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4. gzfuĺnt mel|ék|gte

okirat száma: 67 937 Ą /M /2

Mórlosító okirat

A |ćlzsefuáľosi EgyesÍtett Bölcsőđék 2015. iúlius 03. napián kiadott, 67937+/A/L számúl

alápító okÍratát áz át|amháztaľtásró| sző|ő 2o1L. évĺ CXCV. töľvény B/A. S-a a|apján - a

Buäapest |őzsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testülete 273ĺ20Ls. (xil.03.) számri ha-

tár ozatára figyel emm eI - a k<ivetkezők szeri nt módosítom:

szövag lép.

2. Aza|apító okirat 2.1. pontia helyébe a ktivetkező rendelkezés lép:

A koltségvetési szerv alapításának dátuma 1995.01.15'

3. Az a|apítő okirat 4.1. pontia helyébe a ktivetkező rendelkezés Iép:

4.L. A kö|tségvetési szerv kĺjzfeladata:

Magyarországhe|yi önkormányzatairól szőlló2011-. évi CLXXXIX. törvény 23' s [5) bekez-

dés 11. pontja, és a gyermekek védelméről és a gyámĺigyi igazgatásról szó|ó 1997. évi

xXxI. törvény ftovábbiakban: Gyvt.) 94. s (3) bekezdés d) pontja alapján személyes gon-

doskodást nyu;to gyermekjóIéti alapellátásként kötelező onkormányzati feladatot lát el,

önként vállalt ŕelađatként a Gyvt. 38/A.$-ában meghatározott Biztos Kezdet Gyerekházat

működtet, továbbá a Gyvt. 42. s (z), (3) bekezdésében meghatáľozott szo|gáltatásokat ĺin-

ként vállalt feladatként biztosítja.

3' Az a|apítő okirat 4.3. pontja a ktivetkező

,,A Biztos Kezdet Gyerekház elsősorban hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyze-

lű óvodasłort rnég el nem ért gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejłődé-

si rne'gtoľpanásoká't ész|e!ő, a sziilői kompetenciákat erősítő, tá.rsadalmi fe|zárkőzást segítő pľe-

venciós szolgáltatás.,'

szöveggel egészül ki.

4. Az a|apítő okĺrat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés |ép:

Az a|apítő okiľat L.2,2. p ontiában -

1082 Budapest, Nagytemplom u. 3.Gvermekkert Btjlcsőde

szĺivegrész helyébe a

1082 Budapest, Nagy Templom utca 3.Gvermekkert Bolcsőde

korm ón.yzatÍ fu nkcí ó sz ő m korm á nvzątÍ funkaió meg nevezés e

7 04123?, Start-munka program _ Téli közfoglalkoztatás

2 o41233 H osszabb ĺdőtartamú közfoglalkozta'tás

3 104031 Gvermekek bolcsődei ellátása

4

5

L04035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogya'tékosok nappałi

intézlnényében

104036 M unkahelvÍ étkeztetés bölcsődében

6 4044 Biztos Kezdet Gverekház

ŕ

,ľĺi



Kelt: Budapest, 201.6. február ......'

P.H.

dr. Kocsis Máté

poIgármesteľ

4.
;;
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Alapító okirat
m ó d o s ítá s o kkal e gys ége s szerkezetb e fo gl alva

Az államháztartásrő| sző|ő 20t1.. évi CXCV. töľvény B/A. S-a a|apján a|őzsefuárosi EgyesÍ.
tett Bŕilcsődék alapító okiratát a következők szeľint adom ki:

1. A költségvetésĺ szerv
megneve zése, székhelye, telephelye

t.1'. A költségvetési szeľv

1.1.1. megnevezése: |ózsefuárosi Egyesített BöIcsődék

1.1.2. rtividített neve: JEB

1'.2. A költségvetési szerv

7.2.1' szé|<helye: 1083 Budapest, SzigeNári utca 1.

L.2.2. telephelyei:

2, A kĺiltségvetési szeľv
alapíüĺsával és megszűnésével tisszeftiggő ľendelkezések

z.7. A költségvetési szerv alapításának dátuma: ]'995.01'15.

z.2' A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.L. megnevezése: Budapest Főváros VIII' kerüIet |ózsefuárosi onkormányzat Képvise-

lő-testülete

2.2.2. szé|łlelye: 1082 Budapest, Baross utca63-67.

2.3. A költségvetési szerv jogeIőd kĺiltségvetési szervének

megnevezese székhelve
1 Katica Bölcsőde és Napközi 0tthonos ovoda 10B9 Budapest, Vaida Péter utca 37.

