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Készült Budapest Főváľos VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormányzatKépviselő-testtilet 20|5.
november 05.én (csütörtcik) 9.00 óľakor aJőzsefuárosi Polgármesteľi Hivatal III. emelet

3 0 0 - a s tár gy alőj ábalr lne gtartott ľelrde s ülé s éľő l

IZAVAZ^SNAL JELEN vAN 15 KÉPVISELO
A HATAR oZ ATH)ZATALHOZ EGYSZERÚ szóro g B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
235ĺ2015. (K.05.) 14IGEN 0 NEM 1 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dont, hogy indokoltnak |átja a siiľgősség okát a stirgősségi
indítványként beterj e s ńett a|ábbí el őterj e sztésné l :

4l2. Javaslat a Tiirtik Köztársaság Isztambul Kĺięĺikgekmece kerületével

(írasbeli eloterjesztés, P oTKEZBES ITE S )
Előteľjesztő: Dr. Kocsis i|dáté _ polgármester

Egry Attila- alpolgármesteľ

SZAVAZ^SNAL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATARo Z ATH)Z AT ALH) Z EGYS ZERÚ SZOTOBB s Éc szÜrs ÉcBs
HATÁRoZAT:
236ĺ2015. (K.05.) 14IGEN 0 NEM 1 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület az alźlbbi napirendet fogadja el:

Napiľend:

1. Pénziigyi' köItségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1 Javaslat a helyi adĺókka] kagcsolatos dtintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés, P OTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|ĺ4láté - polgáľmester

Dľ. Saľa Botond _ alpolgáľmester
Egry Attila - alpolgármester

2. Vagyonkezeléssel, váľosĺizemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

t. Javaslat a káptalanfüľedĺ gyermeküdülő fejlesztésével kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester



) Javaslat a JOKESZ módosĺtásával kapcsolatos diintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

. Juvaslat emléktáblák elhelyezéséľe
(írásbcli clőtcrj csztćs)
El őterj esztő : S ántha Péterné - alpo I gármester

3. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

l Juvaslat háziorvosi pľaxis elidegenítésére
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis ildáté - polgármesteľ

., Javaslat Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kiizponttal
kap cs o latos dtintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis ili4:áté - polgármester

Santha Péteľné - alpolgaľmester

4. Egyéb előteľjesztések

, Javasiat Đ Képviselő-testüiet és Szeľvei Szeľvezeti és Miĺköđési
SzabáIlyzatáről' szÍl|ő 36ĺ2014. (xI.06.) önkormányzati rendelet mĺidosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis ilĺ4áté _ polgáľmester

2. Javaslat a Ttirtik Ktiztársaság rsztambul Kiięiikęekmece keľületével

(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis ľl4áté _ polgármester

Egry Attila- alpolgáľmester

Tájékoztatók

' 
Polgármesteľi tájékoztatő a lejáľt hatáľidejű testĺĺleti határozatok
végrehajtásárĺil, az e|íÍző ülés őta tett fontosabb intézkedésekről, a
jelentősebb eseményekľől és az iinkormányzati pénzeszkiiziik átmenetileg
szabadľendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegű lekötéséľől
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }l4áté _ polgiírmester



1. Pénzügyio kłiltségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napiľend l/1. pontja
Javaslat a helyi adĺókkal kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(írásbeli előteľj esztés, PóľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Sára Botond _ alpolgármesteľ
Egry Attila - alpolgármester

;Z^VAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHc. Z HĺnĺŐ s ÍIBTT SZóToB B S ÉG SZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
23712015. (K.05.) 15IGEN 0 NEM 1 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
l. nem járu|hozzá allhoz'hogy 2016. évben a Fővaľosi onkormanyzat vezesse be a helyi
ađókat _ építményadó, telekadő, magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó _
Budapest Főváros VIII. keľĹitetJőzsefvźrosi onkormźnyzatigazgatásiterületén.

Felelős: polgármester
Határidó: fjl 5 . november 05.

2. fe|k&i a polgármesteľt, hogy a hattttozat 1. pontjáról haladéktalanul tźljékońassa a
Főváľo si onkormanv zatot.

Felelős: polgármester
Hatźlridő: 20I 5. november 05.

3. az Önkormányzat stabil, biztonságos pénzügyi he|yzet&e tekintettel nem vá|tońat a helyi
adók _ építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó -
mértékén 2016. januźn 1. napjától.

Felelős : polgiírmester
Határidő: 20l 5. november 5.

A dłintés végľehaj tá sáłt v égző szerv ezeti egys ég : Pénzůĺgyi Ü gyosztály

A sZAv AZÁsNÁr JELEN VAN lo xÉpvlspro
A RENDELETALKOTÁSHoZ MINoSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsrcľvÁnos xnpvrsnr,o.ľnsľÜr,Bľn 15 IGEN, 0 NEM, 1
TARTóZKoDÁsSAL ELF.oGADJA És uBc.ł.LKoTJA BUDAPEST FovÁRos
vlil. KERÜLET ĺózsnľvÁRosl oľxonuÁľyzĺ.ľ xnpvrsElo
TESTÜLEľľľEK 46ĺ20t5. (xI.12.) oľxonivĺÁNYZATI RENDELETÉT A
MAGÁNSZľ,Iĺ.ľ,LY KoMMUNÁr,rs łoóĺÁnól szoĺo 40t2014. (xI.13.)
oľroru,ĺÁI\rYZATI RENDELET MóDosÍľÁsÁnol

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodán megtekinthető

A rendelet kihiľdetésétvégziz Szeľvezési és Képviselői lroda



2. Y agy on kezeléssel, vá ľos ĺi zemeltetéssel ka pcsolatos előte rj esztések

Napirend 211. pontja
Javaslat a káptalanfüredi gyermektidiilő feilesztésével kapcsolatos diintések
meghozatalára
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő:Dr. Kocsis Iľ/:áté - polgármesteľ

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ unĺo s ÍľpTT SZo ToB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
238/20|5. (K.05.) 15IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület ťlgy dönt, hogy

1. elozetesen hozzájźnu| ůlhoz, hogy az MKB Veszprém Kézi|abđa Zrt. áIta| benyújtott
spoľtfejlesztésipáIyázat sikeres elbírźiása esetén - atátsasági adóľól és osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI törvény 22lC. $ (6) bekezdése a|apján - a Budapest Józsefuaľosi
onkormanyzat kizźrőlagos tulajdonában lévő Balatonalmádi (Kápta1anfĹired), Somfa u. 1.

szám a|atti ingatlaĺľa (hľsz. 01I4l5) 15 év időtartamĺa - a beruházás uzembe helyezését
követő 30 napon belül - aMagyar Allam javźna az iĺgat|arl-nyilvríntartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig j elzálo go g kertilj ön bej egyzésľe.

Felelős: polgáľmester
Határido: 20|5. november 5.

2. elfogadja a Balatonalmádi (Káptalanfiired), Somfa u. I. sztlm (hľsz. 0II4l5) a|atti
íngat|arua vonatkozó engedélyezési tervben foglaltakat.

Felelős: polgáľmester
Hataríďő: 2015. novembeľ 5.

A diintés végrehajtásátvégző szervezetiegység: Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály

Napirend 212. pontja
Javas lat a JOKE SZ mó d o s ítás ával kap cs olatos dtintés ek meghozata|ár a
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t o xÉpvlspro
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH) Z lĺnĺŐ s ÍľpTT S ZóTo B B S ÉG S ZÜK SÉGES
HATÁRoZAT:
239ĺ201t5. (xI.05.) 15IGEN 0 NEM 1 TART0ZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:



1. a ĺőzsefvźros Kerületi Építési SzabáIyzatárőI sző|ő 661200] ' (XII.12.) onkormányzati
rendelet 1ĺórÉsą, 125. tĺjmb módosítására vonatkozó véleményeket elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I5. novembeľ 5.

2. a Jőzsefvźtros Kerületi Építési SzabáIyzatźrő| szőtő 6612007. (XII.12.) oĺtkormányzati
ľendelet (JóKÉSZ),If5. tömb módosításźravonatkozó módosítási eljárésźnakvéleményezési
é s partners é gi, e gy eńeté s i s zaka szát |ezźľj a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. november 5.

3. felkéri a polgármestert, kezđeményezze az állami építészné| a végső szakmai
véleményének kialakítását.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|5. november 5.

A dtintés végrehajtásátvégző szervezetiegység: Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály

Napiľend 2/3. pontja
Javaslat emléktáblák elhelyezéséľe
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesző: Santha Pétemé - alpolgármesteľ

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvlspro
A HATAR o ZATH) Z AT ALH) Z EGYS ZERŰ S ZóTOB B s Éc szÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
240t2015. (K.05.) 15IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt' hogy

1. hozzajźlru| dr. Kállay Miklós volt miniszterelntjk emléktáblájanak elhelyezéséhez a
Horánszky u. 12. sz. alatti épület falźn. Az emléktábla elhelyezéséhez KáIIay Kĺistóf unoka
részéte kíťĺzetóijárulékkal eg}Ąltt 227,0 e Ft támogatást nyújt Santha Péterné alpolgáľmester
kerete terhére.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2015. november 5.

2. hozzájáĺu| P. Lányi Margit emlékére emléktáblájának elhelyezéséhęz a Bródy S. u. 25.
sz. a|atti épület fa|én' Az emléktábla elhelyęzéséhęz Schmidt Eleonóľa tészére kiťlzetoi
jáĺulékkal egyĹitt 113,5 e Ft támogatást nýjt Santha Péterné alpolgármesteľ kerete terhéľe.

