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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
Humánszolgáltatási Bizottság

Hatáĺozati jav as|at a bizottság számár

a:

A Városgazdálkodási

és Pénztigyi Bizottság és a Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnekaze|őter jesztésmegtáľgya|ását.

Tisztelt Képviselő-testůilet!

A Képviselő-testület 4|12005. (il'03.) sz.határ,ozataalapján2005. évtő|kezđődően a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék biztositja az ,,oszirőzsa'' Gondoző Szo|gá|at telephelyeként

műkcjdő ,,Eztistfenyő'' Gondozőhtn,valarlint a Józsefuarosi'Családsegítő és Gyeľmekjóléti
Központ önálló szak'rnai egységeként működő Gyermekek Atmeneti otthona ellátottjainak
étkeztetését,melynek kcĺltségei a Jőzsefvárosi Egyesített Bölcsődék mindenkori költségvetésébenkerülnek tervezésre.

A

határozat alapján a korábbiakban a Jőzsefvárosi Egyesített Bĺjlcsődék Kerepesi iń 29la
szám a|atti telephelyén ta|áIhatő konyha |átta e| a Gyermekek Átmeneti otthonábantartőzkodó gyermekek (max. |2 gyermek) élelmezését.A Gyermekek Átmeneti otthonábantartózkodó 3-18 éves korú gyermekek napi nyersanyag mennyisége és energia szükséglete,
valamint az éte|adagnagyságanem egyęZik meg a bölcsődei korcsopoľtľavonatkoző szabályokkal. Ezen indok miatt a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó koltségvetési szerv 2013. évIőIkezdodően a saját költségvetésében biztositott feďezęt terhéľe kívánja ellátni a Gyermekek Atmeneti otthonának étkeztetését külső cég bevonásával, e|.lhez azonban a Jőzsefvárosi CsaláĘeg$gĺesffirmekjóléti
?Ü15
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14

ŕ,!',,,

Kcĺzpont részétefedezet biztosítása szĹikséges. A feladatot a jövőben 900 Ftlfőlnap+ AFA
összegért kívánja ellátatni, mely magasabb az eddigi osszegnél, a Jőzsefvátosi Egyesített
Bolcsődék bruttó 9})Ftlfőlnap összegért Iátta eI a feladatot.
Tekintettel aĺľa,hogy a Jőzsefvárosi Egyesített Bölcsődék alapitő okiratában alaptevékenységkéntszerepel 879018 szakfelađatszámmaI a Gyermekek Atmeneti otthonában elhelyezettek ellátása, ezért az a|apítő okirat módosítása vált szĹikségessé,ezt a szakťeladatot törölni
szĹikséges. A jogszabáIyi véitozźĺsokatkövetve a Magyaľország he|yi önkormĺínyzatairőI
szóló törvény alapján az cjnkoľmźnyzati vagyon tételes és beazonosítható felsorolása is
szĺikséges az alapítő okiľatban.

A

döntés pénzugyi haÍása kapcsán elmondható, hogy a döntés fedezetet igényel, hiszen a
jövőbeni ęIIátása bruttó 900 Ftlťőlnap összegľől 900 Ft + AFAlfolnap összegre
módosul.
szoIgá"|tatás

A

képviselő-testtilet hatásköre a Magyarország helyi önkormanyzatafuőI
CLXXXX. törvény 42. s 7 ' pontjában foglaltakon alapul'

Mindezek

a|apj arl kéľemaz alábbi hatán o zati j avas l at

el

szőIő 2011. évi

fo g adás át.

Ha.ľÁnozĺ.TI JAvASLAT

A képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.

2.

2013. évtől nem a Jőzsefvźtosi Egyesített Bölcsődék biztosítj a a Jőzsefvárosi Csaláđsegítő és Gyermekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti otthona ellátottjainak étkęztetését
és felkéri a Jőzsefvárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ vezetojét az étkeztetés
j övőb eni eI|źltásáv aL kap c s o l ato s fel adatok elvé gzé s éve l.

a

Józsefvárosi Egyesített Bolcsődék a|apíto okiratot módosító okiľatát

és

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ilj a|apítő okiratát az e|óterjesztés |-2. sz.
mellékletében foglaltak szerinti tartalommal elfogadja 2013. februaľ 1-jei hatállyal,
3. felhatalmazza a polgármesteÍt ahattlrozatZ. poĺt1a szeľinti alapítő okirat alźitásfua.
4. a Jőzsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Gyermekek Atmeneti otthona
étkeńetéséręfedezetet biztosít a Jőzsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpont
költségvetésében, 900,- Ft/fő lnap+ ÁFA ĺisszegben.
5. felkéri a polgármesteľt, hogy ahatározat 3. pontjában foglaltakat a20I3. évi költségvetés teľvezésesoľán vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határíďó: I.-f .,4' pont esetébęnZ}I3. janutr f3.
3. pont esetében 2013. februáľ 01.
5. pont esetében az önkorményzat2013. évi költségvetésének teľvezése
Budapest, 2013 . január 9.
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sz. melléklet

A JóZsEFvÁRosr EGYESÍTETT BoLCSoDÉK
ALAPÍTO OKIRATÁNAK vĺólosÍľooxrnaľĺ.

