
Tisztelt Képvĺselő.testĺilet!

I. Tényállás és a dłintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése
Budapest Fővĺíros VIII. keľĹĺlet Józsefuarosi onkormőnyzat Képviselő-testtilete a |84120|6.
(Ix.08.) számú határozatálban kifejezte azon szźndékát, hogy saját fenntartású 30 férőhelyes
Családok r(tmeneti otthona intézménytkívlán létľehozni a 1086 Budapest, Koszoru u.14-|6.
szźtm a|attijelenleg óvodaként funkcionáló ingatlanban 2018. januar 01. napjátó| a Jőzsefvá-
ľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ telephelyeként. A Képviselő-testiilet
egyuttď kifejezte azoĺ szőndékźú is, hogy a fenntartásában mfüt'dő Budapest Fővaros VIII.
keľĹilet Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Napľaforgó Egyesített ovodát anerĺlzeti köznevelésľől
sző|ő 2O|1. évi CXC. törvény 4. $ 11. pontja a|apján20|7. augusztus 1. napjával át|r'lvanja
szewezni azźital, hogy a 1086 Budapest, Koszorú utca |4-|6. száĺn alatti telephelyén mfüödő
Ko szoľú T agőv o dőját megszĹinteti.
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A családok átmeneti otthona kialakítasával kapcsolatban az alábbi döntések meghozataIa
sztikséges:

a.) családok átmeneti otthona feladatellátas :

- intézmény létrehozása, műIrĺ;dtetése .

A Budapest VIII. keľület' Koszoľú u. 14.16. szálma|atti épület családok átmeneti otthonaként
történő kialakítasanak tervęzése a Józsefrarosi Gazdálkodási Központ Zrt. bonyolításában
megtörtént, a tervek alapjĺín 34 ffis családok átmeneti otthona kiďakítĺására van lehetőség.

Javasolt, hogy a Budapest VIII. kęrĹilet, Koszoľti tltca|4-|6. szźlm alatti ingatlanvagyon hasz-
nőiati joga20|7. augusztus l. napjávalaNaprďorgó Egyesített ovodától átkerüljön aJőzsef.
városi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központhoz (a továbbiakban: JSzSzGyK). A
JSzSzGyK a feladatellátást 2018. január l.től kezdi meg, eddig az időpontig megtörténik az
épületnek az átalakitźtsa, az intézmény műktidéséhęz sziikséges dokumenfumok (szakmai
program' szęrvezeti és mfüödési szabźiyzat) elkészítése, módosítĺísa és 2018. januar l.jei
hatĺíllyal történő fenntartói j óváhagyása.

- szaktnai létszám:
A személyes gondoskodást nyujtó gyeľmetióléti, gyeľmekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairől és mfüiidésfü feltételeiľőlszóló |5/|998. (IV.30.) NM rende.
let 1. számú melléklet7. pontja szerint a25-40 férőhelyes családok átmeneti otthona szakmai
létszám irrínyszámai és létszłmminimum normái: I fo intéaĺényvezető, 4 fü szakgondozó,
gondozó, 2 f(i csa|ádgondozó, továbbá az e||źtottak sziikségletei szeľint, fenntaľtói döntés
alapjĺĺn minimum összesen heti 10 órában pszichológiai tanácsadó (pszichológus, pszichiáteľ,
pszichopedagógus, menüílhigiénés szakember), jogźsz' fejlesztő pedagógiai tanácsadó
(gyógypedagógus, pedagógus). Szakmai szempontok a|apjźn, a családgondozók feladatainak
ellátlísa, valamint a keľtrendezéssel és a helyiségek takaľíĺása érdekében a törvény által előíľt
létszĺĺmminimumon feltiljavasolt + 1 fti csaláđgondozó és + 1 f<i technikai dolgoző alkalma.
zása. Szakmai szempontok alapjan indokolt, hogy a pszichológiai tanácsadó heti 20 őrábaĺt
ftözalkalmazoĺti álláshely)' a jogász és a fejlesztő pedagőgiai tanácsadó heti 10-10 óľában
keriilj ön biĺosítasrą megbízási szerződéssel.
Tekintettel aną hogy a JSzSzGyK.CsGyK.Szolgáltatások szakmai egységben jelenleg 20
órában megbizési szerződéssel biztosított a pszichológus, javasolt azt$ fe|adatellátashoz kap.
csolódó pszichológiai tanácsadó (heti 20 óĄ esetében megbízasi szerződés helyett l állĺáshely
biaosítasa a pszichológusi és a pszichológiai tanácsadói feladatok ellátasaľa.

Fentiek a|apjan a JSzSzGyK engedélyezett źi|éshelyeinek szétna 2018. januaľ 01. napjától 10
állĺáshellyel (1 fő szakmai vezeto,4 fő szakgondozó, 3 fő családgondozó, l Íii technikai dol-
goző,1 ffi pszichológus) bővĺil.

. épťilet ótalakítás, intézményműla;dtetés :
l családok átmeneti otthona kialakítĺísahoz az éptilet átalakítĺása szfüséges, az źttalakj.tźshoz
sztikséges fedezet 50.000,0 e Ft,. a 2017. évi költségvetésben biztosítasra kerĹilt afelha|mozáy
si taľtalékon, mely átcsopoľtosítlást igényel. A lakószobĺák kialakíĺísą a miĺszaki berendezé.
sek, a btftorzat a tervek szerint 12.000'0 e Ft összegű kiadást jelent. Aziĺtéz:rlény fenntaľtĺásá-
ra évente 31.780'0 e Ft összegű feďezet sztikséges, mely tartós kötelezettségĺźů|alástjelent a
2018. kciltségvetési évtől kezdőđően.

Javasolom, hogy a családok átmeneti otthona kialakítĺísával kapcsolatos valamennyi feladat
e||átasáva|aJózsefu arosiGazdálkodásiKözpoft Zrt.kerĹiljönmegbízźsra.



b.) óvodával kapcsolatos döntések:
. óvodo átszervezése:
A Budapest, VIII. kerület Koszorú ltca |4-|6. szźlm alatti épület óvodai funkciójĺának meg-
szÍinése a Napraforgó Egyesített óvoda átszewezésének minősül.

Az óvodával kapcsolatos döntések meghozatalźűloz ajogszabályi előíľások szerinti vélemé-
nyek beszerzése megtöľtént. A Napraforgó Egyesített ovoda alkalmazotti közössége 2017.
januĺár 27.én, a szülői szervezete 2017.januar 2-źn]r,la|akjtott véleménye szerint elfogadja és
tamogatja az ővodai átszervezéssel összefüggo intézkedéseket (felvételi kĺirzet módosítása,
Koszoľu Tagóvodajátszóudvaĺának további haszná|ata, felvehető maximális létszám) terveze-
tét. A székhely és tagóvođźk. - a Pitypang Tagóvoda kivéteIével . óvodai nevelés keretében
roma kultuľális nevelést végeznek, a Józsefuaľosi Roma onkormanyzat Képviselő-testtilete a
23120|7. (III. 23.) számú hatźrozata szeńnt egyetéĺ1, az ővodai átszervezéssel kapcsolatos in.
tézkedések tervezetével.

A kerületi szinten reprezentatív Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szaksz-ervezpte VIII. ke-
rtileti Alapszervezetetítkźtrźnak}D|I,januĺír zt-ánkelttź$ékonatźlsa szerint tudomásul veszik
a Képviselő-testületnek a Koszoru Tagóvoda megsziintetésére irányulő szándékát, ami nem
okoz óvodai ferőhely hiányt a keľületben és nem jrár egyĹitt dolgozói létszám leépítéssel, to-
vábbá a Családok Átmeneti otthona létrehozasĺára irĺĺnyuló szźndékźt' ami új munkahely te.
ľemtésére ad lehetőséget, és tĺámogatjak, hogy a kerület ilyen formában gondol a nehéz hely-
zętb e keľĹilt családokra.

- tagóvoda nevének megváltoztatdsa
Javasolt, hogy az óvodai dolgozók kezdeményezését elfogadva (mely kezdeményezéssel a
nevelőtesttilet és az szĹilői szervezet is egyetéľtett) a 1084 Budapest, Baross u. 91. szźtm aIatti
Tesz-Vesz Tagóvoda elnevezése Virágkoszoru Tagóvoda névľe váitoz-zon}D|1. augusztus 1-

től kezdődően.

- óvodai felvételi lrłjrzetek módosítása
A Koszoru Tagóvoda kötelező felvételi kilzetét alkotó közteľĹiletek aťo|drajzi közelséget és a
gyeľmeklétszámot figyelembe véve a következő Tagóvodĺík között az a|ábbiak szerint java-
solt elosztani:

Budapest VIII. keľĺilet: 2017. augusztus l.től
kötelező felvételt bĺztosító óvoda:

Baľoss utca 63.7 9.. 56-7 0. Napľaforgó Egyesített ovoda Viľágkoszoru Tagóvodája
1083 Budaoest. Baross utca 91.

Baross utca98-126. Napľafoľgó Egyesített ovoda Gyeľek.Virág Tagővodája
1083 Budapest. Baľoss utca 111/b.

Hock Jáĺlos utca Napľafoľgó Egyesített ovoda Virágkoszoru Tagóvodája
1083 Budapest. Baľoss utca 91.

József utca 47-61. Naprafoľgó Egyesített ovoda Százszotszép Tagóvodája
1086 Budapest. Szűz utcaZ.

Kis Sďétrom utca Napľaforgó Egyesített ovoda /széküelyó v odal
1084 Budapest. Tolnai Laios utcaT-9.

Koszorú utca Naprafoľgó Egyesített ovoda Virágkoszoru Tagóvoda
1083 Budapest, Baľoss utca9Ĺ.

Leonaľdo da Vinci utca NapľaforgóEgyesítettovodaSzivélrványTagóvodája
1083 Budaoest. Szisonv utca 18.

Magdolna utca I l-33., 10-28. Napraforgó Egyesített ovoda VirágkoszoĺÚ Tagővodája
1083 Budaoest. Baľoss utca 91.

Magdolna utca 3 5 -37 ., 30-32. Napľaforgó Egyesített ovoda Napsugar T agővođája
1086 Budapest. Dankó utca 31.

Mátvás tér Napraforeó Eeyesített ovoda Napsugaľ Taeóvodái a
a
J



1086 Budapest. Dankó utca 31.
Nagy Templom utca Napraforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvodája

1083 Budapest. Tömő utca 38/A.
Salétrom utca NapraforgóEgyesítettovoda/szék,he|yővodal

1084 Budapest. Tolnai Laios utcaT-9.

- ovŕfoci pđIya
A Naprafoľgó Egyesített óvoda a 1086 Budapest, Koszorú utca 15. szátm alattijátszóudvaľan
lévő ovĹfocipźiyát20t7. augusztus 1. napjától kezdődően a játszóuđvar közelében található
Viľágkoszoru Tagóvoda és a Gyerek-VinĘ Tagóvoda fogiahasználni.

. felvehető maximólis głermeHétszóm
Javasolt, hogy a Napľaforgó Egyesített ovoda felvehető maximális gyermeklétszźtma 2017.
augusztus 1. napjától - a Koszoľú Tagóvoda megszúnése (elenleg két csopoľttal mfüödik) és

a Pitypang Tagóvoda 6 óvodai csopoľtot magában foglaló új épiiletének biľtokba vétele miatt
- az alźlbbiak szeľint keriiljön módosítiísra:

A Koszorú Tagóvodájanak megszíĺnése áltď tervezett intézkedések miatt nem hárul többlet
teher az éľintett óvodás gyermekekľe és szüleikre. Az óvoda kötelező adatszo|gálltatása a|ap-
jĺĺn a jelentegi átlagos gyeľeklétszám 1342 fő.

