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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
tulajdonában álló, a Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ (a
továbbiakban: Budavár SZGYSZK) Alapító Okiratának módosítása szükségessé vált. Az Alapító
Okirat módosításának célja, hogy abban az intézmény által ténylegesen végzett alaptevékenységek
szerepeljenek.
Jelenleg az alaptevékenységek közül hiányik a 082044 funkciószámmal rendelkező Könyvtári
szolgáltatás, továbbá a 101143 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása helyett tévesen a 101141
Pszichiátriai betegek nappali ellátásának tevékenysége szerepel az okiratban.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 7. § a) pontja szerint
alaptevékenység a költségvetési szerv azon tevékenysége, amelyet a létrehozásáról rendelkező
jogszabályban, alapító okiratában a szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint a szakmai
alapfeladatai ellátását elősegítő más, nem haszonszerzés céljából végez.
A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019.
(XII. 7.) PM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv közfeladatait, szakmai
alaptevékenységeit a rendelet 1. mellékletében foglalt kormányzati funkciókba - funkciószámmal és
- megnevezéssel - be kell sorolni, és az alapító okiratában - a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel - fel kell tüntetni.
Az Alapító Okirat módosítása, illetve azon belül a kormányzati funkciók módosítása, illetve
kiegészítése a Budavár SZGYSZK-val egyeztetve történt meg.
Az Alapító Okirat módosítását követően szükséges a Budavár SZGYSZK Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása is, amelyet a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati
rendeletének 2. 11 pontja alapján a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hagy jóvá.

logszabályi háttér:
—

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

—

A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
15/2019. (XII. 7.) PM rendelet

Kérem a Tisztelt Képviselő—testületet a határozati javaslat megtárgyalására és
elfogadására.

2. Döntési javaslat
Budapest

I.

Kerület
Budavári
Önkormányzat
Képviselő-testülete
.../2020. (VI. 25.) önkormányzati határozata a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosításától és annak
egységes szerkezetbe foglalt elfogadásáról
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ Alapító Okiratát az előterjesztés 1. melléklete szerinti
tartalommal módosítja és a 2. melléklete szerinti tartalommal egységes
szerkezetben elfogadja.
2. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az alapító okirat Magyar
Államkincstárhoz történő továbbítása érdekében.

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI

1. melléklet: Módosító Okirat
2. melléklet: Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat

Okirat száma: 677457-1/2020

1. melléklet

Módosító okirat
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által 2016. február 18. napján
kiadott, 1241/2015.XI.19./m. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján, - a ................. határozatra figyelemmel - a következők
szerint módosítom:

1.

Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe, a tényleges tevékenységhez igazodva az alábbi
rendelkezés lép:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

101143

Pszichiátriai betegek közösségi ellátása

2

102031

Idősek nappali ellátása

3

102032

Demens betegek nappali ellátása

4

104042

Család és Gyermekjóléti szolgáltatások

5

104043

Család és gyermekjóléti Központ

6

107051

Szociális étkeztetés

7

107052

Házi segítségnyújtás

8

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

9

082044

Könyvtári szolgáltatás

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, „időbélyegző szerint”

P.H.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Okirat száma: 677457-2/2020

2. melléklet

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ alapító okiratát
a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Budapest I. kerület
Gyermekjóléti Szolgáltatás Központ

Budavári

Önkormányzat

Szociális

1.1.2. rövidített neve: Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1012 Budapest, Attila út 89.
1.2.2. telephelye(i):___________________
telephely megnevezése

telephely címe

1.

Gondozási Központ

1013 Budapest, Attila út 8.

2.

I. sz. Idősek Klubja

1015 Budapest, Hattyú utca 16.

3.

II. sz. Idősek Klubja

1013 Budapest, Roham utca 7.

4.

III. sz. Idősek Klubja

1011 Budapest, Fő utca 31.

5.

Szolgáltatási Központ Könyvtár

1014 Budapest, Országház utca 13.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. július 1.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2.2.2. székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

és

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1.

megnevezése: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

3.2.2. székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. továbbá
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és feltételeiről
szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján

4.2.
1

-

időskorúak szociális alapszolgáltatását és idősek klubja nappali ellátását;

-

életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok illetve személyek szociális
és mentálhigiénés ellátását biztosítja,

-

a közösségi ellátások közül a pszichiátriai betegek közösségi alapellátását, valamint

-

gyermekjóléti alapszolgáltatást nyújt; család-és gyermekjóléti központot működtet.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

881000

Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv gondoskodik a 4.1. pontban
meghatározott közfeladatainak jogszabályokban meghatározott követelményeknek
megfelelő ellátásáról. Család-és gyermekjóléti központot működtet.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

101143

Pszichiátriai betegek közösségi ellátása

2

102031

Idősek nappali ellátása

3

102032

Demens betegek nappali ellátása

4

104042

Család és Gyermekjóléti szolgáltatások

5

104043

Család és gyermekjóléti Központ

6

107051

Szociális étkeztetés

7

107052

Házi segítségnyújtás

8

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

9

082044

Könyvtári szolgáltatás

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg nyilvános
pályázat útján határozott időre. A költségvetési szerv vezetője felett az egyéb munkáltatói
jogokat (2011. CXXXXIX. tv.19. § alapján) a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete gyakorolja.
5.2.

1

2

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv.

egyéb foglalkoztatásra
irányuló
jogviszony

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

(megbízási jogviszony)