Az a|apítő okiľat módosító okiľatának bevezető része
,,A Budapest Főváros VIII. KerĹilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokrő| szóló 1990. évi LXV' törvény 10. $ (1) bekezdés g) pontja, az á||amháztartásľól szőIő 1992. évi X)O(VIII. töľvény, az áIlannhźľ'tartás működési ľendjéről szóló
29212009. (Xil' 19.) Korm. rendelet, az áIIamhźlńartási szakfeladatok rendjéről szóló
8l20I0. (x.10.) NGM tájékoztatőban foglaltak, a gyermekek védelméľőlés a gyámügyi
ígazgatásrő| sző|ő 1997. évi XXXI. törvény 104.$-a, a szemé|yes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyeľmekvédelmi intézmények,valamint személyek szakmai feladatairól és
működésiik feltételeiről szóló I5l|998. (IV. 30.) NM rendelet 35.$ és 40.$-a, valamint a
személyes gondoskodást nýjtó szociális intézmények szakmai feladatairól és miíkĺjdésük
feltételeiről szóló Ilf000. (I.7.) SzCsM rendęlet 5. $ (1) bekezdés b) pontja aIapján az a|ábbi
alapítő okiratot adja ki.'' helyébe az a|á.ňbi sziiveg lép:

,,A Budapest Fővdros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testülete a Magłaroľszághelyi onkoľmányzatairól szóló 20]]. évi CI-XXXX. torvény 42. s 7. pontjában,
az államháztartásról szóló toľv,ány végľehajtásóról szóló 368/20]]. (XII'3}.) Koľm. rendelet, a szalcfeladatľendről és az államháztartósi szakágazati rendľőI szóló 56/20]]. (XII.31.)
NGM rendelet, a g1leľmekekvédelm.!ľől és a gyámügyi igazgatásróI szóló 1997. évi XXil.
törvény I04'$-a, a szem,źlyes gondoskodást nyújtó gyeľmekjóléti, g1lermekvédelmi intézmĺźnyek, valamint személyek szahnąifeladatairól és m{jkadésükfeltételeiről szóló ]5/1998. (IV.
30.) NM rendeĺet 3J. $ ás 40' $-a, valamint a személyes gondoskodóst nyújtó szociális intĺlzmények szalĺľnaifeladatairól és mlikodésukfeltételeiről szóló ]/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. $ (I) bekezdés b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adja ki.,'

Lz a|apítő okirat 1. pontjából
L

étr ęho zásáró 1

-

A kłi|tségvetésiszeľv _ az a|ńbbi sztiveg tłiľlésrekeľül:

rendelkezó hatáľ o zat:

A Józsefuaľosi onkormtnyzatKépviselő-testÍilete 39211994. (X. 11.) szźműhatźrozata.
Azalapítás éve:1994.

J

o

gszabáIyban me ghat

ár

ozott kozťe|adata:

A helyi önkoľmányzatol<rőI sző|ő 1990' évi LXV. töľvény 8. $ (1) (3) bekezdése, és a gyeÍmekek védelméľőlés gyámiigyiigazgatásľól szóló 1997. évi XXXI. ttiľvény (Gyvt) 94. $ (3)
bekezdés d) pontja alapján személyes gondoskodást nyújtó gyermekjólétí aIape||átásként
kote|ezo önkoľmĺínyzatifeladatotltt el, továbbá a GyVt 41. $ (4),42. $ (3) bekezdésében
me ghatár o zott sz ol gáltatás

o

kat önként v źi|a|t fe l adatként

b i

zto s ítj a.

Az a|apítő okirat 2. pontjából _ Alaptevékenysége -az a|áłbbi sztivegrész tiiľlésrekerül:
Szakfeladat
SZJ száma: 879018

szakfeladat megnevezese :
gyermekek átmeneti ottho náb an eIhely ezettek

Szakfeladat
SZJ száma: 85328-8

szakfe|adat me gnev

ez

és e

ell

átás a

:

egyéb szociális és gyermekjóléti szolg.: játszőház,
Bizto s Kezdet gy erclrd:ráz

Az a|apító okirat

2. pontja_ ,,Alaptevékenysége-

Alaptevékenységéneká||aĺnháztartásiszakágazatiszámaésmegnevezése..
8891 10
Bölcsődei ellátás
Szakfeladat száma és megnevezése:
SZJ száma: 889101
_ bölcsőde
- bölcsőde
- bölcsőde
- bölcsode
- bölcsőde
_ bölcsőde

bĺjlcsődei ellátás
1082 Bp', Nagýemplom u. 1-3.
1087 Bp., Századosut }..
1085 Bp., Horánszky ll.21.
1082 Bp., Baross u. II7.
1082 Bp., Baľoss u. 103/a.
1084 Bp., Tolnai Lajos u. 19.