3. A kĺiltségvetési szeľy irányítása, felügyelete

:j' ĺ ' ,Ą lic;l::sí"lgvci.ĺ::;i .ĺŻłlĺtĺ iĺ,ányítő szervének

3.1..1. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerűlet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testtĺlete 

'= .=

taeintézménv/telephelv megnevezése taeintézménv/telepheIv címe

1 Mini-Manó Bölcsőde 1082 Budapest, Baross utca L0314.

2 Babóca Bölcsőde 1082 Budapest, Baross utca L17.

3 |átékvár Bölcsőde 10B5 Budapest' Horánszkv utca 2].'

4 Fecsegő-tipegők Bölcsőde 1.0B7 Budapest, Százados út 1'

5 Gvermekkert Bölcsőde 1082 Budapest, Nagy Templom utca 3.

6 Tĺĺcsök-lak BöIcsőde 1084 Budanest, Tolnai Laios utca 19.

7 Katica Bölcsőde 10B9 Budapest. Vaida Péter utca 37.

B Konvha L0B7 Budanest, Kerenesitit29 /A.



:;..í. .,!. ĺ; i.l{l'ňelye: 1082 Budapest Baross utca 63-67.

3.2. .A k<1ltségvetési szerv fenntartójának

s.2.1. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület |ózsefuárosi Önkormányzat

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

4. Aktiltségvetési szeľv tevékenysége

4.1'. A kĺĺltségvetési szerv kłizfe|aĺlata:

Magyaroŕszág helyi önkormányzatairól sző|ő 2011. évi CDfiXIX. tĺirvény 23. s (5) bekez-
dés 11. pontja, és a gyermekek védelméről és a gyámügtrli igazgatásróI szóló !997. évi
ĐfiI. törvény (továbbiakban: Gyvt.] 94. s [3) bekezdés d) pontja alapián személyes gon-
doskodást nyújtó gyeľmekjóléti alapellátásként köte|ező önkormányzati feladatot Iát e|,

ĺinként vállalt feladatként a Gyvt. 3B/A' s-ában meghatározott Biztos Kezdet Gyerekházat
működtet, továbbá a Gyvt. 42. s (z), (3) bekezdésében meghatározott szolgáltatásokat ön-
ként vállalt feladatként biztosítja.

4.3. A köItś$etési szerv alaptevékeňysége:

A Gyvt-ben meghatározott gyermekjóléti alapellátások keretében biztosított gyerme-
kek napközbenĺ e|látásának biztosítása.

A bölcsőde a családban neve|kedő 3 éven aluli ryermekek napközbeni ellátását, szak-
szerű gondozását és nevelését biztosító intézmény' Ha a gyermek a 3' éVét betöltötte,
de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem éľett az óvodai nevelésre, a 4.
évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bĺilcsődében'

A Biztos Kezdet Gyerekház elsősorban hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrá-
nyos helyzetű óvodáskort még el nem ért gyermekek egészséges fejlődésének biztosĹ
tását támogató, fejlődési megtorpanásokat észlelő, a szülői kompetenciákat erősítő,
táts a da l mi f e|zárkőzást s egítő p re ve n ci ós s zo l gáltatá s.

A költs ési szeľv ala nek ko i funkció szerinti

A

4.z. A költsésvetésĺ szeľv főtevékenvsésének álIamháztartási szakáeazati besorolása:

szakásazatszáma szakágazat m e gn e vez és e

'1. 889110 Bölcsődei ellátás

etési szerv telenhelveinek működési ensedéIvében szereol ő fér őhe|vszámok:

tagi ntézm ény/telepheIy
megnevezése

tagintézmény/telephely címe férőhelyszám

L Mini-Manó Btilcsőde 1082 Budapest, Baross utca 1,03/A. 75 fő

2 Babóca Bölcsőde L0B2 Budaoest. Baross utca 1L7. 75 fő

3 Iátékváľ Bölcsőde 10B5 Budapest, Horánsz}ĺy utca 21. 74 fő

4 Fecseeő-tinesők Bölcsőde 10B7 Budapest, Százados út 1. 50 fő

5
Gyeľmekkeľt Bölcsőde 10BZ Budapest Nagy Templom

utca 3.

72 fő

6
Tiicsök-lak BöIcsőde 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca

19.
74 Íő

.7 KatÍca BöIcsőde 10B9 Budaoest' Vaida Péter utca 37. 72 fő

kormánvzatifunkció m

Start- mu nka D ro gram - TéIi kĺizfo elalkozta tásL'j.3i

ati funkciószám

ö|ése:

/ł ,ćł"v



'i ..'' ..-żj !.. . ].) H osszabb időtartamú közfoelalkoztatás

3 104031 Gvermekek bölcsődei ellátása

4 104035 Gyermekétkeztetés bĺilcsődében, fogyatékosok nappali
intézménvében

5 104036 Munkahelvi étkeztetés böIcsődében

6 704044 Biztos Kezdet Gverekház

A kĺĺltségvetési szery illetékessége, működési területe:

Budapest Főváros VIII. kerĺi|et Józsefuárosi 0nkormányzat közĺgazgatási terüIete.

