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Budapest Józsefváľosi onko rmányzat
Képv-i s e!ő;testii I ete'9zá m-á ľ3

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

I. Tényál|ás és a dtintés tartalmának ľészletes ismeńetése

A ',Budapest-Józsefuáros, 
Magdolna Negyed Progľam III.'' (a továbbiakban: MNPIII) (azonosító

szám: KMOP-5.l.l/B-l2.k-20l2-0001) projekt megvalósítása befejeződött. A projekt akkor tekinthető
|ezźrtnak, ame.nnyiben a teljes köriĺ elszámolása és helyszíni ellenőrzése a támogatő szervezet fe|é

befejeződött. A projektfenntaľtási időszak kezdetének teryezett időpontja:20l6.június l5. napja.

A Támogatási Szerződés részét képező ,,ił|ta|źnos Szerződési Fe|tételek'' l0' pontja szerint

,,Infrastrukturális, illetve termelő beruháások esetén a projekt befejezésétől számított 5 évig, miko-,
kis- és középvállalkozasok esetében 3 évig a tźlmogatźls visszafizetésének terhe mellett a
KedvezľnényezetĹ vá||a|ja, hogy a Projekt megfelel az l083/2006/EK rendelet 57. cikke (1)

bekezdésében fog|altaknak (fenntarLás)''.

tű,

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ; Egry Attila a|polgármester; Kaiseľ József képviselő;
Balogh István képviselő

A képviselő-testĺi|eti ülés időpontja:20l'5. december 3. sz. napirend

Táľgy: Javaslat az MNP III Táľsadalmi és Gazdasági a|pľogľamok 2016. évi fenntartásához
kapcso|ódó döntések meshozatalára

A napirendet nyílt ülésen kell tárgya|ni' a rendelet és a határozat e|fogadásához minősített
szav azattöbbség szü ks ége s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺieyi Bizottság véleményezi

Em beľi Eľőfo ľľás Bizottság v é|emény ezi x

Az Emberi Erőforrás Bizottsás iavasolia a Képviselő-testületnek az e|őteriesztés megtárgya|źsát.
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E rendelet szerint,,(l) A tagállam vagy azirányítő hatóság biztosítja, hogy egy művelet csak akkor
tartja meg az alapokbó| származő hozzájáru|ást, ha a mÍĺve|et befejeződését kĺĺvető öt éven belĺi| -
vagy olyan tagállamokban, amelyek é|tek azzal a |ehetoséggel, hogy ezt a határidót a KKV-kba
torténő beruházás vagy az ezeká|ta| teremtett munkahelyek fenntartása érdekében csökkentsék, három
éven beltil - a műve|etet illetoen nem történik olyan je|entős módosulás, amely: a) jellegét vagy
végrehajtási fe|tételeit érinti, illetve va|amely cégnek vagy közjogi szervnek jogtalan elonyt biaosít; és

b) va|ame|y infrastruktúraegység tu|ajdonjogának jellegében bekĺivetkezett vá|tozásbó| vagy egy
termelőtevékenység megsziĺnésébol ered.'' Ugyanakkor a ,,Kiemelt projekt felhivás a Közép-
magyarorszagi operatív Program Szociális cé|ú városrehabilitációs témájú pľojektjavaslataihoz
Kódszám: KMOP-5.l .1lB-1^2,, címiĺ dokumentum 32. oldalán a fenntartási köte|ezettségge|

kapcsolatban az a|ábbiak olvashatóak: ,,Soft'' progľamokra vonatkozó fenntartási kötelezettség
speciális szabá|yai: l. a projekt időtartama alatt megva|ósuló programok' akciók vonatkozásában nem
áll fenn a projekt megva|ósítási idoszakot követően, ugyanakkor elvárás, hogy a projekt megvalósítás
időszakát végigkísérjék a,,soft'' tevékenységek.''

A támogatással érintett |étesítmények (pl.: kozterületek, nonprofit szolgá|tató irodák) - kivéve
lakóéptiletek _ jellegét (tulajdon, funkció) - tehát 5 évig (f021.06.|5.) szükséges megőrizni. Mindez
azt je|enti, hogy létesítmények el nem adhatók, de a projektidőszakban betöltött funkciójuk vá|tozhat,
a'ł:'ennyiben a hasznosítás továbbra is non-proťlt jellegíi marad.

A ĺ(épviselő-testiilet a 65/20|3. (||.f7 .) számú hatźlrozatában döntĺjtt a ,,Magdo|na Negyed Projekt III.

megvalósításában résztvevo szervezetek egyi.ittműködési rendszere'' című dokumentumról, elfogadta
aZ egyes Projektmegvalósító Szervezetekke| kötendő szerződéseket, és döntöĹt az egyes nonprofit
szolgáltató helyiségek és közösségi épületek funkciójáról és működtetéséről, amely a Képvise|ő-
testü|et 94120|5. (IV.l6.)' 13|lf0|5' (VI.04.)' 151120|5. (VI.25.) szánűhatározatai álta| módosításra
került. A Képviselő-testĺi|et a 9412015. (N.l6.) számű határozatában dönttitt az öná|lóan nem
támogatható szoft (Társada|mi, közĺisségfej|esaési, biinmege|őzési' szociá|is, képzési és
foglalkoztatási) programok 2015. december 31-ig történő hosszabbításáról, 2015.08.30-ig a támogatás,
azt követően 20l5. december 3l-ig saját fonás terhére. A fentiek alapján a he|yiségek funkciójának
fenntartása szĺikséges.

A Képviselő-testiilet a 65lf0I3. (II.27.) számú határozat 4. pontjában döntött az MNPIII köte|ező
elemét képező nonpľofit szo|gá|tató irodák működési helyeinek - a következő ftildszinti, utcai nem
lakás célú he|yiségeket és köztertileti építmények alábbi funkcióval való - kijelö|ésrő|. A
projektidőszak alat| valamint az e|mińt hónapok során a helyiségek a Magdolna utca 4J. és a Dankó
utca 40. szám a|atti címek kivételével a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti K<izpont
(a továbbiakban: JSZSZGYK) hasznźiatźtban voltak. A nonproflt szolgáltató irodákhoz ÍarÍoző
szolgáltatások és az irodák üzemeltetésére vonatkozóan szükséges a Képviselő-testület döntésének
meghozata|a a 20|6. januär 1-tó| 201 6. december 3 1 .ig taltó időszakľa.

Szo|gáltatás 1: táľsadalmi akciók megszeľvezése, közösségi szociális munka, lakossági
tanácsadás

A munkacsoport a 28 felújított 100%o-ban ĺlnkormányzati tu|ajdonban |évő (és l0 évig abban is
maradó) bérhźzban kb. 400 családdal foglalkozott folyamatosan. Ennek keretében feladatuk az
éptiletek rehabilitációs munkálatainak közösségi-szociális munkáva| való segítése, a he|yi
kornyezettudatosság elősegítése (pl.: lomtalanítások szervezése, zöld udvarok kialakítása), valamint a

lakosság tź$ékoztatása' tanácsadás. A bérhźaakban a bér|ői közösségek utógondozása a felújítási
munkák befejezését követően is kiemelten fontos, a lakossági közösségfejlesztés, a szomszédsági
kapcsolatok erősítése, a segítségnyujŁĺsok fejlesztése a felrijítás eredményeinek megőrzése, a
megváitozott lakhatási köľĺilményekhez (pl.' hőszigetelés, nyi|äszźtők cseľéje, vizőrák) való
alkalmazkodás segítése érdekében.



A lakossági tanácsadás keretében a lakőhtnakban tájékoztató segítségnyújtás va|ósul meg a

Józsefoárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-ve| va|ó szoros együttműkodésben többek kozött a hátralékok
(|akbér és rezsi) rendezéséhez, a szociális jellegĺĺ támogatások és szo|gáltatasok igénybe vétele
céljából.