férohelyszám: 96 fő
férohe|yszám:48 fő
ťérőhelyszźtm7f fo
féróhe|yszźm:72 fó
ťérőheIyszám:72 fó
ťérőhelyszám: 60 fó

Szakfeladat
SZJ száma: 889108

szakfeladat megnevezése :
gyermekek e gyéb napkci zb
otthoni gyermekgo ndozás

Szakfeladat
SZJ sztma: 889109

szakfeladat megnevezése
gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb
szo| gáItatás o k i dő szako s gyermekfelü gyel et, j ćtszőház,
játékkölcsönzés

Szakfeladat
SZJ száma: 85328-8

egyéb szociális és gyermekjóléti szolg.: jźúszőház,
B izto s kezdet gy eľ e|ďláz

Szakfelađat
SZJ száma:562917

szakfeladat megnevezése
munkahelyi étkeztetés

Szakfeladat
SZI száma:873012

en

i

ellátása,

j át

s

zó c s op ort,

:

:

szakfeladat megnevezése :
időskoľúak átmeneti el|átása

Működési koľe:
Kozintézmény, műkĺidésikĺjľe:Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormtĺnyzat
kozigazgatási terül ete.
Irányítő szerve:
Neve: Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuáľosi onkorményzat Képviselő-testülete
Székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.

Besorolása gazdáIkodási j ogköľ a|apj án.
onállóan mrikodő költsésvetési szerv

onálló \étszám és bérgazdálkodó' teljes intézményi működési és szakmai tevékenységét
költségvetési keretén belül látja e|, az intézményvezető gyakoľolja a kciltségvetésefelett a
kotelezettségvállalási és utalványozási jogkört.

Az

źi|amháztartásrő| sző|ő 1992. évi XXXVII. törvény' az ál|amháztartás műkĺjdési ľendjé-

ről szóló 29212009. (XII. 19.) koľmányľendelet a|apján az irányitő szetv aZ á|tala meghatározotĹkörbęn az oná||őan működő költségvetési szeľv pénzigyi, gazdasági fęladatainak ellátására aJőzsefvttrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központot jelölte ki.

YźlIla.Ikozási tevékenysége:nincs''

,,A Kiilts

é gv

- helyébe az

a|ź.}bi sztiveg Iép

etési szeľv I étrehozás áľĺíl rende|kező

d

tintés :

A Józsefióľosi onkoľmányzat Képviselő-testülete 392/1994. (X. ] 1.) szómú hatáľozata.
Az alapítás éve: ]994.',

Äz a|apítő okirat 3. pontja - ,,A feladat
gyon feletti ľendeltezési jog

e||átásált szo|gń|'ő tinkoľmányzati vagyon' va-

,,- a Budapest, VIII., Nagýemplom u. I-3., az 7099 számú tulajdoni lapon a 35699 htsz.
alatt felvett 1802 m" alapteľületű ingatlan,
- a Budapest, VIII., Hoľánszky u.

2I. a 1900 sztlmí tulajdoni lapon

a

366II htsz. alatt felvett

II33 mf alapterülettĺ ingatlan,

- a Budapest VIII., Szigetvĺíľiutca 1.; a35499lN3 és N2hlĺsz. alatt felvett

147+1,84

fiŕ

alapterületú helyiségek,

- a Budapest Főváľosi onkormányzat tulajdonát képező ingatlan tulajdonjog 837IlI4lN2
bĺsz. alatt fęlvett ingatlan 1200/10000 tulajdoni hányad Budapest, VIII., Százados út 1. Budapest, VIII., Kerepesi út 33. (.) 307 m, helyiségcsoport haszĺttlataazintézméný illeti meg
-a Tolnai Lajos u. 19., 34932 hĺsz. a|att felvett 704,f9 m2 aIapterületű + 477 ,8 m2 udvar a
Budapest Főváľos VIII. Kerület Józsefraľosi onkormźnyzat tulajdonát képező felépítményes ingatlan használati joga (a fuggelékben szereplő helyiséglista szeľint) az intézméný
illeti meg.
- a Budapest, VIII., Baross

u.II7 ' ľendezetlen tulajdonviszony,

- a Budapest, VIII., Baross u. I03la. rendezetlen tulajdonviszony.