5' A kłiľtségvetési szeľv szewezete és működése
A költségvetési szeľv vezetőjének megbízási rendje:

A kĺĺltségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváľos VIII. kerüIet Józsefuárosi onkormány-
zat Képviselő-testülete nevezi ki határozott 5 éves időtartama, menti fel vagy megbízását
visszavonja a kĺizalkalmazottak jogáIlásáľól sző|ő 1992. évi )fiXIII' törvény, valamint a
közalkalmazottak jogáIlásáról sző|ő 7992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjólétĺ és gyermekvéde|mi ágazatban történő végrehajtásáróI sző|ő 257 /Z00O.
(XII.26') Korm. rendelet szerint, az egyéb munkáItatói jogokat a Képviselő-testület az
egyéb rrnrnkáltatói jogokat a Magyarország helyĺ ĺinkormányzatairól szőIő 2011' évi
CLxXXIx. törvény 0z. 5 g) pontja alapján a P.olgármester gyakorolja'

6. Zárő rendelkezés
Jelen alapító okiratot 201.5. augusztus 01. napjától kell alkalmazni, ezze| egyidejűleg a köItségve-
tési szerv 2014. november 10. napján ke|t,224/2014:(XI.05.) okiratszámri alapító okiratotvisz.
szavonom.

Budapest, 201'6. február .....'..

Az államháztartásról szóIó törvény végrehajtásáról sző|ő 368/201].. ülI' 31.) Korm. rendelet
5. s (4] bekezdése alapján a Magyaľ Államkĺncstár nevében igazolom, hogy jelcn alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az a|apítő okiratnak a Jőzsefváro-
si Egyesített Bĺilcsődék 2076. február ..... napján kelt, ..'....... napjától alkalmazandó
67'9374/M/2 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt:

*-

t\y,/
u'v

5.2 A tési szervnél aIkalmazásban álló

fo elalkoztatási iosvišzo nv i owiszo nW szab áW oző io sszabálv

1

közaIkalmazotti jogviszony .].992. évi XxxIIl. tĺirvény, valamint a ktizalkalmazottak
jogállásáról szó|ó 1-992. évi XXXII|. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóIétĺ és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásárő| szó|ő z57 /2000. (XII.26.) Korm.
rendelet szerint

z mesbízási iowiszonv Poleáľĺ törvénvkönwrő| szó|ő 2013' év| V. töľvénv

3 munkaviszonv a munka t<irvénykönwéről sző|ő 20']'2. évi I. törvénv

P.H

Magyar Á|lamkincstár
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okirat száma: M250 /z0L5.

Módosító okirat

A|őzsefuáľosi SzociáIis Szolgáltató és Gyermekióléti Központ 2015. iúlius 22. napián ki-
adott a Budapest|ćnsefuźrosÍ.Önkormányzat Képvise|ő testtilete 1B3/zo1.s. (VI.25.) szá-
iĺlĺ-: il'.'ltáľozatáva| elfogadott alapító okiratát az á||amháztaľtásľó| szćl|ő 201Ĺ. évi CxcV.
tłirvény B/A. $.a alapián - a Budapest |ózsefváľosi onkormányzat Képviselő.testĺilet
25o /2o!5. (xII.03.) számú határozatáľa firyelemme| - a ktivetkezők szerint módosítom:

L. Az alapító okirat 1.Z.2. ponýában fogla|t - telephelyei - táb|ázat a következő so-
ľokkal

*.'tgészüI ki.

z. Az a|apítő okiľat 3. pontia a ktivetkező 3.2. pontta| egészül ki.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1-. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuárosi onkormányzat

3.f'2. szé|<helye: 1.082 Budapest Baross utca 63-67.

3. Az alapító okirat 4.4 pontiában foglalt - A kö|tségvetési szeľv alaptevékenységé.
nek kormányzati funkció szerintÍ megieltilése: - táb|ázat he|yébe a következő táb-
|ázat

4B 1086 Budapest, Dankó utca 16.

49 1086 Budapest, Dobozi utca 23.

