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ELŐTE RJ ESZ T ÉS
az Egyesített Szociá lis Intézmény alapító okira tá nak módosításá ról
T isztelt

Képviselő-testület!

Az Egyesített Szociális Intézmény (a továbbiakban: ESZI) igazgatója - az 1. melléklet szerinti
- levelében kezdeményezte az intézmény alapító okiratának (2. melléklet) módosítását.
Az alapító okirat módosítás egyik indoka, hogy az ESZI 1156 Bp„ Kontyfa u. 3. sz. alatti
telephel yén az átalakítási munkálatok befejeződ tek, így - a még hiányzó tárgyi és személyi
feltételek megteremtését követően - a demenciával é lő k napp a li ellátása - az idősek nappali
ellátásának részeként - 2017. január l-jétő l bevezethető. (Az új szolgáltatás bevezetésé rő l a
Képvi sel ő-tes tület 17120 14. (1.29 .) ök. számú határozatában döntött, majd 556/20 15. (XII.17.)
ök. szám ú határozatában a bevezetés kö ltsége inek a 2016. év i költségvetésbe történő
terveztetésről is döntött. A szolgáltatás a szociális igazgatásró l és szociális e llátásokról szóló
1993. évi Ill. törvény 65/F. § ( 1) bekezdés a) pontján alapu ló nappali ellátás. mely az
egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk el/átqsra
részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény
szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.)
Az új szolgáltatással összefüggésben az alapító okiratban fel kell tüntetnj a - a kormányzati
funkciók államháztartási szakfe ladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.
(XII. 29.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az 1. melléklet 10. pontja szerinti kormányzati funkciót (102032 Demens betegek nappali ellátása), és szükséges az ESZI
egyes tel eph elyei megnevezésének módosítása. Az „ Idősek Klubja" megnevezés helyébe az
„ Időseket Seg ítő Szolgálat" megnevezés kerü lne - szem léletformálás i o kokból -, a Kontyfa
utcai telephely pedig az „ I d őseket és Demenc iával É l őket Segítő Szolgálat'· megnevezést
kapná.
A demenci ával élő ellátottak helyben étkeztetése érdekében az alapító okirat 4.3. pontjában
módosítani szük séges a Kontyfa utcai telephelyre vonatkozó megjegyzést.
Az ESZI jelenleg ellátja a gyermekek véde lm érő l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 44. §-a szerinti ún . házi gyermekfelügyeletet. E szolgáltatás az Önkormányzat
önként válla lható feladata, mely iránt csekély igény mutatkozik. 20 16. évben még senki nem
vette igénybe az ellátást, míg 2015. évben összesen 1 család igényelte, hármas ikrek születése
miatt. Az erre elkülönített 2 álláshe ly az ESZI-né! jelen leg betöltetlen. Az Egyesített
Bö l csődék szo lgáltatása 20 15. évben kibőv ült az ún. időszakos gyermekfelügyelettel, mely
szo lgáltatás során a szü l ő elfoglaltsága idejére, néhány órára kérheti a gyermeke felügyeletét.
Az i dőszakosan gondozott ki sgyermek felvehető egy ene a célra létrehozott csoportba, vagy a
normál csoport üres férőhe l yeire. (Az i dőszakos gyermekfelügyelet a Fő út 33. illetve a
Kontyfa u. 6. sz. alatti bölcsődében biztosított.) Tekintettel arra, hogy a 75 férőhelyes
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idősell átás 12 férőhelyes demens ellátással történő bővítéséhez - a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük fe ltételeirő l szóló 1/2000. (l.
17.) SzCsM rendelet alapján - a m eg lévő 3 álláshelyet további 2 álláshell yel szükséges
kiegészíteni, támogatom az intézményvezető házi gyermekfelügyelet megszüntetése iránti
kezdeményezését, és ezzel összefüggésben a vonatkozó kormányzati funkció kód ( 104030
Gyermekek napközbeni ellátása) alapító okiratból történő törlését.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése szerint az alapító

okiratot és annak módosítását az alapító szerv adja ki.