A Budapest Főváros VIII' KerĹilet Józsefuaľosi onkormźnyzattulajdonát képezó ingatlanok

hasznźiatijoga (a fiiggelékben szereplő helyiséglista szerint), a ľajtuk lévő felépítményekkel,
valamint avagyontátgyak (gépek, tárgyi eszközök, stb.) az źl||őeszkoz|eltar szerint aziĺtézméný illetik meg.
Azintézmény avagyont nem jogosult elidegeníteni és megterhelni. A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testület által alkotott rendeletekben meghatźľozott.szabźiyok az irányadók.'' - helyébe az a|á,bbi sziiveg lép:
,,A Költségvetési szeľv últal elldtott, jogszabdlyban meghatdrozott kö4feladata:
Magyaľorszóghelyi onkormányzatairól szóló 201], évi CI-XXXX. torvény 23. s (5) bekezdés ]1. pontja, (6) bekezdése és a glermekekvédelméről és a glámügyi igazgatósróI szóló
]997. évi XXil' tôrvény (GyvĐ 94. s @ bekezdés d) pontja alapján személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapeĺlátósként katelező Ônkormányzati feladatot lát eI, továbbá a
Gyvt. 42' E G) bekezdésében meghatározott szolgáltatásokat onként váĺlalt feladatkent biztosítja.,'

Az a|apítő okiľat 4. pontja - ,,A kiiltségvetési szeľv vezetőjének megbízálsi ľendje
A kozalka|mazottak jogáIlástlről szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint akoza|ka|mazottak jogá||ásaről szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ágazatban torténő végľehajtásárőI sző|ő 25712000. (XII.26.) Koľm. rendelet szerint a kciltségvetési szeľv vezetőjét, mint magasabb vezető beosztású köza|ka|mazottat az irányítő szew bízza męg, vagy menti fel. A vezetői megbízást az fuányitő szew
vonia vissza.

Foglalkoztatottjainak jogviszonya: közalkalmazofr,,

_ helyébe az a|ábbi sztiveg lép

,,A költségvetési szerv alaptevékenysége :
Al apt ev é ke ny s égéne k áĺĺamházt ar t ás i s z akágaz ati s z áma és me gnev
8891
Gy erm e ke k napkö zb e ni e l l át ás a

Szaffiladat száma

Sz alcfe l adat me gnev

889101

_ baĺcsőde
- baĺcsőde
- baĺcsőde
- baĺcsőde
_ baĺcsőde
- baĺcsőde

I082
1087
1085

I082
1082

I084

e

balcsődei ellátás
Bp., Nagytemplom ll. ]-3. fźrőheĘ,szám: 9ő fő
Bp,, Száządos út ].
férőhelyszám: 48fő
Bp., Horánszlql u. 2I.
férőhelyszóm: 72 fő
Bp., Baross u. ] ]7.
féľőheĺyszám:72 fő
Bp., Baross u. ]03/a. férőhelyszám: 72fő
Bp., Toĺnai Lajos u. l9. férőhelyszóm., 60 fő

gyermekek egyéb napkozbeni ellótása, játszócsoport,
otthoni gyeľmekgondozás

889r08

889 r

e z és

ez és e..

gyermekek napközb eni ellátás ához kapcsoló dó e gyéb
szol gáItatás ok, idő s zakos gyermeĺcfelügyeĺ et, j ótszóház,

09

játékkolcsönzés
8901

l4

a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok
éĺetminős,lgétjavító programok, Biztos Kezdet gyeľekhóz,

562917

87 301

játszóház

munkahelyi étkeztetés
alkalm azo tt ak,é tke zt e tés e

2

i

dő s ko rúak átmeneti ell át ás a,,

Äz a|apítő okiľat 5. pontja -,,A költségvetési szeľv képviselete

A költségvetési szerv

vezetője, valamint az á|ta|a megbízott đoIgoző,,,- helyébe az a|á.ňbi

szłiveg lép:

,,A Ktiltségvetésiszeľv illetékessége'műkiidési ktire
Budapest Főváros VIII. kerĺilet Jőzsefvárosi onkormáĺyzatkozigazgatási tertiletén működő
koltségvetési szerv.''

Az a|apítő okiľat az a|ábbi 6. ponttal kiegésziil:
,,A Költségvetési szerv alapítóí jogokkal felruházott irdnyí'tó szervének megneve4źse, székhelye:
Budapest Fővóros VIII. kerület Józsefváľosi onkormányzat Képviseĺő-testülete
1082 Budapest, Baross u. 63-67."

Az a|zpító okiľat az a|á'ňbi 7. ponttal kiegésziil:
,,A Kö lts égv etés i

s

ze

ľv g azddlko dás i

b es o ľ o

lds a :

A koltségvetésiszerv besorolása gazdálkodási jogkore alapján..

_
_

onállóan mĹĺkadő kalrcégvetésiszerv
onálló létszóm és b,érgazdálkodó, teljes intézményimiÍkadésiés szakľnai tevékenységű kalrcégvetésikeľeténbelal látja el,
a kc;ltségvetésiszerv vezetője glakoroĺja a kalts,égvetésefelett ą kotelezettségváIlalási és utalványozási jogkort.