Javasoljuk, hogy a feladatot a JSZSZGYK 2016.január 1-tő| 2016. december 3l-ig lássa e|, melynek
alapján szĺikséges azintézmény engedé|yezett|étszámánakhatározott időre történő megemelése.

Szolgá|tatás 2: CsaládfeJlesztésl szolgáltatás.

A Családsegítő Központ, illetve a Gyermekjó|éti Kozpont (valamint a projekt keretében a He|yi
Támogatói Csoport) javaslata a|apjtn sú|yos élethe|yzeti problémákkal (pl. hÍĺtőszekrény he|yett nem
tudnak másikat venni; e|rom|ott gázkonvektor miatt nincs fűtés; a tĺinkrement ajtót, ablakot nem
tudják bezámi, elromlott mosógép) küzdő önkormányzati bér|akásban élő családok, szemé|yek
kerĹilnek a programba, akik egyĺittműkodőek.

A szolgáltatás 20|3. évi kezdés óta a Munkacsoport ĺĺsszesen 95 családdal, ezek kcizül fo|yamatosan -
jelenleg is _ 56 családdal foglalkozott. A szolgáltaťás soľán a családok ún. motivációs csomagokban is
részesültek, amelynek keretében konyhai eszközöket' korszerű hánartási gépeket kaptak, il|etve a
lakhatási nehézségeket enyhítő lakáskorszeriisítési munkák valósultak meg. A családok gondozása
,li it] iiłi llapodás alapján tĺjrténik.

A programba20|6-ban azok az önkormányzati bérlakásban élo személyek vagy családok keriilhetnek
be, akik krízishelyzetben vannak, tervezetllétszámuk kb. 30 kliens (család). A célcsoportot kü|önösen
a gyerekes családok képezik, akiknek szĺikségtik van mind a fókuszá|t egyéni szociális munkáľa, mind
a motivációs csomag źL|tA| biaosított szolgá|tatásokra. A csa|ádgondozás kiegészítése a
lakáskorszeľíĺsítéssel a feladatra tervezelÍ. koltségvetés mértékének Íi'iggvénye. Nem elhanyago|ható
szempont, hogy az önkormányzati tulajdonú bérlakások korszerűsítése je|entos mértékben hozzájáru|
az źi|agmegóváshoz, értéknövelő tényező, továbbá a hźtnartási eszközök cseréjéve| je|entósen

csĺjkkenthető a hánatások energiaköltsége.

Javasoljuk, hogy a feladatot a JSZSZGYK f0|6,január |-tő| 2016. december 31-ig lássa el, melynek
a|apjźn szükséges azintézmény engedélyezett|étsztmánakhatározott időre tĺirténo megemelése.

Szolgáltatás 3: ktizösségi hely és mosoda

Az igénybevevők előjegyzés a|apján, illetve nyílt napon veszik igénybe a mosoda szolgáltatásait. A
mosoda forgalma átlagosan napi |7 fő, heti át|agf60 - 280 fő, egy év a|att 385 fő.

Javasoljuk, hogy a feladatot a JSZSZGYK 20|6.január 1-tő| 20|6. december 3l-ig lássa el, me|ynek
a|apján szükséges azintézmény engedé|yezett|étszämánakhatźrozott időre történő megemelése.

Szo|gá|tatáls 4: FiDo l{iúsági Központ programjai

A munkacsoport jelen|egi tagsai aktívan közreműködnek a bejáró fiata|ok foglalkozásaiban,
játékaiban, a szociális munka eszközeivel hatnak r.ájuk. A látogatói forgalom napi át|aga 50-60 fo, 500
iőlhó' kb. 6000 fóiév, ebből rendszeres ĺátogató kb. 50%. A fiatalok foglaikozásaiban vaió naponkénti
részvéte| mellett további feladatok: (a) iskolai megkereső munka, (b) Fido mentor program' (c) utcai
megkereso program' (d) lij fejlesĺő játékok bevezetése.

A standard progľamok kiegészítéseként a bejáró ťlatalok és családtagiaik motiváltságának növelése
éĺdekében az igényeikhez illeszkedő _ heti rendszerességge| megrendezésľe kerülő - programok
k<izösségi munkán alapuló, professzioná|is facilitálással ttirténő bővítése javasolt, ame|yekhez eseti
megbízással külsős, speciális képzettségű szakemberek (pl. pingpongedzó, karate oktató, aerobic
oktató stb.) bevonása javasolt. A szabadidőpark 2016. évben naponta |5.f0 óľa k<jzötti nyiwatartási
idovel tervezett.



Javasoljuk, hogy a feladatot a JSZSZGYK 2016. január l.től 20l6. december 3|-ig a fó szociá|is
munkás + l fő vezető létszámmal |ássa el, me|ynek a|apjál"l szükséges az intézmény engedélyezett
|étszámának határozott időre töfténő megemelése.

Szolgáltatás 5: Kálvária téľi játszótéren utcai, i||etve köztisségi szociá|is munka a |átogatő
gyeľekekke| és sziilőkke|, az InfoPonton |akossági információszo|gáitatás ós diákmunka
mentoľá|ás fiataloknak.

20|4-2015 folyamán a Ká|vária térhez kapcso|ódó szociá|is programot a közbeszerzési e|járáson
nyertes Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány - Jőzan Babák Egyesü|et konzorcium valósította
meg.

Javaso|juk, hogy a feladatot f0|6. januźr 1-tő| f0|6, december 3 l -ig a JSZSZGYK beszerzési eljárás
a|apjźn kiválasztott nonprofit szeÍvezet á|ta| lássa e|.

Szo|gá|tatáls ó: Magdo| na u. 47 . és a Dankó u. 40. helyiségekben folytatott szoft tevékenységek

A projekt keľetében a Budapest VIII.' Magdo|na u. 47. (hrsz.: 3542|) szám a|att műkĺjdő
,,Társadalomból kiľekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja'' szolgáltatást kezdetben a Váltó-sáv
Alapítvány, majd a Józsefoáros Közösségeiért Nonprofit Zrt. |átta el. A Fókusz Noi Közösségi
Központ 2015. július őta várja gazdag, változatos programkíná|atáva| a kerületben és környékén éIő
ĺ:ł!ket. A Női csoport a jövő évben is folytatni kívánja működését, fózésse|, kézműves
tevékenységekkel és önismereti csoportfoglalkoásokkal. Az egyéni tanácsadás és az ál|áskeresési
klub igen sikeresnek bizonyult az e|mtilt időszakban, így idéntől már magasabb óraszámban kerül
megvalósításľa. A Csengettytĺ elnevezésiĺ mamás - babás programot egy családi délelőtté bővítji'ik.
Hétfőtől péntekig 9-117 őráigtartó nyitva tartással várjuk az érdek|ődőket.

A 20|6. évben javasoljuk, hogy a tevékenységet - ame|y szűkebb szakmai tartalommal korábban is a
KeszryÍĺgyár Közösségi Hźuban va|ósult meg _ továbbra is a Józsefváros Közosségeiért Nonprofit Zrt.
lássa el. A Magdolna utca 47. Főkusz Női Kĺjzösségi Központ, l főállású és 4 fő megbízási
jogviszonyú munkatárs közreműködésével, |źtja e| a fe|adatot.

A Tehetséggondozás szolgáltatást szintén ezen gazdasági társaság útján javasoljuk e|látni, amelynek
megvalósításához szĺikséges a Budapest VIII., Dankó u. 40. (hrsz.: 35417) szám a|atti helyiség
biztosítása. Magdolna utca 47. Fókusz Női Közösségi Központ, l fóá|lású és 4 fő megbízási
jogviszonyri munkatárs közreműködésével' |átja e| a feladatot.

Fentiekĺe tekintettel az a|ábbi he|yiségek JSZSZGYK te|ephe|yeiként való kijelölése inđokolt 2016'
j anuár | -tő| 20 1 6. december 3 l -ig taľtó időszakľa.

