás

19 013360 Más szerv részére végzett pénzijgyi-gazdálkodási, üzemelte-
tési. ewéb szolsáltaLások

20 09601s Gvermekétk eztetés k<iznevelési intézménvben

2l 096025 Munkahelvi étkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szeľv illetékessége, működési területe:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzatközigazgatásiterülete.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros VIII. keľütet Józsefuárosi onkormányzat
Képviselő-testĺilete nevezi ki, menti fel vagy megbízttsźtt visszavonja a közalkalmazottak jogá|-

|ásráról szó|ő I99f. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottakjogállásáľól sző|ő |992.
évi XXXII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatbantör-
ténő végľeh ajtásárőI sző|ó 257 /2000. (XII.26.) Korm. rendelet szerint, az egyéb munkáltatói jo.
gokat a Képvise|ő.testĹilet, az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkoľmányzata-
iról szóló 20ll. évi cLxxxx. töľvény 41. $ (7) bekezdése, 67. $ g) ponda a|apjźn a Polgár-
mester gyakorolja.

A költségvetési szerv gazdasáąi vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv gazdasźryi vezetőjének kinevezése, vagy megbízása, felmentése, vagy a
megbizźs visszavonása, díjazásátnak megállapitása a polgáľmester hatáskörébe tartozik. A gaz-
dasági vezető fe|ett az egyéb munkáltatói jogokat a Józsefuárosi Szociális SzolgáItató és Gyer-
mekjóléti Központ vezetője gyakoľolja.

5.2. A költségvetési szervné| a|ka|mazźsban álló személyek jogviszonya:

ó. Zárő rendelkezés

Jelen alapító okiratot 20|6. januźtr 0l. napjától kell alkalmazni, ezze| egyidejiĺleg a költségvetési szeľv
2015. július 22.napjźnke|t, N183/2015. (VI.25.) okiratszámú a|apitő okiratot visszavonom.

fo glalkaztatás i i o gviszony i o w iszonvt s zab ólv oz ó i o ęszabálv

I

köza|ka|mazotti j o gv i szony 1992. évi XXKII. töľvény, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról sző|ő L992. évi XXXIII. töľvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvéde|mi źryazatban töľ-
ténő végrehajtásáról szőlő 25712000. (XII.26.) Korm. rende-
let szerint

2 mesbízási iosviszonv Polsári törvénvkönwről szóló 2013. évi V. töľvény
aJ munkaviszonv a munka törvénvkĺinwéről szóló 20|2. évi I. töľvénv
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Budapest, 2015. ..

P.H.

Danada- Rimán Edina
jegyzo

taľtós Lávollétében
dr. Mészár Erika

a|jegyzó

dľ. Kocsis Máté
polgármester

Az źi|amháztartásrő| szóló törvény végrehajtásáról sző|ő 368lf011. (XII. 3l.) Korm. rendelet
5. $ (4) bekezdése alapjĺán aMagyar Allamkincstiĺr nevében igazolom, hogy jelen a|apítő okirat módo-
sítrásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az a|apító okiľatnak a Józsefvźrosi Szociá|is
Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺĺzpont............ napján kelt,... .... napjától
a|ka|mazandő

M...... ...120|5. (xI.05.) okiratszámú módosító okirattal végrehajtottmódosítasa szerinti

lt