50 1086 Budapest, Szerdahelyi utca 13.

kormányzati funkciószám kormánvzati fu nkció m e gnevezése

T
013360 ľt{ás szerv részére végzeLt pénzugyi-gazdá|kodási, üze-

meltetési, egyéb szolgáltatások

2 041231 Rövi d i dőtartamú közfosla|koztatás

3 04L232 Start- munka Drogram - TéIiközfoslalkoztatás

4 o4!233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5 0417,36 orszásos kozfoslalkoztatási program

6 096015 Gvermekétkeztetés köznevelési intézménvben

096025 Munkahelvi étkeztetés közneve|ési intézménvben

B L01.t42 Szenvedélybetegek nappali ellátása

9 70L221 Foevatékossáseal élők nappali ellátása

10 1,02025 Időskorúak átmeneti ellátása

11 r02026 Demens beteeek átmeneti e|látása

1,2 L02037 Idősek nappali eI|átása
,'1 117:01?,

ĺíi4{'!.ii]

Demens beteeek naonali e|látása

Gvermekek átmeneti el|átása

15 r04037 lntézménven kívüli svermekétkeztetés



{ : 'il4::j.+', Család és svermekióléti szo

t7 ro4043 Család és sveľmekióléti ktizpont

18
104060 A ryermekek fiatalok és családok életminőségét javító

programok

L9 10601_0 Lakóineatlan szociáIis célú bérbeadéqé.E9nl9!!9!c99

20' 107051 Szociális étkeztetés

21 LO7052 Házi sesítségnyúitás

22 1"07053 |ělzőrendszeres házi segítségnyúitás

23 707070 Menekti|tek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellá-

tása és támogatása

kerül.

Ielen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmaz-

ni.

Budapest, 20].6. február.... ż

dr. Kocsis Máté
poIgármester

P.H.



Alapító okirat
mód o sításokkal egységes sz erkezetb e fo glalva

Az államháztartásról sző|ô 201L. évi CxcV. tiiľvény B/A. s-a alapián a|őzsefuárosi Szociá-
lis SzolgáItató és Gyermekióléti Kĺizpont alapító okiľatát a ktivetkezők szeľint adom ki:

1. A költségvetési szeľľ
megneve zése, székhelye, telephelye

:

1..1'. A költségvetési szerv

1.1.1.. megnevezése: Józsefuárosi Szociá|is Szo|gáltató és Gyermekjó|éti Központ

1..1'.f . rövĺdített neve: JSzSzGyK

1'.2. A koltségvetési szerv

I'Z.L' székhelye: 1081' Budapest, Népszínbáz utca 22.

'1,.2.2. te

teIephelv megnevezése telephelv címe

1

Józsefuárosi SzociáIis Szolgáltató és Gyeľ-
mekjóléti Központ _ Csa|ád- és Gyermekjó-
léti Központ

10B9 Budapest Kőrĺs utca 35.

2
Józsefuárosi Szocĺális Szolgáltató és Gyer-
mekjóIéti Kĺizpont - Gyermekek Átmeneti
Otthona

1.0BB Budapest, SzentkiráIyi utca 15. I' em.

3
1086 Budapest, Magdo|na utca 43. földszint
3.

4
1.086 Budapest, Magdolna utca 43. földszint
XIV.

5 10B9 Budapest' Sárkánv utca 14. fö|dszint 1.

6 10B3 Budapest' I|lés utca 18' fo|dszint B

1 10B6 Budapest, Karácsony Sándor utEa
22.1..22.

B 1.089 Budaoest. Kőris utca 4 / a. 1'.9.

9 JSzSzGyK-Házi segítségnyúitás és Szociális
étkeztetés

1.089 Budapest orczy út 41

L0 Ezüstfenvő Gondozőház 10B7 Budaoest' Kerenesi űt 29 / a.

11 Ciklámen Idősek Klubia 10B1 Budapest, II. Iános Pál pápatér 17.

L2 Vís otthon Idősek K|ubia 10B4 Budapest, Víe utca 18.

13 Őszikék Idősek Klubia 1082 Budaoest. Baross utca 1,09.

1,4 Reménysugár Idősek Klubia 1084 Budapest, Mátyás tér 4'

15 Napraforeó Idősek KIubia 1089 Budapest, Delej utca 34.

L6 Mátvás Klub 10B4 Budapest' Máwás tér 12.

1,7 Ertelmi Fosvatékosok Napkĺizi Otthona 10B2 Budapest, Kisstáció utca 11.

ío 10B4 Budapest' Déri Miksa utca 3. föIdszint 4.

'i 1l 10B6 Budanest' Koszorú utca4-6'

20 1086 Budapest, Szerdahelyi utca 5. /,?



z7
1086 Budapest, Bauer Sándor utca 9.11. föld-

szint L.