A tervezett óvodai ćúszewezés nem jĺáľ dolgozói elbocsátassa|, a20|7. július 31. napjával
megszĺĺnő Koszoľri Tagóvoda óvodapedagógus, pedagógiď asszisztens, és dajka munkakör-
ben dolgozó munkatarsai (7 fó) tészére elhelyezésiik éľdekében felajánlasra kerülnek ĺílláshe-
lyek a Pitypang Tagóvodában és más Tagóvodában, ennek hianyában más önkormźnyzati
intézménynél.

feladatel|átási hely megnevezése

maximális
ryeľmeklétszĺĺm

(fő)

jelenleg

maximális
gyermeklétszám

(f.ő)

2017. augusztus
01-tő|

I Napľaforqó Egyesített óvoda székhelyóvoda r20 t20

2 Napľaforsó Eevesített ovoda Csodaszieet Taeóvodáia 72 72

J Naoraforsó Esvesített óvoda Gverek-Virás Taeóvodáia 100 r00

4 Napraforsó Epyesített ovoda Hétszínvirág Tagóvoda 87 8't

5 Naoraforsó Esvesített óvoda Katica Tasóvodáia 144 r44

6 Napraforgó Egyesített óvoda Kincskereső Taeóvodáia 129 r29

7 Napraforeó Eevesített ovoda Mesepalota Tasóvodáia 128 128

I Naoraforsó Ewesített óvoda Naosusár Tasóvodáia 88 88

9 Napraforeó Eevesített ovoda Pitvpans Taeóvodáia r27 180

10 Naoraforsó Ewesített óvoda SzźnszarszÉp Tasóvodáia 144 r44

11 Napľaforsó Eevesített óvoda Szivárvĺány Tasóvodáia 104 t04

12 Naoraforsó Esvesített óvoda ľÁ-ľl-rĺ, Taeóvodáia t26 126

T3 Napraforeó Esyesített ovoda Várunk Rĺád Taeóvodáia 111 111

I4 Naoraforsó Esvesített óvoda Viráekoszoru Taeóvodáia 100 100

15 Napraforsó Egyesített óvoda Koszorú Tagóv odói a 74

székhelven és tasintézménvben összesen: 1654 I 633



A Napraforgó Egyesített ovoda székhely- és tagóvodáiban az óvodai felvételi e\ojegyzés
20|7. május 15-19. között történik meg, ezért abeiratkozás utĺín keľiil sor azintézmény enge-
déIyezett álláshelyeinek meghatźnozźsźtra 2017. augusztus l. napjától, a 20|712018. óvodai
nevelési évben indítható óvodai csopoľtok szÁmaről való fenntartói döntés során, a20l7. jtl-
nius havi képviselő.testĹileti iilésen.

A fenti javaslatok szerint módosítĺísra keľült a Napraforgó Egyesített óvoda és a Józsefuárosi
Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti K<izpont alapító okirata. A20t7. augusztus 1. napjától
hatályos módosító okiľatok és a móđosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okiĺatok
az előterjesztés | -2. szźlmű mellékletét képezik.

II. A beteľjesztés indoka
A nemzeti köznevelésről szóló 20||. évi CXC. töľvény 84. $ (7) bękezdés d) pontja szerint a
fenntaľtó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtasa éve májusĺínak utolsó munkanapjáig
hozhat döntést a nevelési.oktaüísi intézrĺlény átszervezéséró|, ezért sziikséges, hogy a Képvi-
selő.testiilet a20|7. május 1l-i iilésén megllozzadöntését a Koszoľú Tagóvodĺáról, a családok
átmeneti otthona kialakítrása érdekében.

III. A dtĺntés célja' pénzüryi hatása
A családok átmeneti otthona kialakítĺásara a 1086 Budapest, Koszoru utca 14.16. szźlm alatti
ingatlanon lévő épiilet átalakít{ásőra 50 millió foľint biztosított a 2017. évi költségvetésben a
f elha|mozźlsicéltaľtalékon,melyátcsopoľtosítástigényel.
A lakószobrák kialakíĺásĺíhoz (miĺszaki berendezésekľe, btftorzatra) összesen 12.000.000 Ft
sziikséges, mely összeget a JSzSzGyK költségvetésében szĹikséges biztosítani A JSzSzGyK.
Családok Átmeneti otthona intézmény működtetéséhez évente 31.780,0 e Ft összeg szfüsé-
ges, mely taľtós kötelezettségĺźt||a|źstje1ent a 2018. k<iltségvetési évtől kezdődően.
A javaslat szeľint a JSzSzGyK engedélyezett álláshelyeinek szźtma 2018. januír 01. napjától
10 álláshellyel (1 fti szakmai vezetó,4 fő szakgondozó, 3 fő csďádgondoző, 1 ň technikai
dolgozó, 1 ffi pszichológus) bővĺil, melyből államilag nem Íinanszitozott 1 ffi családgondozó
és l fo technikai dolgozó, I fő félLźlláLsú pszichológus, továbbá heti összesen 10 órában meg.
bízási szerződés biztosítasáva| jogźsz és fejlesztő pedagógiai tanácsadó. A 10 fr közalkalma-
zotti állĺíshely biztosítasa és a megbízási szerződések megkötése Q0 őra) 20|8-ra
36.49|.450,-Ft,20|9-tő| 39.864.045 Ft összegű taľtós kiitelezettséget jelent, melynek fedeze-
teként az onkormźnyzatsaját bevételeit és azadőbevételeit javasoljuk megielölni.

Az óvodĺákkal kapcsolatos döntés nem igénye|'péľľ;ugyi fedezetęt.

IV. Jogszabályi köľnyezet
A gyermekek védelméről és a gyámĺigyi igazgatasról szóló |997. évi )ooil. törvény (a to-
vábbiakban Gyvt.) 51. $ (2) bekezdése szerint a családok átmeneti otthona legalább tizenket-
tő, de legfeljebb negyven felnőtt és gyeľmek egyĹittes e||źltźsát biĺosítja. A Gyvt. 104. $ (1)

bekezdés a) pontja szerint a gyeľmetióléti és gyeľmekvédelmi szo|gá|tatő tevékenységet ellá-
tó állami és nem állami lntézmény fenntartója dönt az inténnény aLapítő okiratĺíról, gazdá|ko-
dási jogkcitérőI, áúszewezéséről, megszĹintetéséről, tevékenységi kciľének módosítĺásáľól, ne.
vénekmegáI|apitźtsĺĺról.

A nęmzeti köznevelésľől szóló 20|1. évi CXC. tĺirvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. $ 11. pontja
szeľint intézményátszervęzés minden olyan fenntaľtói döntés, amely azalapítő okirat 21. $ (3)
bekezdés c)-j) pontjában felsoľoltak - iĺtézmény típusa, feladatellátasi helye, székhelye, tagin.
tézméĺye, telephelye, ďapfeladat"ĺnak jogszabá|y szenĺti megnevezése, nevelési feladatot
e|látő feladatellátasi helyenként felvehető maximális gyeľmeklétszźtm, feladatellátĺást szolgáló
vagyon' továbbá a vagyon feletti ľendelkezés vagy a vagyon haszľlźůatijoga - báľmelyikének
módosulásáva| jáĺ, kivéve a feladatellátáshoz nem sziikséges vagyonnal kapcsolatos döntés.
Az Nkt. 50. $ (10) bekezdés szeľint a nemzetiségheztartoző gyeľmekek óvodai nevelését ellá-



tó nevelési-oktatási lntéz:nény miiködési, felvételi körzetének meghatźrozźlsa előtt be kell
szerezlli az érdekelt települési nemzetiségi ĺĺnkoľmĺányzat egyetértését. Az Nkt. 83. $ (a) be-
kezdése szerint a fenntaľtó a köznevelési intézmény źltszervezésével, nevének megá||apítasá-
val összeftiggő döntése előtt beszerzi azintézmény alkalmazotti k<ĺzĺissége és a szĹilői szerve.
zetvé|eményét. AzNkt. 84. $ (9) bekezdés a) pontja szerint, ha a nevelési oktatasi intézĺnény
a|apítő okirata tarta|mazza a ĺemzetiségi nevelésĹoktatasi feladat e||őttźsźlt, feltéve, hogy e
feladatot az intézsnény ténylegesen ellátja' akĺ<or a nevelési oktatĺĺsi intéz-mény létesítésével,
megsziintetésével, źiszervezésével, nevének megállapítasával összeftiggő döntéséhez beszerzi
az énĺtett teleptilési nemzetiségi önkoľmányzat egyetéľtését.

A kiizalkalmazottiak jogállasaľól szóló |992. évi )ooilI. törvény 6. $ (3) bekezdés b) pontja
szerint a települési jelentőségíĺ, ezeÍL beltil egyes éryazatokba tartoző kozalka|mazottak jogvĹ
szonyát érintő kérdésekben a fenntartó azéťlntett telepiilési szinten reprezentatív szakszęľve.
zetekkelvéleményeztetiazintézkedéstewezetét.

Magyarország he|yi ĺinkormanyzatairő| sző|ő 20t1. évi CLx)oilX. törvény 42. s 7 . pontja
szerint a képviselő-testiilet hatasktirébol az inténĺlény a|apítźlsa, tÍszervezése' megszĹintetése
nem ruház}ratő át, az 50. $ alapjĺĺn a döntéshez minósített többség szfüséges.

Kéľemazalábbihatarozati javaslatelfogadasát.

HĺrÁnozl.rlJAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1) Budapest Fővĺíros VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkormányzatfenntaľtĺísában működő Buda-
pest Fővaľos VIII. kertilet Józsefuĺĺrosi onkoľmźnyzat Napraforgó Egyesített ovod.ít a
nemzeti köznevelésľől szóló 20|t. évi CXC. törvény 4. $ 11. pontja a|apjan}0|7. augusz-
fus 1. napjź,ľa\ źúszervezi azáútal, hogy a 1086 Budapest, Koszoľú utca 14-16. szátm alatti
telephelyén mfüödő Koszoľú Tagóvodáját megsziinteti. A Budapest VIII. keriilet Koszoru
utca |4-t6. cím ďatti felépítményes ingatlan (helyrajzi szźmla: 35286) használati joga
20|7. augusztus l. napjával telephelyként a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyer.
mekj óléti Központhoz keľül.

Felelős : polgĺĺrmester
Hatĺáľidő: 2017 . május 1 1.

2) Budapest Fővĺĺros VIII. keľĹilet Józsefuĺíľosi onkoľmźnyzat fenntartásában mfüödő Buda-
pest Fővĺíros VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmanyzat Napraforgó Egyesített óvoda Tesz-
Vesz Tagóvoda (1083 Budapest, Baľoss utca 91.) elnevezését 2017. augusztus l. napjától
Napľaforgó Egyesített Ővoda Virágkoszoru Tagóvoda elnevezés re véůtoztatja.

Felelős : polgĺármester
Hatĺáridő: 20|7 . május 1 1.

3) elfogadja a Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuarosi onkoľmányzatNaprďorgó Egye.
sített ovoda a|apítő okiľatat módosító okiratot és a módosítassal egységes szerkezetbe
foglalt a|apitő okiratát, ahatźrozat 1. sz. mellékletében foglalt taľtďommal, melyek 2017.
augusztus 1. napjrín lépnek hata|yba.

Felelős: polgĺíŕmester
Hatáľidő: 20|7. május 1 1.



4) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefrárosi onkormányzat Napraforgo Egyesített ivoda
Koszorú Tagővodájának 1086 Budapest, Koszoru utca 14-16. kötelező felvételi kijrzetéhez
tartozó közteľĺileteŔęt20t7.augusztui 1. napjával aNapraforgó Egyesített óvoda székhely és

hoz rendeli azaláhbiak szeľint:
Budapest VIII. keľület 20t7. auqusztus l.tőI kiitelező felvételt bĺztosító óvoda

Baross utca 63-7 9., 56-7 0. Napľaforgo Egyesített ovoda Virágkoszoru Tagóvodája 1083
Budapest. Baľoss utca 91.

Baross utca98-126. Napraforgo Egyesített ovoda Gyerek-Viníg Tagóvodája 1083
Budapest. Baross utca I I l/b.

Hock János utca Napraforgo Egyesített ovoda Virágkoszorú Tagóvodája 1083
Budapest. Baross utca 91.

Józsefutca 47.6I. Napraforgo Egyesített ovoda Százszotszép Tagóvodája 108o
Budaoest. Sztzutca2.

Kis Salétrom utca Napraforgó Egyesített ovoda /székhelyóvodď
1084 Budapest, Tolnai Laios utcaT-9.

