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Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmény
A Képviselő-testület 231/2010. (VI. 16.) számú határozatának (1. számú melléklet) 2. pontjában úgy
döntött, hogy:
„2010. szeptember 01. napjával a „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat (a továbbiakban:
Szolgálat), mint önkormányzati fenntartású, személyes gondoskodást nyújtó szociális
feladatokat ellátó közszolgáltató költségvetési szerv 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 4.
szám alatti székhelyét és ugyanezen helyen – telephelyként – működő Értelmi Fogyatékosok
Napközi Otthona (a továbbiakban: ÉNÓ) helyét megszünteti, és ezzel egyidejűleg
a.) a Szolgálat székhelyéül a 1084 Budapest, Mátyás tér 4. szám alatti „Reménysugár”
Idősek Klubja helyiségcsoportját jelöli ki ideiglenesen, átmeneti jelleggel.
továbbá a 10. pontjában úgy döntött, hogy:
„felkéri az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat magasabb vezető beosztású intézményvezetőjét a
határozat 2. pontjában foglaltak 2010. szeptember 01. napjáig történő végrehajtására. Az
átköltöztetés költségeinek fedezetéül a Szolgálat 2010. évi költségvetését jelöli meg.”
A 231/2010. (VI. 16.) számú határozat 2. a) pont módosításának indokai
A hivatkozott határozatban - a 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 4. szám alatti ingatlan sürgős
kiürítése - a gyors döntés meghozatala érdekében döntött úgy a testület, hogy a Szolgálat
székhelyeként a 1084 Budapest, Mátyás tér 4. szám alatti helyiségcsoportot jelöli ki ideiglenes és
átmeneti jelleggel.
A Szolgálat a jelenlegi székhelyére 2008. májusában - a Képviselő-testület 296/2008. (V. 15.) számú
döntése alapján - költözött át a 1084 Budapest, Mátyás tér 4. szám alól (36 m2 alapterület), a költözés
akkori indoka az volt, hogy a 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 4. szám alatt méretében (200 m 2
alapterület) és minőségében is alkalmasabb munkahely alakítható ki a székhelyen végzett
tevékenységeknek (munkaügy és adminisztráció 5,5 fő, házi segítségnyújtás szolgáltatás 34 fő,
magasabb vezető 1 fő).
Alternatíva a székhelyre
A Képviselő-testület a 120/2007. (III. 28.) számú határozatának 3. pontjában döntött arról, hogy: „a
Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat 35960 hrsz. alatt felvett ingatlan 5. és 6. albetét számú,
természetben a 1089 Budapest, Orczy út 41. szám alatti telephelyét 2007. május 01. napjával
megszünteti”. Az addig szociális célra használt önkormányzati tulajdonban álló helyiségcsoport
ekkor kiürítésre került, és ettől kezdve üresen áll.
A Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján a fenti helyiség egyéb célra történő hasznosításáról a
testület ez idáig nem döntött, ezért javasolható, hogy a Szolgálat székhelye a 231/2010. (VI. 16.)
számú határozatban kijelölt cím helyett a jelenleg üresen álló, és korábban is szociális célra használt és
méretében is alkalmasabb helyiségcsoportba költözhessen átmenetileg.
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Fentiek alapján javaslom a 231/2010. (VI. 16.) számú határozat 2. pont a) pontjának módosítását az
alábbiak szerint:
„a) a Szolgálat székhelyéül a 35960 hrsz. alatt felvett ingatlan 5. és 6. albetét számú,
természetben a 1089 Budapest, Orczy út 41. szám alatti helyiségcsoportját jelöli ki
ideiglenesen, átmeneti jelleggel”.
A 231/2010. (VI. 16.) számú határozat 10. pontja módosításának indokai
A képviselő-testület úgy döntött, hogy „az átköltöztetés költségeinek fedezetéül a Szolgálat 2010. évi
költségvetését jelöli meg.”.
A döntés végrehajtása érdekében a Szolgálat vezetője kérelemmel fordult a fenntartó felé intézményi
költségvetésének módosítása tárgyában.
Kérelme alapján a költöztetéssel kapcsolatos többletköltségekre előzetes árajánlatok alapján
(költöztetés, telefonhálózat kiépítése, a számítógépes rendszer valamint a szerver gép kiépítése és
áthelyezése) fedezetként az intézmény által visszaigényelt 7.300 eFt ÁFA összegéből 1.500 eFt összeg
biztosítását kéri.
