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B udapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testiilet e számára

Előteľjesztő: Sĺántha Péterné alpolgármester

A képviselő-testiileti tilés időpontj a: 2016. februar 04. ..s2. napirend

Táľgy: Javaslat kłiltségvetési szeľvek alapító okiratának módosításáľa

A napiľendet nyílt ülésen kell tĺáľgyalni, a hatiíľozat e|fogađásźůloz minősített szavazattobb-
ség szÍikséges.
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Embeľi Eľőfoľľás Bizottság vé|eményezi X
Hatáĺ ozati j av as|at a bizottság, szźlmźLr a:

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az e|óterjesztés megtárgya|ását.

. ..::' Tisztelt Képviselő.testůilet!.t'

L Tényállás és a dtintés tatalmának ľész|etes ismeľtetése
A Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuarosi onkormźnyzat fenntaľtásában mfüödő költ-
ségvetési szervek a Józsefuarosi Egyesített Bĺilcsődék, Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és
Gyeľmekjóléti Központ, Józsefuiĺrosi Szent Kozma Egészségügyi Központ, valamint a Buda-
pest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaĺosi onkorményzatNapraforgó Egyesített óvoda.

A koľmanyzati funkciók, államháztartźsi szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéľől
szőIő 6812013. (XII.29.) NGM rendelétben (továbbiakban: a Rendelet) foglaltak alapjĺĺn a
költségvetési szerv kozfeladatait, szahnai alaptevékenységeit a Rendelet 1. mellékletében
foglalt kormźnyzati funkciókba - funkciószźtmma| és - megnevezéssel - be kell soľolni, és az
a|apítő okiratában fel kell tiintetni. A Rendelet20l6.januar 01. napjától hatályos ľendelkezé-
sei értelmében az onkormĺínyzat fenrÍartásában működő köttségvetési szervek feladatait éľin.
tő kormanyzati funkciószámok elsősoľban az egészségügy és a szociális védelem területén
módosultak 
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Az intézmények alapítő okiratai felülvizsgálatát követően, a Rendelet, valamint a szakmai
jogszabźĺIyok alapjrán a megváltozottkormźnyzati funkciószĺĺmok és megnevezések az e|óter-
jesztés mellékleteiben foglaltak szerint módosításra kerĹiltek. Szfüséges tovźtbbá, hogy a mó-
dosítások az énĺtett intézmények szewezeti és mfüĺjdési szabályzatábaĺ, valamint szakmai
pľogramjábarlis źttrezetésľe kertiljenek. A Képviselő-testĹilet 24212015. (x.05.) szźlm,űhatźr
rozatźlban dĺint<jtt a Jőzsefvátosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kcizpont jogszabáIyi
változásoknak megfele|ő szervezeti źńa|akjtásźtról, mely alapján a fent nevezętt dokumentu-
mok módosítása szfüséges. A Szervęzeti és Mfüĺjdési SzabáIyzat, valamint a Szakmai Prog-
ram feltilvizsgá|ata jelenleg is taľt, a dokumentumok viáĺhatóan a Képviselő-testiilet 2016.
marciusi ülésére keľiilnek beterjesztésre.

YáItoztatások intézményenként, mely változások az intézmények jelenlegi feladatellátását
nem érintik, új feladat nem kęľülľésziikľe megállapításľa:
Józsęfuaľosi Egyesített Bölcsődék
bekeľiilt: 104031 Gyeľmekek bölcsődei e|Lźńása,104044 Biztos Kezdet Gyere|ďlźz
kivezetésľe keľült: 104030 Gyeľmekek napközbení e||átása,104042 GyermekjóIétt szo|gá|ta-
tások

Józsefu arosi Szociális Szolgáltató és Gyermekj óIéti K<izpont
bekeľült: 102031 Idősek nappali ellátása, 102032 Demęns betegek nappali eIlátása, 102025
Időskoruak átmeneti e|Iźúása,102026 Demens betegek átmeneti e|Iźúása,104037 Intézményen
kívĺili gyermekétkeztetés, |0404f Család és gyeľmekjóléti szolgáltatások, |04043 Család és
gyeľmekjóléti központ, 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javítő prog-
ľamok.

kivezetésre keľült: 102022 ldőskoruak, demens betegek átmeneti e|Látása, 102030 Idősek,
demens betegek nappali e||átása, I070I4 Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére,
I07054 Családsegítés.

A Napraforgó Egyesített óvoda, valamint aJőzsefuáĺosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
alapítő okiratĺának móđosítása nem sztikséges.

il. A beteľjesztés indoka
A koľmrányzati funkciók, államháztntási szakfeladatok és szakágazatokosztáIyozási rendjéről
szőliő 6812013. (xII.29.) NGM rendelet 20I6.januaľ 0l. napjátólhatályos rendelkezései alap-
jan a Budapest Józsęfuarosi onkotmźnyzat fenntaľtásában műktĺdő kĺiltségvetési szervek fe-
Iadataihoz rendelt kormźnyzati funkciószĺámok és megnevezések megvéitoztak. Az a|apítő
okiľatok, szewęzeti és mfüĺidési szabá|yzatok felülvizsgźtlatźú és a szfüséges módosításokat
2016. marcius 1-jéig kell végrehajtarlí, melyhez sziikséges, hogy a Képviselő-testiilet döntését
a20|6. februrĺri ülésén meghozza.

ilI. A diintés céljan pénzüryi hatása
A döntés célja, hogy a Budapest Józsefuĺírosi Önkoľmĺányzatfenrfiartásában mtĺködő költség-
vetési szervek alapítő okirataiban foglalt kotmźnyzati funkciók a2016. januaľ 01. napjától
hatályos ľendelkezések alapjĺán módosításra kerĹiljenek. A döntés pénzĹigyi fedezetet nem igé-
nyel.

