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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A közfeladatok ellátása költségvetési szervek alapításával és működtetésével vagy az azok
ellátásához szükséges pénzügyi fedezet e törvényben meghatározott eszközökkel, részben
vagy egészben történő biztosításával valósul meg. Közfeladat a jogszabályban meghatározott
állami vagy önkormányzati feladat. A költségvetési szerv jogszabályban vagy alapító okiratban
meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy. A költségvetési szerv tevékenysége
lehet

a) alaptevékenység, amely a létrehozásáról rendelkező jogszabályban, alapító okiratában a
szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint a szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő
más, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység,
b) vállalkozási tevékenység, amely haszonszerzés céljából, államháztartáson kívüli forrásból,
nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység.

Költségvetési szerv akkor alapítható, ha a közfeladat alaptevékenységként való ellátása ekként
biztosítható, a működéséhez szükséges feltételek adottak, az ellátandó feladat hatékonyan
teljesíthető és a költségvetési szerv működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre
áll. Költségvetési szerv alapítására jogosult többek között helyi önkormányzati költségvetési
szerv esetén a helyi önkormányzat. A költségvetési szerv alapítása jogszabály vagy alapító
okirat útján történik. Jogszabályban csak az Országgyűlés vagy a Kormány alapíthat
költségvetési szervet, a költségvetési szerv alapítására minden más esetben alapító okirat
kibocsátásával kerül sor. Az alapító okiratot és annak módosítását főszabály szerint az alapító
szerv adja ki. Az alapító okiratok és azok módosítása tekintetében a Magyar Államkincstár által
rendszeresített formanyomtatvány alkalmazandó.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 8/A. § (2) bekezdése
szerint az alapító okiratot és annak módosítását az alapító szerv - az Országgyűlés vagy a
Kormány által alapított költségvetési szerv alapító okiratát és annak módosítását az irányító
szerv, minisztérium, a Miniszterelnöki Kormányiroda és a kormányzati főhivatal alapító okiratát
és

annak

módosítását

formanyomtatvány

a

miniszterelnök

alkalmazásával.

Az

-

adja

alapító

ki

a

okirat

kincstár

által

rendszeresített

kiadására jogosult

személy

e

tevékenységében nem helyettesíthető.
Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alapító okirat tartalmazza a költségvetési
szerv
a) megnevezését magyar nyelven,
b) székhelyét, telephelyeit,
c) alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölését, ha az alapításról jogszabály
rendelkezett,
d) irányító szervének vagy felügyeleti szervének megnevezését, székhelyét,
e) illetékességét, működési területét,
f) közfeladatát, alaptevékenységét, ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését és
főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását,
g) vezetőjének megbízási rendjét, és
h) alkalmazásában álló személyek jogviszonyának megjelölését.

A Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésének megfelelően az alapító okirat módosítása esetén el kell
készíteni és a módosító okirathoz csatolni kell az alapító okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt változatát is. Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
változatát nem kell hitelesíteni, arra vonatkozóan a Kincstár igazolja, hogy az alapító okirat
egységes szerkezetbe foglalt változata megfelel az alapító okirat módosítások szerinti
tartalmának.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat és a
gyermekjóléti

alapellátásokat

a

Budavári

Önkormányzat

Szociális

és

Gyermekjóléti

Szolgáltatási Központ (a továbbiakban: Budavári SZGYSZK) útján biztosítja. A Budavári
SZGYSZK rendelkezik alapító okirattal, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testülete a 2020. június 25-i ülésén jóváhagyta az intézmény, költségvetési szerv alapító
okiratának módosítását és az egységes szerkezetű 677457-2/2020. számú alapító okiratát,
amely a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába 2020. december 22-én került
bejegyzésre.

A Budavári SZGYSZK alapító okiratának módosítása vált szükségessé. Az alapító okirat
módosításának

célja,

hogy

abban

az

intézmény

által

ténylegesen

végzett,

ellátott

alaptevékenységek szerepeljenek. Jelenleg az alaptevékenységek között szereplő 082044
funkciószámmal rendelkező Könyvtári szolgáltatás, mint szolgáltatás szerepel az okiratban.
Mivel a könyvtári szolgáltatás kikerül az intézmény tevékenységi köréből, így szükséges az
alapító okiratban is átvezetni a változásokat. A változtatás két pontot érint, „A költségvetési
szerv megnevezése, székhelye, telephelye" rész 1.2.2. „ A Költségvetési szerv telephelyei" utolsó
sorának törlése, valamint a 4. rész „A költségvetési szerv tevékenysége 4.4. pontjából a
költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése pontból a
könyvtári szolgáltatás törlése.

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 módosításával egyidejűleg szükséges a Budavári 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.

A Magyar Államkincstár által közzétett alapító okirat minta kötelező tartalmi elemeinek
megfelelően a Budavári SZGYSZK alapító okiratának hatályos szövegét a határozati javaslat
2. számú melléklete, valamint a módosító okiratot az 1. számú melléklete tartalmazza.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, az Mötv. 42. § 7. pontja és 50 §-a alapján
a képviselő-testület minősített többséggel szavaz.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat,
valamint annak mellékleteit képező módosító és egységes szerkezetű alapító okiratok
elfogadására.

2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (....) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
alapító okiratának módosításáról

1.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ alapító okiratát jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal módosítja és
jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal egységes szerkezetben elfogadja.

Határidő: 2021. december 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: szociális és intézménytámogatási iroda

Budapest, 2021. november

1.

melléklet

Okirat száma: 677457/2021/1

Módosító okirat

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központnak a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete által a
2020. június 25. napján kiadott, 677457/2020/2 okirat számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján, - a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2021. (XI.25.) számú határozatára
figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1.

Az Alapító Okirat 1.2.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

I.2.2.

telephelye(i):______________________ >_________________________

telephely megnevezése

telephely címe

1

Gondozási Központ

1013 Budapest, Attila út 8.

2

1. 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.

2. Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4.4. „A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

101143

Pszichiátriai betegek közösségi ellátása

102031

Idősek nappali ellátása

102032

Demens betegek nappali ellátása

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

104043

Család és gyermekjóléti központ

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052

Házi segítségnyújtás

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

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

Kelt: Budapest, „időbélyegző szerint"

P.H.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

2. melléklet

Okirat száma: 677457/2021/2

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 Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ
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

1. 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.

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.

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
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 Ili. 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
-

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.

-

4. 2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

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

101143

Pszichiátriai betegek közösségi ellátása

102031

Idősek nappali ellátása

102032

Demens betegek nappali ellátása

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

104043

Család és gyermekjóléti központ

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052

Házi segítségnyújtás

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

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 határozott
időtartamra, legfeljebb öt évre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
szerint, nyilvános pályázat útján. A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. A költségvetési szerv vezetője felett az egyéb
munkáltatói jogokat (2011. CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés g) pont) a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat polgármestere gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv.

egyéb foglalkoztatásra
irányuló
jogviszony

A Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. tv.

(megbízási jogviszony)