Az államháztartásról szóló 20]]. évi CXCV. torvény, az államhćlzturtúsróI szólĺj ĺorvłlny
végrehajtásáról szóĺó 368/20]]. (XII. 31.) kormányrendeĺet aĺapján az irányító szeľv az áĺtaĺa meghatározott körben az onáĺĺóan miikadő kahségvetési szerv pénzügyi, gazdasági feladątainak ellátására a Józsefiáľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kozpontot jelolte ki
(székheĺy..I0B} Budapest, Népszínház u. 2],, Gazdąsági szervezet teĺepheĺy: ]089 Budapest,
Kőľis u'35')
Vóllaĺkozási tevékenysége : nincs

Az a|apítő okirat az

a|á.ňbi 8. ponttal kiegészül:

,,A költségvetési szerv vezetőjének megbíaÍsi rendje:

A kökségvetĺźsiszerv

vezetőjét a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvórosi onkoľmányzat

Képviselő-testüIete nevezi ki, menti fel vagl megbízását visszavonja a közalkalmazottak jogállósáról szóló ]992. évi XXXIII. torvény, vaĺamint a kozaĺkalmazottak jogóllósáról szóĺó
]992. évi XXXIII. torvénynek a szociális, valamint a gyermekjóĺéti éS gyermekvédeĺmi ógazatban torténő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Koľm. rendeĺet Szerint, az egyéb
munkáltatói jogokat a Képviselő-testüĺet, az eg,,éb munkáĺtatói jogokat a Magyarország
helyi onkormányzatairól szóĺó 201]. évi CI-XXXIX. torvény 67. S Đ pontja alapján a Polgórme st eľ gy ako r o lj a.,'

Az a|apitő okirat az alábbi

9. ponttal kiegészül:

,,A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatdsi jogviszonyok megjelölése:

-

kazalkąlmazotti jogviszony, melyre ]992, évi XXXIil' tÓľvény, valamint a kÓzalkalmazottak jogállásáról szóló ]992. évi WXIII' ttrvénynek a szociáĺis, valamint a
gy ermekj óI ét i és gł erme kv édelmi ágaz atb an t or t é nő v égr ehaj t ás ár ó I s zól ó 2 5 7 / 2 0 0 0.
(X11.26.) Korm. rendelet szerint.
munkaviszony, melyre a munka torvénykonyvérőĺ szóló 2012. évi I' torvény ľendelkezéseit,
megbĺzási jogviszony, melyre a Polgóri torvénykonyvről szóló ]959' évi IV. torvény
rendelkezés eit kell alkaĺmazni.,,

Az a|apítő okirat az a|á.}bi 10. ponttal kiegészül:
,,A

k ö lt s égv

e t és

i

s ze

ľv fe l a d at e l l dt lts lÍt s zo l g d ló

ö n

k o r mdny

zati v agy

on

:

A kokségvetési szerv használatába adott ingatlanvagyon az onkormányzati torzsvagyon

rłź-

sze, koľlátozottan forgalomképes, azt nem jogosult elidegeníteni, illetve harmadik személynek azon a tuĺajdonosi jogglakorló előzetes jóváhag,,ása nélktłlbármiĺyen jellegii jogot átengedni.

A

kÓltségvetési szerv vagyonafeĺetti ľendelkezésről az onkormányzat vagyonrendelete ĺźsaz
é b v onatkozó j o gs zab ályok ľ ende lkezne k.

e gy

A kĺ)ĺtségvetésiszerv rendelkezés,ére bocsátott vagłontárgłat a feladatai ellátásához sziłkséges mértékben, tevékenységi körén bell;l egyéb módon hasznosíthatja. Tevékenységi karén
kívül eső hasznosításhoz az alapító hozzájárulása szülrséges. Immateriáĺis vagyon, tárgyi
eszkozök: a kal*égvetésiszerv vagyonleltórábanfelsoľolt,
ingó vagyontárgyak'

A

has ználatb a adott

v

agyontóľ gyak (ingatĺanok)

és a szervezet működését szolgóló

:

-

a Budapest VIII. kerüĺet ingatlan nyiĺvántartásában 35699 hľsz. alatt feĺvett ]802 m2
alapterüĺetĹí, 1082 Budapest, Nagytempĺom u. ]-3. szám alatt taĺ,ólható Bolcsőde telephelyként haszndlt 96 féľőhelĺyeĺ.

- a Budapest VIII. ker.ület ingatlan nyilvántartásóban 366]1 hrsz. alatt felvett ]]33 m2
alapteľületiÍ' ]085 Budapest, Horónszlql u. 2]. szám alatt található Baĺcsőde telephelyként
hasznáĺt 7 2 férőhellyel.
-

a Budapest VIII. kerüĺet ingatlan nyilvántaľtósában 35499/A/3 és A/2 hrsz. alatt felvett
]84 m' aĺapterületű, 1083 Budapest, Szigetvári utca ]. szám alatt található iľoda székheĺykénthasznált.
147+

-

^a

Budapest VIII. kerület ingatĺan nyilvántartósában 3837]/14/u2 hľsz. alattfelvett 307
tit 33' szám alatt

m2 alapterütetiÍ, ]087 Budapest, Szózados út ]., ]087 Budapest, Kerepesi
tal álható B alcs ő de telephelyként has znált 4 8 fér őhellyel.