Iv. Jogszabályĺktiľnyezet
A Képviselő-testiilet hatáskĺjre a Magyarorczág helyi ĺinkormrányzatairőI szőLő 2011. évi
CDooilX. törvény 23. $ (5) bekezdés 11., 11a. pontjában, valamint a gyeľmekek védelméľől
és a gyĺímügyi igazgatásľól szóló 1997. évi )ooil. tĺirvény (továbbiakban: Gyvt.) 104. $ (1)

a), d) pontjában foglaltakon alapul.

A kormlĺnyzati funkciók, államhźĺztartási szakfeladatok és szakágazatok osztá|yozási rendjéről
szo|ő 6812013. (XII.29.) NGM ľendelet 12. $-a értelmében a költségvetési szervek alapító
okiratĺának az e rcndeletnek a kotmányzati funkciók, á|Iarfiháńaľtási szakfeladatok és szak.
ágazatok osztá|yozási rendjéről szőIő 6812013. 6II. 29.) NGM rendelet módosításáľól szóló
44l20I5. (XII. 30.) NGM rendelettel megállapított rendelkezésęire tekintettel szfüséges mó-
dosítását 20|6. maľcius l.jéig kell végľehajtani. 
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Kéremazalźlbbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

l. elfogadja a Jőzsefvérosi Egyesített Bĺjlcsődék a|apitő okiľatát módosító okiľatot és a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okiľatát, ahatározat 1. sz. mellékle-
tében foglalt taľtalommal, melyek a Magvar Allamkincstźlt ćita| t<jrténő töľzskönwi
ny i|v źntartźlsba töľténő b ej e gyzé s napj án lépnek hatályba.

Felelős : polgĺíľmesteľ
Határidő: 2016. februaľ 05.

2. elfogadja aJőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti K<izpont aLapítő okira-
tát módosító okiratot és a módosítással egységes szeľkezetbe foglalt alapítő okiratát, a
hatźrozatZ, sz. męI|ékletében foglalt taľtalommal, melyek a Magyar Allamkincstĺáľ ál-
tal töľténő töľzskdnyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lépnek hatźńyba.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 201-6. februar 05.

3. a Jőzsefváĺosi Egyesített Bölcsőđék Szewezeti és Mfüödési SzabáIyzatában, valamint
Szakmai Programjában a kormányzati funkciószámokat és a funkciószámokhoztartoző
megĺevezéseket a hatátozat 1. sz. melléklete szerinti taľtalommal módosítja 2016. feb-
ruír 15. napi hatállyal.

Felelős : JEB intézm ényvezetoje, polgármester
Hatźndo: f0| 6. februáľ 05.

4. fe|hatalmazza a polgármesteľt a határozat 1-3. pontjában meghatáĺozott dokumentu-
mok a|éúrásaĺa és az a|apitő okiratok tekintetében a Magyaľ Allamkincstaľ esetleges
hiánypótlási felszólításĺának teljesítésére azzal', hogy a hiĺĺnypótlás teljesítése jelen ha-
tározatta| nem lehet ellentétes és az a|apító okiratokat lényegi _helyreigazítási kéľdés-
nek nem minősülő _ kéľdésekben nem módosíthatja.

Felelős : polgiĺrmester
Hatĺĺridő: 2016. februar 1 5.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: HumánszolgáItatási Ügyosztály Human-
kapcsolati Iroda, Józsefuiĺľosi Egyesített Bölcsődék.

Budapest, 201_6. januźr 27.

Tĺiľvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

novében és me sbízásából :I //, ul " ,/\
hĺ. ł(azĄ/ąnn-ľ dr.M\szar Erika

aljegyzo

Santha Pétemé
alpolgáľmester
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1. számú melléklet

okirat száma: 67 937 4 /M /2

Módosító okiľat

A|őzsefuárosi Eryesített Bölcsődék 2015. iúIius 03. napián kiadott, 679374/A/L számúl
alapító okiľatát az á||amháztaľtásról sző|ő ŁoLĺ' évi cxcv. ttirvény 8/A. s-a alapián - a
Budapest tózsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete 273l2o1s. (XII.03.) számú ha-
tár ozatát a fi gyel emme l - a következők szerint m ó d o s íto m :

L, Az alapító okirat L.2.2. pontiában -

5 | Gyermekkert Bćjlcsőde 1082 Budapest Nagytemplom u.3.

szövegrész helyébe a

5 | Gyermekkert Bćilcsőde 7082 Budapest Nagy Templom utca 3.

szöveg lép.

2. Aza|apítő okirat 2.1. pontia helyébe a következő rendelkezés|ép:

A költségvetési szerv alapításának dátuma 1995.01.1.5.

3. Aza|apítő okirat 4.1. pontia helyébe a következő rendelkezés lép:

4,L. A költségvetési szerv közfeladata:

Magyarország helyi önkormányzatairól sző|ó 2017. évi CLĐilIX. törvény 23. s (5) bekez-
dés 11. pontja, és a gyermekek védelméről és a gyámügyligazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 94. s (3) bekezdés d) pontja alapján személyes gon-
doskodást nyujtó gyermekjóléti alapellátásként kötelező önkormányzati feladatot lát el,
önként vállalt feladatként a Gyvt. 38/A. S-ában meghatározott Biztos Kezdet Gyerekházat
működtet, továbbá a Gyvt. 42. s (2), (3) bekezdésében meghatározott szolgáltatásokat ön-
ként vállalt feladatként biztosítj a.