Az önkormányzat a 2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 9/2010. (II. 22.) számú
önkormányzati rendeletének (rendelet) 4. § (8) bekezdés i) pontja értelmében az intézmény által
visszaigényelt ÁFA összege elvonásra kerül, ezért a Szolgálat ÁFA-visszaigénylésből adódó
bevételének költöztetésre történő felhasználásáról Képviselő-testületi döntés szükséges.
Javaslat
A rendelet alapján, valamint a Szolgálat vezetőjének kérelmére figyelemmel javaslom, hogy a
231/2010. (VI. 16.) számú határozat 10. pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint egészüljön ki:
„Az átköltöztetés költségeinek fedezeteként a Szolgálat 2010. évi költségvetését jelöli meg, oly
módon hogy az ÉNÓ és a Szolgálat székhelye átköltöztetésének költségeire a Szolgálat 2010. évi
költségvetésében az ÁFA visszaigénylésből dologi költségekre 1.500 eFt-ot biztosít.”
Alapító okirat módosításának indoka
Az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 4. szám alatti székhelyének és
az ott működő Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonát elköltöztetése (címváltozás) 2010. szeptember
01. napjával - többek között a költségvetési szerv alapító okiratának módosítását is maga után vonja
melynek javasolt hatályba lépési időpontja 2010. szeptember 01. napja.
Tekintettel arra, hogy a Szolgálat működési engedély köteles tevékenységet végez, a költözés kijelölt
időpontjáig szükséges a hatályos működési engedély módosítását kérelmeznie a fenntartónak, melyhez
csatolni szükséges a címváltozást tartalmazó alapító okiratot. Ez indokolja a döntés szükségességét.
Az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt egységes szerkezetű alapító okirat tervezetben a
módosítás vastag dőlt betűtípussal került megjelölésre.
Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
HATÁROZATI JAVASLAT
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a 231/2010. (VI. 16.) számú határozatának 2. pont a) pontját az alábbiak szerint módosítja:
a.) „a Szolgálat székhelyéül a 35960 hrsz. alatt felvett ingatlan 5. és 6. albetét számú,
természetben a 1089 Budapest, Orczy út 41. szám alatti helyiségcsoportját jelöli ki
ideiglenesen, átmeneti jelleggel”.
2. a 231/2010. (VI. 16.) számú határozatának 10. pontja helyébe az alábbiak lépnek:
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„10.
a./ felkéri az „Őszirósza” Gondozó Szolgálat magasabb vezető beosztású intézményvezetőjét a
határozat 2. pontjában foglaltak 2010. szeptember 01. napjáig történő végrehajtására. Az
átköltöztetés költségeinek fedezetéül a Szolgálat 2010. évi költségvetését jelöli meg.
b./ az áfa visszatérülés összegéből 1.500,0 e Ft-ot a költségvetési szervtől nem von el az a./
pontban foglalt feladatok finanszírozása miatt.
c./ az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.500,0 e Ft, tal megemeli, a Szociális
Intézmények Gazdasági Hivatalához gazdaságilag tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat
40100-01 cím bevételi működési saját és sajátos, ezen belül az áfa visszatérülés előirányzatát
1.500,0 e Ft-tal, a kiadás dologi előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal megemeli.”
3. elfogadja az előterjesztés 2. számú mellékletét képező „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat alapító
okiratának egységes szerkezetbe foglalt módosítását, melynek hatályba lépési időpontja 2010.
szeptember 01. napja.
4. felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 3. pontjában meghatározott alapító okirat aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. július 14.
Budapest, 2010. július 07.
Dr. Dénes Margit
alpolgármester
Törvényességi szempontból ellenjegyezte:
Dr. Xantus Judit
jegyző
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1. számú melléklet
Napirend 7/3. pontja
Javaslat az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat székhelyének és az Értelmi Fogyatékosok
Napközi Otthonának (ÉNO) elhelyezésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Dénes Margit – alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 23 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
231/2010. (VI. 16.)