Felelős: polgáľmester
Határiđő: 201 5 . november 5.



3. a) a határozat I. és 2. pontjźlban szereplő támogatás érdekében az onkormányzat
kiadás 11107-01 működési cél és általános tartalékon belĺil a Santha Péterné alpolgarmester
saját keret _ tjnként vá|Ialt feladat - elóirányzatről 340,5 e Ft-ot átcsoportosít a 11105 cím -
önként vállalt feladat - múkcldési célú támogatások áIlamháztartáson kívĹilre kiadási
eIőirányzatáľa 300,0 e Ft-ot, munkaadót teľhelő jáľulékok és szociális hozztĄárulási adó
eloiráĺyzattra 40,5 e Ft-ot.

b) felkéri a polgĺĺrmestert a támogatási szerződéseka|áításfua.

Felelős: polgármester
Határidő: 201'5 . november 5.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a koltségvetési rendelet kĺjvetkező módosításánál a

határozat 3. pontjában foglaltakat vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a2015. évi kĺiltségvetésről szóló ľendelet következő módosítása

A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi[Jgyosztá|y

3. Humánsz o|gíiltatźlssal kapcsolatos előterj esztések

Napirend 3i1. pontja
Javaslat házioľvosi praxis elidegenítésére
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

S,ZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELŐ
A HATAR oZ ÄTHo Z AT ALH)Z EGYSZERÚ szoľo g g s Éo szÜrsÉops
HATAROZAT:
241/20rs. (K.0s.) 16IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. hozzájáru| Dr. Hisstek Józsefnek Bp., VIII. kertilet 34. száĺľű haziorvosi kĺjrzetľe
vonatkozó pľaxisjogának elidegenítéséhez és feladat-ellátási szerzőđést kíván kdtni a
praxisjogotłźilalkozási formában męgszerezníkívánó Dr. JuhászEvźtval, miĺt az Angitia -

lr/red Hźziorvosi Kft. képviselőjével a 34. szźtmu haziorvosi korzetrę 2016. februáľ 01.

napjźĺőI202I. januźtr 3I. napjáig terjedő időre a határozat 1 . sz. és a 2. sz. mellék]etét képezo
egészségügyi ellátási szerzőďésben fo glalt főbb tartalmi elemekkel.

Felelős : polgiíľmester
Hatáĺidő: 20I 5 . november 05'

2. a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzat és Dr. Hisstek József
egyéni vti|alkoző közĺjtt a 34. sztlmt hźziorvosi körzet feladatainak el|átására megkötött
egészségĺigyi ellátási szetzódést2016. januát 3I. napjával ktjzĺjs megegyezéssel megszünteti.



Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. november 05.

3. felkéri a polgĺĺrmestert a határozat I. és 2. pontja szerinti dokumentumok aIáításfua.

Felelős : polgárrrrester
Hatátiđo: 20I 6. j anuáľ 3 1 .

A f4tl2015. (xI.05.) számú hatátozat mellékleteit a kivonat t-2. számű melléklete
tartalmazza.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: HumánszolgáltatásÍ Ügyosztály
Humánkapcsolati lroda

Napirend 3ĺf. pontja
Javaslat Jĺózsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal
kapcs olato s d öntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

Sántha Pétemé - alpolgármester

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH)Z ľĺľlĺo s ÍľBTT SZoToB B S ÉG SZÜK SÉGES
HATAROZAT:
24212015. (K.05.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

1. a gyermekek védelméről és a gyźmlugyi igazgatásról szóló 1997. évi )o(xl. törvény
|74. $ (5) bekezdésében foglaltak alapján 2016. januaľ 01. napjétő| a családsegítés
szo|gźitatást és a gyermekjóléti központ szolgá|tatást továbbra is a saját fenntaľtású
Józsefuĺáľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ źita|, azon belül egy szakmai
egység, a Józsefuárosi Szociális Szo|gźt|tatő és Gyermekjóléti Kĺlzpont _ Család- és

Gyermekj óléti Központj a keretében biztosítja.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|5. november 05.

2. jőváhagyja a Jőzsefvźtrosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ módosító
okiratát és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okiratát ahatźnozat I-2. szźmtl
mellékletében foglalt tarta1omma|,20l6. januźn 01. napi hatá|yba lépéssel.

Felelős: polgáľmester
Határíđo : 20I 5. novembeľ 05.

3. fe|hata|mazza a po|gźrmestert ahatátozat 2. pontja szerinti dokumenfumok a|áírásźlta,
az alapítő okirat tekintetében a Magyar Allamkincstaľ esetleges hiánypótlási felszólításának
teljesítésére azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozaÍÍa| nem lehet ellentétes és az



alapítő okiratokat lényegi _ helyreigazítási kérdésnek nem minősülő _ kérdésekben nem
módosíthatja.

Felelős: polgármesteľ
IJatárĺđő: 20I 5 . november 05.

4. felkéľi a polgármestert, hogy a Jőzsefvátosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ szervezeti és múkcjdési szabá|yzattÍ, va|arlint szakmai programját terjessze be a
Képviselő-testÍilet fII 6. j anuár havi első ľendes ülésére.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő: a Képviselő-testület 20116.januaľ havi első ľenđes tilése

5. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ Józsefuarosi Szociális Szolgźitatő és Gyermekjóléti Központ _
Család- és Gyermekjóléti Kcĺzpontja telephely szolgá|tatői nyilvántartásba történő bejegyzés
módosítása iránti kérelem benyújtásáról.

Felelős: polgármester
Határiđő : 20 I 5 . novembeľ 3 0.

A 24212015. (XI.05.) számú határozat mellékleteit a kivonat 3-4. számrĺ melléklete
tartalmazza.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszotgáltatásĺ tigyosztály
Humánkapcsolati lľoda, Józsefváľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kłizpont
vezetőie.

4. Egyéb előteľjesztések

Napiľend 4l1'. pontja
Javaslat a Képviselő.testület és

Szabáůy zatźr ő| sző|ő 3 6 ĺ20 1' 4. (xI.06.)
Szervei Szervezeti és Műkiidési

ö nko rmány zati r endelet mó do s ításá.ľ a
(írásbeli előteľj esĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Iľl4źLté - polgĺíľmester

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN to rÉpvlsBro
A RENDELETALKore.sHoz IrĺnĺosÍľpTT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZSEF'vÁnos xÉľvlsuo-ľnsľÜr.nľB rc IGEN, 0 NEM, 0
TARToZKODÁSSAL ELFOGADJA És ľĺncĺ.LKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
vlil. KERÜLET ĺozspľvÁRosl oľrom,ĺÁnlyzĺ.ľ xÉpvĺsu,o
TESTÜLETÉNEK 47ĺ2015. (K.05.) oľronľĺÁľyza.ľr RENDELETÉT A
xnľvrsrr,o-ľBsľÜI,tľ És SZERYEI SZERVEZETI És ľrÚroonsl
SZABÁLYZATÁRóL szoLo 36/2014. (xI.06.) oľxonľĺÁľyzaľr RE,NDELET
vĺóuosÍľÁsÁnol

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodán megtekinthető



A rendelet kihirdetésétvégziz Szervezési és Képviselői Iroda

Napiľend 4l2. pont
Javaslat a Ttiľłik Ktiztársaság Isztambul Küęiikęekmece keriiletével
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A Képviselő-testíilet úgy dönt, hogy

1. Együttműködési megállapodást köt Isztambul Kügükgekmece keriilet onkormányzatttva|, a
határozat mellékletét képezo megállapodás szerinti taľtalommal.

Felelős: polgáľmester
Határido: 20|5. november 20.

2. felhata|mazza a polgármestert az 1. pont szerinti EgyĹittmfüĺldési megállapodás a|źitésára.

Felelős: polgármester
Hataľiđő: 2015. november 20.

A 24312015. (K.05.) számú határozat mellék|etét a kivonat 5. számú melléklete
tartalmazza.

A dtintés végrehaj tá sáłt v égző szerv ezeti egys ég : Polgárm esteľĺ Kabinet

Kmf.
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Danada-Rimán Edina
jegyzó

tartós távollétében

dr. Mészáľ Eľika s.k.
a\egyzo

Szervezési és Képviselői Iroda igyintéző



Kivonat 1. sz. melléklete
A 24I l20I5. fiI.05.) sz. határozat melléklete

Feladat-ellá tási előszeľződés

amely létľejött egyrészrő| a

Budapest Főváros YIII. kerĺilet Józsefváľosi Önkormányzat, mint az egészségÍigyi
kozszolgá|tatásról gondo skod ő szerv

cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
adőszám: I 57 3 57 1 5 -2- 42
statisztikai számjel: I 51 35] I 5 -841I -3fI -0I
törzskcinyvi azonosító sztlm.. 7 3 57 I 5

képviselő neve: Dľ. Kocsis Máté polgármesteľ
bankszĺĺml aszám: 1 04033 87-00028 5 70-00000000
továbbiakban mint, Megbízó

másrészről

név: Angitia _ Med Háziorvosi Koľlátolt Felelősségiĺ Táľsaság
székhely: 6730 Szeged' Somogyi u. 11.1.5.
cégsegyzékszám: 06 09 0 1 8540
ađő szám.. 23 833 3 9 9 - I -0 6
statisztikai szríĺnj el : 23 833 3 9 9 -862I - | 1 3 -06
bankszámlaszám.'
képviseli: Dr. Juhász Éva
mint me gb ízoÍt egészsé gtigyi szolgáItatő,
a továbbiakban mint, Szo|gáltató

- a továbbiakban egytittesen szerződó felek - kĺjzött alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel.