Koszorú utca Napraforgó Egyesített ovoda Vinígkoszorú Tagóvoda
1083 Budaoest. Baross utca 91.

Leonaľdo da Vinci utca Napraforgo Egyesített ovoda Szivárvány Tagóvodája
1083 Budapest. Szisony utca 18.

Magdolna utca 11-33., 10-
28.

Napraforgó Egyesített ovoda Viľágkoszoru Tagóvodája 1083
Budaoest. Baross utca 91.

Magdolna utca 35 -37 ., 30-
32.

Napľafoľgó Egyesített ovoda Napsugáľ Tagóvodája
1086 Budapest. Dankó utca 31.

Máwás tér Napraforgó Egyesített ovoda Napsugár Tagóvodája
1086 Budaoest. Dankó utca 31.

Nagy Templom utca Napľafoľgo Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvodája
1083 Budapest. Tömő utca 38/A.

Salétrom utca NapľaforgóEgyesítettovoda|széV'helyővoda/
1084 Budapest, Tolnai Laios utca 7-9.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatráridő: 2017. május 11.

5) felkéri a Naprafoľgó Egyesített óvoda ővodaigazgatójáŃ,hogy fenntaľtói jóváhagyás cé|jáhći
készítse el a Napľafoľgó Egyesített ovoda módosított szewezeti és műktidési szabáiyzatá/..

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő : a 2017 . szeptembeľi képviselő.testiileti ülés

6) a ryeľmekek védelméľől és a gyámiigyiigazgatásról szóló |997. évi XXXL tciľvény 51. $ (2)
bekezdése szeľint 20|7. augusztus 1. napjával a 1086 Budapest, Koszoru úca |4-|6. szám
a|att34 Íéľőhelyes Családok Átmeneti otthona intézméný hoz létre a Józsefuáľosi Szociális
Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ telephelyeként. Az intézmény megnevezése: Józsefuá-
rosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ - Családok Atmeneti otthona.

Felelős: polgármester
Hatríridő: 2017. május 11.

7) elfogadja a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kiizpont alapító okiľatĺĺt mó-
dosító okiratot és a módosítĺással egységes szeľkezetbe foglalt a|apító okiľatĺĺt, a határozat 2.
sz. mellékletében foglalt taľtalommal, melyek 20|7. augusztus 1. napján lépnek hatźiyba.

Felelős: polgármester
Hatráridő: 2017. máĘus ||.



8) a.l a családok átmeneti otthona fe|adatel|átás saját fenntarüásri intézsrlényu biztosítása ér-
dekében a Jőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ engedé|yezett á|-
láshelyeinek szźtmź./- _ kötelező feladat . 10 álláshellyel (l álláshely szakmai vezetó,4 źi-
láshely szakgondozó, 3 állashely családgondoző,1 állĺáshely technikai dolgoző,l álláshely
pszichológus) megemeli 2018. januar l-tol, igy az engedé|yezett állĺáshelyek szźtmát f35
állĺáshelybenhatźltozza meg 20|8.januĺíľ 1. napjától. A feladatellátas érdekében felkéri a
Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ intézményvezetőjét, hogy
megbizźtsi szerződés megkötésével biztosítsaa jogászt (heti 10 óľĄ és fejlesztő pedagógiai
tanácsadót (heti l0 óĄ.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 201 8. január l.

b./ ahatnozat 8) a./ pontja szerinti létsziímemelés és megbízasi szerződéssel töľténő fela-
datellátashoz és a Családok Átmeneti otthona intézméĺy mfüödtetéséhęz a 2018. évi
költségvetés terhére 68.27|,0 e Ft (személyi juttat.ás és jĺírulékai 36.49| e Ft, 31.780 e Ft
dologi kiadás) összegben, 20|9-re és az azt követő évek költségvetésének terhére _ köte-
Iező fęladat. előzetes kötelezettséget vállal évente összesen 71.644 e Ft összegben (sze-
mélyi jutüatas és járulékai 39.864 e Ft, 31.780 e Ft dologi kiadás), melynek fedezetéu| az
onkoľmányzat saját mfüödési és köżratalmi bevételeitjelöli meg.

Felelős: polgĺírmesteľ
Hatźrĺdó: a20|8. évi és azaztkövető évek költségvetésének teľvezése

a.l a Jőzsef,łárosi Szociális Szolgáltató Családok Átmeneti otthona kialakítasahoz a 7086
Budapest, Koszoru utca 14-|6. szźlm alatti ingatlanon lévő épiilet étalrakitźsára cisszesen
50.000,0 e Ft.ot biztosít a felhalmozási céltaľtalékľól, a lakószobák kialakítasára, miiszaki
berendezésekĺe, bútoľzatra összesen 12.000,0 e Ft.ot az á|ta|ános működési tartalékÍól
biztosít a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ költségvetésében.

b.l aza./ pontban foglaltak miatt az onkoľmanyzat kiadĺás |l|07-02 cím felhalmozásí céI.
taľtalék _ kötelező feladat _ e|őirányzatarő| 50.000'0 e Ft.ot átcsopoľtosít a 11601 cím -
kötelezőfeladat_beruhĺízĺásielőirényzatőtra"

c.l a 20|7. évi költségvetés címľendjét kiegészíti a 4O|l0 címmel, Családok Átmeneti
otthona elnevezéssel,

d./ az a./ pontban foglaltak miatl. az onkormĺányzat kiadĺás l1107-01 cím _ kötelező fela-
dat _ általĺínos működési tartaték e|óirźnyzatźlről 12.000'0 e Ft.ot átcsoportosít a kiadás
11108.02 cím - kĺitelező feladat -felhalmozási finanszírozási kiadáson belĺil az lráĺyítő-
szervi trímogatásként folyósított tamogatas kiutalása e|oirźnyzatfua.

e,/ az a./ pontban foglaltak miatt Józsefvaľosi Szociális Szo|gźitatő és Gyermekjóléti
Központ 40110 cím _ kötelező feladat - bevételi, a felhalmozasi finanszírozźsi bevételen
beliil az iľĺínyítószeľvi tĺímogatásként folyósított tamogatas ťrzetési szőľn|őn tiirténő jóváĹ
ńsa e|őirźnyzatźtt és a kiadás, beľuhazás e|őirźnyzatźú 12.000,0 e Ft-tal megemeli.

f./ fęlkéri a polgármestert, hogy ahatźltozatban foglaltakat a20|7. évi kiiltségvetésről szó-
ló renđelet következő módosítasanál és 20l8-tó1 a tfugyévi költségvetések teľvezésénél
vegye Íigyelembe.

Felelős : polgĺĺľmester
Hatźndő: a.l-d./ és e./pontok esetében 201-7. május ||.' f.lpont esetében a költségvetési
rendelet következő módosítasa, illetve a taryyévi költségvetések tervezése.

e)



l0)felkéľi a Józsefuĺírosi Szociális Szolgáltató és Gyermetjóléti Központ intézményvezetójét,
hogy fenntaľtői jővźłngyás céljából készítse el az intéznlény szakmai programját, va|a-
mint a szervezetl és mfüödésíszabáiyzatát.

Felelős: polgĺíľmester
Hataridő: a 20|7 . októbeľi képviselő-testÍileti ülés

1|) megbízzaa Józsefuĺárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Családok Átmeneti otthona (Bu-
dapest VIII. kerület, Koszoľti u. 14-16.) kialakításával kapcsolatos valamennyi feladat el.
látasával, 50.000,0 e Ft összegben és felkéľi a polgármestert az eĺľe vonatkoző megőilapo-
das aláírĺásra.

Felelős : polgĺíľmester
Hatĺíľidő: 20|7 . május 1 1.

12) felkéri a Józsefuĺĺrosi Napraforgó Egyesített ovoda ővodaigazgatőját és a Józsefrĺírosi
Szociális Szolgáltató és Családsegítő Központintézményvezetojét a Budapest, VIII. keľii-
let Koszoru ltca 14-16. szźlm alatti ingatlanvagyon 20|7 . augusztus l. napjával történő át.
adás- átv ételének lebonyo lítasaľa.

Felelős: polgáľmester
HatáĺÍ'dő: 20|7 .július 3 1 .

13)felhatalmazza a polgármestert a hatźtrozat 3) és 7) pontjában meghatźtrozott dokumentu-
mok aláírásaľa és aMagyat Allamkincstáľ esetleges hiĺínypótlási felszólítasanak teljesíté-
sére az-zal, hogy a hianypótlrás teljesítése jelen hataľozattal nem lehet ellentétes és aza|apí-
tó okiľatot lényegi _ helyreigazítasi kéľdésnek nem minősiilő _ kérdésekben nem módo-
síthatja.

Felelős: polgłĺrmester
Hatĺĺridő: 201'7 . május 1 1.

A döntés végľehajtásőńvégző szeruezeti erység: Pénzügyi |Jgyosztźiy, Humánszolgáltatási
|Jgyoszta|y Humĺánkapcsolati Irodą Napraforgó Egyesített ovoda ővodug+zgatćia, Jőzsefvá-
rosi Szociĺális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ intézményve zetője

Srárrtha Pétęrné
alpolgármesterpolgĺíľmester

Törvényességi ellenőrzés :
Danada.Rimĺán Edina

jegyző
nevében,é s me gbizźsábő):

/.. .fu,k^d-
,.ł/r - u '
6r.Mészilr Eľika

a|jegyzó

20ľI ĺLi.J 83,



1. sz. melléklet

okirat száma: 20L7 oBot / Mőd / 3

Módosító okirat

A Budapest Főváros VIII. kerület|ónsefuárosi onkormányzat Napraforgó Eryesített ovoda
20Ĺ6. ápľilis 13. napián kiadott, 20160501/A/2 számú alapító okiľatiít az á||amháztar-
tásról szćll'ő 2oĹí.. évi cxcv. tiiľvény 8/A. S-a és a nemzeti kłiznevelésról sző|iő 20ĹĹ. évl
CXC. töľvény 2Ĺ. $ (2) bekezdése alapián - a Budapest |ózsefuárosi önkormányzatKépvi.
selő.testiilete ......./2oĹ7. (v.ĹĹ.) számú határozatára figyelemmel -a következők szeľint
módosítom:

táb|ázat|ép.

2. Az alapító okiľat 4.3. pontiában a

A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény B.s (1) bekezdése alapján az óvoda a

ryermek hároméves koľától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol -
e törvény 5.s (1) bek. a) pontiában meghatározottak szerinti - óvodai nevelés fo-
lyik. Az intézmény a nevelőtestület által elfogadott pedagógiai pľogľam alapján
végzi tevékenységét fóvodai fejlesztő program). A Napľafoľgó óvodában, a Gyerek-
Virág a Tesz-Vesz' a Kincskereső, a Várunk Rád, a Napsugár, a Koszoľú, a
Hétszínvirág, a Mesepalota, a ľÁ.ľl.xł , aSzivárvány, a Csodasziget, aSzázszorszép
és a Katica tagóvodában óvodai nevelés keľetében végzik a roma kulturális neve-
lést magyaľ nyelven. A szakértői bizottság szakéľtőĺ véleménye alapján ellátják a
köznevelési törvény 4.s 25. pontja szerint: a különleges bánásmódot igénylő moz-
gásszervi fogyatékos /Tesz.Vesą ľÁ-ľl-xe), az érzékszervi (látási) foryatékos
/Hétszínviľág, Csodaszigetf , az érzékszeľvĺ (hallási) fogyatékos /Pitypang, Száz-
szorszépf, az értelmi fogyatékos /Napsugár,Szivárvány, Csodaszigetf , a beszédfo-

ryatékos /Napľaforgó, Várunk Rád, Napsugár, Hétszínvirág Mesepalota, Sziváľ-
vány, Csodasziget Katica/, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén a hal.

Ĺ. Aza|apítő okirat 2.3. pontiában Iévő táb|ázathelyébe az alábbĺ

megnevezese székhelye

L Gverek.Viráe Napközi otthonos óvoda 1082 Budapest, Baross utca LĹl.lb
2 Hétszínviľás Naoközi otthonos ovoda 1081 Budapest. Kun utca 3.