Az ESZI módosító okiratának illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratának tervezetét az előterjesztés 3-4. mellékletei tartalmazzák.
Fentiek alapján javasolom, hogy a
fogadj a el a határozati javaslatokat.
Budapest, 20 16. október

Képviselő-testület
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Mellékletek:
1. az ESZI igazgatój ának levele,
2. az E SZI hatályos egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata,
3. az ESZI módosító okiratának tervezete,
4. az ESZI m ódosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának tervezete.
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Határozati javaslat:
A

Képviselő-testü let

úgy dönt, hogy

( 1) a .................... ./20 16. ikt. sz. e l őterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja
a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye alapító
okiratának módosítását.

(2) fe lkéri a polgármestert, hogy gondoskodj on a .... .. ... .. . ...... .. ./20 16. ikt. sz. e lőterj esztés
3. melléklete szerinti módosító okirat, valamint 4. melléklete szerinti módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadásáról, továbbá járjon el a Magyar
Államk incstárnál az alapító okirat-módosítás törzskönyvi nyilvántartásba vétele tárgyában.
H atáridő: 20 16. november 16. (a Magyar Á llam kincstárhoz történő benyújtásra)
Fel elős :

polgármester

A döntés alapjául szolgáló jogszabályhelvek:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 41. § (6) bek. , 42. §
7. pontja, 50. §-a,
az államháztartásról szóló 201l. évi CXCV törvény 8. § (1) bek. b) pont, 8/A. § (2)
bek„ 9. §a) pontja,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 3681201 1. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja, (4) bekezdése, 167/C. § (5) bekezdése,
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 6812013. (XII. 29.) NGM rendelet 12. §-a, 2. § (1) bekezdése, 1.
melléklete.

Az (1) határozat meghozata lához min ős ített a (2) határozat meghoza talához egyszerű
szavazattö bbség szükséges!
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BUDAPEST FŐVÁROS XV. KER. ÖNKORMÁNYZAT
EGYES ÍTET T SZOC IÁLIS I NTÉZMÉNYE
1 157 BUDAPEST, ÁRENDÁS KÖZ 4-6.
e-mai l: igazgato@eszixv. hu
Tel./fax: 306-3 184

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármes teri Hivatal
Népjóléti és Intézményfelügyeleti Fő osztály

'l

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Reiszné Naszádi Magdolna
Főosztá l yvezető

részére

Tárgy: ESZI Alapító Okirat módosítása
„

Tisztelt

Főosztá lyvezető

Asszony!
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Tájékoztatom, hogy a Bp„ XV. Kontyfa utcai telephely felújítási munkálatai lezárultak,
folyamatba n van a fe lújított épületrésznél a szükséges bútorzat, eszközök beszerzése, az új
munkatársak kivá lasztása.
A demenciával élők számára a nappa li ellátás elindítása indokolttá teszi az Egyesített Szociális
Intézmény Alapító Okiratának módosítását. Az Alapító Okirat módosítását követi az ESZI
Szakmai Programjának és annak mellékleteinek - egységenkénti vagy szakfeladatonkénti
szakmai programok, házirendek, SzMSz és melléklete, függelékei - akt11alizálása. Az új
szolgáltatás el indításához szükséges a telephely müködés i engedélyén ek módosítása is, mi vel
a jelen legi 75 férőhel y bővü ln e a 12 férőhelyes demens nappali részleggel. Alapító Okirat
módosítás:
Demens nappali ellátás tekintetében az alaptevékenység kormányzati funkció szerinti
megjelölése. A házi gyermekfelügyelet ESZI á ltali ellátásának megszüntetése miatt a
kormányzati funkciószám törlése.