3. Aza|apítól okirat 4.3. pontia a következő

,,A Biztos Kezdet Gyerekház elsősorban hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyze-
tű óvodáskort még el nem ért gyeľmekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődé-
si megtorpanásokat ész|e|ő, a szülői kompetenciákat erősítő, táľsadalmi fe|zárkőzást segítő pre-
venciós szolgáltatás.,'

szöveggel egészül ki.

4. Azal.apítő okirat 4.4' pontia helyébe a következő rendelkezés lép:

kormánv z ati funkció s ząm ko rmánv zati funkció meg neve zé se

1 041232 Start-munka Drogram - Téli közfoelalkoztatás

z 041233 Hosszabb időtartamú közfoslalkoztatás

3 104031 Gvermekek bölcsődei ellátása

4
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali

intézménvében

5 L04036 Munkahelvi étkeztetés bölcsődében

6 704044 Biztos Kezdet Gverekház
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|elen módosító okiratot a törzsktjnyvi nyilvántartásba töľténő bejeryzés napjától kell alkalmaz-
ni.

Kelt: Budapest 2016. február .......

dr. Kocsis Máté

polgármester

P.H.
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okiľat száma: 67 937 4 / A/z

Alapító okirat
mó do sítás okkal e gys éges szerkez etb e fo glalva

Az átlamháztartásľól szóĺ/iő Zo1'L. évi cxcv. törvény 8/A' s-a alapián a|őzsefuárosi Egyesí.
tett Btilcsődék alapító okiľatát a kiivetkezők szerĺnt adom ki:

1. A költségvetési szeľy
megneve zése, székhelye, telephelye

1'1, A koltségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: |ózsefuárosi Egyesített Bölcsődék

I,L,z' rövidített neve: |EB

I.2, A költségvetési szerv

1.2.7. szé|<helye: 1083 Budapest Szigewári utca 1.

I.Z'f' te|ephelyeĺ:

tasintézménv/teleohelv mesnevezése taeintézmény/telephely címe

1 Mini-Manó Bĺilcsőde 1082 Budapest, Baross utca 103/A.

2 Babóca Bölcsőde 1082 Budaoest, Baross utca 117.

3 Iátékvár Bölcsőde 1085 Budapest, Hoľánszkv utca2I'

4 Fecsepő-tioeeők Bölcsőde 10B7 Budapest, Százados út 1.

5 Gvermekkeľt Bölcsőde 1082 Budapest, Nasy Templom utca 3.

6 Tücsök.lak Bölcsőde 1084 Budapest, Tolnai Laios utca 19.

7 Katica Bölcsőde 1089 Budapest' Vaida Péteľ utca 37.

B Konvha 10B7 Budaoest, Kerepesiűt29 /A.

z. Aköltségvetési szeľy
alapíüísával és megszűnésével összefiiggő ľendelkezések

z.7. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1995.01.15'

z.z' A kĺiltségvetési szeľv alapítására, átalakítására, megszüntetéséľe jogosult szerv

2'2.L. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerüIet!őzsefuárosi tnkormányzat Képvise-
lő.testülete

2.2.2. szé|<helye: 1 0B2 Budapest Baross utca 63-67 .

2'3. A koltségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezese székhelve
1 Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda 1089 Budapest' Vaida Péteľ utca 37.

3. A költségvetési szeľy iľányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv iľányító szeľvének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület|őzsefvárosi Önkoľmányzat Képviselő-
testülete

i
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3.7.2, szél<helye: 1 082 Budapest Baross utca 63-67,

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület |ózsefuárosi Önkormánpat

3.2.2' szé|<helye : 1 0B 2 Budapest Baross utca 63- 67 .

4. Aktiltségvetési szerv tevékenysége

A ktiltségvetési szerv közfeladata:

Magyarország helyi ĺinkoľmányzatairól sző|ő 20II. évi CLXXXX' törvény 23. s (5) bekez-
dés 11. pontja, és a gyermekek védelméről és a gyámügyligazgatásról szóló 1997. évi
)fiXI. törvény [továbbiakban: Gyvt.) 94' s (3) bekezdés d) pontja alapján személyes gon-
doskodást nyujtó gyeľmekjóléti alapellátásként kötelező önkormányzati feladatot lát el,
önként vállalt feladatként a Gyvt. 38/A, S-ában meghatáľozott Biztos Kezdet Gyerekházat
működtet, továbbá a Gyvt. 42. s Ĺ2), [3) bekezdésében meghatáľozott szolgáltatásokat ĺin-
ként vállalt feladatként biztosítja.

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

- A Gyvt-ben meghatározott' gyermekjóléti alapellátások keretében biztosított gyerme-
kek napközbeni ellátásának biztosítása.

A bĺilcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szak-
szeríi gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte,
de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4.
évének betöltését kcivető augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében'

- A Biztos Kezdet Gyeľekház elsősorban hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrá-
nyos helyzetű óvodáskort még el nem ért ryermekek egészséges fejlődésének biztosĹ
tását támogató, fejlődési megtorpanásokat ész|e|ő, a szülői kompetenciákat erősítő,
társadalmi Íe|zárkőzást s egítő prevenci ós szol gáltatás.

tési szerv telephelyeinek működési engedélyé!e4 s4ę1eplő férőhelys zámok:

tagintézmény/telephely
meenevezése

tagintézmény/telephely címe férőhelyszám

I Mini-Manó Błilcsőde 1082 Budapest. Baross utca 103/A. 75 fő

2 Babóca Btilcsőde 1082 Budaoest, Baross utcaI77. 75 fő

3 Iátékvár BöIcsőde 1085 Budapest, Horánszkv utca 2L. 74 fő

4 Fecsegő.tipesők Bölcsőde 10B7 Budapest, Százados út 1. 50 fő

5
Gyeľmekkeľt Bölcsőde !0BZ Budapest Nagy Templom

utca 3.

72 fő

6
Tücsök.lak Btilcsőde L084 Budapest Tolnai Lajos utca

L9.
74 fő

7 Katica Btilcsőde 10B9 Budapest. Vaida Péter utca 37. 72 fő

4.2' A koltséevetési szerv- fĺĺtevékerlvsésének á|Iamháztartási szakáeazati besorolása:

szakásazatszáma szakáeazat me gn eve z é s e

7 889110 Bĺjlcsődei ellátás

4.4, A költsésvetési szerv alaptevékenvségének kormánvzati funkció szerinti meeielölése:

kormánvzati funkciószám kormánvzati funkció megnevezése

1 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás /
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z 04L233 H osszabb i dőtartamú kozfoelalkoztatás

3 104031 Gvermekek bölcsődei ellátása

4 L04035 Gyermekétkeztetés bĺjlcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében

5 704036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

6 r04044 Biztos Kezdet Gyerekház

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Bu dap est Főváro s VI I I. kerĹile t J őzsefv ár osi o nko rmá nyzat közigazgatási terül ete.

5. A költségvetési szeľy szervezete és működése
5.1. A koltségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros VIII' kerület!őzsefuárosi onkormány-
zat Képviselő-testülete nevezi ki határozott 5 éves időtartama, menti fel vagy megbízását
visszavonja a kozalkalmazottak jogállásáró| sző|ő 7992' évi XXKII. töľvény, valamint a

közalkalmazottak jogállásáľól szóló 1992' évi )fiXIII. törvénynek a szociális, valamint a

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáről. sző|ő 257 /2000'
(XII.26') Korm. rendelet szeľint, az egyéb munkáltatói jogokat a Képviselő.testület, az
egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkoľmányzatairól sző|ő 2077. évi
clxxxx. törvény 67. s g) pontja alapján a Polgármesteľ ryakorolja.

6. Zárő ľendelkezés
Jelen alapító okiratot 201.5. auguszfus 01.. napjától kell alkalmazni, ezze| egyidejűleg a költségve-
tési szeľv 2074. novembeľ 1-0. napján ke|t,224/2014. (xI'05') okiratszámú alapító okiratot visz-
szavonom.

Budapest 2016. febľuár ..'.''.'

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáľól sző|ő 368/z07I. [xII. 31.) Korm. rendelet
5. s (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az a|apitő okiratnak a |ózsefuáro-
si Egyesített Bölcsődék z0L6' február ..... napján kelt, .........' napjától alkalmazandó
679374/M/2 o|lratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti taľtalmának.

Kelt:

5'z. A köI szervnél alkalmazásban álló k o

foslalkoztatási i o sviszonv i owiszo nyt szab á|v oző ĺ osszab ály

1

közalkalmazotti j o gviszony 7992. évi ĐfiIII. törvény, valamint a kĺizalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992' évixxxlII. torvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
torténő végrehajtásárő| sző|ő 257 /2000. (XII.26.) Korm.
ľendelet szerint

2 mesbízási iosviszonv P o leári tö rvénvkö n w r ő| sző|ő 2073. évi V. tö rvé ny

3 munkaviszony a munka törvénvkönwéről sző|ő 2072. évi I. törvény

P.H

Magyar Államkincstáľ



2. széLmumelléklet

okirat száma: M250 /2075.

Módosító okirat

A|ónsefuárosi SzocÍális Szolgáltató és Gyermekiólétĺ Központ 2015. iúlius 22. napián ki-
adott a Budapest|őzseÍvárosi onkormányzat Képviselő testĺilete 1B3/2oLs. (vI.ZŚ.) szá-
mú határozatáva| elfogadott alapító okiratát az államháztartásróI szćlľLól 2oL1. évĺ cxcv.
töľvény 8/A. s.a a|apián - a Budapest |ózsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilet
zso/zoĹs. (xII.03.) számú határozatára firyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.2.2. pontiában foglalt - telephelyei - táb|ázat a következő so-
rokkal

egészül ki.

2. Az alapító okirat 3. pontia a ktivetkező 3.2. ponttal egészül ki.
3,2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros VIII. keľület |ózsefuárosi onkormánpat
3.2,2. szé|<helye : 1 08 2 Budap est, Baross utca 63. 67 .

3. Az a|apítő okĺrat 4.4 pontiában foglalt - A költségvetési szeľy alaptevékenységé-
nek kormányzati funkció szerinti megielö|ése:. táb|ázat helyébe a ktivetkező táb.
|äzat

4*

48 1086 Budapest' Dankó utca 16.

49 1086 Budapest, Dobozi utca23.