3
Katĺca Bölcsőde és Napközi otthonos
óvoda

1089 Budapest Vajda Péter utca37.

4 Kincskeľeső Napközi otthonos óvoda 1089 BudaDest. Bláthv ottó utca 35.

5 Koszoľú Napközi otthonos ovoda 1086 Budapest' Koszorú utca I4-L6.

6 Mesepalota NapközÍ otthonos ovoda 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9.15.

7 Naprafoľgó Napközi otthonos óvoda 1084 Budapest, Tolnai Laios utca 7-9.

B Napsugáľ Napközi otthonos óvoda 1086 Budapest' Dankó utca 31.

9 Piwoans Naoközi otthonos ivoda 1087 Budapest. Százados út 14.

10 Százszorszép Napközi otthonos óvoda 1086 Budapest, Sziíz utca 2.

1I Szivárvánv Napközi otthonos ovoda 1083 Budapest, Szigonv utca 18.

L2 TÁ-TI-KA Naokĺizi otthonos óvoda 1088 BudaDest' Rákóczi út 15.

13 Várunk Rád Napközi otthonos ovoda 1086 Budapest' Csobánc utca 5.

l0 ,4ŕ



mozottan fogyatékos éľtelmi és beszédfogyatékos /Napsugár, Szivárvány, Csoda-
szigetf ,azérzékszeľvi (látási) és beszédforyatékos /Hétszínvlrág, Csodaszigetf ,az
éľzékszervi (látási), értelmi és beszédfogyatékos /Csodaszigetf , az autizmus spekt.
rum zavarral küzdő /Kincskeresőf, továbbá a Napraforgó Egyesített óvoda és
mĺnden tagóvodája ellátja az egiĺéb pszichés fejlődési zavarra| (srilyos tanulási, fi-
gyelem. vary magatartásszabá|yozási zavarra|) kiizdő sajátos nevelési igényű
gyermekek nevelését is.

szövegrész helyébe a

A nemzeti köznevelésről szóIó CXC. tĺirvény (a továbbiakban: köznevelési törvény)
B. s (1) bekezdése alapján az ővoda a gyeľmek hároméves korától a tankötelezeft-
ség kezdetéig nevelő intézmény, ahol - e törvény 5.s (1) bekezdés a) pontjában
meghatározottak szerinti - óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestület ál.
tal elfogadott pedagógiai pľogľam alapján végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő
program). A Napraforgó óvodában, a Gyeľek-Viľág, aYirágkoszorú, a Kincskereső,
a Várunk Rád, a Napsugár, a Hétszínvirág, a Mesepalota, a TÁ-TI-KA, a Szivárvány,
a Csodasziget a Százszorszép és a Katica tagóvodában óvodai nevelés keretében
végzik a roma kultuľális nevelést maryar nyelven. A szakéľtői bizottság szakéľtői
véleménye alapján ellátják a kĺiznevelési törvény a.$ 25. pontja szeľint: a ktiltinle.
ges bánásmódot ĺgénylő mozgásszervi fogyatékos /Virágkoszorú, TÁ.TI.KA), az ér-
zékszervi (látási) foryatékos /Hétszínviľág Csodaszigetf , az érzékszervi (hallási)
fogyatékos /Piýpang,Százszorszép/, az éľtelmi foryatékos /Napsugáľ, Sziváwány,
Csodasziget/, a beszédfogyatékos /Napraforgó, Váľunk Rád, Napsugáľ,
Hétszínviľág Mesepalota, Szivárvány, Csodasziget, Katicaf , több fogyatékosság
együttes előfoľdulása esetén a halmozottan fogyatékos értelmi és beszédfogyaté-
kos /Napsugár, Szivárvány, Csodaszigetf , az érzékszervi (látási) és beszédfo gyaté.
kos /Hétszínviľág Csodaszĺgetf , az érzékszervi (látási), éľtelmi és beszédfogyaté-
kos /Csodaszigetf , az autizmus spektľum zavarra| küzdő /Kincskeľesőf ,továbbá a
Naprafoľgó Eryesített ovoda és minden tagóvodája ellátja az egyéb pszichés fejlő-
dési zavarral (súlyos tanulási, firyelem- vary magatartásszabályozási zavarral)
küzdő sajátos nevelési igényíí ryeľmekek nevelését is.

szöveg lép.

3. Aza|apítő okirat 6.1.3. pontiában a

gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az ĺntézmény vezetője ľendelkezik az
óvoda alapfeladatai ellátását szo|gá|ő szeméIyi juttatásokka| és az azokhoz kap-
csolódó járulékok és eryéb kĺizteľhek etőirányzataival, a szakmai anyag és esz.
közbeszerzés e|őirányzatával, a Budapest Főváros VIII. keľület|őzsefuáľosi on.
koľmányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szeľint. Az intézmény
pénztigyi-gazdasági feladatait a|őzseÍvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjólé-
ti Központ (székhelye: 1081 Budapest Népszínházu.22.) látja el.

szövegľész helyébe a

gazdálkodásával összefüggő jogosíwányok Az intézmény gazdasági szeľvezettel
nem rende|kező költségvetési szerv, az intézmény vezetője rendelkezik az óvoda
alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokka| és az azo|<hoz kapcsolódó
járulékok és e$léb közteľhek e|őirányzataĺval, a szakmai anyag és eszközbeszer-
zés e|őirányzatával, a működtetési feladatok előiľányzatáva| a Budapest Főváros
VIII. keľület|őzsefuárosĺ onkormányzat költségvetési rendeletében meghatáľo.
zottak szerĺnt. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladataĺt a |ózsefuáľosi Szociá.
lis SzolgáItató és Gyermekjóléti Kĺizpont (székhelye: 1081 Budapest Népszínház
u.22.) látja el'
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sztiveglép.

4. Azalapítćl okirat 6.2.pont1ában lévő táb|ázathelyébe az alábbi

táb|ázatliép.

5. Az alapító okĺrat 6.3. pontiában lévő táb|ázathelyébe az alábbĺ

tagĺntézmény megnevezése tagintézmény címe

! Napľafoľgó Egyesített Ovoda
Csodasziget Tagóvodája

1083 Budapest Tömő utca 3BlA.

2
Napraforgó Egyesített ovoda
Gyerek-Virág Tagóvodája

1083 Budapest Baross utca lLUb.

3
Napraforgó Egyesített Ovoda
Hétszínviľág Tagóvodája

1081 Budapest Kun utca 3.

4
Napľaforgó Egyesített ovoda
Katica Tagóvodája

1089 Budapest Vajda Péter utca37.

5
Napľaforgó Egyesített ovoda
Kincskeľeső Tagóvodája

1089 Budapest Bláthy ottó utca 35.

6
Napraforgó Egyesített Ovoda
Mesepalota Tagóvodája

1085 Budapest Somoryi Béla utca 9.15.

7
Napľaforgó E5zesített ovoda
Napsugár Tagóvodája

1086 Budapest Dankó utca 31.

B
Napraforgó Egyesített Ovoda
Pitypang Tagóvodája

1087 Budapest,Százados út 7z-I4.

9
Napraforgó Egyesített ovoda
Százszor szép Tagóvo dáj a

1 086 Buda pest, Szíiz utca 2.

10
Napraforgó Eryesített ovoda
Szivárvány Tagóvodája

1083 Budapest Szigony utca 18.

TI
Napraforgó Egyesített ovoda
TÁ-TI-KA Tagóvodája

10BB Budapest, Rákó czi Ílt 75.

T2
Napľaforgó Egyesített ovoda
Várunk Rád Tagóvodája

1086 Budapest, Csobánc utca 5.

13
Napraforgó Egyesített ovoda
Virágkoszorú Tagóvodája

1083 Budapest Baľoss utca 91.

feladatellátási hely

megnevezése

tagozatmegjelölése maximál i s gyeľm ekl é tszám
(fő)

7
Budapest Főváros VIII. keľület
| őzsefv ár os i o nko ľm ányzat
Napraforeó Esvesített óvoda

L20

2
Naprafoľgó Egyesített óvoda
Csodasziset Taeóvodáia

72

3
Napľafoľgó Egyesített ovoda
Gveľek-Viráe Tasóvodáia

100

4
Napraforgó Egyesített ivoda
Hétszínvirás Tasóvoda

87

5
Napraforgó Egyesített óvoda
Katica Tasóvodáia

744

t2



6
Napraforgó Egyesített ivoda
Kincskereső Tasóvodáia

729

7
Napľaforgó Egyesített ovoda
Mesepalota Taeóvodáia

t28

B
Napľafoľgó Egyesített ovoda
Napsugár Tasóvodáia

88

9
Napraforgó Egyesített ovoda
Pitvoane Tasóvodáia

180

10
Napraforgó Eryesített ovoda
Százszor szép Taeóvo dái a

744

LT
Napraforgó Egyesített Ovoda
Szivárvánv Tasóvodáia

L04

t2 Napraforgó Egyesített ivoda
TÁ-TI-KA Taeóvodáia

726

13
Napľaforgó Egyesített ivoda
Váľunk Rád Taeóvodáia

LLI

L4
Napraforgó Egyesített ivoda
Viľáskoszorú Tasóvodáia

100

székhelyen és tagint ézmény -
ben összesen:

1633

táblázat lép.

6. Aza|apítő okiľat 6.4. pontiában lévő táb|ázathelyébe azalábbi

ingatlan címe ingatlan
helyrajzi

száma

varyon feletti
ľendelkezés joga
vagy a vagyon
használati ioea

az ingatlan funkcióją
célja

1
1083 Budapest Baľoss
utca 111lb.

35728/2
7 /A/r58

ökľ-ek szeľint felépítményes ingatlan

z 1083 Budapest Baross
utca 111lb.

3s728/r
I

ökr.ek szerint udvar

3
1083 Budapest Baross
utca 91.

3s728/2
3/AlL

ökľ-ek szeľint felépítményes ingatlan

4
10B3 Budapest Baľoss
utca 91.

3s728/3
0

ökr-ek szerint udvaľ

5
1089 Budapest Bláthy
ottó utca 35.

38see/3 ökr.ek szerint felépítményes ingatlan

6
1086 Budapest Csobánc
utca 5.

35908 ĺikr-ek szerint felépítményes ingatlan

7
1086 Budapest Dankó
utca 31.

35484 ökr-ek szerint felépítményes ingatlan

B
1086 Budapest Koszorú
utca 15.

35270 ökr.ek szerint iátszóudvar

9
1081 Budapest Kun utca
3.

34756 ökr-ek szeľint felépítményes ingatlan

t3



10

1085 Budapest Somogyĺ
Béla utca 9-L5.

36465 ökr.ek szerint felépítményes ingatlan
/a !085 Budapest So-
mogyĺ B. utca 9-15.
szám alatti általános
iskolával megoszWa
haszná|ia/

TL
10BB Budapest Rákóczi
út 15.

36545 ökľ.ek szerint felépítményes ingatlan

T2
7087 Budapest Százados
tltt2-74.

38877 ĺikr-ek szeľint felépítményes ingatlan

13

10B3 Budapest |ázmin
utca 2.4 alatt, természet.
ben a 1083 Budapest Szi-
sonv utca 18. alatt

36736/7 ökr-ek szerint felépítményes ingatlan

T4
1083 Budapest Tömő
utca 3B/A.

3673e/3 ökľ.ek szeľint felépítményes ingatlan

15

1084 Budapest Tavasz-
mező utca I7., termé-
szetben a 1086 Budapest
Szíizutca 2. alatt

35263 ĺikr-ek szeľint felépítményes ingatlan

L6
1084 Budapest Tolnai
Laios utcaT-9.

34803/r ökr.ek szerint felépítményes ingatlan

L7
1084 Budapest Víg utca
10.

34814 ökr-ek szeľint játszóudvar

1B

1089 Budapest Vajda Pé-
ter utca 37.

38579 ĺikr-ek szerint felépítményes ingatlan
(a 1089 Budapest Vaj-
da Péter utca37. szám
alatti bölcsődével
meeoszWa használia]

táb|ázatlép.

|elen módosító okiratot2oĹ7. auguszfus 01. napjától kell alkalmazni.

Budapest 2oL7.május 11.