l 104030

1

Gyermekek napközbeni ellátása

A házi gyermekfelügyelet során a gondozó a család otthonában nyújt segítséget a
gyerek.felügyele tben és a gyerekek körüli teendők ellátásában. 2015. év fo lyamán 3 fő ( l
család) igényelte ezt a szolgáltatást, hármas ikrek ellátásában kértek segítséget. 2016. évben
eddig m ég senki nem vette igénybe a házi gyermekfelügyeletet. A házi gyermekfelügyelet a
gyermekek véd elmérő l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapj án nem
kötelező feladat. („44. § (1) A házi gyermekfeliigyelet keretében a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy
más törvényes képviselő o((/ionában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali
in1ézményben nem biztoslthaló (pl. betegség mia(() és a sziilő a gyermek napközbeni ellátását nem vagy csak
részben tudja 111egoldani. ") Az esetlegesen fe lmerülő igényekre megoldást nyújthatnak az Egyesített
Bölcsődék

szak.mai programja által biztosított szolgáltatások.
A demenciával élők segítése szakma i fe lkészültséget és speciális ismereteket igényel. A
szem élyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és müködésük
feltételeirő l szó ló 1/2000.(I. 7 .) SzCsM rendelet előírását figyele mbe véve a demens idősek
nappa li ellátása működtetéséhez az Idősek Klubja szociál is gondozói létszámát - jelen leg 3
álláshely - 2 áll áshellyel szükséges növelni (1 fő geriátriai vagy gerontológiai szakápoló
szakképzettségű munkatárs, és l fő terápiás, mentálhigiénés munkatárs). A szükséges szakmai
létszám biztosítása megoldható ESZI-n belül, a Területi Gondozás álláshelyeinek
átszervezésével, a házi gyermekfclügyelcten l évő 2 üres álláshely felhasználásával.

A Bp„ XV . Kontyfa u. 3 . sz. a latti te lephe lyen a demeneiával él ő igénybe ve vő k számára
étkeztetés biztosítása.
T e lephelyek elnevezésé nek változása: az egységvezetövel egyeztetve javaslom, hogy
az „ ldösck Klubja" helyett I d őseke t Segítő Szolgá lat, ill etve az Id őse ket és
De menci áva l É l ő ket Segí tő Szolgálat elnevezés kerü ljön bevezetésre.
te lephely megnevezése

te lephely címe

Id ős eket Segítő Szo lgá la t,
Házi Gondozó Szolgá lat,
Szociális Konyha

1158 Bp., Kle belsberg K. u . 20/a

Időseket S egítő Szolgálat,
Szociál is Konyha
Időseket és Demenciáva l E lőket Seg ítő Szolgálat,
Nappa li Mel egedő és Utca i Gondozó Szolgálat

11 54 Bp., Arany J. u. 5 1.
1156 Bp„ Kontyfa u. 3.

Az új elnevezésnek szem lé letformá ló hatása lenne, mivel azt jeleznénk, hogy az adott te lephe ly
komplex módon foglalkozik az id őseket éri n tő kérdésekkel, összehangolva a külö nböző
szakemberek, szo lgáltatások tevékenységét. Ez a megközelítés az ápo lás, gondozás, az
elesettekke l való foglalkozás mellett a prevenci ót, a kapcsolatok ápolását, az idősekkel é l ő
családok támogatását is je lenti egyben.
Mivel a felújí tási munkálatok kisebb csúszássa l fejeződ tek be, a még szükséges előkészü l eti
tevékenységek zajlanak, a telephelyek működési engedélyeinek - férőhelyszám-növelés,
névváltozások - módosításá hoz szükséges alapdokumentumok átdo lgozása is folyamatban va n,
valamint az új szolgá ltatás nyúj tásához az ESZI-nek rendelkezn ie kell hatályos mű ködés i
engedé llyel, ezért javaslom az Alapító Okirat batMybalépését 20 t 7. januá r l -ben megj elölni.
T ovábbá, javaslom , hogy a 7/2005. (IV . 4.) ök. rendelete következő módosításakor a 11 . § (1 )
szövegrész a jelen legi gyakorlatnak m egfelelően kerülj ön pontosításra, miszerint az illetékes
bizottság minden é v március 31-ig az ES ZI el őző év i Szakmai Beszámolój át és az ESZI adott
évi Munkatervét és ütemezését hagyja j óvá. Az átfogó, több évre szóló Szakmai Program és
me llékletei (egységenkénti vagy szakfeladatonk énti szak.mai programok, házirendek, Sz MSz
és melléklete, függelékei) az id őközben szükségessé váló módosításoknak meg fel el ően évenkénti határi dő né lkül - kerülj ön jóváhagyásra az illetékes bizottság által. (Je lenlegi szövegrész:
„Az Egészségiigyi, Szociális és Es élyegyen lőség i Bizottság minden év március 3 l -ig
a) jóváhagyja az Önkormányzat által f enntartott személy es gondoskodást nyújtó szociális intézmény igazgatója
által készített szakmai programot, szervezeti és 1111iködési szabályzatot, házirendet és éves munkatervet,
b) értékeli az igazgató beszámolója alapj án a szakmai munka eredmé11y ességét,
e) ellenőrzi az Ö11kormá11yzat fenntartásában lé vő személy es gondoskodást ny új tó szo ciális intézmények
m1iködésének törvényességét. ")