22 1084 Budapest, |ózsef utca57. fiildszint 2'

23 10B4 Budapest, Józsefutca 59. földszint 4.

z4 1081 Budapest, Vay Áaam utca4.L.2f .

?,5 1081 Budapest, Vay Ádám utca 6. földszint 9.

z6 1084 Budapest, Nagyfuvaros utca 76'1'?L.

27 10B9 Budapest, Kőris utca 4/A. földszint 1.

28 10B9 Budapest, Kőris utca 1].. fö|dszint 1'3.

29 t0B2 Budapest, Kisfaludv utca 70-12'L.IB.

30 ].086 Budapest, Luiza utca 34. féIemelet 1.6.

31 1086 Budapest, Dobozi utca 17.I-20'

3Z 1089 Budapest, Dugonics utca 14. félemelet1.

33 1089 Budapest, Dusonics utca 1'6.1'.L7 -

34 10B9 Budapest, KáIvárĺa utca 10/B.1.1B.

35 1089 Budapest, Kálvária utca 26. földszint 9.

36
1.086 Budapest, Magdo|na utca 12. földszint
2.

37
1086 Budapes! Magdolna utca 41. fóldszint
4.

3B 10B3 Budapest, Tömő utcaf3/B. földszint 6.

39 1083 Budapest, Tömő utca 56. földszint 19.

40 1083 Budapest' Tömő utca 60. földszint 14.

41 1081 Budapest, II. ]ános Pá| pápa tér Ą

42 1083 Budapest, Losonci tér 1'

43 10B4 Budapest, Német utca 14.

44 1089 Budapest, Vaida Péter utca f5-31''

45 10B6 Budapest, Bauer Sándor utca 6-B.

46 10B5 Budapest, somogyi Bé|a utca 9-]'5.

47 1084 Budapest, Tolnai Laios utca 11-15.

4B 1086 Budapest, Dankó utca 16. földszint

49 1086 Budapest, Dobozi utca 23. földszint

50 1086 Budapest Szerdahelyi utca 13- fszt.

2. Aköltségvetési sZeľV
alap íüísával és megszíínésével ti sszef[iggő ľendelkezés ek

z1. A kĺiltségvetési szerv alapításának dátuma: 2011. május 01.

2.2. A költsésvetési szerv iogelőd költségvetési szervének

ozseívárosi Csa|ádsegítő Szo

tózsefuárosi Gyermekjóléti

1081 Bud Néoszínház utca22.
t

,ľ,,,l Gvermekek Átmeneti Otthona
Szolgá|at 1089 Budapest, Kőris utca 35.



1-089 Budapest, Kőris utca 35.

10B9 Budapest' orczv út 4]-.

iázsefuárosi Intézményműkĺidtető Köz- 1082 Budapest Baross utca 84.

őszirőzsa Gondozó

3. A ktiltségvetési szeľy iľánýtiĺsa, felügyelete

3.1.' Ą lĺoltsé8,vetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerü|et |ózsefoárosi onkormányzat Képviselő-
testülete

3.1.2. szé|<helye: 1.082 Budapest Baross utca 63-67.

3.2.. A kciltségvetési szerv fenntartójának

3.2.7. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat
3'2.2. szé|<helye: 1082 Budapest Baross utca 63-67.

4. A ktiltségvetési szeľv tevékenysége

4.1'. A költségvetési szerv közfeladata:

J ózsefu áros közi gazgatási területén

A Magyarország helý ĺinkormányzatairő| szó|ő 2017. évi CLXXXIX' törvény (a továbbiakban:
MötvJ 23. s (5) bekezdés 11. pontjában foglaltak szerint koteles gondoskodni a szociális alap-
ellátásról. .

A szociális igazgatásről és a szociális el|átásokró| szóIó .l.993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt] 86. $ (1) bekezdés eJ pontja szerinti személyes gondoskodást nyújtó szociá]is alapszol-
gá|tatások- különös tekintette| csa|ádsegítés. A 86. $ (2) bekezdés d) pontja alapján a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó szociáIis alapszolgáltatásokat és szociális szakosított ellátást lát el,
továbbá az Szt 65. s (1) bekezdésében meghatározott je|zőrendszeres házi segítségnyújtást
önként vá|lalt feladatként biztosítja.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóIó L997 ' évi }üXI' törvény (a további-
akban: Gyvt) 94. $ (3) bekezdés dJ pontja alapján személyes gondoskodást nyujtó gyermekjó-
léti alapellátásokat |át el, va|amint önként vállalt feladatként krízislakásokat működtet.