P.H.

dr. Kocsis Máté
polgármester



okirat száma: fot7oBoLl N3

Alapító okirat
mó do sításokkal egységes szerkezetb e foglalva

Az államháztartásróll szóIó ?oLĹ. évi cxcv. ttiľvény B/A. $-a és a nemzeti köznevelésről
szói/'ő zoLĹ. évĺ cxc. törvény 21. s (2) bekezdése alapián a Budapest Főváros VIII. keriĺlet
tózsefuárosi önkormányzat Napľafoľgó Eryesített ovoda alapító okiratát a következők
szerint adom ki:

1. A költségvetési szeľy
megnevezése,székhelye, telephelye

1.1. AköItségvetésiszerv
L.tJ^. megnevezése: Budapest Főváľos VIII. keľület |ózsefuárosi onkormányzat

Napľafoľgó Eryesített ivoda
L.7.2. rövidített neve: Napľafoľgó Eryesített ivoda

t.2. A költségvetési szerv
I.z.L. székhelye: 1084 Budapest Tolnai Lajos utca7.9.

2. Akiiltségvetésĺ szerv
alap ítĺásával és megszíínésével ö sszefiiggő ľendelkezések

2.L. A költségvetési szerv alapításának dátuma:ZĺLí. augusztus 1.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.7.megnevezése: Budapest Főváros VIIL kerület |ózsefvárosi onkormányzat

2.2.z. székhelye: 1082 Budapest Baľoss utca 63-67.

ľvének2.3. Ak szeľv Io sze

megnevezese székhelye

T Gverek.Virás Naoközi otthonos óvoda 1082 Budapest. Baross utca I77./b
z Hétszínvirás Napközĺ otthonos ovoda 1081 Budapest, Kun utca 3.

3
Katica BöIcsőde és Napközi otthonos
óvoda

1089 Budapest, Vajda Péter utca37.

4 Kincskeľeső Napközĺ otthonos ovoda 1089 Budapest, Bláthy ottó utca 35.

5 Koszoľú Napközi Otthonos ivoda 1086 Budapest' Koszorú utca L4-16.

6 Mesepalota Napközi otthonos óvoda 1085 Budapest, Somoevi Béla utca 9-15.

7 Naoraforsó Naoközi otthonos ovoda 1084 Budapest. Tolnai Laios utca7-9.

B Napsugáľ Napközĺ otthonos ovoda 1086 Budaoest. Dankó utca 31.

9 Pitypane Napközi otthonos ovoda 1087 Budapest,Százados tit 14.

10 Százszorszéo Naoközi otthonos ovoda 1086 Budapest' Szűz utca 2.

TT Szivárvánv Napközi otthonos ovoda 1083 Budapest, Szisony utca 18.

L2 TÁ-TI.KA Napközĺ otthonos ovoda 1088 Budapest' Rákó czi lit 15.

73 Várunk Rád Napközi Otthonos ovoda 1086 Budaoest. Csobánc utca 5.
15



4.L.

3. A költségvetési szeľv iránýtísa, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület |őzsefuárosĺ Önkormányzat

3.2.

Képviselő-testtilete
3.I.2. székhelye: 1082 Budapest Baross utca 63-67.

A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.l. megnevezése: Budapest Főváľos VIII. kerület !őzsefuárosi Önkoľmányzat

3.2.2. székhelye: 1082 Budapest Baross utca 63-67.

4. A költségvetési szeľy tevékenysége

A kĺiltségvetési szerv közfeladata: A Maryarország helyi önkoľmányzatairő| szől'ő
20L7. évi CLXXXX. törvény 13. s (6) bekezdése szerinti óvodai ellátás, mely magában
foglalja a nemzeti k<iznevelésľől szóló 20tL. évi CXC. törvény 74. s (1) bekezdésében
meghatározott óvodai nevelést.

4.3. A költségvetésĺ szerv alaptevékenysége:

A nemzeti köznevelésrőI szóló Cxc. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény)
B. s (1) bekezdése alapján az ővoda a gyermek háľoméves korától a tanktitelezett.
ség kezdetéig nevelő intézmény, ahol - e törvény 5.s (1) bekezdés a) pontjában
meghatározottak szerinti - óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestület ál-
tal elfogadott pedagógiaĺ program alapján végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő
program). A Napraforgó óvodában, a Gyerek-Virág, aYirágkoszorú, a Kĺncskereső,
a Váľunk Rád, a Napsugáľ, a Hétszínvirág a Mesepalotą a TÁ-TI-KA, a Szivárvány,
a Csodasziget a Százszorszép és a Katica tagóvodában óvodai nevelés keľetében
végzik a ľoma kultuľális nevelést maryar nyelven. A szakértői bizottság szakértői
véIeménye alapján ellátják a köznevelési törvény 4.s 25. pontja szerint: a különle-
ges bánásmódot igénylő mozgásszervifogyľatékos /Vlrágkoszoľú, TÁ.TI-KA), az ét-
zékszervi (látási) fo5latékos /Hétszínuľág Csodaszigetf , az érzékszervĺ (hallási)
fogyatékos /PitypangSzázszorszép/,az értelmi foryatékos /Napsugáx Sziváwány,
Csodasziget/, a beszédfogyatékos /Napľafoľgó, Várunk Rád, Napsugár,
Hétszínvirág Mesepalota, Sziváľvány, Csodasziget, KatÍcaf , több fogyatékosság
egrrittes előfordulása esetén a halmozottan foryatékos értelmi és beszédfogyaté-
kos /Napsugáľ, Szivárvány, Csodaszigetf , az érzékszervi QátásĐ és beszédfowaté-
kos /Hétszínvirág Csodaszigetf , az érzékszervi (látási), éľtelmi és beszédfowaté-
kos /Csodaszigetf ,az autĺzmus spektrum zavarra| küzdő /Kincskereső/,továbbáa
Napraforgó Egyesített ivoda és minden tagóvodája ellátja az egiĺéb pszĺchés Íej|ő-

dési zavaľral (súlyos tanulási, figyelem. vary magatartásszabá|yozási zavaľral)
küzdő sajátos nevelési igényíí gyermekek nevelését is.

A költségvetési szerv alaptevékenységének koľmányzati funkció szerĺnti megjelö-
Iése:

4.2. A költséevetési szeľv főtevékr áI|amháztartá s i s z a ká sazati b e s o ľo l á s a :

szakáeazatszáma szakágazat m e gn eve zé s e

L 851020 ovodai nevelés

koľmánvzati funkció szám kormánvzati funkcĺó megnevezése

7 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmaĺ feladatai
T6



2 091720 Sajátos nevelési igényíí gyermekek óvodai nevelésé-
nek, ellátásának szakmai feladatai

3 091130
NemzetiségÍ óvodai nevelés, ellátás szakmai felada-
tai

4 091140 Ovodai nevelés' ellátás működtetési feladatai

5 096015 Gvermekétkeztetés köznevelési intézménvben

6 096025 Munkahelvi étkeztetés köznevelési intézménvben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváľos VIII. ke-
rület közĺgazgatási teľülete, a fenntaľtó által meghatározott felvételi körzetek sze-
rint.

5. A költségvetési szeľv szewezete és mííkiidése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási ľendje: A költségvetési szerv vezetőjét
Budapest Főváľos VIII. keľület|őzsefuárosi onkormányzat Képviselő.testülete pá-
|yázat ritján bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló t992. évi XXXIII. töľ-
vény, a nemzeti köznevelésľől szóló 207I. évi CXC. töľvény, a pedagógusok előme-
neteli rendszeľéről és a közalkalmazottak jogállásáró| szől'ő L992. évi )0üIII. töľ.
vény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáľól sző|ő 326/20L3.
[VIII.3O.) Koľm. rendelet, valamĺnt a nemzetiségek jogaiľól szóIó 201t. évi CLXXIX.
töľvény figyelembevételével legfeljebb 5 évig teľjedő határozott időľe sző|őan, a
költségvetési szerv vezetője felett az egĺéb munkáltatói jogokat a polgármesteľ

ryakorolja.

6. A köznevelési intézményľe vonatkozó ľendelkezések

6.L. A köznevelési intézmény

6.I,!. típusa: óvoda

6.7.2. alapfeladatának j ogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosíwányok: Az intézmény gazdasági szerye-
zettel nem rende|kező költségvetési szerv, az intézmény vezetője ľendelke-
zik az óvoda alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokka| és az
azo|<hoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek e|őirányzataÍval, a szak-
mai anyag és eszközbeszerzés e|őirányzatáva|, a mííködtetési feladatok elői-
rányzatával a Budapest Főváľos VIII. kerület |őzsefuárosi Onkoľmányzat

5.2. A költséwetési szeľvnél alkal

foelalkoztatási i oeviszonv i owi szonyt szabá|v oző i osszabály

T

közalkalmazotti j ogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló L992. évi
xxKII. töľvény, a nemzeti köznevelésľől szóló 20tt.
évĺ CXC. töľvény, a pedagógusok előmeneteli ľend-
szerérő| és a közalkalmazottak jogállásáľó| szóló
I99z. évi XXXIII. töľvény köznevelési intézmények.
ben történő végrehajtásáľóI sző|ő 326/20t3.
fVIII.30.) Korm. rendelet

z munkaviszonv a munka törvénykönwéľől sző|ő20I2. évi I. törvény
3 megbízási iogviszony Poleári törvénvkönwrőI szóló 20L3. évi V. törvénv
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költségvetési rendeletében meghatározottak szerint. Az intézmény pénz-
tigyi-gazdasági feladatait a |őzsefvárosi SzociáIis Szolgáltató és Gyermekjólé-
ti Kozpont (székhelye: 1081 Budapest Népszínházu.22.) látja el.

6.2. A köznevelési ĺn tagintézm
tagintézmény megnevezése tagintézmény címe

L
Napľaforgó Egyesített ovoda
Csodasziget Tagóvodája

1083 Budapest, Tĺimő utca 3B/A.

2
Naprafoľgó Egyes ített ovoda
Gyeľek.Virág Tagóvodája

1083 Budapest Baľoss utca IlI/b.

3
Napľafoľgó Eryesített ovoda
Hétszínviľág Tagóvodája

1081 Budapest, Kun utca 3.

4
Napraforgó Egyesített ovoda
Katica Tagóvodája

1089 Budapest, Vajda Péter utca 37.

5
Naprafoľgó Egyesített Ovoda
Kincskereső Tagóvodája

1089 Budapes! Bláthy ottó utca 35.

6
Napraforgó Eryesített ovoda
Mesepalota Tagóvodája

1085 Budapest Somoryi Béla utca 9-15.

7
Napľaforgó Egyesített ovoda
Napsugár Tagóvodája

1086 Budapest Dankó utca 31.

B
Napraforgó Eryesített ovoda
Pitypang Tagóvodája

1087 Budapest,Százados út I2-L4.

9
Naprafoľgó Eryesített ovoda
Százszor szép Ta góvo d á j a

1086 Budapest Szűz utca 2.

10
Naprafoľgó Eryesített ovoda
Sziváwány Tagóvodája

1083 Budapest Szigony utca 18.

T1
Napraforgó Eryesített ovoda
TÁ-TI-KA Tagóvodája

10BB Budapest, Rákó czi (lt 15,

T2
Napľafoľgó Egyesített ovoda
Várunk Rád Tagóvodája

1086 Budapest Csobánc utca 5.

73
N apraforgó Eryesített ovoda
Vĺrágkoszoľú Tagóvodája

1083 Budapest Baross utca 91.

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyeľmek., tanulólétszám a közne-
velési intéz

feladatellátási hely

megnevezése

ta1ozat megjelölése maximális 5leľmeklétszám
(fő)

L
Budapest Főváros VIII. keľület
| őzsefu ár osi o nko rm ányzat
Napľaforgó Esvesített óvoda

t20

2
Napraforgó Egyesített ivoda
Csodaszipet Tasóvodáia

72

3
Napľaforgó Eryesített óvoda
Gverek-Vĺľás Tasóvodáia

100

4
Naprafoľgó Egyesített ovoda
Hétszínvirás Tasóvoda

87
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5
Napľafoľgó E5lesített óvoda
Katica Taeóvodáia

L44

6
Napľaforgó Egyesített óvoda
Kincskereső Taeóvodáia

L29

7
Napraforgó Eryesített ovoda
Mesepalota Tasóvodáia

TZB

I Napraforgó Egyesített ovoda
Naosusáľ Tasóvodáia

BB

9
Napraforgó Egyesített óvoda
Pitvoane Tasóvodáia

180

10
Napľafoľgó Eryesített ovoda
Százszor szép Taeóvo dái a

L44

L7
Napraforgó Eryesített ovoda
Szivárvánv Tagóvodáia

L04

T2
Naprafoľgó Eryesített ovoda
TÁ-TI-KA Tasóvodáia

L26

13
Napľafoľgó Egyesített ovoda
Várunk Rád Taeóvodáia

ltr

74
Napraforgó Eryesített ovoda
Viráekoszoľú Taeóvodáia

100

székhelyen és tagintézmény-
ben összesen:

1633

6.4. A feladatellátást szo| I

ingatlan címe ingatlan
helyrajzi
száma

varyon feletti
rendelkezés joga
vagy a varyon
használati ioga

az ingatlan funkciója,
célja

I 10B3 Budapest Baľoss
utca 111/b.