1. Az előszerződés tátgya a teľtileti ellátási kötelezettséggel műköđő, az <inkormányzat
kötelező feladatköľébe tartoző, Jozsefvárosi 34. számt felnőtt háziorvosi korzet
területi ellátási kĺitelezettségge| végzendő alapellátási feladatainak a teljes körű
e||átásźtĺ a végleges feladat-ellát ási szerzóđés megkötése.

2. Szerzodó felek megállapodnak, hogy a Megbíző jogosult szerzőđést kötni a Budapest
VIII. keľĹilet 34. számtĺ felnőtt betegellátási körzet haziorvosi feladatainak ellátásfua
tekintettel arra, hogy a korzetben jelenleg önálló orvosi tevékenységet folytató Dr.
Hisstek József egyéni vźĺIla|koző bejelntette praxisjog elidegenítési szándékát 2016.
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február 01. napjától. Szerzódő felek rögzítik' hogy a praxisjog megszűnéséľe,
átruházásár a, a hatáIy os j o g s zab ályi rendel ke zé s ek az ir t.ľry adő ak.

3. Megbíző 5 éves hattrozott időtartamĺa 2016. február 01. nap.játó| 202I. .j.anuát 3I.
napjáig az Angitia - Med Haziorvosi Kft.- vel (képviselője:' Dľ. Juhász Eva), mint
Szolgáltatóval feladat-ellátási szerződést kíván kötni a kerületben |évo, a 2512002.
(VI.21.) önkoľmányzati rende|etében meghatározott 34. sz. felnőtt haziorvosi korzet
ellátásźtra azza| a feltétellel, hogy Dľ. Juhász Eva aMegbíző ľendelkezésére bocsátja a
Budapest Főváros KormányhivataIa VI. kerületi Hivatala NépegészségĹigyi osztá|ya
(továbbiakban: ANTSZ) teruletileg illetékes intézete jogerős hatźrozatźi aľľól, hogy
megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek, ľendelkezik az ANTSZ
-tevékenysé gľe vonatk oző_ j o ger ős praxi sengedélyével.

4. A Szolgáltatő az e|őszerzőđésben vá||al1a, hogy a végleges feladat-ellátźni szerzőđés
hatáIyba lépésének napjátő| feladatait a szakma szabćiyai szerint, a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4l2000.(II.25.) EüM. rendeletben
foglaltaknak megfelelően, területi ellátási kotelezettségge|, az ANTSZ miĺkodési
engedélyében meghataľozott rendelési időben, ahźzlorvosi körzetekĺől szóló 25/2002.
(VI. 21.) sz. önkormźnyzati ľendelet 1. sz. mellékletét képezo 34. számll'korzethez
tartoző utcajegyzék szerinti teľületen e||źĺja. A Szolgáltató feladatait személyesen Dr.
Juhász Eva orvos látia el.

5. Szerzőďő felek megállapodnak, hogy az Egészségiigyi ellátási szeľzodésben
szabá|yozzźlk a fe|ađat ellátás feltételeit, melynek tervezete jelen eIőszerzőđés
melléketét képezi.

Megbíző kijelenti, hogy SzolgźiltaÍő a tevékenység e||átásához szfüséges jogosultságát
és vé gzetts é gét igazolta.

Je|en szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgáľi Törvénykĺinyv, valamint a
szerzóđésbenrogzített egészségügyet érintő hatályos jogszabáIyok rendelkezéseit kell
iranyadónak tekinteni.

E szerzódésben rögzített mellékletek a jelen szerzőđés eIváIaszthatat|anrészétképezik,
azokd<a| e gyiitt érvénye s.

Szeruődo felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősorban békés úton rendezik.
Amennyiben eZ nem lehetséges, iĺgy apertáĺgy szerinti illetékes bírősághoz fordulnak.

Jelen szerződést a felek kozĺjs megegyezéssel, írásban bĺĺrmikoľ módosíthatjak.

6.

7.

8.

9.

10.

1.1.



Jelen előszerzóđés az a|áírás napjával válik érvényessé.

Jelen előszerzőđés 2 szárrrczott oldalból 6 egymással megegyező eredeti példanyban készült,
melyet a felek elolvastak, érteImeztek és mint akaľatukkal mindenben megegyezot
j óváha gyó l ag aláírták.

Budapest, 2015. novembeľ. . .

Megbiző
Budapest Főváros VIII. keľiilet

Józsefvárosi Onkoľm ány zat
képviseletében

Dľ. Kocsis M:áté
polgármesteľ

Szolgáltató
Angitia - Med Háziorvosi

Koľlátolt Felelősségű Társaság
képviseletében:
Dľ. Juhász Éva

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada- fumán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

đr. Mészáľ Erika aljegyző

Fedezet:
Péĺzügyileg ellenj egyzem :

Paľis Gyuláné pénzugyi
ugyosztéiyvezető
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Kivonat 2. sz. melléklete
A 24I /20I 5. (XI.05.) sz. határozat melléklete

ncÉszsÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZoons
TERVEZET

amely létrejcitt egyrészró| a

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Onkorm álnyzat, mint az egészségtigyi
kozszolgáItatásró l gondo skodó szerv

cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
ađőszám: I 57 3 57 I 5 -2-42
statisztikai számjel: I57 351 15 -84| I -321 -0I
törzskönyvi azonosító szám., 7 3 57 1 5

képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgármester
bankszáml aszám: l 0403 3 8 7-00028 5 70-00000000
továbbiakban mint, Megbízó

másľészről
név: Angitia - Med Házioľvosi Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 6730 Szeged, Somogyi u. 11.1.5.
cégsegyzékszám.. 06 09 0 1 8540
ađő szám: 23 83 3 3 99 - I -0 6
stati sztikai számj e|.. 23 83 3 3 9 9 -8 62I - I 1 3 -0 6
bankszámlaszám:
képviseli: Dľ. Juhász Éva
mint megb ízott egészsé gügyi szo|gáItatő,
a továbbiakban mint' Szolgáltató

szerzodo felek k<jzött alulírott helyen és napon az a|źtbbi feltételekkel:

A szerződés targya

Megbíző 5 éves határozott időtartamľa 2016. februaľ 01. napjátó| 202I. januaľ 3|. ĺapjźig
megbízza Szo|gáItatőt a jelen szerzőđés 1. sz. mellékletében meghatźnozott hazioľvosi
kĺjrzetben teľtileti ellátási kötelezettségge| végzendó alapellátási feladatainak teljes könĺ
e|Iźúásáva|, amit Szo1gáLtatő elvállal. Felek rogzítik, hogy a Szolgáltató ezze| áwźila\a
Megbízótól a jelen szerzóđés 1. sz. mellékletében rogzíteÍt körzetben és egyénĺe szabott
hlŁiorvosi rendelőben és rendelési időben a Magyarország helyi önkormźnyzatairól szóló
20II. évi CLXXXIX tĺirvény 13. $ (1) bekezdés 4) pontja, valamint az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. töľvény 5. $ (1) bekezdés a) pontja szerinti tertileti
egészségügyi alapel|átási kĺjtelezettség körébe tarloző egészségügyi e||átását. Felek rcgzitík,
hogy Megbízó Képviselő-testĹilete jogosuLt a jogszabályi keretek kĺjzĺjtt a lakosságszám
esetleges módosulásának megfelelően a k<jrzetek határainak meghatźtrozźsára és

módosítására, az egészségügyi hatósággal és az érintettekkel vaLő egyeztetés után a terĹileti
ellátás legmegfelelőbb módj ának kiválasztásźra.
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1.

f.

4.

5.

Felek jogai és ktitelezettségei

Szolgáltató a háziowosi teendoket az egészségügyi alapellátásról szőIő 2075. évi
CXXil. törvény, az oná||ő orvosi tevékenységľől szóló 2000. évi II. törvény, továbbá a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységekľől szőIő 412000. (II. 25.)
EüM ľendelet előírásai, valamint a jelen szeľződésben foglaltak szerint köteles ellátni.

Kĺjteles ellátni a területén lakó, a külön jogszabáIyban foglaltak szeľint hozzźt
bejelentkezett és az titala elfogadott biztosítottakat. Az ell'źtandő szo|gźitatások tételes
meghatár o zás át j e len szer zo ďés 2. sz. melléklete tartalmazza.

A Szolgáltató kciteles továbbá:

3.1. az országos Egészségbiztosítási Pénńárra| (oEP) egészségügyi alapellátási
szo|gá|tatástaťlnanszírozásiszerződéstkötni,

3.2. az egészségiigyi tevékenységre szóló működési engedélyének tartalma szerinti
személyi feltételeknek megfelelő személyi feltételekkel ľendelkezni. Az e|Iátás
bíztonságáért a házĺorvo si praxi sj o g tul aj do no s a e gy s zemél yben fe le l,

3.3. az e|Iátási feladatokat ellátó orvosok MoK tagságát igazoLő dokumentumot, és a
szükséges mfüödtetési jog megszerzését, valamint a terĹĺletileg illetékes
Népe gészsé gĺigyi o sztá|y által kiadott működési engedélyét b emutatni,

amelyek j eleĺ szerző dés hatálybalépé sének feltétel ęi.