23 IGEN

0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a forgalomképes vagyonából kivonja a 35582/A/0 hrsz-ú, természetben a 1082 Budapest, Kisstáció u. 11.
szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant, és a korlátozottan forgalomképes vagyonkörbe helyezi a
határozatban foglalt kötelező önkormányzati feladatellátásra.
2. 2010. szeptember 01. napjával a „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat), mint
önkormányzati fenntartású, személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatokat ellátó közszolgáltató
költségvetési szerv 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 4. szám alatti székhelyét és ugyanezen helyen –
telephelyként – működő Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (a továbbiakban: ÉNÓ) helyét megszűnteti, és
ezzel egyidejűleg
a.) a Szolgálat székhelyéül a 1084 Budapest, Mátyás tér 4. szám alatti „Reménysugár” Idősek
Klubja helyiségcsoportját jelöli ki ideiglenesen, átmeneti jelleggel.
b.) az ÉNÓ szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény új telephelyeként a 1082 Budapest,
Kisstáció u. 11., 35582/A/O helyrajzi szám alatti magasföldszinti, 124,8 m2 alapterületű
önkormányzati tulajdonú helyiséget jelöli ki.
3. felkéri a határozat 2.b) pontja alapján a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző
Bizottságot a 35582/A/0 hrsz-ú, természetben a 1082 Budapest, Kisstáció u. 11. szám alatti önkormányzati
tulajdonú helyiség szociális intézménnyé történő átalakításához szükséges beszerzési eljárás(ok)
kezdeményezésére és lezárására.
4. a 3. pontban meghatározottak során a szociális intézmény működési engedélyezéséhez szükséges szakhatósági
előzetes állásfoglalások beszerzésre kerüljenek.
5. határozatban foglaltak beruházás bonyolításával a Kisfalu Kft.-t bízza meg, a kivitelezési költség nettó
összegének 5%+áfa díjazással.
6. a beruházás és a bonyolítás költsége bruttó 16.000,0 e Ft, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás
11601-01 cím dologi előirányzatán belül a rendkívüli karbantartás előirányzatát 8.000,0 e Ft-tal, a kiadás 1160102 cím felújítási előirányzatán belül a helyiségek felújítása alapítás céljából előirányzatát 8.000,0 e Ft-tal
csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601-02 cím felújítás előirányzatát 16.000,0 e Ft-tal megemeli.
7. a 35582/A/O helyrajzi számú, természetben a 1082 Budapest, Kisstáció u. 11. szám alatti 100%-os
önkormányzati tulajdonban álló épületben a 124,8 m2 alapterületű magasföldszint, és 71,72 m2 pince - nem
lakás céljára szolgáló helyiséget - a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat saját hasznosításába vonja, és a
rendeltetésmódosítást követően az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálatnak, mint közszolgáltató költségvetési
szervnek szociális intézmény létrehozása céljából térítésmentesen telephelyként használatba adja.