Józsefuáros k<izigaz8atási területén kívül

Budapest Főváros VIII. kerület |ózsefuárosi 0nkormányzat Képviselő-testületének a
743 /2012. (IW19.) számú határozata alapján határozott időre 2012. május 01'. napjátő| 2OI7 .

április 30. napjáig megköttitt ellátási szerződés szerint a Belváľos-Lipówáros Budapest Fővá-
ros V. kerület onkormányzat közigazgatási teriilete, szeméIyes gondoskodás keretéĹe Ertoző
gyermekjóléti alapellátás, gyeľmekek átmeneti gondozása - azon be|üI gyermekek átmeneti
otthona 1 férőhely tekintetében, valamint a szabad férőhelyek terhére további V. kerü|eti
gyermek fogadása.

,.,,;i.,;i-'.:.it Főváros VlIl. kerület Józsefuárosi 0nkormányzat Képviselő-testiiIetének a
'. 
. . 

'. .',J'IZ. [X.1B.) számú határozata alapján határozott időre 2012. november 01. napjától
201'7. október 31. napjáig megkötött ellátási szerződés szerint a Budapest Főváros VI. kerület 4,



1.- ':7/11'11-.ł o'nkormányzatkozigazgatási területe, személyes gondoskodás keretébe tartozó
gyermekjóléti alapellátás, gyeľmekek átmeneti gondozása - azon belü| ryermekek átmeneti
otthona 1 férőhely tekintetében, valamint a szabad férőhelyek terhére további VI. kerületĺ

ryermek fogadása.

Budapest Főváros VIII. kerület }ózsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĺiletének a 99 /z0t4.
tV.14.) számú határozataalapján határozatlan ĺdőre 2014. június 01.. napjától megkötött e|lá-

tási szerződés szerint a Budapest Főváros II. kerüteti onkoľmányzatkőzigazgatási tertilete,
szeméIyes gondoskodás keľetébe tartozó gyermekjóléti alapellátás, gyerlrrekek átlrleneti
gondozása - azon belül gyermekek átmeneti otthona 1 férőhely tekintetében, valamint a sza-
bad férőhelyek terhére további II. keľületi gyermek fogadása'

Budapest Főváros VIII. kerület )ózsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĺiletének309 /2006.
(VI.29.) számú határozata alapián határozatlan időre 2006. január 01. napjától megkötött e|-

látási szeľződés szerint a Budapest Főváros Il. kerületi onkormányzatközigazgatási terü|ete,

személyes gondoskodás keretébe tartoző szociáIis alapellátás, nappali ellátás _ azon belül fo-
gyatékos illewe autista személyek nappali e|látása biztosítása 1 féľőhely tekintetében.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének373/20L1.
(Ix.15.) számű határozata, valamint a386/201'3. (x'16.) számú határozata alapján ha!ározat-
|an időre 2011. október 01. napjától 2 fő,zo.l.4.január 01. napjától további 1 fő tekintetében
megkötött e||átási szerződ'és szerint a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárogi Onkor-
mányzatkllzigazgatási területe, személyes gondöskodás keretébe tartoző szociálĺďalapellá-
tás, nappa|i ellátás _ azon belüI fogyatékos illewe autista szemé|yek nappalĺ ellátása biztosĹ
tása'

A VIII. kerü|et terüietén ta|álható köznevelési intézmények funkcionális feladatainak e]lá-

tása, az étkeztetés biztđsítása á|Iami és önkormányzati fenntartású intézményekben. Az
óvodák esetében, mint önkormányzati fenntartású intézmények, gazdálkodási feladatok
ellátása.
Önkormányzati fenntartású intézmények:
. Napraforgó Egyesített óvoda
. Napraforgó Egyesíten óvoda Gyeľek.Virág Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített ovoda Tesz-Vesz Tagóvodája
. Napraforgó Egyesítet óvoda Hétszínvirág Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített ovoda Katica Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített ivoda Kincskereső Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített ovoda Koszorú Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített 0voda Mesepalota Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített óvoda Csodasziget Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ivoda Napsugár Tagóvodája
. Napraforgó Eryesített ivoda Pitypang Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített ivoda Százszorszép Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített ovoda SzivárványTagóvodája
o Napraforgĺi Egyesített ovor|a TÁ-TI-KA Tagóvodája
. Napraforgó Egyesítem óvoda Várunk Rád Tagóvodája
A felelősségvállalás és az egymás közötti munkamegosztás rendjét eryüttműködési megál-

lapodás szabá|yozza.