Lakossági Információs Iroda. Cím: Budapest VI[., Dankó u. l6. (hrsz.: 353 16)

Családfej|esztő Iroda. Cím: Budapest VIII., Dobozi u.23. (hrsz.: 354|8l0lN34)

Kozösségi Mosoda. Cím: Budapest VIII., Szerdahelyi u. l3. (hrsz.: 35329)

Az a|źlJobi he|yiségek JSZSZGYK működési hetyeiként való kijel<ĺlése indokolt 2016. január l-től
2016. decembeľ 3l-ig tartó időszakra.

FiDo Ifiúsági Központ. Cím: Budapest VIII., FiDo tér (hrsz.:35388).

Kálvária téľi InfoPont és játszótér. Cím: Budapest VIII., Kálvária tér (hrsz: információs épü|et:
3 5 865 l |, jźLtszőtér és i||emhely : 3 5 865 /3)

Az a|źbbi helyiségek a Jőzsefuárosi Ktizösségeiéľt NonproÍit Zrt. te|ephe|yeiként való kijelölése
indokolt 2016. januźr |-tő|20|6. december 3 t-ig tartó időszakra.

Magdolna u. 47. és a Dankĺí u. 40. helyiségekben folytatott szoft tevékenységek
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A telephelyek koľlátozottan forga|omképes vagyonelemek közé kertilnek' melynek a|apján a Budapest
Józsefvárosi onkormányzat' vagyonáróI és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáró| szó|ó
66l201f.(X\.13.) önkormányzati rendelet 2. mę|lékletét is nlódosítani szĺikséges, valamint a
JSZSZGYK alapító okiratát is.

Szomszéd sági Házfe|ĺigyelők

A projekt keretében 3 fő Szomszédsági Házfelüryelő megbízására kerĺilt sor, akik 2015. december 31-
ig megbízási szerződés keretében |átják el feladatukat a Budapest VIII. kerület, Magdolna utca |f ',
Nagyfuvaros utca26. és a Szerdahe|yi utca l8. szám a|atti bérházakban. 1 fo az onkormányzatĹa|,2 fő
a Jőzscfvźrosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjó|éti Központtal kötött megbízási szerzódést. A
házfelügyelok működésével kapcsolatban kedvezőek a tapaszta|atok, ezért javasoljuk, hogy a
tevékenység f016. évben is ellátasra kerüljtin 3 fóve| a Iőzsefvárosi Szociális Szolgá|tató és
Gyermekjóléti Központtal kötött megbízási szerződés keretében, továbbľa is szoros együttműkĺldésben
a Jőzsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt-vel. A kibovített házfelügyelői tevékenység e||átását
indokolja a fehijítás eľedményeinek megőrzése, va|amint a számukra a projekt keretében kialakított
házfelügye|ői lakások hasznosítása.

II. A beteľjesztés indoka

Az łłĺNPIII Társadalmi és Gazdasági a|program keretében létrehozott nonprofit szo|gá|tatő irodákban
megvalósu|ó szolgáltatások ellátásának időtartamát és ĺizemeltetésének módjára vonatkozó döntést
sztikséges a Képviselő-testtiletnek meghozni.

III. A diintés célja, pénzügyi hatása

A dĺintés cé|jaa Magdolna Negyed Program IIl Társadalmi és Gazdasági alprogramjainak e|látásához
kapcso|ódóan |étľehozott nonprofit szolgá|tató irodák és ahozztĘuk taĺozo szolgáltatasok fenntartása,

az MNP projektek eredményeinek megorzése. A szolgá|tatasok és a he|yiségek működtetésének éves
költségét az alźtbbiakban foglalj uk össze:

JSZSZGYK-hoz keľülo tevékenységek várható koltségei:

HAVI
KoLTsÉGEK

FiDo
programjai

Kálváľia
infopont és
játszótér

Csa|ádfej-
Iesztés,

Lakossági
tanácsadás,
Közösségi
Mosoda

Éves łisszes

Létszám JSZSZGYK
4fő+vezetólho

Nonprofit
szęryęZe[

JSZSZGYK
/ roino

Személyi
jellegű és
munkaadót
terhelĺi
járulékok
köItsése

l 524 415
Ft/hó

0 2.282.952
Ft/hó

45.688.404 Fr

A mĺiködéshez
szĺikséges
egyéb
költsések éves

9522.372 9.522.372 Ft

Szomsz.hźlzf. 8.819.831 Fr

Osszesen ó4.030.ó07 Ft

A fentieken felül a
tíizvédelem, telefon,

helyiségek éves rezsi- és

intemet, takarítiĺs, irodaszer,
működési költsége (rendszergazda, munka- és
tisztítószer)' a karbantartás, javítás, a sztikséges



felszerelések amortizáciő miatti pótlása, javítása összesen bruťtó l4.600,0 e Ft, feladatonként és

helyiségenként részletezv e az a|ábbiak szerint:
- Dobozi u.23,: l .200,0 e Ft/év ( l 00,0 e Ft/hó),

- FiDo I{úsági Központ programjai: 8.400'0 e Ft/év (700,0 e Ft/hó),
- Kĺizösségi mosoda, Szerdahelyi u. l3.: 5.000,0 e Fíév (4|6,7 e Ft/hó).

A szomszédsági házfe|ĺigyelők megbízási díja nem változik 20|6. évre, havonta bruttó 197.100 Ft +

47 '895 Ft járulék, ĺisszesen éves szinÍen 3 főrę 8'8l9'8:j l Ft'

A Józsefuáros Közösségeiért NonprofitZĺ.-hoz keriilő tevékenységek várható költségei:

osszesen 97 .547 ,1 e Ft fedezet biztosítása szükséges önként vállalt fe|adatra, ebbő| 20 l 6-ban 93 ,9|4,9
e Ft-ra, fD|.l-ben3.632,2 e Ft-ra szükséges előzetes köte|ezettséget vállalni, melyből a JSZSZGYK
kĺiltségvetésében a 4010f címen 2016. évre ]4.998,4 e Ft, f\l]. évre 3.632,2 e Ft, az onkormányzat
költségvetésében a l1805 címen a JK NZrt. támogatásaként 18.916,5 e Ft az önkormányzati saját

bevéte|ek terhéľe.

IV. Jogszabá|yi kiiľnyezet

A Képviselő-testtilet dtjntése a Magyarországhe|yi cinkormányzatairól 201|. évi CLxxXx. törvény
23. $ (5) bekezdés 14. pontján, a41. $ (3) bekezdésén,a42. $ 1. pondán,azti)anháztartźsró|sző|ó
20|1. évi CXCV. törvény 8. s (1) bekezdés b) pontján, a36812011. (XII'31.) Korm. rendelet 5. $-án
alapul.

Kérjük az a|ábbihatározati javas|at és az e|óterjesztés me||ékletétképezo rende|et elfogadását.

HĺrÁnozaTl JAvAsLAT

A Képvise|ő-testület úgy dönt' hogy

1. 2016. évben folytatja az MNPIII pľogľam keretében megindított soft tevékenységeket

önként vállalt feladatként ezen határozatban fogla|tak szeľint.

f. a) a Magdo|na Negyed Program III pľojekt keľetében létľehozott fiildszinti' utcai nem
|akás célú helyiségeket (nonpľofit szo|gí|tatő irodák) aJózseÍvárosi SzociáIis Szolgáltató és

Gyermekjó|éti Központ te|ephelyeiként az a|ábbi időponttó| és funkcióvatJđjelöli:

l.Iroda: Cím: Dankó u. ló. (hrsz.:353l6); Funkció: egyéb nonprofit. Időszak: 20l6.01.01.-
2016.12.31.

f.Iroda: Cím: Dobozi u. f3' (hrsz.:35418l0lAl34); Funkció: csa|ádfej|esztési szolgáltatás.
ldőszak: 20 l 6.0 l.0 l.-f0|6.|2.3 |.