- a Budapest VIII. kerüĺet ingatlan nyiĺvántartásában 34932 hľsz' alatt feĺvett 704,29 m2 +
477,8 m2 udvar alapterüĺetiÍ, 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. ]9. szám alatt talólhań Balcsőde telephelyként használt 60 férőhellyeĺ.

-

a Budapest VIII. kerüIet ingatlannyilvántaľtásában 35728/25A/E/36, 35728/]0 hľsz. alatt
felvett 4]8 m2 + ]08] m2 alapterületii, ]082 Budapest, Baross u. ]]9, szám alatt található
B alcs ő de telephelyként has znált 7 2 fer őheĺIyel.

-

a Budapest VIII' kerület ingatĺan nyilvóntartásában 35728/26/A/2]9, 35728/31 hrsz' alatt
felvett 655 m2 + 1087 m2 alapteľtłletíi,1082 Budapest, Baross u. ]03/a. szám alatt található Bolcsőde telephelyként hasznáĺt 72 férőhellyel.
- a Budapest VIII. keriilet ingatlannyilvántartásában 38837/6 hľsz. alattfelvett ]36 m2 +
]97 m2 + 2763 m2 udvar alapterüĺetíÍ,1087 Budapest, Kerepesi út 29/a szóm alatt talólható
helyis égc s oport e gy r észe konyha teĺephelykénthasznált.''

Az a|apítő okirat az a|ź.ňbi 1ĺ'. ponttal kiegészül:
,,

A költségvetési szerv képviselete

A koĺtségvetĺźsiszerv vezetője, valamint az áItala megbízott dolgozó.,,

Záradék

A

Józsefváľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ a|apítő okfuatát móđosítóokiratát

BuđapestFőváľos VIII. keľĺiletJózsefuaĺosi onkormányzat Képviselő-testülete
.' l
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(I.23 .) számu hatźro zatáv a| 20
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.

február
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hatáI|y aI

hagýa

Budapest, 2013.január. ...

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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2. szttmímelléklet

JóZSEFVÁnosI EGYESÍTETT Bolcsoonx
ALAPÍTO OKIRATA
(egységes szerkezet)

A Budapest Főváľos VIII. kerület lőzsefvárosi onkormányzat Képviselő-testülete aMagyarorszäg helyi önkormányzataiľól szóló 2IJII. évi CLXXXIX' törvény 4,2. š 7. pontjäban, az
áIlamhaztartásról szóló torvény végrehajtásźĺrő|sző|ó 368l20Ii' (XII.31.) Koľm. ľendelet, a
szakfeladatľendről és az áI|amháztartási szakágazati ľendről sző|ő 56lf011. (XII.31.) NGM
rendelet, a gyermekek védelméről és a gyámngyi igazgatásról szóló 1991 . évíXXXI. toľvény 104.$-a, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladataiľól és múködésük feltételeiről szóló |5/1998.
(IV. 30.) NM rendelet 35. $ és 40. $-a, valamint aszemélyes gondoskodást,nyújtó szociális
intézméĺyekszakmai feladatairől és működésük feltételeiről szóló Il2000. (I.7.) SzCsM
rendelet 5. $ (1) bekezdés b) pontja alapján az a|źtbbi okiľatot adja ki.

1. A költségvetési szerv
Neve: Józsefuárosi Egyesített Bolcsődék

Rövidített név: JEB
Székhelye: 1083 Budapest, Szigetvári utca I.
Telephelyei:
1082 Budapest, Nagýemplom u' 1-3.

96 ť&őhe|y

1087 Budapest, Százados út 1. (Keľepesi út 33.)

48 férőhely

1085 Budapest, Horánszky

72 féróhely

1082 Budapest, Baross u.103|a.

72 férőhe|y

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19.

60 féľőhely

087 Budapest, Kerepe si

29 I a.

(konyha)

A Kłiltségvetésiszeľv létrehozásáľól rende|kező dtintés:

AJőzsefvtrosi onkormányzatKépviselő-testülete

Az
3.

72 férőhe|y

1082 Budapest, Baross u. T17.

1

2.

u.21.

39211994.

(X. i 1 .) számíhatározata.

aIapitás éve: 1994.