3s728/2
7 ĺAlLsB

ökr-ek szerint felépítményes ingatlan

2
10B3 Budapest Baľoss
utca 111lb.

35728/L
L

ökľ.ek szerint udvaľ

3
1083 Budapest Baross
utca 91.

3s728/Z
3/Alr

ökr-ek szerint felépítményes ingatlan

4
1083 Budapest Baľoss
utca 91.

35728/3
0

ökr-ek szeľint udvaľ

5
1089 Budapest Bláthy
ottó utca 35.

3gsee/3 ökr-ek szerint felépítményes ingatlan

6
1086 Budapest Csobánc
utca 5.

35908 ökr-ek szeľint felépítményes ingatlan

7
1086 Budapest Dankó
utca 31.

35484 ökľ-ek szeľint felépítményes ingatlan

B
1086 Budapest Koszoľú
utca 15.

35270 ökľ-ek szerint játszóudvar

9 1081 Budapest Kun utca 34756 ökr-ek szeľint felépítménves ingatlan

T9



3.

10

1085 Budapest Somogyi
Béla utca 9.15.

36465 ökr-ek szeľint felépítményes ingatlan
/a 1085 Budapest So-
mogyi B. utca 9-I5.
szám alatti általános
Ískolával megosztva
haszná|ia/

It 1088 Budapest Rákóczi
út 15.

36545 ĺikr-ek szeľint felépítményes ingatlan

72
1087 Budapest Százados
tttL2-L4.

38877 ĺĺkr-ek szerint felépítményes ingatlan

73

10B3 Budapest |ázmin
utca 2.4 alatt, természet-
ben a 1083 Budapest Szi-
qony utca 18. alatt

36t36/7 ökr.ek szerint felépítményes ingatlan

74
1083 Budapest Tömő
utca 3Bl4.

3613e/3 ökľ.ek szerint felépítményes ingatlan

15

1084 Budapest Tavasz-
mező utca L7., termé.
szetben a 1086 Budapest
Szíizutca2. a|att

35263 ökľ-ek szerint felépítményes ingatlan

16
1084 Budapest Tolnai
Laios utca7-9.

34803/I ökr-ek szerint felépítményes ingatlan

L7
L0B4 Budapest Víg utca
10.

348T4 ökr-ek szerint iátszóudvar

1B

1089 Budapest Vajda Pé-
ter utca 37.

38579 ökr-ek szeľĺnt felépítményes ingatlan
(a 1089 Budapest Vaj-
da Péter utca 37. szám
alatti bölcsődével
meeoszWa használia)

Az államháztartásről szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20ĺ. (xIL 31.) Korm.
rendelet 5. s (4) bekezdése alapján a Maryaľ Államkincstáľ nevében igazolom, hory je.
len alapító okiľat módosításokkal erységes szeľkezetbe foglalt szövege megfelel az a|a.
pító okiratnak a Budapest |őzsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testtilete 2077. május
11. napján kelt, napjától alkalmazandő 20I70B0L/Mć,d/3 okirat-
számű mó d o s ító okĺrattal végrehajtott mó dos ítás a szerĺ nti tartal mának.

Budapest 2017.
P.H.

Maryar Allamkincstár
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2. melléklet

okirat száma: ML82 / 2017

Módosító okirat

A |őzsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekióléti Központ 2oÍ6. október 26. napián
kiadott, AĹ82/2016. számú alapító okiratĺít az államhá*artásróll szóló zoLL. évi cxcv.
ttĺľvény 8/A. 5-a alapián - a Budapest |ózsefuáľosĺ önkormányzat Képvisető.testiilete
......./2oĹ7. (v.11.) számú hatátozatára figyelemmel -a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat Ĺ.2.2. pon$ába foglalt táblázat a kiivetkező soľľal egésziil ki, a to.
vábbi szeľkezeti egységek számozásának éľtelemszeľű megváltozásával.

3
|ózsefuárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ - Családok Át-
meneti Otthona

1086 Budapest, Koszorú utca L4-t6,

Aza|apítő okiľat4.1. pon$ában a

A 5rermekek védelméről és a ryámügyi igazgatásrő| sző|ő 1997. évi xxxl. törvény
(a továbbiakban: Gyvt) 94. s (3) bekezdés d) pontja alapján személyes gondosko-
dást nyujtó gyermekjólétĺ alapellátásokat lát el, valamint önként vállalt feladatként
kľízislakásokat működtet.

szövegľész helyébe a

A ryermekek védelméről és a ryámügyi igazgatásľól szóló 7997. évĺ )üXI. törvény
(a továbbiakban: Gyvt) 94. s [3) bekezdés c) pontja alapján személyes gondosko.
dást nyujtó gyermekjóléti alapellátásokat (ryeľmekek átmeneti otthona, családok
átmeneti otthona) lát el, valamint önként vállalt feladatként kľízislakásokat mű-
ködtet.

szövegľész lép.

Aza|apítő okirat 4.1. pontiában a

Budapest Főváľos VIII. kerÍilet |ózsefuárosĺ onkormányzat Képviselő-testületének a
143/2072. (IV.19.) számú határozata alapján hatáľozott időre 2072. május 01. napjától
2oL7. április 30. napjáig megkötött ellátĺási szerződés szeľint a Belváros.Lipówáros Buda-
pest Főváros V. kerület onkormányzatkł5zigazgatási területe, személyes gondoskodás kere-
tébe tartozó gyeľmekjóléti alapellátás, ryeľmekek átmeneti gondozása . azon belül ryerme-
kek átmeneti otthona 1 férőhely tekintetébeĄ valamint a szabad férőhelyek terhére további
V. keri.ileti gyermek fogadása.

szövegrész helyébe az aláů.bi

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormánYzat Képviselő-testületének a
76/2oI7. (III.03.) számú határozata alapján határozott időre2077. május 01. napjátó|2022.
december 31. napjáig megkötĺitt ellátási szetződés szerint a Belváros-Lipówáros Budapest
Főváros V. kerüIet onkormányzatkłĺzigazgatási terĹilete, szeméIyes gondoskodás keretébe
tartoző gyermekjóléti alapellátás, ryermekek átmeneti gondozása - azon belül gyermekek
átmeneti otthona 1 féľőhely tekintetében, valamint a szabad férőhelyek terhére további V.
kerületi ryermek fogadása.

szövegľész lép.

Az alapító okiľat 4.1. pon$ában a

3.
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A VIII. kerület terĹiletén alálható kĺiznevelési intézmények funkcionális feladatainak ellá-
tása, az étkeztetés biztosítása állami és önkormányzati. fenntartású intézményekben. Az
óvodák esetében, mint önkormányzati fenntartiású intézményet gazdáIkodási fe|adatok
ellátása.
onkormányzati fenntartású intézmények:
o Napraforgó Eryesített ovoda
o Napraforgó Egyesített ivoda Gyerek-Virág Tagóvodája
o Napraforgó Eryesített ivoda Tesz-Vesz Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ivoda Hétszínvĺrág Tagóvodája
o Napraforgó Eryesített ivoda Katica Tagóvodája
. Napraforgó Eryesített ivoda Kincskeľeső Tagóvodája
o Naprafoľgó Egyesített ovoda Koszorú Tagóvodája
. Napraforgó Eryesített ovoda Mesepalota Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített óvoda Csodasziget Tagóvodája
o Napľaforgó Egyesített ovoda NapsugárTagóvodája
o Napraforgó Egyesített óvoda Pĺtypang Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ovoda Százszorszép Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített ivoda SziváľványTagóvođája
o Napraforgó Egyesített óvoda TÁ.TI.KA Tagóvodája
o Napraforgó EgyesítettovodaVárunkRád Tagóvodája
A felelősségvállalás és az egymás közötti munkamegosztás rendjét eryüttműkĺidési megál-
lapodás szabá|yozza.

Áilami fenntartású intézmények:

o Deák DiákÁhaHnos Iskola
o Losonci ľérĺ Általános Iskola
o Budapest VIII' Kerületi Németh Lász|ő Általános Iskola
o Molnár Ferenc Maryaľ-Angol Két Tanítási Nyelvű tfitalános Iskola
o Vajda Péter Ének-zeneĺ Általános és Sportiskola
o Lakatos Menyhéľt Általános Iskola és Gimnázium
o |őzsefváľosi Egységes Gyóg5pedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

Az állami intézményfenntaľtó központ által fenntaľtott nevelési-oktatási intézmények közét-
keztetésének biztosítása az alábbi intézményre vonatkozóan:
o Raoul Wallenberg Szalĺkĺizépiskola és Szakiskola

sztivegľész helyébe a

A VIII. kerület területén található kĺiznevelési intézmények esetén kĺizétkeztetés biztosítá-
sa állami és ĺinkormányzati fenntartású intézményekben. Az óvodák esetében, mint ön-
kormányzati fenntaľtású intézmé nyek, gazdálkodási feladatok ellátása.

önkormányzati fenntaľtású intézmények:

o Napraforgó Eryesített ivoda
o Napraforgó Eryesített ovoda Gyerek.Virág Tagóvodája
o Napľaforgó Eryesített ivoda Viľágkoszorri Tagóvodája
o Napľaforgó Egyesített óvoda Hétszínvirág Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ivoda Katica Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ovoda Kincskereső Tagóvodája
o Naprafoľgó Egyesített ovoda Mesepalota Tagóvodája
o Naprafoľgó Egyesített ivoda CsodaszigetTagóvodája
. Napraforgó Egyesített ovoda NapsugárTagóvodája
o Napraforgó Egyesített óvoda Pitypang Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített ivoda Százszorszép Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ovoda Szivárvány Tagóvodája



. Naprafoľgó Eryesített ovoda ľÁ-ľl-xe ľagóvodája

. Napraforgó Eryesített ovoda Várunk Rád Tagóvodája
A felelősségvállalás és az egiĺmás közcitti munkamegosztás rendjét együttműködési megál-
lapodá5 szabá|yozza.

Állami fenntartású intézmények:

o Deák DiákÁltalános Iskola
o Losonci Térĺ Általános Iskola
o BudapestVIII. Kerületi Németh Lász|őÁltalános Iskola
o Molnár Ferenc Maryar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
. Vajda Péteľ Ének-zenei Általános és Sportiskola
o Lakatos MenyhértlĄ,ltalános Iskola és Gimnázium
o |őzsefuárosi Erységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola
o Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szak.

középiskolája

sztivegrész lép.

5. aza|apítő okirat4.3. pontiában a

- Az intézmény feladata a közfeladatot ellátó köznevelési intézmények szakmai feladat.
ellátásához szükséges eszközĺĺk beszerzése, a közétkeztetés ellátása, a pénzügyi.
számvitelĹ gazdálkodási-teľvezési feladatok ellátása.

sztivegľész helyébe a

- Az intézmény feladata a kĺizfeladatot ellátó köznevelési intézményeknél a közétkezte.
tés ellátásą a pénzüryĺ-számviteli- gazdálkodási-tervezési feladatok ellátása.

szövegrész lép.