3. Iroda: Cím: Szerdahelyi u. 13. (hrsz.:35329); Funkció: Közĺisségi mosoda. Időszak:
20 I 6.0 1.0 t. -20t6.t2.3 1.

,i

kiadások eves kiadások eves

Bérje|legű kiađások 11,443 848 Ft BérjelIegu kiadások f 013 660Ft

Köztizemi díjak 3 060 000 Ft Kozüzemi díjak 1 500 000 Ft

Szakmai anyagbeszerzés 899 0r2 Fr Szakmai anyagbeszerzés 0Ft



3.

b) a Magdo|na Negyed Program III pľojekt keľetében |étľehozott közterü|eti építményeket
a Józsefváľosi Szociá|ĺs SzoIgá|tató és Gyeľmekjóléti Központ műktidésĺ helyeÍként
térítésmentes használatba adássa| az z|ábbi időponttó| és funkcĺóval kĺje|ö|i:

l ' Iroda: Cím: FiDo tér (hrsz.:35388); Funkció: FiDo Ifiúsági Kozpont programjai. Idoszak:
f016.0t.01 .-201 6.12.31 .

2.Iroda: Cím: Kálvária tér (hrsz: információs épĺilet: 35865/|, játszőtér és i|lemhely:
35865ĺ3); Funkció: InfoPont és a játszőtér közösségi-szociális programja
diákmunka mentoräläs. ldoszak: 20l6.U l .U l .-20l6.l2.3 l.

c) a Magdolna Negyed Progľam III projekt keretében |étľehozott ftildszinti' utcai nem
lakás célú he|yĺségeket (nonproíit szolgáltató iľodák) a Józsefváľos Kiiztisségeiért NonproÍit
Zrt. te|ephe|yeiként téľítésmentes haszná|atba adással az a|ábbi időponttól és funkcĺóval
kijelö|i:

l. Iroda: Cím: Budapest VIII., Magdolna u. 47 . (hrsz.: 35421). Funkció: Fókusz Női Közĺisségi
Központ. ldőszak: f0 | 6.0 | .0 | .-20 1 6.12.3 1 .

f.Iĺoda: Cím: Budapest VIII., Dankó u. 40. (hrsz.: 35477), Funkció: Tehetséggondozás.
Időszak: 20 l 6.0l .0|.-2016.12.31.

ĺl) n !"latáľozat2.b)-c) pontja alapján felkéľi a Polgáľmestert a használati megállapodások
aláíĺ.ására.

Fe|elos: polgármester

Hatáľido: a)-b) pont: 20l5. december 3., c) pont: 20l5. december 3l.

a hatńrozat 1. pontjában fog|alt fe|adatok el|átása a|apján a Józsefvárosi Szociális
Szo|gá|tató és GyermekjóIéti Ktizpont engedélyezett |étszámát a 40|02 címen 2016. január
|-tő| 2016. decembeľ 31-ig - önként válla|t fe|adat _ 12 Íőve| megeme|i és ennek a|apján az
engedélyezett|étszámát 2016. januáľ l. napjátó| ff| főben határozza meg.

Felelős: polgármester !

Hatáľidő: 20l6. január 0l.

a) jóváhagyja a határozat |.és 2. pontja alapján a Józsefvárosi Szociá|is Szo|gáltató és

Gyeľmekjóléti Központ módosÍtó okiľatát és a módosításokkal egységes szeľkezetbe fogla|t
Alapító Okiľatát, ahatározat 1. és 2. mel|ékletét képező taľta|omma|,20|6.januáľ 1. napi
hatályba lépésse|.

b) a hatáľozat 4. a) pontja alapján Íe|hata|mazza a polgáľmesteľt a dokumentumok
aláíľására és azok tekintetében a Magyaľ Államkincstáľ eset|eges hĺánypótlási
fe|szó|ításának te|jesítésére azza|, hogy a hiánypótlás teljesítése ezen hatáľozottz| nem lehet
ellentétes az okiľatokat lényegi _ helyľeigazítási kéľdésnek nem minősülő - kéľdésekben
nem módosíthatja. :

c) felkéľi a polgáľmesteľt , hogy a Józsefuáľosi Szociá|is Szolgáltató és Gyeľmekjóléti
Központ Szervezeti és Műktidési Szabáúyzat módosításárą vonatkoző javas|atát teľjessze a
Képviselő-testület ktivetkező rendes ii|ése elé.

Fe|elős: polgármester

Hatáľido: a)-b) pont: 20l5. december 3., c) pont: a Képviselő-testtilet kovetkező rendes tilése

a.) a Szomszédsági Házfe|iigyelői tevékenység e||átását 3 főve| folytatja a Budapest VIII.
keľĺi|et, Magdolna utca |?., Nagyfuvaľos utca 16. és Szeľdahelý utca 18. szám alatti
béľházakban20!6.januáľ t. és 201ó. decembeľ 31. kiiztitti időszakban.

4.

5.



b) felhata|m^Zza a Józsefváľosi Szociá|is Szolgáltató és Gyeľmekjótéti Kiizpont vezetőjét a
megbízási szeľződések megkötéséľe.

Fele|ős: Józsefvárosi Szociá|is Szo|gá|tató és GyermekjólétiKozpontvezetóje

Határido: 2016. január 0|.

6. a határozatban fog|altak fedezetéľe e|őzetes kiitelezettséget vá||al iinként vá||alt fe|adatként
a Józsefváľosi Szociális Szolgá|tató és Gyermekjóléti Kłizpont kiĺ|tségvetésében a 40t02
címen 2016. évre 74.998,4 e Ft, 2017. évľe 3.632,2 e Ft összegben, az onkoľmányzat
költségvetésében a t1805 címen a Józsefváros Kiiziĺsségeiéľt NonprofrtZrt. támogatásaként
l8.9l6'5 e Ft iisszegben az iin'koľmányzati saját bevételek teľhére.

FeIelős: polgármester

Határidő: 20l5. december 3.

7, felkéľi a po|gármestert, hogy a hatáľozatokban fogla|takat a 2016. és a 20t7. évi
ktiltségvetés készítéséné| vegye Íigye|embe.

Fele|ős: po|gármester

Határidó: a2016. és a20|7. évi kö|tségvetés készítése.

.ťr ĺ-ĺ.i!ntés végrehajtását végző szeľvezeti egység: Rév8 Zrt., Humánszo|gá|tatási Ügyosztály,
Józsefváľosi Szociális Szo|gá|tató és Gyermekjóléti Kiizpont,Pénztilgyi Ügyosztá|y

Budapest, 20 I 5. december 01..

\-
a?Yn ,i

,/ ,4 /, ,1)

/,//ĺ,ľ
Attila

Tĺirvényességi e| lenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

l l,ĺI I ,^.(
áb /ruj/,,.,.24- dr. Mészár Erika

a|jegyző



Ą. ą.- *(lul'u

okirat szálna.. M..... .. (XII.03.)

Módosító okirat

A Józsefuárosí Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti KöZpontf0I5. november 09. napján kíadott a
Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselo testülete 242l2ol5. (XL05.) számú határozatával
elt.ogadott alapító okiratát az ä|lamhäztartásľól sző|ő f011. évi Cxcv. tiiľvény 8/A. $-a alapján a
következők szeľi nt módosítom :

1. Az a|apítő okiľat |.f.2. pontjálban foglalt _ telephe|yei - tá.}.|lázat a ktivetkező soľokka|

egészĺi| ki.

Jelen alapító okiratot 2016. janutlr 0l. napjátó| ke|| alkalmazni, ezze| egyidejűleg a k<i|tségvetési szerv
2015. november 09. napjánke|t, A242/20t5. (XL05.) okiratszámú a|apitő okiratot visszavonom.