A Kiiltségvetésiszerv által ellátott, j ogszabályban meghatáľo zott kőzfe|adataz

Magyarországhelyi onkormányzatairol sző|ő 2011. évi CL)C(XIX. toľvény 23. $ (5) bekezđés11. pontja, (6) bekezdése és a gyermekek védelméről és a gyámngyi igazgatásľól szóló
I99]. évi XXXI. törvény (Gyvt) 94. $ (3) bekezdés d) pontja a|apjáĺ személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti aIape|Iátásként kötelező önkormányzati fe|ađatotlát el, továbbá a
Gyvt. 42. $ (3) bekezdésében meghatáľozott szolgáltatásokat ĺjnkéntváI|alt feladatként biz-

tosítja.

4. A költségvetési szeľv alaptevékenysége:
AlaptevékenységénekáI|amháztartźsiszakágazatíszámaésmegnevezése:
8891
Gyermekek napközbeni ellátása
Szakfeladat szźlma
8891 01

_ bölcsőde
_ btjlcsőde

1082
1087
1085
1082
1082
1084

- bölcsőc1e
- bĺjlcsőde
_ bölcsőde
- bölcsőde

Szakfeladat me gnevezése
bölcsődei ellátás
Bp., Nagýemplom u. 1-3. férőheIyszám:96 fo
Bp., SzázađosutI. férohe|yszám: 48 fő
Bp., Horánszky ll, 21, férőhelyszám: 7?, fő
Bp., Baross u. I1,7.
féľőhelyszám:72 fő
Bp., Baľoss u'. 103la. férőhe|yszám:72 fő
Bp., Tolnai Lajos u. 19. feľőhelyszám: 60 fő

gyermekek egyéb napközbení e|Iźúása, játszócsopoľt,

889108

otthoni gyeľmek go nďozás
8891 09

gyermekek napközbeni e|Iátásához kapcsolódó egyéb
szoIgá|tatźtsok,időszakosgyeľmekfelügyelet, játszőház,
játékkölcsönzés

8901 14

é s c s al ádok
javítő
pľogramok, Biztos Kezdet gyerekéletminőségét
ház, játszőház

562917

munkahelyi étkeztetés
a|ka|mazottak étkeztetés e

873012

időskoruak átmeneti e|Iźiása,,

5.

a hźtr ány o s heIy zens gyeľmekek, fi atal ok

A KiiltségvetésiszelT illetékessége'műktidési kiiľe:

Budapest Főváľos VIII. kerület Iózsefvárosi onkormányzatkozígazgatási terĹiletén működő
költségvetési szerv.

6. A

Ktiltségvetésiszeľv alapítĺói jogokkal felruházott irányítő szeľvénekmegnevezése, székhelye:

Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvátosi onkormáĺyzatKépviselő-testülete
1082 Budapest, Baross u.63-67.

7.

A Kiĺltségvetésiszeľv gazdálkodási besorolása:

gazdáIkodźlsi jogköre alapjtln:
önállóan műkĺjdő kĺiltségvetésiszerv
önálló |étszćtm ésbérgazđáIkodó,teljes intézményi múkcidésiés szakmai tevékenységétköltségvetési keretén belül látja el,
. a költségvetési szerv vezetője gyakoľolja a költségvetése felett a kötelezettségvállalási és l,ltalványozási jogkort.
Az á|Larcháztartásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. törvény, az á||anhźlztartźsrő| szóló törvény
végrehajtás árő| sző|ó 36812011 . CXII. 3 1 .) kormányrendelet a|apján az iráĺyítő szew az áItaIa meghattĺrozott körbeĺ az önét||őan műkcjdő koltségvetésiszerv pénzugyi, gazdasági fe|adatainak ellátäsźľaa Iőzsefvźrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kcizpontot jelĺilte ki. (székhely: 1081 Budapest, Népszínház u.21., Gazdasági szeryezet telephely: 1089 Budapest, Kőris u.35.)

A költségvetési szerv besoľolása

-

t0

Y á|Ialkozási tevékenysége : nincs
8.

A ktiltségvetési szeľv vezetőjénekmegbuálsi ľendje:

Főváros VIII. kertilet Jőzsefuárosi onkorm áĺyzat
Képviselő-testülete nevezi ki, menti fel vagy megbízástÍ" visszavonja a koza|ka|mazottak
jogáIIásáről szóló 1992. évi xxXIII. t<ĺrvény, valamint akozalkalmazottakjogállásáľóI szőLő 1992' évi XXXII. töľvénynęk a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban töľténő végrehajtás árőI szőIő 257 lf000. (XlI.2ó.) Korm. ľendelet szeľint, az egyéb
munkáltatói jogokat a Képviselo-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország
helyi önkormźnyzatairól szóló 20II. évi CLXXXIX. torvény 67. $ g) pontja alĄán a Polgármesteľ gyakorolja.