8. felkéri a Kisfalu Kft-t és a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft-t a határozat 1., 3., 5. és a 6.
pontjaiban foglaltak végrehajtására.
9. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak végrehajtását követően terjessze a Képviselő-testület elé
az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat Alapító okiratának, szakmai programjának és Szervezési és Működési
Szabályzatának módosítását, mely dokumentumok elfogadását követően felhatalmazza a polgármestert az
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„Őszirózsa” Gondozó Szolgálat működési engedélye módosításának benyújtására a működést engedélyező szerv
felé.
10. felkéri az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat magasabb vezető beosztású intézményvezetőjét a határozat 2.
pontjában foglaltak 2010. szeptember 01. napjáig történő végrehajtására. Az átköltöztetés költségeinek
fedezetéül a Szolgálat 2010. évi költségvetését jelöli meg.
11. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat költségvetésének következő
módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. pontok esetében: polgármester
3. pont esetében: Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi
Ellenőrző
Bizottság
8. pont esetében: Kisfalu Kft. ügyvezetője és a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft.
ügyvezetője
10. pont esetében: polgármester, „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat magasabb vezető beosztású
intézményvezetője
Határidő: 1.,2., 3., 4., 5., 7., 8. pontok esetében 2010. június 16.
9. pont esetében a beszerzési eljárás lezárását követően
10. pont esetében: 2010. augusztus 31.
11. pont esetében: az önkormányzat költségvetésének következő módosítása
A határozat végrehajtását végzi: Szociális Iroda, Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály,
„Őszirózsa” Gondozó Szolgálat, Kisfalu Kft., Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft.
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2. számú melléklet
TERVEZET

ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításokkal egységes szerkezetben
A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény a 10. § (1) bekezdés g) pontja, a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. év CV. törvény 1. §-a, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény, a valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM
rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot adja ki.
1. A költségvetési szerv
Neve: „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat
Székhelye: 1089 Budapest, Orczy út 41.
Telephelyei:
„Ezüstfenyő” Gondozóház
„Ciklámen” Idősek Klubja
„Víg otthon” Idősek Klubja
„Őszikék” Idősek Klubja
„Reménysugár” Idősek Klubja
„Napraforgó” Idősek Klubja
„Mátyás” Klub
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

1087 Budapest, Kerepesi u. 29/a.
1081 Budapest, Köztársasági tér 17.
1084 Budapest, Víg u. 18.
1082 Budapest, Baross u. 109.
1084 Budapest, Mátyás tér 4.
1089 Budapest, Delej u. 34.
1084 Budapest, Mátyás tér 12.
1082 Budapest, Kisstáció u. 11.

Létrehozásáról rendelkező határozat:
A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 392/1994. (X. 11.) számú határozata
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése, és a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt) 86. § (2) bekezdés e)
pontja alapján kötelező önkormányzati feladatot lát el, személyes gondoskodást nyújtó
szociális alapszolgáltatásokat és szociális szakosított ellátást.
Alaptevékenysége 2009. december 31. napjáig:
Szakágazat
SZJ száma: 889900

szakágazat megnevezése: M.n.s. egyéb szociális ellátás
bentlakás nélkül
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Szakfeladat
SZJ száma: 85323-3

szakfeladat megnevezése: házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely keretében gondoskodnak azokról az
időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és
róluk nem gondoskodnak, azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről
valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos
feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát
igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú, valamint fogyatékos személyek részére nyújtott
ellátás. Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben
lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személynél történő gyors megjelenésre és
segítségnyújtásra.
Szakfeladat
SZJ száma: 85325-5

szakfeladat megnevezése: szociális étkeztetés

A szociális étkeztetés olyan gondozási forma, melynek keretében legalább napi egyszeri
meleg étkezésről gondoskodnak azon személyekről, akik önmagukról tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek gondoskodni. Különös tekintettel az életkoruk, egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt
segítségre szoruló személyekre.
Férőhelyszám: 500 fő
„Őszirózsa” Gondozó Szolgálat telephelyei:
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
Időskorúak gondozóháza:
Telephely:
„Ezüstfenyő” Gondozóház

VIII. Kerepesi u. 29/a.

Átmeneti elhelyezést nyújt azon időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg
személyek számára, akik önmagukról betegségük vagy más okból otthonukban időlegesen
nem képesek gondoskodni.
Férőhelyszám: 21 fő
Szakágazat
SZJ száma: 879060
Szakfeladat
SZJ száma: 85318-1

szakágazat megnevezése: Egyéb bentlakásos ellátás
szakfeladat megnevezése: átmeneti elhelyezést biztosító
ellátás

Nappali ellátás
Nappali ellátás időskorúak részére
Telephelyei:
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„Ciklámen” Idősek Klubja
„Víg otthon” Idősek Klubja
„Őszikék” Idősek Klubja
„Reménysugár” Idősek Klubja
„Napraforgó” Idősek Klubja

VIII., Köztársaság tér 17.
VIII., Víg u. 18.
VIII., Baross u. 109.
VIII., Mátyás tér 4.
VIII., Delej u. 34.