Megbiző kijelenti, hogy SzolgáItatő a jelen szerzőđés 3. pontjában megjelölt adatokat
taĺta|maző, vállalkozókéĺt végzendo htziorvosi tevékenységhez szükséges feltételeket
igazolő okiratokat Megbíző képviselőjének eredetiben bemutatta, és azok egy-egy
fényľnásolt pé|ďányát. a Megbízőnak legkésőbb jelen szerződés aláiľásáva| egyidejűleg
ataďja. A fenti adatokban bekövetkező vá|tozást a Szolgá|tató kĺiteles Megbízónak 30
napon belül írásban bejelenteni.

Szo|gtt|tatő kĺiteles a háziorvosi teendőket személyesen ellátni a szerzođés 1. számú
mellékletében meghatźrozotĹrendelő helyiségében, valamint inđokolt esetben a beteg
otthonában. E kötelezettsége alól csak különĺjsen indokolt esetben mentesül. Ilyen
esetben a Szolgźl\tató köteles helyettesítéséről a hatályos jogszabályi előírásoknak
megfelelően gondoskodni. A helyettesítő személyek nevét az 1. sz. mellékletben kell
rogziteru, Szo|gá|tatő tudomásul veszi, hogy amennyiben helyettesítéséről nem
megfelelően gonđoskodik és e tényről az Önkormányzatot nem értesíti, ebből a
körülményből keletkezően káľokért és jogkövetkezményekéľt teljes köľrĺen felel, kivéve
habízonyítja,hogy műktjdési körén kívtil á1ló, e|háríthatatlan ok miatt nem tudott eleget
tenni kötelezettségének.

Szolgáltató köteles a külĺjn jogszabáLyban foglaltaknak megfelelően biztosítani a
hĺíziorvosi szolgét|at műkĺjdésének személyi feltételeit. Az egészségügyi feladatok
me gfel el ő e||átását áp o l ó i szemé|y zet kö zremfü ö dé sével v é gzi.

Szo|galtatő köteles a Megbizőt haladéktalanu| tájékonatni, amennyiben rendęlési
idejében vźtltozás következik be, különos tekintęttel a rendelés elmaradása esetén,

szabađsáýakadáIyoztatás esetén, valamint ha helyettesítéssel töľténik a területi ellátási

6.

7.



kötelezettséggel működő orvosi korzet feladatellátźsa, ezenkivül a rendelőben megfelelő
helyen elhelyezett hirdetménnyel az érintett lakosságot haladéktalanul értesíteni
szükséges.

8. Szolgáltató kcjteles évente egy alkalommal febľuár 15. napjáig Megbízónak írásban
beszámolni az eIőzó évi tevékenységéről.

9' Az ügyeleti ellátást aMegbiző biztosítja azigyeletre vonatkozó ktilön szerződés a|apján.

10. Szolgáltató köteles munkanapokon a 1. sz. mellékletben meghattlrozott haziorvosi
rendelőben és beosztás szerinti napokon rendelést 1artani. Szolgáltató a rendelési időt
csak a Megbíző képviselőjének jóvahagyásával és a működési engedélyben rogzitve
módosíthatja. Kerületi ellátási érdekből kĺ.ilönleges he|yzet alkalmával, a teľiiletileg
illetékes Népegészségügyi osńáIy jőváhagyásával a Megbíző is kezdeméĺyezheti a
rendelési idő módosítását.

11. Szolgáltató koteles aháziowosi ľendelőben a2. sz. mellékletben felsorolt, továbbá a
jogszabá|yok által előírt feladatokat e szerzőđésbenrogzitetteknek megfelelően ellátni, és
betegtájékońatőkkozzétételéľőlgonđoskodni.

|2. Szolgáltató k<jteles a jelen szerződésben részletesen meghatáĺozott feladatainak
e|Iźtásźxa| kapcsolatos, a terĹiletileg illetékes Népegészségügyi osztá|y és a KSH részére
küldött jelentéseket elkészíteni. Szolgáltató kĺjteles az áIta|a kezelt aďatbćnist megőrizĺi
és a személyes adatok védelmére vonatkoző jogszabályi rendelkezéseket betartani,
valamint köteles a jogszabtllyokban előíľt nyilvántaľtásokat vezetní és adatvédelmi
szabáIyzatot megalkotni, továbbá a Megbíző részére' jelen szerződésben részletesen
meghatttrozott feladatainak el|átásźxa| kapcsolatos személyiségi illetve egyéb,
jogszabá|ybanemutkozőadatot,információtszolgźitatĺi.

13. Je|en szetződésben részletesen felsorolt feladatok teljesítéséhez szĹikséges ingatlan és
eszközök haszná|atba adźsárőI, je|en szeruődés elválasńhatatlarl részét képező 3. sz.
mel l ékl et szerinti haszná|ati szer ző dés rendelkezik.

14. A feladatel|átás biztonsága éľdekében Megbiző évente e||ęnőrzi a szerzóďésben vállalt
kötelezettségek teljesítését, melynek keretében Szo|gá|tatő Megbízó rendelkezésére
b o c sátj a az e||enór zéshez sztik sé ge s adatokat, i nfo ľmáci ókat.

15. Szo|gźitatő a kerületi egészségtigyi alapellátás zavarta|an és folyamatos ellátź.sa
érdekében egyĹittműkođik az e feladatokban közreműkĺjdő más szo|gá|tatőkkal és a
Megbízóval.

l5.1. A jelen szerzodést a felek a másik fé|hez írásban intézett felmondással, hat havi
felmondási idővel megsztintethetik' mely felmondás kizźltő|ag a hónap utolsó napjára
szőIhat.

15.2. Megbiző a je|en szerződést felmondhatja, amennyiben

- megá||apithatő, hogy az egészségiigyi szo|gáItatás szakmai színvonala cscikkent, és e
csökkenést az egészségügyi hatóság célellenőrzése is igazo|ja;

- Szolgáltatő a területi ellátási k<jtelezettségét folyamatosan' súlyosan és bizonyítottan
megszegi;

- Szolgáltató súlyosan megszegte a kozszo|gáItatás ťlnanszítozásźra vonatkoző
szerzőđést, és a finanszíroző kcjzlése alapján emiatt fennáll a ťlnanszítozási szerzođés
azonna|i hatáIYt| felmondás ának ve szé l ye.

l 5. 3. Megb íző azonnali hatállyal felmondj a a szerzodést, ha
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- a háziorvos a szerzodésben vállalt kötelezettségeit írásbe|i fe|sző|itás ellenére sem
teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabá|yban foglalt működéSre vonatkozó
előírásokat;

- a háziorvos <jnálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely
okból elveszti.

16. A felmondási idő alatt a Szolgáltató koteles szerzőđési kĺjtelezettségeit változatlarul|
teljesíteni, amelyet Megbíző Szolgáltatóhoz rendelt ellenőľe útjan ellenőrizhet. A
szerzođés megszűnésekor a Szo|gźitatő koteles a részére térítésmentesen átadott rendelő
helyiséget Megbízőnak leltár szerinti jegyzőkcinyvvel visszaszolgáltatni' SzolgáItatő a
szerzodes megszűnése esetén elhelyezésre nem tarthat igéný.

17. Jelen szerződés időtaĺama a|att,ha bármelyik szerzőđo fél nem szerzodésszerűen teljesít,
illetve bármelyik szeruódó fél á|tal gyakoľolt azoma|i hatá|yű felmondással
összefüggésben másik felet igazo|t kár éti, a karokozó felet a polgári jogi szabályok
szerint káľtérítési felelősség terheli.

18. Megbízi tudomásul veszi, hogy köľzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost értktlr
esetén káĺtalanítási kötelezettséggel tartozlk, amelynek megállapításáĺál figyelembe kell
venni a htŁiorvosi szolgáltatő á|tal a ťrnanszírozásakeretében kapott egy éves összeget.
Szolgáltató esetleges kárta|anítźlsi igényét a körzetmódosításból fakadó kár összegének az
oEP által igazo|t méľtékéről szóló hivatalos dokumentum csatolásávalteľjesztheti elő.

19. JeIen szerződésben nem szabáIyozott kéľdésekben a Polgári Törvénykö'yu, valamint a
szerzodésben rogzitett egészségtigyet éľintő hatályos jogszabáIyok rendelkezéseit kell
iľányadónak tekinteni.

20' E szerződésben ľcigzített mellékletek a jelen szerződés elválaszthatat|an részét képez1k,
azo|<kaI e gytitt érvénye s.

Szeruodő felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősorban békés úton ľendezik.
Amennyiben ez nem lehetséges, ÍĘy apertźtrgy szerinti illetékes bírósághoz fordulnak.

Je|en szerződést a felek közöS megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatják. A ktizĺjs
megegyezésseltĺ'rténő szerzóđésmódosításhoz önkormányzati diintés szükséges.

Jelen szerzőđés készült oldalon, 6 egymással egyezo példĺínyban, melyet a felek
elolvastak, értelmeztek és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jőváhagyólag a|áírtźk.

Mellékletek:

1 . sz. mellékl et: korzet, ľenđelési idő és a helyettesítés rendj ének meghatározása

2, sz. melléklet: a Szo|gźt|tatő hźziorvos által ellátandó feladatok

3. sz. mellékl et: Haszná|ati Szerződés

21.

22.

Budapest, 2015. december. . ..
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I. sz. nxelléklet

az e gés zs é güg,,i eI látás i szerződé s hez

Körzet, ľendelési idő és helyettesítés rendjének meghatározása

A Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testtiletének a háziorvosi
körzetekľől sző|ő f5lf00f . (vl.z|.) önkormányzati ľendelet szerinti meghatźtrozott terĺileti ellátási
kotelezettséget biztosító köľzet.