Budapest, 20 16. október 12.
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Oki rat száma: 5/86 -36/20 16.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az á llamhá ztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8 /A . §-a alapján a Budapest Fővá ros
XV. k e rü leti Önkormányzat Egyesített Szociális Intézm énye a lap ító okiratát a következő k
szerint adom l<i:

1. A költségvetési szerv

megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetés i sze rv
1.1.1. megnevezése: Budapes t Főváros XV. kerü leti Önkormányzat Egyesített Szociális
Intéz ménye
1.1.2. rövidített neve: Egyes ített Szociális Intézmény (ESZI)

1.2.

A köl tségvetési szerv
1.2.1. székhelye : 11 57 Budapest, Árendás köz 4-6.

1.2.2. telephelye(il:
1

telephely megnevezése

telep he ly címe

Gondozó Ház

1157 Bp.,

Erdőkerülő

u. 34.

Házi Gondozó Szolgálat,

2

I d ősek

Klubja,

1158 Bp., Klebelsberg I<.

LI.

20/ A.

Szociális Konyha
I dőse k

3

4

Klubja,

1154 Bp., Arany J. LI. 51.

Szociális Ko nyha
I dősek

Klubja

Nappali

Melegedő

1156 Bp., Ko ntyfa u. 3.
és Utcai Gondozó Szo lgálat,

1158 Bp., Molnár V. u. 94-96.

5

Fej l esztő

6

„FIÓKA" Család - és Gyermekjóléti Központ

11 55 Bp., Kolozsvár u. 4 /b.

7

„FIÓ KA" Család- és Gye rmekjóléti Központ

1158 Bp., Pestújhelyi út 32.

Go ndozó Központ

Újpalotai Csa lád- és Gyermekjóléti Köz pont,
Munkanélküli Fi ata lok Tanácsadó Irodája (MUFTI),

8

Szociál is Ko ny ha,
I dősek

Klubja

115 7 Bp., Zsókavá r u. 24-26.

2. A kö ltségvetési szerv
alapításával és
2.1.

megszűné sével összefüggő

rendelkezések

A költségvetési szerv a lap ításá na k dátu ma: 1999. 01 . 01.

3. A költségvetési szerv irányítása, fe lügyelete
3.1.

A köl tségvetési szerv irányító sze rvének

3.1.1.

megnevezése : Budapest Főváros XV. kerület Rákos palota, Pestújh ely, Újpalota
Önkormányzatának Képviselő-testül e te .

3.1.2. székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u.1-3.
3.2.

A költségvetési szerv fenn tartóján ak
3.2.l.

megn evezése: Budapest Főváros XV. kerület Rákos palo ta, Pes túj h e ly, Újpalota
Önkormányzata .

3.2.2. székhelye: 1153 Budapes t, Bocskai u. 1-3.