Államĺ fenntartású intézmények:

. Deák Diák Általános Iskola
o Losonci ľéri ÁItalános IskoIa
. BudapestVIII. Kerületi Németh Lász|őÁ|ta|ános Iskola
. Molnár Ferenc Magyar-Ango| Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

^ \rajrla Póter Fnek-zenei Á|talános és Sportiskola
, i,a]<atos Menyhért Álta|ános Iskola és Gimnázium
. Jőzsefuárosĺ Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és ÁItalános Iskola



szerv főtevékenységének á|lamháztartási szaká eazati besoro|á.sa :

szakágazatszáma szakágazat megnevezése

T 889900 M.n.s. egyéb szociá|is el|átás bent|a|<ás nélkĺil

Ar, Aĺlał',.ĺl ! li'ózményfenntartó ktizpont által fenntartott nevelési-oktatási intézmények
}iĹi;.lj]ii''i)1:Ł':.:sének biztosítása az alábbi intézményre vonatkozóan:
o Raoul Wallenberg Szá}ilrözépisko|a és Szakiskola

4.2. A köl

4.3. A költségvetésiszervalaptevékenysége:

- A SzociáIis igazgatásróI és szociális e|látásokról sző|ő L993. évi III. törvény, va|amint a
Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásró| szőlró 1997. évi Đ(X. törvényben
meghatározott alapellátások és szakosított ellátások egyes formáit biztosítja.

- Időskorú és demens személyek nappali valamint átmeneti ellátása, szociális étkeztetés
biztosítása, többletfeladatként népkonyha működtetése. Az egyének és csa|ádok szoci-
ális és mentálhigiénés ellátása, a csa|ádi rendszer működési zavarainak megelőzése, a
kialakult problémák megoldása.

- Szenvedélybetegek, fogyatékos személyek nappaIi ellátásának biztosítása.

- Hajlélrtalan személyek részére ]akhatás segítése. . t
. Gyermekvédelmi alape|látás keretében biztosítja a gyermekek testi, értelmi, érze|mi,

és erkölcsi fejlődésénet jóIétének, a családban tcĺrténő nevelésének elősegítését, a ve-
széIyeztetettség megszüntetését a gyermekek családjábóI történő ki emelésének meg-
e|őzését. Gyermekjóléti szolgáltatások bĺztosítása, gyermekek átmen eti eI|átása.

- Aháztartási kĺiltségvetéssel, házassággal és csa|áddal, a hitetfe|vétel|e| és az adósság-
keze]éssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás

- Az intézmény feladata a közfeladatot e|látó kĺjzneve|ési intézmények szakmai feladat-
el|átásához sztikséges eszkĺizök beszerzése, a közétkeztetés ellátás a, a pénzuryi-
számviteli- gazdálkodási-tervezési feladatok e||átása'

Az
téz

alábbĺ VĺII. kerület teľtiletén taláIható önkormányzati fenntartású közneveitsi in-
mények esetében étkeztetés b ztosítása

N aprafo rgó Egyesített ivoda 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.

Napraforgó Egyesített Ovoda Gyerek-Virág
Tagóvodáia

L0B2 Budapest, Baross utca 111/b.

Napraforgó Egyesített ovoda Tesz.Vesz
Tagóvodáia

1083 Budapest Baross utca 93.

Napraforgó Egyesített ovoda Kincskereső
Tagóvodáia

10B9 Budapest, Bláthy Ottó utca 35'

Napraforgó Egyesített ivoda Várunk Rád
Tagővodája

10B6 Budapest, Csobánc utca 5.

Napraforgó Egyesített ovoda Napsugár
Tagóvodája

1086 Budapest Dankó utca 3].

Napraforgó Egyesített ovoda Koszorú
Tagóvodája

1 086 Budapest, Koszorú utca .J.4-L6.

' )'.'i. 1,iai.,,5tj ..' ,':sített Ovoda Hétszínvirág
i ,ĺ.lľńl.'nĺ!ál:. 1081 Budapest Kun utca 3.

Naorafo yesített ivoda Mesepalota l 1085 Budapest, Somogyi Bé|a utca 9-15.

1/Cź,,
ĺ,.



Napľaforgó Eryesített ovoda TÁ-TI-KA
T e

10BB Budapest, Rákóczi út 15.

Napraforgó Egyesített Ovoda Pitypang
Taeóvodáia

10B7 Budapest, Százados út 14.

Napľaforgó Egyesített óvoda Szivárvány
Tasóvodáia

1083 Budapest, Szigony utca 18.

Napraforgó Egtrlesített óvoda Csodasziget
Taeóvodáia

10B3 Budapest, Tömő utca 3B/A.

Napľaforgó Egyesített ovoda Szäzszorszép
Tasóvodáia

1086 Budapest,Szíiz utca 2.

Napraforgó Egyesített óvoda Katica Tag.
óvodáia

10B9 Budapest, Vajda Péter utca 37.