1la.E||źúási teľület:

34. orvosi körzet

Bródy Sándor utca 2-10,13-19
Hoľánszky utca 14-26,1-f7
Kĺúdy Gyula utca 4-6
Mikszáth Kálman tér 2,3
Múzeum korút 4-|0
Szentkirályi utca 22-38

Llb' A köľzet lakosságszáma a szerződés aláírásakor: ...... ... fő

A feladat-ellátás j ellege : felnőtt háziorvos

Az1la. pont szerinti területi ellátási kcirzet oľvosi rendelóje:

Cím: 1088 Budapest, VIII. kerület, Mikszáth Ká|mántér 4.
Telefon : +3 6 I I -328-0993

Rendelési idő:

Hétfó: 8.00-12.00 óľa

Kedd: 15.00-19.00 óra

Szerda: 8.00-12.00 óra

Csütöľtök: 1 5.00-19.00 óra

Péntek: pźrat|an héten 15.00-19.00 óra

páros héten 08.00-12.00 óľa

Helyettesítés rendje (szabadság, betegséýakaďźiyoztatás' továbbképzés, egyéb rendkívüli ok
esetén):

t. ph.

ph.2.
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2'sz. nlelléklet

az e gészségügĺi ellótási szerződéshez

A Szoleáltató által ellátandó fe|adatok

l. Szemé|yes és a miĺkodési engedélyben rögzített rendelkezési álló időben folyamatos orvosi ellátást
nyűjt az egészségi állapot megórzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céIjábóI.

2. A gyógyító-mege|őzó alapellátás keretében feladatkorébe tartozik külonösen az e||tĺott lakosságra
vonatkozó, a betegségek mege|őzését és koľai felismerését szolgáló ellátás, az egyén egészségi
á||apotának figyelmme| kísérése, valamint egészségtigyi felvilágosítása, nevelése,
egészségfejlesztése, egészségtervezésének támogatása, jogszabályban meghatározott
kompentencia keretében töľténő gyógykezelése, gondozása és rehabi|itźrciőja az adott
diagnosztikus és terápiás háttéľ mellett, szakorvoshoz történő irányitása a betegség megállapítása,
kezelési terv készitéSe vagy terápiás ellátás céljábő|, győgykeze|ése,házi ápolása és rehabilitaciója
a szakorvos által javasolt terápiás terv figyelembevételével.

3. A terhes gondozásban való közľeműködés.

4. Szükség esetén minden olyan közegészségügyi-járványĺigyi intézkedést megtesz, amely a lakosság
egészségének megóvása érdekében szükséges.

5. Külön jogszabályokban fogla|tak szerint végez:

a) védőoltást és azza| kapcsolatos tennivalókat,

b) fertőző betegségekkel és fertozó betegségekĺe gyanús személyekkel
kapcsolatos tevékenységet,

c) kórokozó-hordozókkal kapcsolatos tennivalókat,

d) éte|mérgezések esetén szükséges teendőket.

Az ész|ę|t kcizegészségügyi-járványĺigyi és egészségügyi hiányosságokról és az źůtal.a megtett
intézkedésekľől éľtesíti a területileg illetékes Népegészségtigyi Intézetet.

6. Azegészségnevelésben ésazegészségügyi felvilágosításban való részvétel.

7. Az életkorhoz kötött szurovizsgálatok elvégzése.

8. Ktilön engedély a|apjźtn akézi gyógyszertár kezelése.

9 . Külön j ogszabályban meghatározott orvosi, orvos-szakértői feladatok'

10. A 3411999. (IX. f4.) BM- EüM-IM egytittes ľendelet szerinti halott vizsgźńat e||źtása. A
közteľületen és kozintézményben bekövetkező nem rendkívĺili halálesetben a halottvizsgálatot és

bizonyitvźtny elkészítését az esethez legközelebbi háziorvosi ľendelő orvosai |źLrjźlk el
korzethatttron belül.

1 1. Feladatait a rendelőjében, indokolt esetben, a beteg otthonában látja el.
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3. számú melléklet
e gé s zs é gügyi eĺl átás i s zerző dé s hez

HASZNÁLATI sZERZooÉs

amely létrejott egyrészrőI a

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Onkormányzat mint az egészségtigyi
kozszoIgá|tatásról gondo skodó szeľv

cím: 1082 Budapest' Baross u.63-67.
adősztlm: 1 57 3 57 I 5 -2. 4f
statisztikai számj el : I 57 3 57 1 5 -84I I -321, -0 I

törzskönyvi azonosító szám.. 7 3 57 I 5

képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ
bankszáml aszám.. 1 0403 3 87-0002 8 5 70-00000000
továbbiakban mint, Me gbíző

másrészről
név: Angitia - Med Háziorvosi Korlátolt Felelősségíĺ Társaság
székhely: 6730 Szeged, Somogyi u. 11.1.5.
cégsegyzékszám: 06 09 0 1 8540
aďő szám: 23 83 3 3 9 9 - I -0 6
statisztikai számje|: 23833399.862I -I 1 3 -06
bankszámlaszám..
képviseli: Dr. Juhász Éva
mint megb izott egészsé gügyi szo|gtitatő,
a továbbiakban mint, Szolgáltató

-továbbiakbarl szerződő felek _kozott alulírott helyen és napon az alźlbbi feltételekkel:

Megbíző f0I6. februaľ l-től kezdődő batá||yal 202I. január 3I. napjáig megbízza
Szolgáltatót az egészségügyi ellátási szerzodés 1. sz. mellékletében meghatározott kĺjrzet
háziorvosi teľületi ellátási kĺjtelezettséggel, az alapellźúási feladatainak teljes kcinĺ
e|látásźxa|'' amit Szolgá|tatő elvállal. Szolgáltató ezze| źlwá|Ialja Megbízőtő| a hivatkozott
kĺjľzetben és az ott meghatározott háziorvosi rendelőben és rendelési időben a
Magyarországhe|yi önkormányzatahőIszőIő2011. évi CLXXX.23. $ (5) bekezdés 9)
pontja, valamint az egészségtigyi alapellátásrőI sző|ő 2015. évi CXXIII. töľvény 5. $ (1)

bekezdés a) pontja szerinti teriileti egészségügyi alapellátási kötelezettség körébe tartoző
haziorvo si alap e||átási te endők e||átását.

Megbíző az egészségügyi ellátási szerzođés 2. sz. melléklete szerinti feladatok el|źtása
cé|jábőI, az egészségügyi alapellátásról szőIő 2015, évi C)oilI. törvény, az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tcirvény, az önáIIő orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. tv. vonatkozó rendelkezései a|apján, a szerzőđés megszűnéséig Szolgáltató
tészérę térítésmentesen biztosítja a háziorvosi rendelő haszná|atát' adott orvosi
rendelőben működő orvosok kcjzött - annak (azok) megosztott hasznáIatát, a rende|őhoz
tartoző varó és mellékhelyiségek haszná|attxal egyiitt.

l.

2.
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3. Szolgtitatő arészére térítésmentesen biztosított helyiségek és tárgyi eszközok hasznáIatát
harmadik szeméIy részére a jelen szerzódés szerinti megosztott hasznéiat, a
helyettesítés és a szakorvosképzés esetét kivéve -haszná|atra nem engedheti át.

4. Szolgáltató a háziorvosi rendelő helyiséget (mellékhelyiségekkel) a jelen szerződés 1.. sz.
melléklete alapj án átvette.

5. Szo|gá|taÍő köteles a térítésmentesen átvett helyiségeket a tőle elvárható gondossággal és

ľendeltetésszeľűen használni, azok źilapotát megóvni.

6.1. Szolgá|tatő a karbantartási és egyéb feladatok ellátására Megbíző részéte 6.000-Ft/hó'
azaz Hatezeľ forint atalarrydíjat köteles megťlzetni havonta, vagy félévet követő hó 5.

napjźlíg átuta| a Megbíző részére a K&H Bank Zrt.- né| vezetett 10403387-00028570-
00000000 számu bankszámlaszttmra. A felek megállapodnak abban, hogy az átalánydíj
összege évente a KSH źllta| megá|lapított infl ációval növększik.

6.2. A Megbíző köteles az á||agmegóvás érdekében a hasznáIatra átadott helyiségen beltil
felmerülő karbantaĺtźtsi, javítási munkákat a 6.1 pontban meghatározott átalźnydíjon felül
saját költségén elvégezni. A helyiség buľkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a helyiség
berendezéseinek, a portálnak, a homlokzatnak a karbarltar:tźlsával, illetőleg azok
pótl ás ával, c seréj éve 1 kap c so lato s fel adatok e||átásár a a Me gb íző köte le s.

6.3. A Szolgáltató saját kĺiltségén köteles gondoskodni:

a) a helyiség és az aÍlhoztartoző eszközök, beľendezések állagának megőrzésétóI,
b) a helyiségben folytatott tevékenység korében felmeľülő felújításľól, pótlásról, illetőleg

cserérő1,
c) a hatósági, tuzvédelmi, balesetvédelmi és polgaĺi védelmi eloíľások maľadéktalan

betartásáról.

7. A praxishoz tartoző mfüĺjdési és üzemeltetési költségek a Megbízőt terhelik az a|źlbbiak
szeľint:

7 .1. az ingatlanľa vonatkozó vagyonvédelmi-, biztonsági rendszer költsége,

7 .2. vil|amos-eneľgiafo gy asztás kciltsége;

7.3. gázlfiltés fogyasztás díja;

7.4. víz- és csatomadíj;

7 .5 . szemétszáLlítás kĺiltsége ;

7.6. lifthasznáIati díj.