50 1086 Budapest, Szeľdahelvi utca 13.

kormánvzati funkciószám kormánvzati funkció megnevezése

L
013360 Más szerv részére végzett' pénzügyi-gazdálkodási, uze-

meltetési, eevéb szoleáltatások

2 041237 Rövi d i dőtartamú közfoslalko ztatás

3 047232 Start- munka program - Téli ktizfoslalkoztatás

4 047233 H osszabb időtartamú közfoslalko ztatás

5 04L236 orszásos közfoslalkoztatási Drosram

6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményb en

7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézménvben

B 1.0LL42 Szenvedélvbeteqek nappali ellátása

9 L07227 Fosvatékossáeeal élők nappali ellátása

10 r02025 Időskorúak átmeneti elIátása

1,1 702026 Demens betesek átmeneti ellátása

72 702031 Idősek napoali ellátása

L3 r02032 Demens betegek nappali ellátása

74 70401-2 Gyermekek átmeneti ellátása

15 704037 I ntézményen kívüIi svermekétkeztetés

9



T6 104042 Család és gyeľmekióléti szolgáltatások

L7 L04043 Család és gyermekióléti központ

1B
104060 A gyeľmekek, fiatalok és családok életminőségét javító

proqramok

L9 106010 Lakóineatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

20 107051 Szociális étkeztetés

?1 707052 Házi segítséenvúitás

22 107053 Ielzőľendszeľes házi seeítséenyúitás

23 t07070 Menekĺiltek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellá-
tása és támosatása

keľül.

|elen módosító okiľatot a törzskĺjnyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmaz-
ni.

Budapest 20L6. febľuár....

dr. Kocsis Máté
polgármester

P.H.

;l:
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okirat száma: A250 / 2075'

Alapító okirat
mó do sításokkal egységes szerkez etb e foglalva

Az államháztartásrćll szóló 2011'. évi cxcv. törvény 8/A. S-a alapián a|őzsefuárosi Szociá-
lis Szolgáltató és Gyermekióléti Ktizpont alapító okiratát a következők szerint adom kĺ:

1. A költségvetési szeľy
megneve zése, székhelye, telephelye

I.7. A költségvetési szerv
LI.I' megnevezése: Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont
1.1.2' rĺjvidített neve: |SzSzGyK

L,2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 10B1 Budapest Népszínház utca22.

.2.2. he

telephely megnevezése telephelv címe

L
|ózsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyer-
mekjóléti Központ - Család- és Gyermekjó-
léti KözDont

10B9 Budapest Kőľis utca 35.

z
|ózsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyer-
mekjóléti Központ - Gyeľmekek Átmeneti
Otthona

10BB Budapest, Szentkiľályi utca 15. I. em.

3
1086 Budapest, Magdolna utca 43. fĺildszint
3.

4 1086 Budapest, Magdolna utca 43. földszint
xv.

5 10B9 Budapest' Sárkánv utca 14. földszint 1.

6 10B3 Budapest, Illés utca 18. föIdszint B

7
10B6 Budapest Kaľácsony Sándor utca
22.1.22.

B 1089 Budaoest. Kőris utca4/a.1.9.

9 }SzSzGyK- H ázi segítségnyujtás és SzociáIis
étkeztetés

1089 Budapest Orczy (ft47.

10 Ezüstfenyő Gondozőház 1087 Budapest. KereDesittt29 /a.

1,1, Ciklámen Idősek Klubia 1081 Budapest' II. Iános Pál r,áoat& L7 '

L2 Vís otthon Idősek Klubia 1084 Budapest' Vís utca 18.

13 Őszikék Idősek Klubia 1082 Budapest, Baross utca 109.

T4 Reménvsugár Idősek Klubia 10B4 Budapest' Mátyás tér 4.

15 Napraforsó Idősek Klubia 1089 Budapest, Delei utca 34.

L6 Mátvás Klub 1084 Budapest, Mátvástér 72.

T7 Értelmi Fosyatékosok Napközi otthona 10B2 Budapest, Kisstáció utca 11.

1B 1084 Budapest' Déľi Miksa utca 3. földszint 4.

T9 10B6 Budaoest' Koszoľú utca 4-6.

20 1086 Budapest, Szerdahelvi utca 5.

11
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2T
1086 Budapest, Bauer Sándoľ utca 9-11' föld-
szint 1.

22 10B4 Budapest, Iózsef utca57. földszint 2.

23 10B4 Budapest, Iózsefutca 59. földszint 4.

24 1081 Budapest, VavÁdám utca 4.7,22.

25 10B1 Budapest. VavÁdám utca 6' földszint 9.

26 1 084 Budap est, Nasvfuvaros utca 26.I.2L.

27 10B9 Budapest' Kőris utca4/A. földszint ]..

28 1089 Budapest, Kőris utca 11. földszint 13.

29 1082 Budapest, Kisfaludv utca I0-L2.1.L8.

30 1086 Budaoest' Luiza utca 34. félemelet 16.

31 1086 Budaoest. Dobozi utca 77.L.20.

32 1089 Budapest, Dugonics utca 14. félemeletl'

33 1089 Budapest, Dugonics utca !6.7.17.

34 10B9 Buĺiapest' Káivária utca 10lB.1.1B'

35 1089 Budapest, Kálvária utca 26. földszint 9.

36
1086 Budapest, Magdolna utca 12. földszint
2.

37
1086 Budapest, Magdolna utca 41. foldszint
4.