4.4. A koltsésvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megieIölése:

ko rmánvzati funkci ószám kormányzati funkció megnevezése

1
.Đ13360 Más szerv részére végzeLt pénzügyi-gazdálkodási, Ĺize-

ňeltetési' eevéb szolgáltatások

2 041f37 Rövid időtartamú kozfoglalkoztatás

3 047232 Start- munka program - Téli közfoelalkoztatás

4 04L233 H osszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5 04L236 országos közfos|alkoztatási program

6 096015 Gvermekétkeztetés köznevelési intézményben

1 096025 M u nkahelvi étkeztetés köznevelési intézményben

B r0Lt42 Szenvedé|vbetegek nappali ellátása

9 1,0r2f1 Fosvatékossáeea| élők nappali ellátása

10 r020f5 Időskorúak átmeneti el|átása

11 702026 Demens betegek átmeneti ellátása

72 L02031 ldősek nappali el|átása

13 L02032 Demens betesek nappali ellátása

I4 r0401.2 Gvermekek átmeneti eIlátása

15 104037 I ntézménven kívüli syermekétkeztetés

16 704042 Csa|ád és gyermekióléti szolgá|tatások

L7 L04043 Család és gyermekióléti kĺizpont

LB
L04060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító

nrosramok

19 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

z0 L07057 Szociális étkeztetés

ZL I07052 Házi segíségnyúitás

22 107053 Ielzőrendszeres házi segítségnyúitás

?.3 L07070 M enekü ltek, befo gadottak, oltalmazottak i d ei gl enes e| lá-

tása és támogatása

ł
tat

UV
'ĺ{ kĺi ltségvetési szerv i Il eté kessége, m ű ködési terüIete :

Budapest Főváros VIII. kerület |ózsefuárosi Onkormányzatkozigazgatásiterülete.



5.1.

5. A költségvetési szeľy szeÍvezete és működése

A költsé gvetési szerv v ezetőjének m e gbízási rendj e :

A kĺiltségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros VIII. kerület|őzseÍvárosi onkormány.
zat Képüselő-testtilete nevezi ki határozott 5 éves időtartamra, menti fel vary megbízását
visszavonja a ktizalkalmazottak jogál|ásáról sző|ő 1992. évi )fiXIII. törvény, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról sző|ő L992. évi )äIXIII. törvényne|< a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvéde|mi ágazatban történő végrehajtásáró| sző|ő 257 /2000.
[xII.26.) Korm' rendelet szerint, az egyéb munkáltatói jogokat a Képviselő-testü|et, az
egyéb munkáltatói jogokat a Maryaľország helyi önkormányzatairól sző|ő 201I. évi
CLxxxx. törvény 41. s (7) bekezdése, 67. s gJ pontja alapján a Polgármester gyakorolja.

A költségvetési szerv gazdaságí vezetőj ének megbízási rendj e :

A költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése, vagy megbízása, felmentése, vagy
a megbízás visszavonása, díjazásának megáIlapítása a polgármester hatáskĺirébe tartozik.
A gazdasági vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat aJőzsefvárosi Szociális Szolgáltató
és Gyermekjóléti Kĺizpont vezetője gyakorolja.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogvĺszonya:5.2.

foelalkoztatási i osviszonv iogviszonyt szabá|v ozó iogszabáIv

1

közalkalmazotti j o gviszony ,J'99f' évi xxxlII. törvény, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról sző|ő 7992. évi )üXIII. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257 /2000' (XII.26'J Korm.
rendelet szerint

2 me'gDrzasr logvrszonv Polgári törvénykönwről szóló 2013. évi V' törvénv

3 munkaviszonv a munka törvénvkönwéről szó|ó 20,J'2' évi I' törvénv

6. Zárő ľendelkezés

Jelen alapító okiratot 201'5. augusztus 01. napjátóI kell alkalmazni, ezze| egyidejűleg a költségve-
tési szerv 2013' november 20. napján ke|t,42I/2013. [xI'Z0.) okiratszámú alapító okiratot visz-
szavonom.

Budapest, 2016' február 14.

Az államháztartásról sző|ő torvény végrehajtásáróI szőIó 368/2077. [XlI. 31.) Korm. rendelet
5.s (4) bekezdése alapján aMagyar ÁIlamkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt szövege megfe|el az a|apítő okiľatnak aJőzsefuáro-
si Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont 201'6' január 74. napján kelt,

napiától alkalmazan dő M2'50 / 2'01 5. okiratszámrĺ módosító ok-
irattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Budapest 2,076.

Magyar Államkincstáľ
/

n 'fł
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