60 fő férőhelyszám
60 fő férőhelyszám
60 fő férőhelyszám
60 fő férőhelyszám
60 fő férőhelyszám

A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak
napközbeni gondozására szolgál.
Összes férőhelyszám: 300 fő
Nappali ellátás szenvedélybeteg személyek részére
Telephely:
„Mátyás” Klub

VIII. Mátyás tér 12.

A szenvedélybetegséggel küzdő személyek napközbeni ellátását, gondozását végzi.
Férőhelyszám: 50 fő
Nappali ellátás fogyatékos személyek részére
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

VIII. Kisstáció u. 11.

A 3. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes fogyatékosok napközbeni
gondozására, foglalkoztatására és nevelésére szolgáló, a közoktatás körébe nem tartozó
ellátás.
Férőhelyszám: 20 fő
Szakágazat
SZJ száma: 881000
Szakfeladat
SZJ száma: 85326-6

szakágazat megnevezése: Idősek, fogyatékosok szociális
ellátása bentlakás nélkül
szakfeladat megnevezése: nappali szociális ellátás

Alaptevékenysége 2010. január 01. napjától:
Szakágazat
TEÁOR’ 08: 8899

szakágazat megnevezése:
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Szakfeladatcsoport
SZJ száma: 88991

szakfeladatcsoport megnevezése:
pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint
hajléktalanok nappali ellátása

Szakfeladat
SZJ száma: 889912
– „Mátyás” Klub

szakfeladat megnevezése: szenvedélybetegek nappali
ellátása
1084 Bp., Mátyás tér 12.
férőhelyszám: 50 fő

Szakfeladatcsoport
SZJ száma: 88992

szakfeladatcsoport megnevezése:
egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
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Szakfeladat
SZJ száma: 889921

szakfeladat megnevezése: szociális étkeztetés
férőhelyszám: 500 fő

Szakfeladat
SZJ száma: 889922

szakfeladat megnevezése: házi segítségnyújtás

Szakfeladat
SZJ száma: 889923

szakfeladat megnevezése: jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
kihelyezett készülékek száma: 60 db

Szakágazat
TEÁOR’ 08: 8810

szakágazat megnevezése: idősek, fogyatékossággal
élők szociális ellátása bentlakás nélkül

Szakfeladatcsoport
SZJ száma: 88101

szakfeladatcsoport megnevezése: idősek
fogyatékossággal élők szociális ellátása
nappali intézményben

Szakfeladat
SZJ száma: 881011
– „Ciklámen” Idősek Klubja
– „Víg otthon” Idősek Klubja
– „Őszikék” Idősek Klubja
– „Reménysugár” Idősek Klubja
– „Napraforgó” Idősek Klubja

szakfeladat megnevezése: idősek nappali ellátása
1081 Bp., Köztársaság tér 17.
1084 Bp., Víg u. 18.
1082 Bp., Baross u. 109.
1084 Bp., Mátyás tér 4.
1089 Bp., Delej u. 34.

férőhelyszám: 60 fő
férőhelyszám: 60 fő
férőhelyszám: 60 fő
férőhelyszám: 60 fő
férőhelyszám: 60 fő

Szakfeladat
szakfeladat megnevezése: fogyatékossággal élők
SZJ száma: 881013
nappali ellátása
– Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 1082 Bp., Kisstáció u. 11.
férőhelyszám: 20 fő
Szakágazat
TEÁOR’ 08: 8730

szakágazat megnevezése: idősek, fogyatékossággal élők
bentlakásos ellátása

Szakfeladatcsoport
SZJ száma: 87301

szakfeladatcsoport megnevezése: időskorúak
bentlakásos szociális ellátása

Szakfeladat
SZJ száma: 873012
– „Ezüstfenyő” Gondozóház

szakfeladat megnevezése: időskorúak átmeneti ellátása
1087 Bp., Kerepesi u. 29/a.