6. aza|apítő okirat4.3. pontiában a

Napraforgó Eryesített óvoda 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.

Napraforgó Egyesített óvoda Gyerek-Virág
Tasóvodáia

1082 Budapest Baross utca 111/b.

Napraforgó Eryesített ovoda Tesz-Vesz
Tasóvodáia

1083 Budapest, Baľoss utca 93.

Napraforgó Eryesített ivoda Kincskereső
Tasóvodáia

1089 Budapest, Bláthy ottó utca 35.

Napraforgó Eryesített ovoda Váľunk Rád
Taeóvodáia

1086 Budapest, Csobánc utca 5.

Naprafoľgó Eryesített óvoda Napsugár
Taeóvodáĺa

1086 Budapest Dankó utca 31

Napraforgó Eryesített ovoda Koszorú
Tasóvodáia

1086 Budapest, Koszorú utca L4-L6.

Napraforgó Eryesített ovoda Hétszínvirág
Taeóvodáia

1081 Budapest, Kun utca 3.

Napraforgó Egyesített ivoda Mesepalota
Tasóvodáia

1085 Budapest Somogyi Béla utca 9-15'

Napraforeó Eevesített ovoda TÁ-TI-KA 1088 Budanest. Rákóczi út 15.

23
4.



Taeóvodáia

Napraforgó Egyesített ovoda Piýpang
Taeóvodáia

10B7 Budapest, Százados út 14.

Napraforgó Egyesített ovoda Szivárvány
Tasóvodáia

1083 Budapest Szigony utca 18.

Naprafoľgó Egyesített ovoda Csodasziget
Tasóvodáia

1083 Budapest, Tĺimő utca 38/A.

Napraforgó Egyesített ovoda Százszorszép
Tasóvodáia

1 086 Budap est, Sz(iz utca 2.

Napraforgó Egyesített ovoda Katica Tag-
óvodáia

1089 Budapest, Vajda Péter utca 37.

szövegrész helyébe az alábbĺ

sziivegrész lép.

|elen módosító okiratot2oI7. augusztus 01. napjától kell alkalmazni.

Napraforgó Egyesített ovoda 1084 Budapest Tolnai Lajos utca 7-9.

Napraforgó Egyesített ivoda Csodasziget
Tasóvodáia

1083 Budapest, Tömő utca 38/A.

Napraforgó Egyesített ivoda Gyerek-Virág
Taeóvodáia

1082 Budapest Baross utcaLLI/b.

Napraforgó Egyesített ovoda Hétszínvirág
Tasóvodáia

1081 Budapest, Kun utca 3.

Napraforgó Egyesített ivoda Katica Tag-
óvodáia

1089 Budapest, Vajda Péteľ utca 37.

Napraforgó Egyesített ovoda Kincskereső
Tasóvodáia

1089 Budapest, Bláthy ottó utca 35.

Napľaforgó Egyesített ovoda Mesepalota
Tasóvodáĺa

1085 Budapest Somoryi Béla utca 9-15.

Napraforgó Egyesített ovoda Napsugáľ
Tasóvodáia

1086 Budapest, Dankó utca 31.

Napraforgó Egyesített ovoda Piýpang
Tasóvodáia

1087 Budapest, Százado s tft I2-I4.

Napraforgó Egyesített ovoda Százszorszép
Taeóvodáia

1086 Budapest,Szíiz utca 2.

Napraforgó Egyesített ovoda Szivárvány
Taeóvodáia

1083 Budapest Szigonyutca 18.

Naprafoľgó Eryesített ovoda TÁ.TI-KA
Taeóvodáia

1088 Budapest, Rákóczi út 15.

Napraforgó Egyesített ivoda Várunk Rád
Tasóvodáĺa

1086 Budapest, Csobánc utca 5.

Napraforgó Eryesített ovoda Vĺrágkoszo-
rú Taeóvodáia

1083 Budapest, Baross utca 91.



Budapest 2017.május 11.

P.H.
dr. Kocsis Máté
polgármester
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okirat száma: AL82 / 2017 .

Alapító okirat
mó dosításokkal egységes szeľkezetbe foglalva

Az államháztaľtĺásróI szőIiő 20ĹĹ. évi cxcv. töľvény s/A. 5.a alapián a|őzseÍvárosi Szocĺá-
lis Szolgáltató és Gyermekióléti Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megneve zése, székhelye, telephelye

L.L. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

1.1.2. rövidített neve: ISzSzGyK

A költségvetési szerv

L.Z.L. szé|dlelye: 1081 Budapest Népszínház utcaZZ.
L.2.

L.2.2

telephelv mełnevezése telenhelv címe

L
Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ - Család- és
Gveľmekĺóléti Központ

1089 Budapest Kőris utca 35.

2
|ózsefuárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ - Gyermekek
Átmeneti otthona

1088 Budapest Szentkiľályi utca 15.I. em.

3
|ózsefuárosi Szociális SzolgáItató és
Gyermekjóléti Központ - Családok Át-
meneti Otthona

1086 Budapest Koszorú utca 14.L6.

4 1086 Budapest, Masdolna utca 43. földszint 3.

5 1086 Budapest. Masdolna utca 43. fcildszint XIV.

6 1089 Budapest' Sárkánv utca 14. fĺildszĺnt 1.

7 1083 Budapest, Illés utca 18. földszint 8.

I 1086 BudapesL Kaľácsony Sándor utca22.7.22.

9 1089 Budapest' Kőľis utca4/a.L.9.

10 |SzSzGyK.Házi segítségnyujtás és Szoci.
ális étkeztetés

1089 Budapest orczy Ítt4Ĺ.

LL Ezüstfenvő Gondozóház 1087 Budapest, Kerepesi ílt 29 / a.

T2 Ciklámen ldősek Klubia 1081 Budapest' II. Iános Pál pápatér 17.

T3 Víe otthon Idősek Klubia 1084 Budapest' Víg utca 18.

L4 őszikék Idősek Klubia 1082 Budapest, Baross utca 109.

15 Reménvsugár Idősek Klubia 1084 BudaDest' Mátvás téľ 4.

T6 Napraforeó ldősek Klubia 1089 Budapest. Delei utca 34.

T7 Mátvás Klub 1084 Budapest, Máwástér 12.

18 Értelmĺ Fowatékosok Napkĺizi otthona 1082 Budapest, Kisstáció utca 11.

26



L9 1084 BudapesĹ Déri Miksa utca 3. föIdszint4.

zo 1086 Budapest' Koszorú utca 4-6.

2L 1086 Budapest, Szerdahelyi utca 5.

22
1086 Budapest Bauer Sándor utca 9-11. föld.
szint 1.

23 10B4 Budapest' Iózsef utca57. földszint 2.

24 10B4 Budapest' Iózsefutca 59. földszint 4.

25 1081 Budaoest. VavÁdám utca 4.L.2z.

26 1081 Budapest' VavÁdám utca 6. földszint 9.

27 1 084 Budapest, Naevfu varos utca 26.L.2I.

28 1089 Budapest, Kőris utca4/A. ftildszint 1.

29 1089 Budapest, Kőris utca 11. fĺjldszint 13.

30 1082 Budapest, Kisfaludy utca 7O-t2.L.78.

31 1086 Budapest, Luiza utca 34. félemelet 16.

32 1086 Budapesü Dobozi utcaL7.L.20.

33 1089 Budapest' Dugonics utca 14. félemeletl.

34 1089 Budapest, Dusonics utca L6.L.L7.

35 1089 Budapest, Kálvária utca 10/8.1.18'

36 1089 Budapest' Kálvária utca 26. földszint 9.

37 1086 Budapest Maedolna utca IZ.foldszintZ.

3B 1086 Budapest, Magdolna utca 41. földszint 4.

39 1083 Budapest, Tömő utcaZ3/B. földszint 6.

40 1083 BudapesL Tĺimő utca 56. földszint 19.

4T 1083 Budapest, Ttimő utca 60. földszint 14.

42 1081 Budapest,II.Iános Pál pápatér 4.

43 1083 Budapest' Losonci tér 1.

44 1084 Budapest, Német utca 14.

45 1089 Budapest' Vaida Péteľ utca 25-3L.

46 1086 Budapest' Bauer Sándor utca 6-8.

47 1085 Budapest' Somogvi Béla utca 9-15.

48 1084 Budapest, Tolnai Laios utca 11-15.

49 1086 Budapest, Dankó utca 16. földszint

50 1086 Budapest, Dobozi utca 23. fĺildszĺnt

51 1086 Budapest Szerdahelyi utca 13. fszt.

z. Aköltségvetésĺ szeľv
alap ítiísával és megszűnésével ö ss zefiiggő rendelkezések

2.r.
2.2.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 201-1. május 01.

A költséevetési szeľv ioeelőd költséevetési szervének2.2. A költségvetési szeľv jogelőd költségvetési szervének
?| | megnevezése I székhelye I u? ,



L Iózsefuárosi Családsegítő Szoleálat 108 1 Budapest' Nénszínház utca 22.

2 |ózsefuárosi Gyermekjólétĺ Szolgálat
Gveľmekek Átmeneti otthona

1089 Budapest, Kőris utca 35.

3 |ózsefuárosi Szociális Intézmények Gazda.
sási Hivatala

1089 Budapest, Kőľis utca 35.

4 ő szir őzsa G ondozó Szoleálat 1089 Budapest' orczv út 41.

5 Józsefuárosi Intézményműködtető Köz-
Dont

1082 Budapest, Baross utca 84.

3.1.

3. A költséryetési szefiI irányítiísa, felüryelete

A ktiltségvetési szerv irányÍtó szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület!őzseÍvárosi onkoľmányzat Képviselő.
testtilete

3.L.2. szé|ďlelye: 1082 Budapest Baross utca63-67.

A kĺiltségvetési szerv fenntartójának

3.2.I. megnevezése : Bu dapest Főváros Vt I I. kerület |ózsefu árosi onkormá npat
3.2.2. szé|<helye: 1082 Budapest Baross utca63.67.

4. Aköltségvetésĺ szeľy tevékenysége

4.l. A ktiltségvetési szerv ktizfeladata:

Józsefuáros kĺizigazgatási terü|etén

A Maryarország helý önkormányzatairóI szőlő 2011'. évi CDofiIX. törvény (a továbbiakban:
MötV) 23. s (5) bekezdés 11. pontjában foglaltak szerint köteles gondoskodni a szociális alap.
ellátásról.

A szociális igazgatásrőI és a szociális ellátásokról szóló L993. évi III. tĺirvény (a továbbiakban:
Szt) 86. $ (1) bekezdés e) pontja szerinti szeméýes gondoskodást nyuitó szociális alapszol.
gáltatások- kiilönĺis tekintettel családsegítés. A 86. $ (2) bekezdés d) pontja alapján a szemé-
lyes gondoskodást nyujtó szociális alapszolgáltatásokat és szociális szakosított ellátást lát el,

továbbá azSzt 65. s (1) bekezdésében meghatározott je|zőrendszeres házi segítségnyújtást
önként vállalt feladatként biztosítja.

A ryermekek védelméről és a ryámüryi igazgatásrő| szől'ő L997. évi xxxl. töľvény (a további-
akban: Gyvt) 94. $ (3) bekezdés c) pontja alapján személyes gondoskodást nyujtó ryermekjó-
Iéti alapellátásokat (ryermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona) lát el, valamint
önként vállalt feladatként laízislakásokat működtet.

Iózsefuáros közigazgatási területén kívül

Budapest Főváros vIlI. kerület |ózsefuárosi onkormányzat Képviselő.testtiletének a
743 /2072. 0V.19.) számú határozata alapján határozott időre 2oĹ2. május 01. napjátó| 2077 .

április 30. napjáig megkötött ellátási szerződés szerint a Belváros-Lipówáros Budapest Fővá-
ľos V. kerület onkoľmányzatkozigazgatási területe, személyes gondoskodás keretébetartoző
ryeľmekjóléti alapellátás, gyermekek átmeneti gondozása - azon beltil ryermekek áuneneti



otthona 1 férőhely tekintetében, valamint a szabad féľőhelyek teľhére további V. keľtileti
gyermek fogadása.