Budapest, 2015. december ....

P.H.

48 l086 Budapest. Dankó u. l6.

49 1086 Budapest. Dobozi u. 23.

50 1086 Budapest. Szerdahelvi u. 13.

Danada- fumán Edina
jegyzó

tańós távollétében
dr. Mészár Erika

a|jegyző

dľ. Kocsis Máté
poIgármester



1, . w. n r(d kte't,

okirat száma.. A........... (XII.03.)

Alapító okiľat
módo sításokkal e gységes szerkezetb e fo glalva

Az ái|amhátztartá,srő| szó|ó 20|1. éYi CxCv. ttiľvény 8/A. $-a alapján a Józsefváľosi Szociális
Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ a|apító okiľatát a következők szerint adom ki:

1. A kii|tségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephe|ye

1.1. A költségvetési szerv

l .1 .1. megnevezése: Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti K<izpont .

I.1.2. rövidített neve: JSzSzGvK

I.z. A költségvetési szerv

| .f .1 . székhelye: 108 l Budapest, Népszính áz u. 22.

.2.2.

telenhelv megnevezése telephely címe

I

Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ Család- és
Gyermekióléti Központ

1089 Budapest, Koris u.35.

2

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Kĺizpont - Gyermekek
Atmeneti Otthona

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

J l08ó Budapest. Masdolna u. 43. fszt.3.
Á
+ 1086 Budapest, Masdolnau.43. fszt. XIV.
5 1089 Budapest' Sárkány u. 14. fszt. 1

6 1083 Budapest, Illés u. 18. fszt. 8

1 l086 Budapest. Karácsonv S. u. 2f.|.22.

8 l089 Budapest. Kőris u.4/a. |.9,

9
JSzSzGyK-Házi segítségnyujtás éS Szociális
étkeztetés

l089 Budapest, orczy út 41.

t0 Ezüstfenvo Gondozóház 1 087 Budapest, Keľepesi tń 29 l a.

l1 Ciklámen ldősek Klubia 1081 Budapest, II. János Pál pápaÍér I7,

1', Vís otthon Idősek Klubia 1084 Budaoest. Vís u. 18.

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

L+ Reménvsusár ĺdősek Klubia 1084 Budapest' Mátvás tér 4.

l5 Napraforsó ldősek Klubia 1089 Budapest. Delei u. 34.

r6 Mátvás Klub l084 Budapest, Mátvás tér |2-

I7 Ertelmi Fosvatékosok Napközi otthona 1082 Budapest. Kisstáció u. 1l

l8 1084 Budapest' Déri Miksa u.3. fsú.. 4.

19 1086 Budapest, Koszoru u.4-6.

20 1086 Budapest' Szeľdahelvi u. 5.

ll 1086 Budapest, Bauer S. u. 9-1 1. fszt.l



22 l084 Budapest' József u. 51 . fsń.2,

.ł.J l084 Budaoest. József u, 59. fszt. 4'

24 l081 Budaoest. Vav Adám u.4.I.2f .

25 1081 Budapest. Vav Adám u. 6. fszt.9.

26 1084 Budaoest. Nasvfuvaros u. 26.I.21

f] l089 Budaoest. Kőris u.4lA. fsń. 1

f8 l089 Budapest' Kőris u. l 1 . fszt. l 3.

29 1082 Budapest, Kisfaludy u. 10-12.1.18.

30 1086 Budapest, Lqjza u.34. fe.16,

31 108ó Budapest. Dobozi u. |7 .1'20.

3f 1089 Budapest. Dusonics u. 14. fe.l

JJ 1089 Budapest, Dusonics u. 16.1.17.

3ą l089 Budaoest. Kálvária u. l0/B.l ' l 8.

35 l089 Budapest' Kálváńa u.26. fszt.9.

36 1086 Budapest. Magdolnav 12. fszt.2.

)t i086 Budapest, Masdolna u. 41. fsn.4.

38 1083 Budapest' Tömo u. f3lB.fsń.6.

J9 1083 Budaoest. Tömő u. 5ó. fszt.19.

40 1083 Budapest, Tömő u.60. fsa.14.

41 108l Budapest' II. János Pál pápatér 4.

A') l083 Budaoest. Losonci tér 1

+-) l084 Budaoest. Német u. 14.

44 1089 Budapest, Vaida Péter u. 25-3l

45 108ó Budapest, Bauer Sándoľ u. 6-8.

46 l085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15.

4',7 1084 Budaoęst. Tolnai Laios u. l1.l5.

48 1086 Budapest, Dankó u. 16. fszt.

49 1086 Budapest, Doboxí a. 23. fszt.

50 1086 Budapest, Szerdahelyi u. 13.fszĹ

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével tĺsszefiiggő ľende|kezések

2.|. A.kciltségvetési szerv alapításanak dátuma: 2011. május 01.

2.2. A l szeľv lőd tési szervének

megnevezése székhelve

Józsefu áľosi Családsesítő Szol sálat 1 08 1 Budapest, Népszínház utca 22.

2
Józsefuárosi ' Gyermekjóléti Szolgálat
Gvermekek Atmeneti Otthona

1089 Budapest, Kőńs u. 35.

n
1

Józsefuárosi Szociális Intézmények
Gazdasási Hivatala

1089 Budapest, Koris u. 35.

t1 Oszirőzsa Gondozó Szolgálat l089 Budapest, orcnĺ tĺ 4I.



5 | Józsefvárosi Intézménvmtĺködtető Központ | 1082 Budapest, Baross u. 84.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányitó szervénelďfelügyeleti szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Fováros VIII. kerü|et Józsefvárosi onkormányzat Képvise|o-
testülete

3.1.2. székhelye: ł082 Budapest, Baross u. ó3-67.

4. A kti|tségvetési szerv tevékenysége

4.t, A költségvetési szerv közfeladata:

Józsefváros közieazgatási területén

A Magyarország helyi önkormányzatalro| szóló 2011.

Mötv) 23. $ (5) bekezdés 11. pontjában foglaltak
alapellátásról.

évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
szerint köteles gondoskodni a szociális

A szociális igazgatásrő|és a szociális ellátásokról szóló l993. évi III' torvény (a továbbiakban: Szt)

86. $ (1) bekezdés e) pontja szeńnti személyes gondoskodást nyrijtó szociális alapszolgáltatások-

ktilĺjnös tekintettęl családsegítés. A 86. $ (2) bekezdés d) pontja alapján a személyes gondoskodást

nyujtó szociális alapszolgáltatásokat és szociális szakosított ellátást lát el, továbbáazSzt 65. (i (l)
bekezdésében meghatározotÍ. je|zőrendszeres házi segítségnyÚrjtást onként vállalt feladatként

biaosítja.

A gyermekek véde|méről és a gyámĺigyi igazgatásról szóló |997 ' évi XXXI. törvény (a

továbbiakban: Gyvt) 94. $ (3) bekezdés d) pontja a|apján személyes gondoskodást nyl}jtó

gyermekjóléti alapellátrásokat |át el, valamint ö,nként vállalt feladatként krízislakásokat miĺködtet.

Józsefuáros kĺjzieazgatási teľületén kívtil

Budapest Fováľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének a |43l20lz'
(IV.lg.) számű határozata a|apjźn határozott idore 20|f. május 0l. napjátő| 2017. ápľilis 30.

napjáig megkĺitött ellátási szerződés szeľint a Belváros-Lipótváros Budapest Fováros V. kertilęt

onkormányzat kozigazgatási teľülete, személyes gondoskodás keretébe Íartoző gyermekjóléti

alapellátás, gyermekek átmeneti gondozása - azon belül gyermekek átmeneti otthona l férőhely

tekíntetében, valamint a szabad férőhelyek terhére további V. kerĺileti gyermek fogadása.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő-testülętének a 36flf0|2.
(X.18.) számú határozataalapján határozott időref0|2. novembeľ 0l. napjától 20l7. október 3l.
napjáig megkötött ellátási szerződés szeľint a Budapest Főváľos vI. keľület Terézváros

onkormányzat kozigazgatási területe, személyes gondoskodás kęretébe brtoző gyermekjóléti

alapellátás, gyermekek átmeneti gondozása - azon belül gyermekek átmeneti otthona 1 férohely

tekintetében' va|amint a szabad féróhelyek teľhéľe további VI. kęľületi gyermek fogadása.