férőhelyszám: 21 fő

Működési köre:
Közintézmény, működési köre: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
közigazgatási területe azzal, hogy az Szt 65/F. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
ellátást Pest megye közigazgatási területén is nyújtja.
Irányító szerve:
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Neve: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Besorolása tevékenységének jellege alapján:
közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény
Besorolása feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint:
önállóan működő költségvetési szerv
Önálló létszám és bérgazdálkodó, teljes intézményi működési és szakmai tevékenységét
költségvetési keretén belül látja el, az intézményvezető gyakorolja a költségvetése felett a
kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört.
Az irányító szerv kijelöli a Józsefvárosi Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalát, mely az
önállóan működő költségvetési szerv meghatározott pénzügyi – gazdasági feladatait ellátja.
Kiegészítő, kisegítő, vállalkozási tevékenysége: nincs
2. A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon, vagyon feletti rendelkezési jog
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat ingatlan-nyilvántartásban
szereplő
–

–

–

–

–

–

–

–

38761/A/1 hrsz. 215m2+pince alapterületű, természetben a 1089 Budapest,Delej utca
34. szám alatt található Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
tulajdonát képező ingatlanhasználati joga
35812/A/1 hrsz. 126 m2 alapterületű, természetben a 1082 Budapest, Baross utca 109.
szám alatt található Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
tulajdonát képező ingatlanhasználati joga
34757/A/45 hrsz. 197 m2 alapterületű, természetben a 1081 Budapest, Köztársaság tér
17. szám alatt található Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
tulajdonát képező ingatlanhasználati joga
35162/A/55 hrsz. 237 m2 alapterületű, természetben a 1084 Budapest, Mátyás tér 4.
szám alatt található Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
tulajdonát képező ingatlanhasználati joga
35146/A/51 hrsz. 75 m2 alapterületű, természetben a 1084 Budapest, Mátyás tér 12.
szám alatt található Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
tulajdonát képező ingatlanhasználati joga
34930/A/34 hrsz. 131 m2 alapterületű, természetben a 1084 Budapest, Víg utca 18.
szám alatt található Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
tulajdonát képező ingatlanhasználati joga
38837/6 hrsz. 136 m2 alapterületű első épület, 197 m2 alapterületű hátsó épület, 2.763
m2 telek természetben a 1087 Budapest, Kerepesi út 29/a. szám alatt található
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező
ingatlanhasználati joga
35582/A/0 hrsz. 124.8 m2 magasföldszint és 71.72 m2 pince alapterületű,
természetben a 1082 Budapest, Kisstáció u. 11. szám alatt található Budapest

11

Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanhasználati
joga
– 35960 hrsz. alatt felvett ingatlan 5. albetét számú 30 m2 és 6. albetét számú 251 m2
alapterületű, természetben a 1089 Budapest, Orczy út 41. szám alatt található
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező
ingatlanhasználati joga
a függelékben szereplő helyiséglista szerint az intézményt illeti meg.
Vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközök használata az intézményt illeti meg az állóeszközleltár
szerint. A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testület által alkotott rendeletekben
meghatározott szabályok az irányadók.
3. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje, foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:
A költségvetési szerv vezetőjét /kinevezett magasabb vezető beosztású közalkalmazott/ az
irányító szerv nevezi ki, menti fel vagy vezetői megbízását vonja vissza a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet szerint.
Foglalkoztatottjainak jogviszonya:
közalkalmazott
4. A költségvetési szerv képviselete
A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa megbízott dolgozó.
Záradék
Az egységes szerkezetű új alapító okiratot a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testülete ………./2010. (VII. 14.) számú határozattal fogadta el.
Hatályba lép 2010. szeptember 01. napján.
Budapest, 2010. július …….

Dr. Xantus Judit
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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