Budapest Főváros VIII. kerÍilet|őzsefvárosi onkormányzat Képviselő-testtiletének a76/Z0L7.
(III.03') számú határozata alapján határozott időre 20L7. május 01. napjátó|2022. december
31. napjáig megkötött ellátási szerződés szerint a Belváros-Lipówáros Budapest Főváros V.
kerület onkormányzat közigazgatási területą személyes gondoskodás keretébe tartozó
ryermekjóléti alapellátás, ryermekek átmeneti gondozása - azon belül ryermekek átmeneti
otthona 1 férőhely tekintetében, valamint a szabad férőhelyek terhére további V. kerületi
gyermek fogadása.

Budapest Főváros VIII. kerület|őzsefuárosi önkormányzatKépviselő.testületének a99/2o74.
(V.14') számú határozata alapján határozatlan időre zÜI4.június 01. napjától megkötött ellá-
tási szerződés szeľint a Budapest Főváros II' kerületi Önkormányzatki5zigazgatási területe,
személyes gondoskodás keretébe tartozó ryermekjóléti alapellátáą gyermekek átmeneti
gondozása - azon belül ryermekek átmeneti otthona 1 férőhely tekintetében, valamint a sza-
bad férőhelyekterhére további II. kerületi ryermek fogadása.

Budapest Főváros VIII. keľület |ózsefuárosi onkormányzat Képviselő-testÍiletének 309/2006.
[VI.29.) számú hatáľozata alapján határozatlan időre 2,006. januáľ 01. napjától megkötĺitt el-
látási szerződés szerint a Budapest Főváros II. kerületi onkormányzatkł5zigazgatási területe,
személyes gondoskodás keretébe tartoző szociális alapellátás, nappali ellátás _ azon belül fo-
gyatékos ĺlletve autista személyek nappali ellátása biztosítása 1 férőhelytekintetében.

Budapest Főváros VIII. kerület }ózsefuárosi Önkormánpat Képviselő-testĺiletének 373ĺ2oLL.
(x.15.) számú határozatą valamint a 386/20L3. (x.16.) számú határozata alapján határozat.
lan időľe 20L!. október 01. napjátó|2 fő,20L4.januáľ 01. napjától további 1 fő tekintetében
megkötött ellátási szerződés szerint a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi onkor.
mányzatközigazgatäsi teľülete, személyes gondoskodás keretébe tartoző szociális alapellá.
tás, nappali ellátás _ azon belül foryatékos illetve autista személyek nappali ellátása biztosĹ
tása.

A VIII. kerület területén található köznevelési intézmények esetén közétkeztetés biztosítá-
sa állami és tjnkormányzati fenntartású intézményekben. Az óvodák esetében, mint ön.
kormányzati fenntartĺísú ĺntézmé nye|<, Eazdálkodási feladatok ellátása.

onkormányzati fenntartású intézmények:

o Napraforgó Eryesített óvoda
o Napraforgó Eglesített ovoda Gyerek.Virág Tagóvodája
o Naprafoľgó Egyesített ovoda Virágkoszorú Tagóvodája
o Napľaforgó E$resített ovoda Hétszínvirág Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ivoda Katica Tagóvodája
o Napľaforgó Egyesített ivoda Kincskereső Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ovoda Mesepalota Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ivoda Napsugár Tagóvodája
. Napraforgó Eryesített óvoda Piýpang Tagóvodája
o Napraforgó Eryesített ovoda Százszorszép Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ovoda Sziváľvány Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ovoda TÁ-TI-KA Tagóvodája
o Napľafoľgó E$lesített ivoda Várunk Rád Tagóvodája
A felelősségvállalás és az egrmás közĺitti munkamegosztás rendjét eryüttműkĺidési megál-
lapodás szabá|yozza.

Állami fenntartású intézmények:

o Deák DiákÁltalános Iskola
o Losonci Téri Általános Iskola

29



Budapest VI I I. Kerületi Németh Lász|ő Általános Iskola
Molnár Ferenc Maryaľ-Angol Két Tanítási Nyelvií Általános Iskola
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Spoľtiskola
Lakatos MenyhértÁltalános Iskola és Gimnázium
Józsefuárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertanĺ Intézmény és Általános Iskola
Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

- A Szociális igazgatásról és szociális ellátásolłróI szóló 1993. évi III. törvény, valamint a
Gyermekek védelméről és a gyámügyl igazgatásról szóló 7997. évi )fiX. tĺirvényben
meghatározott alapellátások és szakosított ellátások eryes foľmáit biztosítja.

- Időskoľú és demens személyek nappali valamint átmeneti ellátásą szociális étkeztetés
biztosítása, többletfeladatként népkonyha mííködtetése. Az egyének és családok szoci-
ális és mentálhigiénés ellátása, a családi ľendszeľ mííkĺidési zavarainak megelőzése, a
kialakult problémák megoldása.

- Szenvedélybeteget foryatékos személyeknappali ellátásánakbiztosÍtása.

. Hajléktalan személyek részére lakhatas segítése.

- Gyermekvédelmi alapellátás keretében biztosítja a gyermekek testi, értelmi, érzelmi,
és erkölcsi fejlődésénet jóléténet a családban tĺirténő nevelésének elősegítését, a ve-
szélyeztetettség megsztintetését, a ryermekek családjából történő kiemelésének meg-
e|őzését. Gyeľmekjóléti szolgáltatásokbiztosítása, ryermekek átmeneti ellátása.

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

- Az intézmény feladata a közfeladatot ellátó kĺiznevelési intézményeknél a közétkezte-
tés ellátiásą a pénzĹiryi.számviteli- gazdálkodásĹtervezési feladatok ellátása.

- Az alábbi VIII. kerület területén található önkormányzati fenntaľtású köznevelési in-
tézmények esetében étkeztetés biztosítása.

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

Napraforgó Egyesített óvoda Csodasziget
Tasóvodáia

1083 Budapest, Tĺimő utca 38/A.

Napraforgó Egyesített ivoda Gyerek-Virág
Taeóvodáia

1082 Budapest Baross utcalĹL/b.

Napraforgó Egyesített óvoda Hétszínvirág
Tasóvodáia

1081 Budapest Kun utca 3.

Napraforgó Egyesített ovoda Katica Tag-
óvodáia

1089 Budapest Vajda Péter utca 37.

Napľaforgó Egyesített ovoda Kincskereső
Tasóvodáia

1089 Budapest Bláthy ottó utca 35.

Napraforeó Eevesített ovoda Mesepalota 1085 Budapest' Somogyi Béla utca 9-15.
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4.2. A költséwetési szerv fő á|lamháztartási s za káeaz ati b es o ľo | ása :

szakágazat szdma szakág az at meg n ev ezé s e

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



Tasóvodáia

Napľaforgó Eryesített ovoda Napsugár
Tasóvodáia

1086 Budapest Dankó utca 31.

Napraforgó Eglesített ovoda Pitypang
Tasóvodáia

1 08 7 Budapest, Százados ílt 72-I+.

Napľaforgó Egyesített óvoda Százszorszép
Tasóvodáia

1086 Budapest Szűz utcaZ.

Napraforgó Egyesített ovoda Szivárvány
Taeóvodáia

1083 Budapest Szigony utca 18.

Napraforgó Egyesített ovoda TÁ-TI-KA
Tasóvodáia

10BB Budapest, Rákóczi út 15.

Napraforgó Egyesített ovoda Várunk Rád
Taeóvodáia

1086 Budapest Csobánc utca 5.

Napraforgó Egyesített ovoda Virágkoszo.
rú Taeóvodáia

1083 Budapest Baross utca 91.

4.4 A költséwetési szeľv funkcio szeľinti meeielölése:

kormány zati funkcÍó s z ám kormőnv zati funkció meg nev ezés e

L
013360 Más szerv részére végzett pénzüryi-gazdálkodási, üze-

meltetési. esvéb szolgálatások
2 o4L23r Rövid időtartamú kĺizfoslalko ztatás

3 o4LZ32 Start. munka progľam - Téli közfoslalkoztatás

4 041233 H osszabb időtartamú kĺĺzfoslalko ztatás

5 041236 orszáqos közfoslalkoztatási pľogľam

6 096015 Gvermekétkeztetés kĺiznevelési intézménvben

7 096025 Munkahelvi étkeztetés köznevelési intézménvben

I Ĺ0LL42 Szenvedélvbetesek naopali ellátása

9 LOLzzT Fowatékossáeeal élők naonali elláasa

10 L02025 Időskorúak átmeneti ellátása

LL L02026 Demens beteeek átmeneti ellátása

L2 to203L Idősek nappali ellátása

T3 102032 Demens beteeek nappali ellátása

L4 L04012 Gvermekek átmeneti ellátiása

15 r04037 Intézményen kívüli syermekétkeztetés

L6 L04042 Család és svermekióléti szoleáltatások

L7 704043 Család és gvermekióléti kĺizpont

18
104060 A gyermeket fiatalok és családok életminőségét javítő

progľamok

T9 106010 Lakóĺnsatlan szociális célú bérbeadása' üzemeltetése

20 L07051l Szociális étkeztetés

2t L07052 Házi sesítséenvúitás

22 107053 Ielzőrendszeres házi seeítsésnvúitás

23 r07070 Menekiiltek. befosadottak. oltalmazottak ideislenes ellá-
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tása és

4.5. A költségvetési szeľv ĺlletékessége, működési területe:
Budapest Főváľos VIII. kerület |ózsefuárosi onkormányzatkozigazgatási területe.

5. A költségvetési szeľv szeÍvezete és működése

5.1. A kĺiltségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szeľv vezetőjét a Budapest Főváros VIII. keriilet |ózsefuárosi onkormány-
zat Képviselő-testiilete nevezi ki határozott, legfeljebb 5 éves időtartamra, menti fel vagy
megbízásátvisszavonja a közalkalmazottak jogállásáról sző|ő!992. évi x}OilIl. törvény, va.
lamint a közalkalmazottak jogállásáľól szóló I99z. évi )fiXIII. törvénynek a szociális, va-
lamint a ryermekjóléti és ryermekvédelmi ágazatban tiirténő végrehajtásárő| sző|ő
257 /2ooo. (xII.26.) Korm. rendelet szerint, az egyéb munkáltatói jogokat aMagyarország
helyi önkormányzatairő| sző|ő zĺLL. évi CLĐfiIX. töľvény 41. s p) bekezdése, 67. s [1)
bekezdés g) pontja alapján a Polgármester ryakorolja.
A köItségvetési szerv gazdaságĺ vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése,vaw megbízása, felmentése,vaw
a megbízás visszavonása, díjazásänak megállapítása a polgármester hatáskörébe taľtozik.
A gazdaságivezető felett az egyéb munkáltatóÍ jogokat alőzsefvárosi Szociális SzolgáItató
és Gyermekjóléti Közpo nt v ezetője ryakorolja.

Az államháztartásről szóló töľvény végrehajtásáról szólő 368/2011. (KI. 31.) Korm.
rendelet 5. s (4) bekezdése alapján a Magyaľ Államkincstáľ nevében igazolom, hogy je-
len alapító okiľat módosítiásokkal erységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az a|a-
pító okiratnak a Budapest |ózsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testülete 2017. május
11. napján kelt napjától alkalmazandó M1B2 /z0I7 okiľatszámú
módosító okiľattal végľehajtott módosítasa szerinti tartalmának.

Budapest 20L7.

5.2. A kĺĺltséwetési szervnél alkalmazásban álló személvek iosviszor

fog l alko ztatási i og vÍszony i ogviszonyt szab áIyozó i os szab álv

L

közalkalmazotti jogviszony L992. évi )ofiIII. tĺiľvény, valamint a kcizalkalmazottak
jogállásáró|sző|ő 1992. évi )Oo(III. törvénynek a szociálĺs,
valamint a ryermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáről- sző|ő 257 /2o0o. (xII.26.) Korm.
rendelet szerint

2 meebízási iosviszonv Poleári törvénvkö n wr ő| sző|ő 20L3. évi V. törvény

3 munkaviszony a munka törvénvkönwéről sző|ő 2012. évi I. tĺirvény

P.H.

Maryaľ Államkincstár
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