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi Önkormányzat Képviselótęsttiletének a 9912014.

(v.l4.) szamú határozata alapján hatźrozat|an idoĺe 20|4. június 01. napjától megkötött ellátási

szerzódés szerint a Budapest Főváľos II. kerüIeti onkoľmányzatközigazgatási területe, személyes

gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti a|apel|átźls, gyermekek átmeneti gondozása - azon

belüł gyermekek átmeneti otthona l féľőhely tekintętében, valamint a szabad férohelyek terhére

további II. keriileti gyermek fogadása.



Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képvise|o-testületének 30912006.

(vI.29.) számú határozata alapján hattrozat|an idore 2006. január 0l. napjától megkotött ellátási

szerzodés szerint a Budapest Főváros II. kerĹileti onkonnányzatközigazgatási tertilete, személyes

gondoskodás keretébe taĺIoző szociális alapellátás, nappali ellátás - azon belül fogyatékos illetve
autista személyek nappali ęI|átása biĺosítása 1 férőhe|y tekintetében.

Budapest Fováros VIII. kerü|et Józsefváľosi tnkoľmányzat Képvise|ő-testületének 3.73lf011.
(D(.15.) számú határozata, valamint a 386lf0l3. (x.l6.) számű határozata a|apján határozat|an

idoľe 20ll. október 0l. napjától 2fo,2014.január 01. napjátó| további l főtekintetében megkötött

ellátási szerzódés szerint a Budapest Főváľos IX. kertilet Ferencvárosi onkormány zat kozigazgaÍ.ási

területe, személyes gondoskodás keretébe lartoző szociális alapellátás' nappalí ellátás - azon belül
fogyatékos illetve autista személyek nappali ellátása biztosítása.

A VIII. kerület területén taláIható köznevelési íntézmények funkcionális feladatainak ellátása,

az étkeńetés biztosítása állami és önkormányzatí fenntartású intézményekben. Az óvodák

esetében, mint önkormányzati fermtartású intézmények, gazdá|kodási feladatok ellátása.

onkormányzati fenntartású intézmények:
o Napraforgó Egyesített ovoda
. Napraforgó Egyesített óvoda Gyerek-Viľág Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ovoda Tesz-Vesz Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ovoda Hétszínvirág Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített óvoda Katica Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített óvoda Kincskereső Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ivoda Koszoru Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített óvoda Mesepalota Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ovoda Napsugár Tagóvodája
o Naprafoľgó Egyesített ovoda Pitypang Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ovoda Százszorszép Tagóvodája
. Naprafoĺgó Egyesített ovoda Szivárvány Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ovoda TÁ-TI-KA Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített ovoda Várunk Rád Tagóvodája
A fele|osségvállalás és az egymás közötti munkamegosztás rendjét együttműködési

me gál lapo dá s szab á|y ozza'

Allami fermtartású intézmények:

o Deák Diák Általános Iskola
. I-osonci ľeri e.ltalĺnos Iskola
. Budapest VIII. Keľületi Németh Lász|o Általános Iskola
o Molnár Ferenc Magyar.AngolKét Tanítási Nyelvű ÁItatános Iskola
o Vajda Péteľ Ének-zenei Általános és Sportiskola
o Lakatos Menyhért Altalános Iskola és Gimnázium
. Józsefvárosi Egységes GyógypedagőgiaiMódszertaniIntézmény és Általános Iskola

Az állami intézményfenntartó kĺizpont á|ta| ferrntartott nevelésĹoktatási intézmények

kôzétkeztetésének biztos ittĺsa az alábbi intézményre vonatkozóan:
r Raoul Wallenbeľg Szakközépiskola és Szakiskola

i besorolása:

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

- A Szociális igazgatásrőL és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III' törvény,

Gyermekek védelméról és a gyámĺigyi igazgatásról szóló |997. évi xxx.
meglatározott alapellátások és szakosított ellátások egyes formait bizosítja.

valamínt a
törvényben

4.2. Aköl szerv źi|amháztaftási

szakóęaząt száma szakasaz at megnev ezés e

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



- Idoskorú és demens személyek nappali valalnint,, átmeneti ellátása, szociális étkeaetés
biztosítása, többletfeladatként népkonyha működtetése. Az egyének és családok szociális és

mentálhigiénés ellátása, a családi rendszer műkodési zavarainak megelőzése, a kialakult
problémák megoldása.

- Szenvedélybetegek, fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása.

- Hajléktalan személyek részére lakhatás segítése.

- Gyermekvédelmi alapellátás keretében biztosítja a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, és

erkolcsi fejlődésének, jólétének, a családban tĺjrténő nevelésének elősegítését, a
veszé|yeztetettség megszüntetését, a gyermekek csa|ádjából töŕénő kieme|ésének
megelozését. Gyermekjó|éti szo|gá|tatások biztosítása, gyermekek átmenetiel|átása.

- A háztartási kĺiltségvetéssel, házasságga| és családdal' a hitelfelvétellel és aZ

adósságkezeléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás

- Az intézmény fő feladata a közfe|adatot e||átó közneve|ési intézmények szaknrai
feladatellátásához sztikséges eszközök beszerzése, a kozétkeztętés ellátása, a pénzigyi-
számviteli- gazdálkodási-tervezési feladatok ellátása.

- AZ alábbi VIII. kerület területén található önkormánvzati fermtartású köznevelésí
keztetés biztosítmtézménvek esetében et ztoSĺtäSa

Napraforgó Egyesített ovoda 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

Napľaforgó Egyesített ovoda Gyerek-Virág
Taeóvodáia

1082 Budapest, Baross u. 1i l/b.

Napraforgó Egyesített óvoda Tesz-Vesz-
Tasóvodáia

1083 Budapest, Baross u.93.

Naoraforsó Esvesített ovoda Kincskereső
re*v,

Tasóvodáiá.'
l089 Budapest' Bláthy ottó u. 35.

Napraforgó Egyesített ovoda Várunk Rád
Tasővodäia

l086 Budapest, Csobánc u. 5.

Napraforgó Egyesített ovoda Napsugár
Tasóvodáia

1086 Budapest, Dankó u. 31

Naprafoľgó Egyesített ovoda Koszoru
Tapóvodáia

1086 Budapest, Koszorú u. l4.l6.

Napraťorgó Egyesített ovoda Hétszínvirág
Tapóvodáia

1081 Budapest, Kun u. 3.

Napraforgó Egyesített óvoda Mesepalota
Tasóvodáia

1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15.

Napraforgó Egyesített ivoda TA-TI-KA
Taeóvođáia

l088 Budapest, Rákóczi út l5.

Napraforgó Egyesített ovoda Pitypang
Tasóvodáia

1087 Budapest,Százados út 14.

Napraforgó Egyesített ovoda Szivárvány
Tasóvodáia

1083 Budapest, Szigonyu. 18.

Naprafoľgó Egyesített ovoda Csodasziget
Taeóvodáia

l083 Budapest, Tömő u. 38/A.

Napraforgó Egyesített óvođa Százszorszép
Tasóvodáia

1 086 Budapest, Szuz u. 2.

]lllĺlt'ĺrforsó Ewesített óvoda Katica 1089 Budapest. Vaida Péter u. 37.