8. A pľaxishoz tartoző műkĺjdési és üzemeltetési költségek a Szolgáltatót terhelik az
alábbiak szerint:

8. 1 . veszélyes hulladék szá|Iítźsźnak költsége;

8.2. sterilizáiő eszkoz miíkĺjdtetési és ellenőrzési kciltségei;

8.3. textíliák mosatási kĺiltsége;

8.4. intern et hasznźiat kĺĺltsége;

8.5. takaľítási költségek;
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8.6. a helyiség, illetve a feladatel|átáshoz szükséges eszkĺjzĺjk haszná|atából eredő
javítási, pótlási kĺĺltségek;

8.7. telefonkoltségek;

8 . 8 . in gó v agy ontár gy ak bizto sítás a és az ellhez kap c s o l ó dó kö lts é gek ;

8.9. arryagköltségek (szakmai anyag, kötszer, győgyszer, vegyszeľ' tű, fecskenđő, papír,
ír ő szer, nyomtatvány stb. ) ;

8.10. a Szolgáltató praxisához brtoző egészségügyi szakszeméIyzet illetve egyéb
fo glalko ńatottak kö lts é ge i ;

9. Jelen szerződésben nem szabályozott kéľdésekben a Polgári Törvényk.jnyu, valamint a
szerződésben rogzített egészségügyet éľintő hatályos jogszabáIyok ľendelkezéseit kell
irányadónak tekinteni.

10. Jelen szerződésben rcgziteĹt melléklet a szerzođés elválaszthatatlan részétképezi, azza|
együtt érvényes.

II. Szerződő felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősorban békés úton rendezik.
AmennyibeÍL ęznem lehetséges, tĘy apertźtrgy szerint illetékes bírősághoz fordulnak.

12. JeLenszetzóđést a fęlek közos megegyezéssel, önkormźnyzati döntés formájában írásban
bármikor módo síthati ák.

Jelen szeruődést a felek gondos átolvasás és éľtelmezés utźn _ a hivatkozoÍt jogszabá|yi
rendelkezések ismeretében _ mint akaľatukkal mindenben megegyezőt jővźhagyő|aga|áírták.

Budapest,

Megbiző
Budapest Főváros VIII. keľület

Józsefváľosi Onkoľmányzat
képviseletében

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Szo|gá|tatő

Angitia _ Med lláziorvosi
Koľlátolt Felelősségíí Táľsaság

képviseletében:
Dľ. Juhász Éva

Jogi szempontból ellenje gyzem:

Danada- Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

dr. Mészáľ Er lka a|jegyzó
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]. sz. melléklet

a hasznáIati s zeľződéshez

RendelkezéSre bocsátott létesítmény és helyiségek j egyzéke

l. Az orvosi ľendelő helyiségei, több praxis működése esetén megosztott haszná|atát Megbiző
Szolgáltató részére átadta. Szo|gźitatő tudomásul Veffe, a működéshez szükséges eszközĺjk
fenntartásáról, felújításáról, karbantaľtásáról' cseréjéről ideérwe aZ értékcsökkenéssel
kapcsolatos költségviselés kérdését is - saját költségén koteles gondoskodni.

f . A háziorvosi rendelő helye, helyiségek:

1 088 Budapest, Mikszáth Ká|mán tér 4.

váróterem

4 orvosi rendelő

l fektető helyiség

ö|töző helyiség

zuhanyző helyiség - WC

szemé|yzeti mosdó, WC a mozgásséľülteknek

beteg mosdók (női-ferfi )

1 teakonyha + étkező

takar ítő szer-ve gyszer r aktár
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Kivonat 3. sz. melléklete

^ 
242l20I 5. (X.05.) sz. határozat melléklete

1. számű melléklet

okirat száma: M...... (K.05.)

Módosító okiľat

A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ f015. július 22. napján kiadott a

Budapest Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő testülete 183lf0l5. (VI.25.) számű határozatäval
elfogadott a|apítő okiratát az á||amháztaľtásrćil sző|ő 20I|. évi CXCV. tłirvény 8/A. $-a alapján a

következők szerint módosítom:

|. Az alapító okiľat 1.1.2 pontja _ JőzseÍvárosi Szociá|is Szo|gáltató és Gyeľmekjóléti
Ktizpont _ GyermekjóIéti Kiizpont helyébe a Józsefváľosi Szociális Szolgáltató és

Gyermekjóléti Ktizpont - Család- és Gyermekjóléti Központ szöveg lép.

2. Az a|apító okiľat zárő rende|kezése helyébe a ktivetkező ľendelkezés lép:

Jelen alapító okiľatot 20|6. januźlr 01. napjától kell alkalmazni, ezze| egyidejűleg a költségvetési szerv
2015. július ff . napjánke|t, AI83lf015. (VI.25.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Budapest,2015.

P.H.

Danada- Rimán Edina
jegyzo

tartós távollétében
dr. Mészár Erika

a|jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ
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Kivonat 4. sz. melléklete
A 243 /f0I5. (XI.05.) sz. hatátozat melléklete

okirat száma: A........'.. (XI.05.)

Alapító okĺľat
m ó d o s ítás okkal e gys é ge s szerkezetb e fo gl alva

Az államháztartásrő| sző|ő 20tt. évi CXCV. törvény 8/A. $-a alapján a Józsefváľosi Szociá|is
SzolgáItató és Gyeľmekjóléti Központ alapító okiľatát a ktivetkezők szerint adom ki:

1. A kłiltségvetési szeľv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A köItségvetési szeľv

l. 1.1. székhelye: 108l Budapest, Népsziĺńźz u. ff .

r.1.f .

teleohelv mesnevezése teleoheĺv címe

I

Iózs efvdr o si S zo cilźIis S zo Ig dltató és
GyermekjóIéti Központ _ Család- és
Gv erme ki ó léti Kii zp ont

1089 Budapest, Kőris u.35.

f
Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és
Gyeľmekjóléti Központ - Gyermekek
Atmeneti Otthona

l088 Budapest, Szentkirályi u. 15. I. em.

J 1086 Budapest. Masdolnav 43. fszt.3.

4 l08ó Budapest, Magdolnau.43. fszt. XtV.
5 l089 Budapest. Sárkány u. 14. fszt. l

6 l083 Budapest. Illés u. 18. fszt. 8

7 l086 Budaoest. Karácsonv S. u. 22'|.ff.
I l089 Budaoest. Kőris u.4/a. 1.9.

9
JSzSzGyK-Hĺázi segítségnyújtás és Szociális
étkeztetés

1089 Budapest, Orczy tú 4I

10 Ezĺistfenvő G ondo zőhtn 1087 Budaoest. Kereoesi tÍf9/a.
ll Ciklámen Idősek Klubia 108l Budaoest. II. János Pál oáoatér |7.

T2 Vís otthon Idősek Klubia 1084 Budaoest. Vís u. l8.

l3 oszikék Idősek Klubia 1082 Budapest. Baross u. 109.

t4 Reménvsusáľ Idősek Klubia 1084 Budapest. Mátvás tér 4.

l5 Naprafoľsó Idősek Klubia 1089 Budapest. Delei u. 34.

Í6 Mátvás Klub 1084 Budapest" Mátvás tér |f.
1',7 Eľtelmi Fosyatékosok Napközi otthona 1082 Budapest. Kisstáció u. 11

18 l084 Budapest. Déľi Miksa u.3. fszt. 4.

19 1086 Budapest. Koszoľú u,4-6.
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f0 1086 Budapest. Szerdahelyi u. 5.

2l 1086 Budaoest. Bauer S. u. 9-1 l. fszt.l

ff 1084 Budaoest. József u.51. fszt.f .

L-) l084 Budaoest. Józsefu. 59. fszt. 4.

z+ 108l Budapest. Vav Adám u. .I.ff .

25 l081 Budapest. Vay Adám u.6. fszt.9.

26 1084 Budapest. Nasyfuvaros u. 26.1.21

27 1089 Budapest' Kőris u.4ĺA. fszt. 1

f8 I 089 Budaoest. Koris u. 1 I . fszt. 13 .

f9 1082 Budapest, Kisfaludy u. 10-12.1.18.

30 1086 Budapest. Luiza u. 34. fe.l6.

3l 1086 Budapest. Dobozi u.I7.1.20.

1089 Budapest. Dusonics u. 14. fe.1

JJ 1089 Budaoest. Dusonics u. 16.1.17.
.Á5+ 1089 Budaoest. Kálvária u. 10/B.1 .l8'

35 1089 Budaoest. Kálváľia v26. fszt.9'

36 1086 Budapest. Masdolnau. Tf . fszt.f .

31 1086 Budapest. Magdolna u. 41. fszt.4.

38 l 083 Budapest. Tömő u. f3 lB.fszt.6.

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

40 l083 Budaoest. Tömő u. 60. fszt.14.

4I l081 Budapest, II. János Pál pápatér 4.

^1 1083 Budaoest. Losonci téľ 1

+5 1084 Budaoest. Német u. 14.

44 l089 Budapest. Vaida Péter u. f5-3|

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

46 l085 Budapest. Somogvi Béla u. 9-l5.

Á1 1084 Budapest. Tolnai Laios u. 11-15.