3B 10B3 Budapest, Tĺimő utca23/B. földszint 6.

39 1083 Budapest, Tomő utca 56. foldszint 19.

40 10B3 Budapest, Tömő utca 60. földszint 14.

47 1081 Budapest, II. Iános Pál pápatér 4.

42 1083 Budaoest' Losonci tér 1.

43 1084 Budapest, Német utca 14'

44 1089 Budapest, Vaida Péter utca 25-3L'

45 1086 Budapest, Baueľ Sándoľ utca 6-8'

46 1085 Budapest, Somogvi Béla utca 9-15.

47 1084 Budapest, Tolnai Laios utca 11-15.

48 1086 Budapest, Dankó utca 16. foldszint

49 1086 Budapest, Dobozi utca 23. foldszint

50 1086 Budapest, Szerdahelyi utca 13. fszt.

2. Aköltségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefiiggő ľendelkezések

2,L' A költségvetési szerv alapításának dátuma: 20II. május 01'
2.2 A r szerv kö szervének

megnevezese székhelve

L Iózsefuárosi Családseeítő Szoleálat 1 0B1 Budapest' Népszínház utca 22.

z Józsefuárosi GyermekjóIéti Szolgálat
Gyermekek Átmeneti otthona

10B9 Budapest, Kőris utca 35.

1,2
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3 |ózsefuáľosi Szociális Intézmények Gazda-
sági Hivatala

1089 Budapest, Kőris utca 35.

4 ő szir őzsa Gondozó Szoleálat 1089 Budaoest. orczv út 41.

5 |ózsefuárosi Intézményműktidtető Koz-
Dont

1082 Budapest, Baross utca 84.

3.1.

3' A költségvetési szeľy irányítása, felügyelete

A költségvetési szerv irányÍtó szervének
3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerÍilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő.

testülete

3.7.2. szé|<he|ye: I0B2 Budapest, Baross utca63-67.

A költségvetési szerv fenntartój ának

3.2.I' megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerĺilet|őzsefuárosi onkormányzat
3.2.2. szé|<helye: 1082 Budapest Baross utca63-67.

4. Akłiltségvetési szeľv tevékenysége

4.1, A költségvetési szerv ktizfeladata:

Józsefuáľos közigazgatási területén

A Magyarország helyi önkormányzatairő| szőlő 207I. évi CDOilIX. törvény (a továbbiakban:
MötV) 23. s (5) bekezdés 11. pontjában foglaltak szerint köteles gondoskodni a szociális alap-
eIlátásról.

A szociális igazgatásről és a szociális ellátásokról szóló 1993' éVi III. tĺirvény (a továbbiakban:
SztJ 86. $ (1) bekezdés e) pontja szeľinti személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszol-
gáltatások- küIönös tekintettel családsegítés. A 86. $ (2) bekezdés d) pontja alapján a szemé-
lyes gondoskodást nyujtó szociális alapszolgáltatásokat és szociális szakosított ellátást lát el,
továbbá az Szt 65. s (1) bekezdésében meghatározott je|zőrendszeres házi segítségnyújtást
önként vállalt feladatként biztosítj a.

A gyermekek védelméről és a ryámüryi igazgatásrő| sző|ő 1997, évi )OfiI. töľvény (a további-
akban: Gyvt) 94. $ (3) bekezdés dJ pontja alapján személyes gondoskodást nyujtó gyermekjó-
léti alapellátásokat lát el, valamint önként vállalt feladatként krízislakásokat működtet.

ĺózsefuáros közigazgatási teľületén kívtil

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének a
L43/2012. [IV.19.J számtl határozata alapján határozott időre20L2. május 01. napjátó|2077.
április 30. napjáig megkötött ellátási szerződés szerint a Belváľos-Lipówáros Budapest Fővá-
ľos V. kerület onkormányzatközigazgatási terüIete, személyes gondoskodás keretébe tartoző
gyermekjóléti alapellátás, gyermekek átmeneti gondozása - azon belül gyermekek átmeneti
otthona 1 férőhely tekintetében, valamint a szabad férőhelyek terhére további V. kerületi
gyermek fogadása.

Budapest Főváros VIII. kerület |ózsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének a
362/2012. (x.1B.) száműhatározata alapján határozott időre 2012. november 01. napjátó| v
2077 ' október 31. napjáig megkötött ellátási szerződés szerint a Budapest Főváros VI. kerület ot,
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Teľézváľos onkormányzatkőzigazgatási területe, személyes gondoskodás keretébe tartoző
gyermekjóléti alapellátás, gyermekek átmeneti gondozása - azon belül gyermekek átmeneti
otthona 1 férőhely tekintetében, valamint a szabad férőhelyek terhére további VI. kerületi
gyermek fogadása.

Budapest Főváros VIII. kerület|őzsefvárosi onkoľmányzat Képviselő-testületének a99/2074'
(V.14.) számú határozataalapján hatáľozatlan időre zlI4.június 01. napjától megkötött ellá-
tási szerzőđés szerint a Budapest Főváros II. kerületi onkormányzatkozigazgatási területe,
személyes gondoskodás keretébe taľtozó gyermekjóléti alapellátás, gyermekek átmeneti
gondozása - azon belül gyeľmekek átmeneti otthona 1 férőhely tekintetében, valamint a sza-
bad férőhelyek terhére további II. kerületi gyermek fogadása.