4·. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.
„

A köl tségvetési sze rv közfeladata: s zociál is, gyermekjóléti szo lgáltatások és ellátások.

'
A l<Ö 1tsegvete$i

S'-'.c~rv

s za kágaza t száma
1

881000

,
·o tev é l<e;·11 segene 1<a' l1am h azta
f"
rtási szakagazati besorn lása:

szakágazat megnevezése
Idősek, fogyatékosok szociális e ll átása bentlakás nélkül

4.3.

A kö ltségvet ési szerv ala ptevékenysége : A szociálisan rászo ru ltak rés zére szem élyes
gondoskodás biztosítása, csalá dsegítés, gyermekjóléti szolgálta tás. A személyes
gondoskodás magába n foglalja a szociális alapszo lgáltatásokat és egyes szakosít ott
ellátásokat. Az alapszolgáltatások m egszervezésével a tele pül ési ö nkormányzat segítsége t
nyújt a szociális an rászorulók rés zére sajá t otthonukban és lakókörnyezetükben önáll ó
é letvitelük fennta rtásá ba n, valam int egészs égi állapotukbó l, mentális á ll a potukb ó l vagy
más okbó l származó problémáik m ego ldásában. (Jogala p : a szociá lis igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi Il l. törvény 56. § (1) bekez dése, 59. § (1) bekezdése,
64. §-a, 66. § (1) be kezd ése és 86. § (1) bekezdése; a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szó ló 1997. évi XXXI. törvény 39. § - 40/ A. §-ai.).
A 115 6 Bp., Kontyfa u. 3. sz. alatti idősek Klubja szolgáltatás hoz kapcsolód ó mel eg étkezés
(ebéd) a 115 7 Bp., Zsókavár u. 24-26. sz. a latti telephelyen vehető igénybe. Erre utal a
1157 Bp ., Zsókavár u. 24-26. sz. alatti t eleph elyen az I d ősek Klubja megnevezés, azza l,
hogy itt az I dősek Klubjához kapcsolódó egyéb szolgáltatás n em vehető igénybe.
A költségvetés i szerv szé khelyé n, a köl ts égvetési szerv ö nálló szervezeti egységeként
működik az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona.

4.4.

A költsé

et ési szerv ala tevéke n sé ének ko rm án za t i funkció sze rinti me 'elö iése :

kormán
1

101221

2

102025

i dősko rúa k

2

átme neti ellátása

3

102031

I dősek

4

104030

Gyermekek napközbe ni ellátása

104035

Gyermekétkeztetés
intézm ényében

6
7

104037

Intézményen kívüli gye rm ekétkeztetés

104042

Csa lád és gyermekjó lét i szol gá ltatás ok

8

104043

Csa lád és gyermek jóléti központ

9

107015

Hajléktalanok nappal i ellá tása

10

107016

Utca i szociális mu nka

11

107030

Szociáli s fogl a lkozta tás

12

107051

Szociál is étkeztetés

13

107052

Házi segítségnyújtás

4.5.

A költségvetési szerv ill etékessége, m űködés i te rüle te: Budapes t F őváros XV. kerület
közigazgatási területe. A Fejlesztő Gondozó Központ működés i köre országos a szociál is
igazga tás r ó l és a szociál is ellá tásokról szóló 1993. évi Ill. tö rvény 89. § (1) bekezdése alapján.

5

nappa li ellátása
b ölcsődében,

5 . A kö ltségvetési szerv szervezete és

fogya tékosok nappa li

működése

5.1.

A költségve tési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Buda pest
Főváros XV. ke rü let Rá kospalota, Pestújhely, Újpal ota Önkormányzatának l<épviselő
testülete a közalkal mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX II I. törvény alapjá n nyilvános
pá lyázat útján, határozott i dőre bízza meg. A mun ká ltat ói jogo kat egyebekben a
polgármester gyakoro lja. Az in tézmény vezetője „magasabb vezetői besoro lású "
közalkalmazott.

5.2 .