T d

4.4. A koltsésvetési szerv alaptevéken I 10 szennu me

kor mąnvz ati funkci ó sz am ko rmánvz ati funkc i ó me gnellez és e

t02022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

z 104012 Gvermekek átmeneti eIlátása

J rj't052 Házi sesítsésnyiitáS
At 107051 Szociális étkeztetés

5 r0't054 Családsesítés

6 107053 JeIzőrendsze r es házi segítségnyúitás

8 r04042 Gvermeki óléti szol gáltatások

9 106010 Lakóinsatlan szociális céIú bérbeadása, üzemeltetése

10 102030 Idosek. delnens betesek nappa|i el|átása

11 101221 Fosyatékossáesal élok nappa|i ellátása

IZ 101142 Szenvedé|ybetegek nappali ellátása

13 107014 Támogatott lakhatás haj léktalan személyek részére

", ',i

:--'

t5

041231 Rövid időtatamú kozfo slalkoztatás

041233 Hosszabb idotanamú közfog|a|koztatás

ló 041236 országos közfoelalko ztatási program

I1
107070 Menektiltek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása

és támosatása

18 04tf32 Start- munka program - Téli közfoglalkoztatás

19 013360 Más szen/ részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
üzemeltetési' esyéb szolgáltatások

20 096015 Gvermekétk eztetcs koznevelési intézményben

z1 0960f5 Munkahelvi étkeztetés köznevelési intézményben

3nek kormányzati funkció szeńnti megjelolése

4.5. A költségvetési szeľv illetékessége, működési területe:

Budapesi Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzatkozigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szelYezete és műkłidése

5.1. A költségvetési szerv vezetojének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetójét a Budapest Főváros VIII. kęrület Józsefuárosi onkormányzat

Képviselő-testülete nevezi ki, menti fel vagy megbizását visszavonja a kozalka|mazottak
jogállásaról szőIő 1992. évi XXXII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogá||ásárő| sző|ő

ĺďgz. evĺ xxxIII. torvénynek a szociális, valamint a gyermekjóIéti és gyermekvédelmi

ágazatban történő végrehajtásźlró| szóló f5.ll2000. (XII.26.) Korm. ľendelet szerint, az egyéb

munkáltatói jogokat a Képviselő-testĺilet, az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarországhe|yi
onkormányzatairól sző|ő 2O1l. évi cLxxxIX. törvény 4l. $ (7) bekezdése, 67. $ g) Pontja
alapján a Polgármester gyakorolja.

A k<iltségvetési szerv gazdasági vezetőjének megbízási ľendje:

A költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése, vagy megbízása, felmentése, vagy a

megbízás visszavonása, dljazásáĺak megálIapítása a polgármester hatáskĺjrébe taľtozik. A
gazdasźryi vezető fe|ett az egyéb munkáItatőijogokat a Jőzsefuźrosi Szociális Szolgáltató és

Gyeľmekjóléti Központ vezetője gyakoľolja.



5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

6. Zárő rende|kezés

Jelen alapító okiratot 20l6.január 01. napjától ke|l alkalmazni,ezze| egyidejűleg a kö|tségvetési szerv
2015. november 09. napján ke|t, A242l20l5. (K.05.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Rudaoest. 2015. december ...

P.H.

fo ęlalkoz tatás i i o svi szo nv i o gviszo nyt szabály ozó i o gszabóly

ko zalkalmazotti j o gvi s zo ny I99f. évi XXXil. törvény, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szőIő |992. évi XXXil. törvénynek a szociális,
valamínt a gyermekjóléti és gycnllekvédelrrli ágazatbarl

történő végrehajtásáról szóló f5.ĺ12000- (XII.2ó') Korm.
rendelet szerint

L mesbízási iosviszonv Polsári torvénykönyvľől szóló 20|3. évi V. törvény

J munkaviszonv a munka törvénykönyvérő| szó|ó f012. évi I. törvény

Danada- fumán Edina dr. Kocsis Máté
jegyző po|gármester

tartós távollétében
dr. Mészár Erika

a|jegyző

Az á||aĺĺlháztartásrő| szóló torvény vegrehajtásaról szőIő 36812011. (xII. 3i.) Korm. rendelet

5. $ (4) bękezdése a|apján a Magyar Allamkincstar nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az a|apitő okiratnak a Józsefvárosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont .... napján kelt, .

napjától alkalmazandó M.........lf0|5. (Xil.03') okiratszámú módosító okirattal végrehajtott

módosítása szerinti taľtalmának.



b .v. nr'lljtł\oŁ

Budapest Főváľos VIII. keľii|et Józsefváľosi onkormányzat Képvise|ő-testiiletének

.......ĺ20|5.(.... .....) önkoľmányzati rendelete

Budapest Józsefváľosi onkormányzat vagyonáľól és a vagyon feletti tu|ajdonosi jogok
gyakoľlásáľól szóló 66120|2. (xII.13.) tinkormányzati rendelet módosításáľó|

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefoárosi onkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikke (l) bekezdésének a) és e) pontjában és a32. cikke (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és

szerveik, a köztáľsasági megbízottak, valamint egyes centró|is alrírendeltségŕi szcrvck fcladat- ós

hatáskoreirő| szó|ó 199l. évi XX. törvény l38.$ (l) bekezdés j.) pontjában, a lakások és he|yiségek
bérletére, valamint az elidegenítéstĺkre vonatkozó egyes szabályokĺó| szóló l993. évi LXXVIII'
törvény 3. $ (1) bekezdésében és 36. $ (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
20|1. éví CLXXxx. törvény 107. $-ában és 109.$ (4) bekezdésében,, az áIlamháztartásról szóló 20l l.
évi CXCV. törvény 91' s Q) bekezdése, a nemzeti vagyonľól szo|o2011. évi CXCVI' törvény 5 $ (2)

bekezdés b) és c) pontjában, 7. $-ában és 13. $ (l) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
Budapest Józsefvárosi onkormányzat' vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról a

következo rendeletet a|kotia:

i. s Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 6612012. (XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rerrdelet) 2.

melléklete helyébe e rendelet l. melléklete lép.

2. $ Ez a rendelet 20|6. január l-jén |ép hatályba és a hatá|yba lépését követo napon hatályát veszti

Budapest, 2015. december ...

Danada-Rimán Edina
jegyzó

tartós távollétében

dr' Mészár Eńka
a|jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester



1. melléklet .'' '/20] 5' ( ) onkonn,anyzati rendelethez

Ingatlan helyrajzi
száma

Ingatlan cĺme Ingatlan teľiilete
(m')