2. A köItségvetési szerv
a|apításával és megszűnésével összefiiggő rende|kezések

f.I. A koltségvetési szerv a|apitásának dátuma: 201l. május 01.
költséwetési szervének2.2. Ako SZETV etesr sze

megnevezese székheIve

I Józsefuárosi Családsęsítő Szoleálat i081 Budaoest. Népszínhźzutca2f .

f Józsefuárosi Gyermekj óléti Szolgálat
Gvermekek Atmeneti Otthona

l089 Budapest, Kőľis u. 35.

a) Józsefu árosi Szociális Intézmények
Gazdasási Hivatala

l089 Budapest' Kőris u. 35.

4 O szir ózsa Gondozó S zol sálat 1089 Budaoest. orczv út 41

5 Józsefu árosi Intézményműködtető Központ 1082 Budaoest. Baross u. 84.
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3. A ktiltségvetési szerv iľányítása, felůigyelete

3.l . A koltségvetési szerv irányitő szervénelďfelüryeleti szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat
Képviselo-testĹilete

3.I.f . székhelye: l082 Budapest, Baross u.63-67 .

4. A kłiltségvetési szeľw tevékenysége

A kö ltségvetési szerv közfe|adata:

Józsefváros közigazgatási területén

A Magyarország helyi önkormányzatairől sző|ő f0|1. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
MötV) 23. $ (5) bekezdés 11. pontjában fogla|tak szerint köteles gondoskodni a szociális
alapellátásról.

A szociális igazgatásrő| és a szociális ellátásokĺól szóló 1993. évi III. törvény (atovábbiakban: Szt)
86. $ (1) bekezdés e) pontja szerinti személyes gondoskodást nyújtó szociális a|apszolgźitatások-
külonös tekintettel családsegítés' A 86. $ (2) bekezdés d) pontja a|apján a személyes gondoskodást
nyújtó szociális alapszolgáltatásokat és szociális szakosított ellátást |źłt e|, tovźtbbá az Sn.65. $ (i)
bekezdésében meghatározott je|zőrendszeres házi segítségnyújtást ĺjnként vá|lalt feladatként
binositja.

A gyeľmekek védelméľől és a gyámugyi igazgatástól szóló 1997. évi XxX. tĺirvény (a
továbbiakban: Gyw) 94. $ (3) bekezdés d) pontja a|apján személyes gondoskodást nyujtó
gyermekjóléti alape||átźlsokat lát el, valamint ĺinként vállalt feladatként kľízislakásokat működtet.

Józsefuáros közigazgatási területén kívül

Budapest Főváros VIII. kerület Józsęfuáľosi onkormányzat Képviselő-testületének a |43l20I2.
(IV.l9.) száműhatátozata a|apjánhatározott időre f0I2. május 01. napjátó| 2017. ápľilis 30.
napjáig megkötött ellátási szerződés szerint a Belváľos-Lipótváros Budapest Főváros V. kerii|et
Önkormányzat kizigazgatási terĺilete, szemé|yes gondoskodás keretébe tartoző gyeľmetjóléti
a|ape||átás, gyermekek átmeneti gondozása . azon beliil gyermekek átmeneti otthona 1 férőhely
tekintetében' valamint a szabad féľőhelyek terhére további V. kerületi gyermek fogadása.

Budapest Főváros VIII. keľi.ilet Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testületének a 362lf0I2.
(x.18.) száműhatározataa|apjánhatározottidóre201f. november 01. napjától 2017. o|<tőber 3I.
napjáig megkötött ellátási szerződés szerint a Budapest Főváros VI. kertilet Teľézváľos
onkoľmányzat közigazgatási területe, szeméIyes gondoskodás keretébe tartoző gyermekjóléti
a|ape||átás, ryeľmekek átmeneti gondozása - azon belül gyermekek átmeneti otthona l ferőhely
tekintetében, valamint a szabad férőhelyek terhére további VI. kerületi gyermek fogadása.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormźnyzat Képviselő-testületének a 99/2014.
(V.14.) számű határozata a|apjźn határozat|an idóre f0I4. június 01. napjától megkötött ellátási
szerzódés szerint a Budapest Főváros II. kerületi onkoľmányzatkozigazgatási tertilete, személyes
gondoskodás keľetébe tartoző gyermekjóléti a|ape||átźls, gyeľmekek átmeneti gondozása - azon
belül gyermekek átmeneti otthona 1 férőhely tekintetében, valamint a szabad ferőhelyek terhére
további II. kertileti gyermek fogadása.
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi tnkormányzat Képviselő-testĺiletének 309lf006.
(VI.29.) számű határozata a|apján határozat|an időre 2006. januáľ 01. napjátóI megkötött ellátási
szerzodés szerint a Budapest Fováros II. kerületi onkormányzatkozigazgatási terĺilete, személyes
gondoskodás keretébe tartoző szociális a|apel|átás, nappali ellátás - azon belül fogyatékos illetve
autista személyek nappali ellátása biaosítása l féľőhely tekintetében.

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Képviseló-testtiletének 313/20||.
(x.15.) számű határozata, valamint a 386/f013. (X.16.) számt határozata a|apján határozat|an
idore 2011. október 0l. napjától ffő,20114.január 0l. napjától további 1 fő tekintetében megkotött
ellátási szerződés szerint a Budapest Főváros IX. kerĺilet Ferencvárosi onkormányzatközigazgatási
teri'ilete, személyes gondoskodás keretébe tartoző szociális alapellátás, nappali ellátás - azon belül
fogyatékos illetve autista személyek nappali ellátása biztosítása.

A VIII. kerület területén ta|á|hatő köznevelési intézmények funkcionális feladatainak e||átása,
az étkeztetés biztosítása ti|ami és önkoľmányzati fenntartású intézményekben. Az óvodák
esetében, mint önkormttnyzati fenntaľtású intézmények, gazdá|kođási feladatok ellátása.
onkorm ány zati fenntartású intézmények :

o Napraforgó Egyesített óvoda

o Napraforgó Egyesített ovoda Gyerek-VirágTagővodája

o Napraforgó Egyesített óvoda Tesz-Vesz Tagóvodája

o Napraforgó Egyesített ovoda Hétszínvirág Tagóvodája

o Napraforgó Egyesített óvoda Katica Tagóvodája

o Naprafoľgó Egyesített ovoda Kincskereső Tagővodája

o Napraforgó Egyesített óvoda Koszorú Tagóvodája

o Napraforgó Egyesített óvoda Mesepalota Tagóvodája

o Napľaforgó Egyesített óvoda Csodasziget Tagóvodája

o Napľaforgó Egyesített óvoda Napsugár Tagóvodája

r Napraforgó Eryesített ovoda Pitypang Tagóvodája

o Naprafoľgó Egyesített ovoda Százszorszép Tagóvodája

o Napraforgó Egyesített ovoda Sziváwány Tagóvodája

o Napraforgó Egyesített ovoda TÁ-TI-KA Tagóvodája

r Napraforgó Egyesített óvoda Várunk Rád Tagóvodája
A felelősségvállalás és aZ egymás kĺjzĺjtti munkamegosztás ľendjét együttműködési
me gál lapod ás szab źly ozza.

Állami fenntartasú intézmények:

. Deák DiźLk 

^|ta1ános 

Iskola

o Losonci Téri Általános Iskola

o Budapest VIII. Kerületi Németh Lász|ő Általános Iskola

o Molnár Feľenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelviĺ Általános Iskola

. Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola

o Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnrázium

. Iőzsefuáľosi Egységes GyógypedagőgiaiMódszeľtaniIntézmény és Általános Iskola
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4..f . A koltsegvetésl szerv totevekenységének á||amháztartásl szakágazati besorolása

szakásazat száma s z akáPazat me Pney e z é s e

I 889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélki.il

Az á||ami intézményfenntaIÍó kozpont álta| fenntartott neve|ési-oktatási intézmények
kozétkeztetésén ek b i ĺo s itása az al ább i intézmény r e v o n atkozó an :

. Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola

4.3. A kö|tségvetési szeľv alaptevékenysége:

- A Szociálisigazgatásról és szociális e|látásokró| szó|ó |993. évi III. törvény, valamint a
Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló |997. évi xxx. törvényben
meghatźĺrozott alapellátások és szakosított ellátások egyes formáit bixosítja.

- Időskorú és demens személyek nappali valamint, átmeneti ellátása, szociális étkeztetés
biztosítása' többletfeladatként népkonyha mtĺkĺjdtetése. Az egyének és családok szociáIis és
mentálhigiénés ellátása, a családi rendszer működési zavarainak megelőzése, a kialakult
problémák megoldása.

- Szenvedélybetegek, fogyatékos személyek nappali e||źtásának biztosítása.

- Hajléktalan személyek részére lakhatás segítése.

- Gyermekvédelmi a|apellátás keľetében biztosítja a gyermekek testi, éľtelmi' érzelmi, és
erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban tĺirténő nevelésének elosegítését, a
veszé|yeztetettség megszüntetését, a gyermekek családjából történő kiemelésének
megelőzését. Gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása, gyermekek átmeneti ellátása.

- A hánartási költségvetéssel, hźnasságga| és családdal' a hitelfelvétellel és aZ
adósságkezeléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás

-Az intézmény fó fe|adata a közfeladatot ellátó kciznevelési intézmények szakmai
feladatellátásához szükséges eszközök beszerzése, a kozétkenetés e||átása, a pénz;ť'gyi-
számviteli- gazdálkodási-tervezési feladatok e|látása.

-Az alábbi VIII. keriilet területén talá|hatő onkormányzati fenntart.ású koznevelési
intézmények esetében étkeztetés biztosítása.