A költségvetési szerv vezetőjét

9.

a Budapest

A költségvetésĺszeľv foglalkoztatottjaiľa vonatkozó foglalkoztatási jogviszony-

ok megielölése:

-

kozalkalmazottíjogviszony, melyľe I99f. évi XXKII. törvény, valamint a kozalka|mazotak jogá|Iasáről szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatbantöľténő végľehajtásźlrőIsző|ő 25712000.
(XII.26.) Koľm' rendelet szerint.
munkaviszony, melyre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tĺirvényľendel-

_

szóló 1959. évi IV. törvény

kezésęit,
megbízási jogviszony, melyre a Polgári törvénykönyvről
rendelkezéseit kel 1 alka|mazni.

10. A ktiltségvetési szerv feladatellátását szolgálĺíiinkormányzativagyon:

A költségvetési szerv haszntiattlba adott ingatlanÝagyorL

aZ ĺinkormanyzati törzsvagyon

ré-

sze, korlátozotlan forgalomképes, azt nem jogosult elidegeníteni, illetve haľmadik személynek azoĺ a tulajdonosi joggyakorló előzetes jóvahagyása nélkül bĺírmilyenjellegrĺ jogot átengedni.

A költségvętési szerv vagyona feletti rendelkezésrőI az önkormányzatvagyonrendelete
e

gyéb vonatkozó

jo

és az

gszab áIyok rendelk eznek.

A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott vagyontárgyat afęIadatai

e||étźĺsáhozszükséköľén
Tevékenységi
ges mértékben, tevékenységiköľén belül egyéb módon hasznosíthatja.
kívül eső hasznosításhoz az a|apítő hozzźĄáruIása szükséges. Immateriális vagyon, taľgyi
eszközĺjk: a költségvetési szerv vagyonleltáľában felsorolt, és aszervęzet működését szo|gá1ó ingó vagyontárgyak.
v agy ontár gyak ( ing atl anok)

-

a Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvántartásában 35699 hrsz. alatt felvett 1'802 mf
alapterületrí,IO82 Budapest, Nagýemplom u. I.3. szám alatttalá|ható Bolcsőde telephelyként hasznáIt 96 féľohellyel.

-

VIII. keľtilet ingatlan nyilvántartásában 36611hĺsz. alattfelvett 1733 mf a|apteľületű, 1085 Budapest, Hoľánszky u.2I. szám a|attta|á|ható Bölcsőde telephelyként haszná|t72 ferőhellyel.
a Budapest

il

-

a Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvántartásában 35499lN3 és Nf hĺsz' alatt felvett
147+L84 m" alapteľületű, 1083 Budapest, Szigetvári utca 1 . szám a\att taIá|ható iľoda székhelyként haszná|t.

VIII. keľiilet ingatlan nyilvántaľtásttban3837ll1,4lN2Í.tsz, alattfelvett 301 fił
alaptertiletú, 1087 Budapest, Százados út 1.' 1087 Budapest, Kerepesi tLt33. számaIatttalálható B o l c s ő de tel ephelyké ĺlt haszná|t 4 8 féľőhel lye l.

-

a Budapest

- a Budapest VIII. keľület ingatlan nyilvántartásában 34932 hľsz. alatt felvett 704,29 mf +
477,8 m2 udvaľ alapterülettĺ, 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19. szźmalatĹtalálható Bĺjlcsőde telephelyként használt 60 ferőhellyel'

-

a Budapest VIII. keľület ingatlan nyilvántaľttsálban 35728l25NEl36,35728lI0 hrsz. a|att
felvett 4I8 m2 + 1081 m2 alapterületű, 1082 Budapest, Baross u' 119. szźlm a|atttaláIhatő
B o l c s ő de tel ephelyké nt haszĺált 7 2 ťérőhelly eI.

-

a Budapest VIII. keľület ingatlan nyilvántartásábarl35728126lN2I9, 3572813I hĺsz. a|att
felvett 655 m2 + 1087 m2 a|apteriletri, 1082 Budapest, Baross u. I03la. sztlm alattta|źt|ható B ölcső de telephelyként haszn á|t 7 2 féľohellyel.

- a Budapest VIII. keľiilet ingatlan nyilvĺántartásában 3883]16|tĺsz, alatt felvett 136 m2 +
|97 m2 + 2763 m2 uďvar alapterületű,1087 Budapest, Kerepesi Íft29la szźlm a|atttalźllhatő
helyi

11.

sé gcs

oport e gy ľésze konyha telephelyként haszná'|t.

A ktiltségvetésiszeľv képviselete

A költségvetési szerv vezetője, valamint az áItalamegbizott

đo|goző.

Záradék

A Józsefuaľosi Egyesített Bcĺlcsődék alapítő okiľatát Budapest Fővaros VIII. kerület József-

vaľosi onkormányzat Képviselő-testülete
ruaľ 1 . hatá||yal hagýa jővá,

.....

,l20I3. (I.23.) számu határozatáva| 2OI3. feb.

Budapest, 2013. januźr.,..

Rimán Edina
jegyzó

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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