35235 Baross u.63-67. r 859

35218ĺ0lN4 József utca 1 5-l 7. floldszínt 2N 181

35217tttN1 Német utca|.ĺ-19. fřildszint 1 189

35211|uN4 Német utca |7-|9. ťoldszint 3fu 521

35fl'7lUNt6 Német utca l7-l9' ftildszint 4fu 85

352171tN3 Német utca 1,7-|9. floldszint 2fu I t5

3sfrltvN21 Német utca 17-l9. ftjldszint 50

3521ft0/N25 Német u. 25. ftjldszint 41

352t2101N24 Német u' 25. ftildszint 96

3szrftjtN26 Német u.25. floldszint t5

357f3/0tN27 Baross utca 81. fiildszint 5fu 94

3525410ĺN22 Baross u. 84. fszt +o4

3s2s4l0tN23 Baross u. 84. fszt. A1

35298 Dankó u. 3-5. t9t0

34924tN24 Déri Miksa utca 3. foldszint 4. ls6

35332 Karácsonv S. u. l 840

35333 Karácsonv S. u. 3. 218

3sf82 Koszoru u.4-6. 2tfl
3s08611 Mátvás tér i5. I 980

3467s/2/N33 Népszínház utca 14. A. ép. UT pince 1 80

3533 I Szerdahelvi u. 17. tt2
3sr23l1l Teleki tér piac 3795

3s643t0tNl József körut 68. oince l/tj r20

3564310/N2 József körut 68. oince 2N 16

3s645/01N19 József körut 70. félemelet 3. 2s0

35645tN17 József körut 70. fijldszint 4' 78

3s645lN18 József körut 70. ťoldszint 5. 1s8

36780101N12 József körut 59-6i. fszt. 264

3s63st0/N35 Harminckettesek tere 2. fszt. 31

36128/11N3 Szisonv u. 16/b. fszt. 3lij 390

366t5 Hoľánszkv utca 13. 726

3s682/0lNt7 Práter u. 22. fiildszint l 172

35682101N18 Práter u. ff . ťo|dszint 2. 24



3s682t0tN19 Práter u. 22. fo]dszint 3. JJ

3568ft0tN20 Práter u. 22' felemelet 1 161

34944t0tN1 Vís u. 32. pince +5

3494410tN2 Vís u. 32. oince 44

34944t0tN3 Vís u' 32. oince JI

34944t0tN4 Vís u. 32. pince 1Á
Lź

34944101N6 Víg u. 32. |oldszint, I-II. emeletén,
oad]ástérben

940

35315 Dankó u. 18. 2846

34619t0tN4 Néoszínliáz u. 22. fszt.4. 183

34619101N21 Néoszínház u.22. fe.6. zL)

35964 Koris u. 35 86s

36s3st0tN1 Szentkirálvi u. l5. I. em. 211

3s44410tN3 Masdolna u. 43. fszt.U13 3s

3s989t0tN3 Sárkány u' 14' fszt. 1 34

3609',il0tN8 Illés u. l8. fszt. 8

3s4s0 Kaľácsonv S. u. 22. I.Zf . JI

3s814 Kőľis u. 4la. |.9. 30

3s960t0tN6 Orczv ut 41.fszt.Ul3 r20

3s960t0tNs orczv űt 4|. fszt. Ul4 30

38837t6 Kereoesi ut29la 2163

34757tltN45 II. János Pá]'oáoatér 1] ' fszt.Ull 2f1

34930101N34 Vís u. 18. 140

358rfl0lN1 Baross u. 109. 96

35812101N2 Baross u. 109. 30

35162101N55 Mátvás tér 4. 214

38'76v0tN1 Delei u. 34. f70

35t4610lN5l Mátvás tér |2. 70

35582 Kis Stáció u. l1 125

35582 Kis Stáció u' 11 12

35f3210/N20 Baross u. 59. 263

3s232t0/Nf6 Baross u. 59. r84

352rll0lN1 Baross u. 66-68. fszt. 53f

352rv0lN3 Baross u. 66-68. fsa. +/

34675121N33 Néoszínház u. 14. 80

3489918/1 Rákóczi tér 3. 82



3s604101N3 Kis Stáció u. 5. t46

38868101N43 Hunsária krt. l8. 9s

3546910tNf9 Masdolna u. 33. 349

35469ĺ0lN3| Masdolna u. 33. 184

35469101N30 Masdolna u. 33. 197

3598-il0tN32 orczv út 31. 241

351281221N38 Szigonv u. fĺa. )t)

351281211N49 Szisonv u.2/a. 293

35185 Ór u. 8. 712

35't28142 Losonci u. 2. 419

3518"t/0tN1 Or Lr. 10. 45

35187101N2 Or u. 10. 45

35 I 88/0/A/8 Tavaszmező ĺl.2. 26

3st88l0lN9 Tavaszmezo u.2 119

3s 188/0/A/l 1 Tavaszmezó l.2. 40

3st88l0lN12 Tavaszmezó u.2. 50

3s02s Auróra u.12la. 442

3s024 Auróra u. |2ĺb. 441

34994 Fecske u' 18. (Auróra u. 19.) 204

35465/01N8 Karácsony S. 25. 230

34674l0lNĄ Kiss J. u. 19. r4l
35325 Szerdahelvi u. 5. 386

35128 Bauer S. u. 9-l l. fszt. I 34

35rs4 József u. 57. fszt.Z. 25

351s3 József u. 59.fszt.4 3l

34761 Vay A. t.4.1.22 26

34762 Vav Á. u. 6. ťszt.9 25

35082 Nasv Fuvaros u. 26. I.l6 51

3s814 Kőľis u. 4lAfszt.1 25

36071 Kőris u' l l. fszt. IJ 25

35609 Kisfaludv u. 10-12. I.1 8. z7

35430 Luiza u. 34. fę. 16 fĄ

3537',| Dobozi u. 17.1.20 24

36057 Dusonics u. 14. fe.1 f4

36056 Dusonics u. 16. I.17 25

3s889 Kálváńa u. 10/b. I'18 f3



36062 25

35292 Masdolna u- 12. fszt.2 JJ

35445 Masdolna u. 41 . fszt.A. 26

36193 Törno u. 23lb. fszt.6 26

36109 Tömő u. 56. fsn.. 19. 25

36107 Tömő u. 60. fsa.| . t<

35444t0tN3 Masdolna u. 43. 35

35499t0tN2 Szigetvári u. l 184

35499101N3 Szigetvári u. l t4'7

35128ĺ26lNf|9

35728131

Baross 1031A- 655

1087

357f8125tBt36

35728n0

Baross u. I 17-l 19. 418

1091

36611 Horánszkv u. 2l. l 133

38837t14tN2 Kerepesi ilt 33. (Százados ĺlt 1 .) bö|csode 30ó

35699 Nasv Temolom u. 3. 1802

34932 Tolnai L. u. 19. tzt4

35728t27tN1s8

35728/tr

Barossu. 111/b. H5

I 856

3s728t23tN1

35728t30

Baross u. 9l-93. 743

I 856

38s99t3 Bláthv o. 35. 941

35908 Csobánc u. 5. 968

35484 Dankó u. 3l 134l

35286

352',t0

Koszoru u.14-16.

Koszoru u. 15.

r008

341

34156 Kun u. 3. óvoda 412

36465 Somosyi u. 9-15. 2976

38877 Százados út 8-12. 3870

36136/1 Szisonv u. |8. űázminu' 2-4\ 1101

36139/3 Tömo u. 38/a. f445

3s263 Sztizu.f. 2tt4

34803t1

34814

Tolnai L.v7-9.
Víe u. 10. udvar

971

380

38s79 Vaida P. u.31-41 6614



35037 Auróra u.22-28. 3639

90t3 Veroce (Masvarkút) 1669

9U1 Verćice (Masvarkĺrt) 9634

90t6 Verőce (Masvarkút) r467'.l

l302ĺ2 Verőce (Masyarkút) 783

272Ut6 Balatonal mád i (Káptalanfiired) s933

11415 Balatonal mádi (Káptalanfiired) 32336

38603/1

38603/2

Vajda P. 25-31.

Delel u.47.

I 0683

t49r

3491s

34914

34916

Német u. 14.

Német u. 12.

Iozsef u. 22.

1649

551

538

36463 Somosyi B. u. 9-11 2564

34694 II. János Pál pápa téĺ 4. 1944

3s09s Bauer S. u. 6-8. 20f1

34803t2 Tolnai L. l1-15. f238

3572813f Losonci tér 1 19r3

35101 Nap u. 33. 1157

35316 Dankó u. 16. 96

35418t0tN34
Dobozi u.23. - '

r96

35329
Szerdahelyi u. 13.

rt4

3s42u0lNL Masdolna u. 47. ll6
35477

Dankó u;40.
48

35444t0tN2
Magdolna u. 43.(népkonyha bővítése)

69



INDoKoLÁs

az l.$-hoz

Budapest Józsefvárosi onkormányzat vagyonáról és a Vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|o 66120|2' (Xll.l3.) önkonnányzati rendelet 2. melléklete az önkormányzatkorlátozott forgalom
képes vagyontárgyait határozza meg. Ezen vagyonelemek körét módosítja a rendelet.

a2.$-hoz
Líań|yba l éptető ren deI kezés.