Budapest Főváros VIII. keľület!őzsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének 309/2006,
[VI.29.) számú határozata alapján határozatlan időre 2006' január 01. napjától megkötött el-
látási szerződés szerint a Budapest Főváľos II' kerületi Önkormányzatkozigazgatási teľülete,
személyes gondoskodás keretébe tartoző szociális alapellátás, nappali ellátás _ azonbelül fo-
gyatékos illetve autista személyek nappali ellátása biztosítása 1 férőhely tekintetében.

Budapest Főváľos VIII. kerület tózsefuáľosi onkormányzat Képviselő.testületének 373/2011.
[Ix'15.) számú határozata, vaiamint a386/2073. (X.i6.) számú határozata alapján határozat-
lan időre z0t7, október 01. napjátó|2 fő,z0I4' január 01. napjától további 1 fő tekintetében
megkötött ellátási szerződés szerint a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkor-
mányzat kozigazgatási teľülete, személyes gondoskodás keretébe tattoző szociális alapellá-
tás, nappali ellátás _ azon beltil fogyatékos illewe autista személyek nappali ellátása biztosĹ
tása.

A VIII. kerület területén található koznevelési intézmények funkcionális feladatainak ellá-
tása, az étkeztetés biztosítása állami és onkoľmányzati fenntaľtású intézményekben. Az
óvodák esetében, mint önkormányzati fenntartású intézmények, gazdálkodási feladatok
ellátása.
o nkoľmányzati fenntartású intézmények:
. Napraforgó Egyesített óvoda
. Napraforgó Egyesített ivoda Gyerek-Virág Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ovoda Tesz.Vesz Tagóvodája
o Naprafoľgó Egyesített ivoda Hétszínviľág Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített óvoda Katica Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített óvoda Kincskereső Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ivoda Koszorú Tagóvodája
. Napraforgó Egyesíteft óvoda Mesepalota Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvodája
r Napľaforgó Egyesített ovoda Napsugár Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített ovoda Piýpang Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített ovoda Százszorszép Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ovoda Szivárvány Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített óvoda TÁ-TI-KA Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített ivoda Várunk Rád Tagóvodája
A felelősségvállalás és az egymás kozötti munkamegosztás rendjét együttműködési megál.
lapodás szabá|yozza.

Állami fenntaľtású intézmények:

o Deák Diák Általános Iskola
o Losonci Téľĺ Általános Iskola
o Budapest VIII. Kerületi Németh Lász|őÁltalános Iskola
o Molnáľ Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
. Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola
o Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium
. |őzsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

Á
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+.z. A k<iltséevetési szerv fő államháztartási szakágazati besorolása:

szakásazatszáma szakásazat me sn eve z é s e

7 889900 M.n.s. esyéb szociális ellátás bentlakás nélktil

Az állami intézményfenntartó központ áItal fenntartott nevelési-oktatási intézmények
kozétkeztetésének biztosítása az a|ábbi ĺntézményľe vonatkozóan :

o Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola

4.3' A költségvetési szerv alaptevékenysége:

- A Szociális igazgatásľól és szociális ellátásokróI szóló 1993. évi III. törvény, valamint a
Gyermekek védelméľől és a gyámügyl igazgatásról szóló 1997. évi )fiX. törvényben
meghatározott alapellátások és szakosított ellátások egyes formáĺt biztosítja.

- Időskorú és demens személyek nappali valamint, átmeneti ellátása, szociális étkeztetés
biztosítása, tĺjbbletfeladatként népkonyha működtetése. Az egyének és családok szoci-
ális és mentálhigiénés ellátásą a családi rendszer működési zavaľainak megelőzése, a
kiaIalłlllt nrohlémák mponlr|áca

- Szenvedélybetege\, fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása.

- Hajléktalan személyek részére lakhatás segítése'

- Gyermekvédelmi alapellátás keretében biztosítja a gyeľmekek testi, értelmi, érzelmi,
és erkölcsi fejlődésénelĺ jóléténe}ĺ a családban történő nevelésének elősegítését, a ve-
szé|yeztetettség megszüntetését, a gyermekek családjából történő kiemelésének meg-
e|őzését. Gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása, gyermekek átmeneti ellátása.

- Aháztartási költségvetéssel, házassággal és családdal, a hitelfelvétellel és az adósság-
kezeléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás

- Az intézmény feladata a közfeladatot ellátó kĺĺznevelési intézmények szakmai feladat-
ellátásához szükséges eszközök beszeľzése, a közétkeztetés ellátása, a pénzügyi-
számviteli- gazdálkodási-tervezési feladatok ellátása.

- Az alábbi VIII. kerület területén található ĺjnkormányzati fenntaľtású köznevelési in-
k esetében étkeztetés b ztosítása.

N apraforgó Egyesített óvoda 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.

Napraforgó Egyesített óvoda Gyerek-Viľág
Tasóvodáia

1082 Budapest Baross utca1-tL/b.

Napraforgó Egyesített ovoda Tesz-Vesz
Taeóvodáia

1083 Budapest, Baross utca 93.

Napraforgó Egyesített óvoda Kincskereső
Tasóvodáia

10B9 Budapest, Bláthy ottó utca 35.