A költsé vetési szervnél alkalmazásban álló szemé l
fo la 1koz tatás i · o

1
2

iszo ny'----l--'--'-'--- -"-----"'----'--'"'----"---- - -- -- - --1
a kö zalkalmazottak jogá ll ásáró l szól ó 1992. évi XXXIII.
közalkal m azotti jogviszony
törvén
a Munka Törvén kön

munkaviszon

éről szóló

201 2. évi 1. t örvén

6. Záró rendelkezés
jelen alapító okiratot a törzs könyvi nyilvá ntartásba történ ő bejegyzés napjától kel l alkalmazni,
ezzel egyidejű l eg a költségvetési szerv 2015. áp r ilis 2. napjá n kelt, 5/86-15/2015. okiratszámú
alapító okiratát visszavo nom.
Kelt: Budapest, 201 6. ápri lis 25 .
Az á llamháztartásról szóló törvény végr ehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Ko rm. rende let
5. § (4) bekezdés e a lapján a Magyar Államkin cstár nevéb en igazolom, hogy je len a lapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfe le l az alapító oki ratnak a Buda pest
Főváros XV. ke rü leti Önkormányzat Egyesített Szociá li s Intézménye 2016. április 25. nap já n kel t
1
„ .••. :: ~ .. : . ~ ••• • .>,(:. .':.. ... ::-.:„.......... ...... .................. „ . ... .....
napját ól
alka lmazandó
5/86-35/2 016.
okiratszámú módosító oki ratta l végr ehajtott módosítása szerinti tarta lmának.
~

1

'

„

„ ,

Kelt: .. :„ .:„ :v··'··'· .: .'. ....: ... ... .'. .. ..::~ ...: ................. .
P.H.

„._ . • .\. "''

A. másolat az erndetivel egyező
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12.

Magya r· Államkincstár
Br.ufrtnPc:ti

~~ Poct M.arn1.,: lh ... .-„....... „.::„.c .

f

„.

1

#

. . ._

Magya r Államkincst á r

1

'·

2016 -O'i·· 2 9

,;
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„. „

„. „
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./20 16. ikt. sz.

előterjesztés

3. rnel léklete

Okirat száma: 5/86 -............ / 20 16.

Módosító okirat
A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye a
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának
Képviselő - testülete által 2016. április 29. napján kiadott, 5/86-36/2016. számú alapító
okiratot az államháztartásról szóló 2011. ev1 CXCV. törvény 8 / A. §-a alapján - a
Ké pviselő-testület „„„„.„„„ „„ „ .„„.„„„ „„„„„„ ök. számú határozatára figyelemmel - a
következők szerint módosítom:
1 . Az a lapító okirat 1.2. pontjába foglalt táblázat helyébe a

1

2

következő

táblázat lép :

telephely megnevezése
Go ndozó Ház
Házi Gondozó Szolgálat,

telephely címe
1157 Bp., Erdőkerül ő u. 34.

I dőseket Segítő

1158 Bp., Kl ebelsberg K. u. 20/A.

Szolgálat,

Szociá lis Konyha
Időseket Segítő

3

4

Szo lgá lat,
1154 Bp., Ara ny). u. 51.

Szociál is Konyha
I dőseket és Demenciával Élőket Segítő Szolgálat,

Nappali

Melegedő

1156 Bp., Kontyfa u. 3.

és Utcai Gondozó Szolgála t,
1158 Bp., Molnár V. u. 94-96.

5

Fej lesztő

6

„FIÓKA" Család- és Gyermekjóléti Központ

1155 Bp., Kolozsvár u. 4/b.

7

„FIÓKA" Család- és Gyermekjóléti Központ

1158 Bp., Pestújhelyi út 32.

Gondozó Központ

Újpalotai Család - és Gyermekjóléti Közpon t,
Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája (MUFTI),
8