Napr afor gó E głe s ített ov oda 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

Napraforgó Egyesített ovoda Gyerek-Virág
Tasóvodáia

1082 Budapest, Baross u. 111/b.

Napraforgó Egyes ített ovoda Tesz-Vesz
Taeóvodáia

1083 Budapest, Baross u. 93.

Napraforgó Egyesített ovoda Kincskeľeső
Tasóvodáia

1089 Budapest, Bláthy ottó u. 35.

Napľaforgó Egyesített ovoda Várunk Rád
Tasóvodáia

l086 Budapest, Csobánc u. 5.

Naprafoľgó Egyesített ovoda Napsugár
Tasóvodáia

1086 Budapest, Dankó u' 3l

Napraforgó Egyesített ovoda Koszorú
Tasóvodáia

1086 Budapest, Koszorú u.74-|6.

Napraforgó Egyesített ovoda Hétszinvirág
Tasóvodáia

1081 Budapest, Kun u. 3.
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Napraforgó Egyesített ovoda Mesepalota
Tasóvodáia

l085 Budapest, Somogyi Béla u.9-15.

Napraforgó Egyesített ovoda TA-TI-KA
Tagóvodáia

1088 Budapest' Rákóczi út 15.

Napraforgó Egyesített ovoda Piýpang
Tasóvodáia

l087 Budapest,Százađos út 14.

Napľaforgó Egyesített ovoda Szivárvány
Tasóvodáia

1083 Budapest, Szigony u. 18.

Napľaforgó Egyesített ovoda Csodasziget
Tasóvodáia

1083 Budapest, Tömő u. 38/A.

Napľaforgó Egyesített ovoda Százszorszép
Tasóvodáia

1 086 Budapest, Szíiz u. 2.

Napraforgó Egyesített ovoda Katica
Tasóvodáia

I089 Budapest, Vajda Péter u. 37.

4.4. A kĺjltsésvetési szerv nek kormánvzati funkció szeľinti megie|ö|ése:

kor mánvz at i funkc i ó s z ánl korm ánvz at i funkc i ó me trnev e z é s e

I t0f0f2 Időskorúak. demens betesek átmeneti ellátása

2 104012 Gyeľmekek átmeneti ellátása

J 107052 Hazi sesítsésnyúitás

4 i 0705 I SzociáIis étkeztetés

5 r07054 Családsesítés

6 107053 Jelzőrendsz eres házi sesítsésnvúitás

I r04042 Gvermeki óléti szolsáltatások

9 106010 Lakóinsatlan szociális célú bérbeadása. üzemeltetése

10 I 02030 Idősek. demens betegek nappali ellátása

1l 101221 Fosyatékoss áeea| é|ok nappali ellátása

1f r0rt4f Szenvedélvbetesek naopali ellátása

13 101014 Támosatott lakhatás hai léktalan személvek részére

l4 041231 Rövid időtanamú kcizfoslalkoztatás

t5 041f33 Hosszabb időtartamú közfoslalkoztatás

I6 04rf36 orszásos közfoslalkoztatási program

t7 107070
Menekü ltek, b e fo gad ott ak, o|ta|mazottak i d ei g l en e s e l látása
és támosatása

18 04123f Start- munka program - Téli közfoglalkoztatás

I9 0 1 3360
Más s zerv r észér e v é gzeÍt p énzijgy i. gazdálko dás i,
üzemeltetési. esvéb szolsáltatások

20 09601s Gvermekétk eztetés köznevelési intézménvben

fl 0960f5 Munkahelvi étkeztetés k<jznevelési intézménvben

4.5. A kĺiltségvetési szeľv illetékessége, működési terÍilete:
B udapest Fováros VIII. kertilet Józsefu áros i onkormán y zat kozigazgatási terÍilete.

5. A kiiltségvetési szeľv szervezete és működése
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5.l. A költségvetési szerv vezetójének megbízási rendje:

A kö|tségvetési szerv vezetojét a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi tnkormányzat
Képviselő-testtilete nevęzi ki, menti fel vagy megbízástt visszavonja a közalkalmazottak
jogállásáľól sző\ő 1992. évi XXXIII. töľvény, valamint a közalkalmazottakjogállásáról szóló
|992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazaÍban t<jrténő végrehajtásáról szóló 257/f000. (XII.26.) Korm. ľendelet szerint, az egyéb
munkáltatói jogokat a Képviselő-testtilet, az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarországhe|yi
onkormányzatairól sző\ő f0|1. évi CLXXXIX. ttirvény 41. $ (7) bekezdése, 67. $ g) pontja
a|apján a Polgármester gyakoľolja.

A költségvetési szerv gazdasági vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése, vagy megbízása, felmentése, vagy a
megbíz'ás visszavonása, díjazźsźtnak megállapítása a polgármesteľ hatáskörébe tartozik. A
gazdasági vezeto fe|ęÍt az egyéb munká|tatói jogokat a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és
Gyeľmekj ó| éti K<izpont v ezetóje gyakoľolj a.

5 .2. A ktĺltségvetési szervné l alkalmazásb an á|1ő személyek j o gviszonya :

6. Zárő ľende|kezés

Jelen alapító okiratot 20|6. január 01. napjától kell alkalmazni, ezze| egyidejűleg a kĺiltségvetési szerv
20l5. július 22. napjánke|t, N183l2015. (VI'25.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Budapest, 2015. ..

P.H.

fo ęl alkoztatás i i o sv isz onv i o svis z onvt s zab álvoz ó i o ssz ab álv

1

köza|ka|mazott i j o gv i szo ny 199f. évi XXXIII. töľvény, valamint a k<jzalkalmazottak
jogállásáľól sző|ő I99f. évi XXXil. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjó|éti és gyermekvédelmi ágazatban
töľténő végrehajtásáról szóIó f57/2000. (xII.f6.) Koľm.
rendelet szeľint

2 mesbízási iosviszonv Polsári törvénykönwről szóló 2013. évi V. töľvény

3 munkaviszonv a munka ttirvénvkönwéľől szóló 20|2. évi I. törvénv

Danada- Rimán Edina
jegyző

tartós távollétében
dr. Mészár Erika

a|jegyzó

dr. Kocsis Máté
polgármester

Az á||amháztartásrő| szóló t<jrvény végrehajtásáról sző|ő 368/f011. (XII. 31.) Korm. ľendelet
5. $ (4) bekezdése a|apján a Magyar Allamkincstár nevében igazo|om, hogy jelen alapító okirat
módosításokka| egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az a|apítő okiratnak a Józsefuárosi
Szociális Szo|gáltatő és Gyeľmekjóléti Központ ...'.'.'.... napján kelt, .

napjátő| a|ka|mazandó

M..... ...J2015. (K.05.) okiľatszámú módosító okiľattal végrehajtott módosítása szerinti
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Kivonat 5. sz. melléklete
A f43 l20I 5. (K.05.) sz. határozat melléklete

Testvérvárosi eeyüttműkiidési megállapodás

mel1l létrejött

egyľészľŐl Magyaľĺ'lľszág Butlupest Fővúras ý1II. kerület Júuefvúrusi onkorntlinyzal
(képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester),

másľészről Törokország Isztambul Kiięiikęekmece keriilet onkormdnyzata (képvíseli: Temel
Karadeĺiz pol gármester) között,

(e głütte s en emĺítve : Feĺek)

Felek - különös tekintettel a Magyaľország és Tĺirokoľszág közötti tĺjrténelmi és kulturális
kötelékelae - kifejezik azon szándékukat, hogy testvérváľosi megállapodást kívánnak kĺjtni,
amelynek alapvető céIjai az alábbiak:

1. Tapaszta|atcsęre aZ önkormányzatok műkĺjdése teľületén. Egytittműkĺjdés előmozđitása,
mind hivatalos szinten, mind a gazdasági szereplők szintjén.

2. Tapasńalatcsere a gazđasági élet területén: Felek fejlesztik a kétoldalúan előnyös
gazdasági együttműködést, igyekeznek gazđasági, illetve bensházási tevékenység
folytatása szempontjából kedvező körülményeket teremteni úgy a jogi, mint a természetes
személyek számár a e gy ar tnt.

3. EgyĹittmrĺködés a kultúra, az oktatás és a tuľisztika területén: Felek elősegítik a két
település lakosai kozötti baĺźti kapcsolatok felvételét, a cserekapcsolatokat és az
együttműködést teleptiléseik po|gárai, civil szervezetei kĺjzött a kultúra, az oktatás, a
gazďaság és az iďegenforgalom területén.

4. oktatási és kultuľális rendezvényeken közös tészvéte|: megfelelő pľogramok alapjan és
gazdasági lehetőségeik hatfuain belül, Felek kibővítik az oktatási és a kulturális
kapcsolatokat. E célbóI megkönnyítik az egytittesek, kulturális intézmények és

szerv ezetek, muv észek közötti kapcsolatok kibontak ozását.

5. Felek támogatják az iskolák kĺjzötti egytittmiĺködés kialakulását, ifiúsági cserelátogatások
szervezését.

Jelen együttműködési megállapodást Felek határozat|aĺ időre kötik és az aláíľás napján lép
hatá|yba. Felek a megá|Iapodást bármikoľ felmondhatják a másik félnek ktildött ny1latkozat
á|ta|.

Jelen együttműködési me gállapo d ás 2-2 pé|dźnyb an, magy ar és törĺlk nyelven készült.

Budapest, 2015. november 20.

dr. Kocsis Nĺáté
Józsefvĺáľo s pol giĺrmestere

Temel Karadeniz
KtĺgĹikgekmece pol gármestere
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