Napraforgó Egyesített óvoda Várunk Rád
Tasóvodáia

1086 Budapest, Csobánc utca 5'

Naprafoľgó Egyesített ovoda Napsugár
Tagóvodáia

1086 Budapest Dankó utca 31

Napraforgó Egyesített ovoda Koszorú
Tasóvodáia

1086 Budapest Koszorú utca L4-76.

Napraforgó Egyesített óvoda Hétszínvlrág
Taeóvodáia

1081 Budapest, Kun utca 3.

Napľaforgó Egyesített ovoda Mesepalota 10B5 Budapest, Somosvi Béla utca 9-15.
l5
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Tasóvodáia

Naprafoľgó Egyesített ovoda TÁ-TI-KA
Taeóvodáia

10BB Budapest, Rákóczi út 15.

Napraforgó Egyesített ovoda Pitypang
Tasóvodáia

10B7 Budapest,Százados út 14.

Naprafoľgó Egyesített ovoda Szivárvány
Tasóvodáia

1083 Budapest Szigony utca 18.

Napraforgó Egyesített óvoda Csodasziget
Taeóvodáia

1083 Budapest Tömő utca 3B/A'

Napraforgó Egyesített ovoda Százszorszép
Tasóvodáia

1086 Budap est, Szíiz utca 2.

Napraforgó Egyesített óvoda Katica Tag.
óvodáia

10B9 Budapest Vajda Péter utca 37.

4-Ą A koltséor.letési szeľv a|antevékenvsésének koľmánvzati funkcii szeľinti mesielölése

koľmánvzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése

1,
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üze.

meltetési, egyéb szolgáltatások

2 04723r Rövid időtartamú kozfoelalkoztatás

3 047232 Start- munka Drogram - Téli kozfoelalkoztatás

4 04L233 Hosszabb időtartamú közfoglalko ztatás

5 04L236 orszásos kozfoelalkoztatási Drogram

6 096015 Gvermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelvi étkeztetés köznevelési intézményben

B r0L742 Szenvedélvbeteeek nappali ellátása

9 10122L Fosvatékossáesal élők nappali ellátása

10 702025 Időskoľúak átmeneti ellátása

L7 702026 Demens betesek átmeneti ellátása

72 702037 Idősek naooali ellátása

13 702032 Demens betesek nappali ellátása

1,4 7040L2 Gvermekek átmeneti ellátása

15 704037 lntézményen kívüli syermekétkeztetés

T6 r04042 Család és syermekióléti szolsáltatások

77 704043 Család és svermekióléti kozpont

1B
r.04060 A gyermekeh fiatalok és családok életminőségét javító

orosramok

79 106010 Lakóinsatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

20 107051 Szociális étkeztetés

27 r07052 Házi seeítséenyúitás

z2 107053 Ielzőrendszeres házi seeítséenniitás

23 707070 Menektiltet befogadottat oltalmazottak ideiglenes ellá-
tása és támosatása

Ř

ü, ľ,ťu l
Ury

4'5' A koltségvetési szeľv illetékessége, műkĺjdési területe:
Budapest Főváľos VIII. kerület )ózsefuárosi onkormányzatkozigazgatási területe.
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5.1.

5. A költségvetési szeľv szeľvezete és míÍködése

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A kĺiltségvetési szeľv vezetőjét a Budapest Főváros VIII. kerületlőzsefvárosi onkoľmány-
zat Képviselő-testĺilete nevezi ki határozott 5 éves időtartamra, menti fel va5r megbízását
visszavonja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 7992. évi XXXII. törvény, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi xxKII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban töľténő végľehajtásárő| szőlrő z57 /2000.
(XII.26.) Koľm. ľendelet szerint, az egyéb munkáltatói jogokat a Képviselő.testület, az
egyéb munkáltatói jogokat a Maryarország helyi önkormányzatairól sző|ő 2011. éw
cLxxxx. törvény 41. s (7) bekezdése, 67. s g) pontja alapján a Polgármester gyakorolja.

A költségvetési szerv gazdasági vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése , vaw megbízása, felmentése, vagy
a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása a polgáľmester hatáskĺirébe tartozik.
A gazdasági vezető felett az eryéb munkáltatói jogokat aJózsefvárosi Szociális Szolgáltató
és Gyerm ekj ó léti Kö zp o nt v ezetője gyako rolj a.

A költségvetési szeľvnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

6. Zárő ľendelkezés

Jelen alapító okiratot 20t5. auguszfus 01. napjától kell alkalmazni, ezze| egyidejűleg a kciltségve-
tési szeľv 2073. november 20. napján ke|t,42't/2013. [xI.20.) okiľatszámú alapító okiľatot visz.
szavonom.

Budapest, 2076. február 14.

Az államháztaľtásról szóló törvény végrehajtásáľól sző|ő 36B/z07L. (XII. 31.) Korm. rendelet
5' s (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt szövege megfelel az a|apítő okiratnak a Józsefuáro-
si Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2076. januáľ 14. napján kelt,

napjától alkalmazan dő M250 / 2015. okiratszámú módosító ok-
irattal végrehajtott módosítása szerinti taľtalmának.

Budapesq 2016.

foelalkoztatási iogviszonv i owiszonvt szabá|v oző ioeszabálv

L

kozalkalmazotti j ogviszony 1992. évi )üXIII. törvény, valamint a kozalkalmazottak
jogállásáról szóIó t992. évi xxXIII' törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
töľténő végrehajtásáről. sző|ő 257 /2000' [xII.26.) Korm.
rendelet szeľint

2 mesbízási iogviszonv Polsári törvénvkönwrő|szől'ő 20L3, évi V. törvénv

3 munkaviszonv a munka törvénykönwérő| sző].ő 2012. évi I. törvénv

Magyar Államkincstáľ
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