Szociális Konyha,
Id őseket Segítő

1157 Bp., Zs ókavár u. 24-2 6.

Szolgálat

2. Az alapító okirat 4.3. pontjának második bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lé p:
A 1156 Bp., Ko ntyfa u. 3. sz. alatti Időse ket Segítő Szolgálat szolgáltatáshoz kapcsolódó
meleg étkezés (ebéd) - a de menciával élők kivételével - a 1157 Bp., Zsókavár u. 24-26. sz.
alatti telephelyen vehető igénybe. Erre utal a 1157 Bp., Zsókavár u. 24-26. sz. alatti
telephelyen az Id őseke t Segítő Szolgála t megnevezés, azzal, hogy itt az Idősek Segítő
Szolgálathoz ka pcsolódó egyéb szolgáltatás ne m vehető igénybe.
A költségvetési szerv székhelyén, a költségvetési szerv önálló sze rvezeti egységeként
mű kö di k az Érte lmi Fogyatékosok Napközi Otth ona.
3. Az alapító okirat 4.4. pontjába fogla lt táblázat 4. sor a helyébe a
lép:

következő

rendelkezés

4

l 102032

1

Demens betegek nappali ellátása

Jelen módosító okiratot 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Budapest, 2016 ... „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ .„ „ „ „ „ „ „

P.H.

Hajdu László
polgármester

2

.......... . .. . „ . „ .. . .... „ .

./2016. ikt. sz.

el őterjesztés

4. melléklete

Oki rat száma: 5/86-... „.. „„„./2016.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8 / A. §-a alapján a Budapest Főváros
XV. ke rületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratát a következők
sze rint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális
Intézménye
1.1.2. rövid ített neve: Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1157 Budapest, Árendás köz 4-6.
1.2.2. telephelye(i):

1

2

telephely megnevezése
Gondozó Ház
Házi Gondozó Szolgálat,

tel ephely címe
1157 Bp., Erdőkerü l ő u. 34.

Időseket Segítő

1158 Bp., Klebelsberg K. u. 20/A.

Szolgálat,

Szociális Konyha
Időseket Segítő

3

4

Szolgálat,

1154 Bp., Arany J. u. 51.

Szociális Konyha
Időseket és Demenciával É l őket Segítő Szolgálat,

Nappali

Melegedő

1156 Bp., Kontyfa u. 3.

és Utcai Gondozó Szolgálat,
1158 Bp., Molnár V. u. 94-96.

Gondozó Központ

5

Fej l esztő

6

„FIÓKA" Család- és Gyermekjóléti Központ

1155 Bp., Kolozsvár u. 4/b.

7

„FIÓKA" Család- és Gyermekjóléti Központ

1158 Bp., Pestújhelyi út 32.

Újpa lotai Család- és Gyermekjóléti Központ,
Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája (MUFTI),
8

1157 Bp., Zsókavár u. 24-26.

Szociális Konyha,
Időseket Segítő

Szolgálat

1

. •.. „ .... „ . „

„ .. ... ..•.. . .

./2016. ikt. sz.

el őterjes ztés

4. melléklete

2. A költségvetési szerv
alapításával és
2.1.

megszűnésével összefüggő

rendelkezések

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1999. 01. 01.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
megnevezése: Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzatának Képviselő-testü lete.

3.1.l.

3.1.2. székhelye: 1153 Budapest, Bocska i u. 1-3.
3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1.

megnevezése: Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzata.

3.2.2. székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

4 . A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata : szociális, gyermekjóléti szolgálta tások és ellátások.

4 ..
2

'
A k 0··1tsegvetes1
'
' . sza kagazat1
'
szerv f"oteve'ken 1 segene k a' ll am h'azta r tasi
esoro ] asa:

szakágazat száma

1

881000

szakágazat megnevezése
Idősek, fogyatékosok szociál is ellátása bentlakás nélkül

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A szociálisa n rászorultak részére személyes
gondoskodás biztos ítása, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás. A személyes
gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és egyes szakosított
ellátásokat. Az alapszolgáltatások megszervezésével a telepü lési önkormányzat segítséget
nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetü kben önálló
életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy
más okból szá rmazó problémáik megoldásában. (Joga lap: a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 56. § (1) bekezdése, 59. § (1) bekezdése,
64. §-a, 66. § (1) bekezdése és 86. § (1) bekezdése; a gyermekek védelmérő l és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. § - 40/ A. §-ai.).
A 1156 Bp„ Kontyfa u. 3. sz. alatti Időse ket Segítő Szo lgálat szolgáltatáshoz kapcsolódó
meleg étkezés (ebéd) - a demenciával élők kivételével - a 1157 Bp., Zsókavár u. 24-26. sz.
alatti telephelyen vehető igénybe. Erre utal a 1157 Bp., Zsókavá r u. 24-26. sz. alatti
teleph elyen az Id őseket Segítő Szolgálat megnevezés, azzal, hogy itt az Idősek Segítő
Szolgálat hoz kapcsolódó egyéb szolgáltatás nem vehető igénybe.
A kö ltségvetési szerv székhelyén, a költségvetési szerv öná lló szervezeti egységeként
működik az Értelm i Fogyatékosok Napközi Otthona.

4.4.

A költsé

etési szerv ala tevéken sé ének kormán zati funkció szerinti me ·elölése:

kormán zati funkci ószám

1

101221

2

102025

ali ellátása
Id ő s korúak

2

átmeneti ellátása

.... „

„

...... .. „

. . . . . . . .. ..

./2016. ikt. sz. el őterjesztés 4. melléklete

3

102031

Id ősek

4

102 032

Demens betegek nappa li e llátása

s

104035

Gye rmekétkeztetés
intézményében

6

104037

Intézményen kívüli l!Vermekétkeztetés

7

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

8

104043

Csa lád és gyermekjólé ti központ

9

107015

Hajléktalano k nappa li ellá tása

10

107016

Utcai szociális munka

11

107030

Szociál is foglalkoztatás

12

107051

Szociális étkeztetés

13

107052

Házi segítségnyúj tás

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, m(íködési területe: Budapest Főváros XV. kerül et
közigazgatási területe. A Fejlesztő Gondozó Közpo nt működési köre országos a szociá lis
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 89. § (1) bekezdése alapján.

na ppa li ellátása
bölcsődében,

5. A költségvetési szerv szervezete és

fogyatékosok nappali

működése

5.1.

A költségvetési szerv vezetőj é nek megbízási rendje: Az intézmé ny vezetőjét a Bu dapest
Főváros XV. kerület Rákospa lota, Pestújhely, Újpa lota Önkormányzatának Képviselő
testülete a közalkalmazottak jogállásáró l szóló 1992. évi XXX III. törvé ny a lapjá n nyilvános
pályázat útján, határozott i dő re bízza meg. A munkáltatói jogokat egyebekben a
polgármes ter gyakorolja. Az intézmény vezetője „magasabb vezetői besorolású"
köza lkalmazott.

5.2.

A költsé vetési szervnél alka lmazásban álló személ
fo la lkoztatási ·o

1
2

iszon

közalkalmazotti jogviszony

a közalka lmazottak jogállásáról szó ló 1992. évi XXXIII.
törvén

munkaviszon

6. Záró rendelkezés
jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyi dejűleg a költségvetési szerv 20 15. ápril is 2. napján kelt, 5/86-15/2015. okiratszámú
alapító okiratát viss zavonom.
Kelt: Budapest, 2016 ............................................ .
Az á llam háztartásról szóló tö rvény végrehajtásár ól szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm . rendelet
5. § ( 4) bekezdés e alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen a lapító okirat
m ódosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Budapest
Főváros XV. kerü leti Önkormányzat Egyesített Szociá lis Intézménye 2016 ................... ................. .
napján kelt ... ...... ...... ...... ............ ... ................ napjátó l a lkalmazandó ........................... ........... .
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módos ítása s zerinti tartalmának.
Kelt: ...... ... „

...... „

. . .. . „ . .. . ... .... . . • . „ .... . ...... „ .. „ ......... .

P.H.
Magya r Államkin cstár

3

