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Készült: A 2016. január 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre 
Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens 

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat által fenntartott intézmények 
alapító okiratának módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által 
fenntartott intézmények alapító okiratainak módosítása vált szükségessé. 

A 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosította a kormányzati funkciók, államháztartási 
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM 
rendeletet. 

Államháztartási szakágazati besorolása változott a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti 
Központnak, Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálatának, 
valamint a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsődének. 

Az alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölésében is történtek változások. 
A Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ esetében külön van megnevezve a Család és 
gyermekjóléti szolgáltatások és a Család és gyermekjóléti központ kormányzati funkció. 
Ezt a változást a 2016. január 1-től hatályba lépő 1993. évi III. szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló (Szt.), valamint a 1997. évi XXXI. gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben (Gyvt.) leírt módosítások teszik szükségessé. 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat alapító okiratában 
szereplő kormányzati funkció elnevezése és száma módosult, valamint a Pszichiátriai betegek 
nappali ellátására vonatkozó kormányzati funkció kikerült az alapító okiratból, mivel ezt a 
feladatot a Cogito Alapítvány látja el a kerületben feladatátadás keretében. 

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde kormányzati funkciói egyel bővültek 104031 
Gyermekek bölcsődei ellátása néven. 

Tehát mindhárom intézmény esetében változtak / bővültek azon kormányzati funkció kódok, 
amelyeket az intézménynek használnia kell. Ez azért is fontos lehet, mert az állami 
támogatások elszámolásakor az Önkormányzatnak bizonyítania kell, hogy a támogatásokat a 
megfelelő feladat ellátására fordítja. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban. Áht.) 8/A. § (2) 
bekezdés és 11. § (7) bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében 2015. január 1-
jétől az alapító, módosító és megszüntető okiratokat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: 
Kincstár) honlapján közzétett formanyomtatványok kell elkészíteni. Ez a jogszabályi előírás 
az alapító szervekre és a Kincstárra egyaránt azt a kötelezettséget rója, hogy csak ezen okirat 
minták szerint elkészített okiratok lesznek befogadhatóak a törzskönyvi nyilvántartásba. A 
honlapra feltöltött formanyomtatvány 2015. októbertől változott néhány pontban. Ezeknek is 
megfeleltettük a három intézmény alapító okiratát. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg 
döntését! 



Határozati javaslat L: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát az 
előterjesztés 1. melléklete szerinti módosító okiratnak megfelelően 
módosítja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat alapján 
készített módosító okirat, és az az alapján készített egységes 
szerkezetű alapító okirat aláírására, és MÁK -hoz való 
megküldésére. 

Határidő: 2016.február 1. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(Elfogadása minősített többséget igényel az SZMSZ 18. § (2) 
bekezdés e) pontja értelmében) 

Határozati javaslat II.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi 
Szociális Szolgálat alapító okiratát az előterjesztés 2. melléklete 
szerinti módosító okiratnak megfelelően módosítja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat alapján 
készített módosító okirat, és az az alapján készített egységes 
szerkezetű alapító okirat aláírására, és MÁK -hoz való 
megküldésére. 

Határidő: 2016. február 1 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(Elfogadása minősített többséget igényel az SZMSZ 18. § (2) 
bekezdés e) pontja értelmében) 

Határozati javaslat III.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde alapító okiratát az 
előterjesztés 3. melléklete szerinti módosító okiratnak megfelelően 
módosítja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat alapján 
készített módosító okirat, és az az alapján készített egységes 
szerkezetű alapító okirat aláírására, és MÁK -hoz való 
megküldésére. 

Határidő: 2016. február 1. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(Elfogadása minősített többséget igényel az SZMSZ 18. § (2) 
bekezdés e) pontja értelmében) 

Budapest, 2016. január 11. 

)r. Csomor Ervin 
alpolgármester 



AncsinXászló 
jegyző 

Tárgyalásra kijelölt Bizottság: 

A I., II. és III. határozati javaslat tekintetében: Egészségügyi és Szociális Bizottság 

Melléklet: 
1. Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ módosító okirata 
2. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat 

módosító okirata 
3. XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde módosító okirata 
4. Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ kéthasábos alapító okirat 
5. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat 

kéthasábos alapító okirat 
6. XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde kéthasábos alapító okirat 



l.sz. melléklet 

Okirat száma: M /2016 

Módosító okirat 

A Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ 2015. szeptember 16. napján kiadott 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a - a 
/2016. (1.27.) Kt. határozatra figyelemmel - következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 4. pontja - mely a módosított okiratban a 4.2. pont alatt szerepel -
helyébe a következő rendelkezés lép: 

szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

2. Az alapító okirat 4. pontja - mely a módosított okiratban a 4.3.1. és 4.3.2. pont alatt 
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
4.3.1. „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
39. § (1) bekezdése alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő 
speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és 
eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban 
történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a 
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését. A 40. § (2) bekezdése alapján: A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a 
gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal 
- szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében a 39. § -ban 
és az Szt. 64. § (4) bekezdésében foglaltakon túl, folyamatosan figyelemmel kíséri a 
településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. Meghallgatja a gyermek 
panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést. Szervezi a -
legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot, illetve 
működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat. Segíti a nevelési-oktatási 
intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását. Felkérésre környezettanulmányt 
készít, kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, biztosítja a 
gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, részt vesz a külön 
jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában. Nyilvántartást 
vezet a helyettes szülői férőhelyekről. „ 

4.3.2. „A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. § (1] 
bekezdése alapján a családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb 
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez 
vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség 
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A szociális munka eszköztárának, módszereinek 
használatával elősegíti az egyének, családok, közösségek jobb, magasabb szintű 
életkörülményeinek kialakulását. A 64. § (4) bekezdése alapján a családsegítés keretében 
biztosítani kell a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi 



nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális 
szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését. A szociális segítőmunkát, így a családban 
jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának 
elősegítését, közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos 
készségfejlesztést. A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és 
lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a 
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb 
szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását. A 
kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat." 

3. Az alapító okirat 4. pontja - mely a módosított okiratban a 4.3. pont alatt szerepel -
helyébe a következő rendelkezés lép: 

kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

2 104043 Család és gyermekjóléti központ 

4. Az alapító okirat záró rendelkezése - mely a módosított okiratban a 6. pont alatt 
szerepel -
„Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2015. április 22. napján kelt, A15/2015 okiratszámú alapító okiratot visszavonom." 
helyébe a 
„Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2015. szeptember 16. napján kelt, A17/2015 okiratszámú alapító okiratot visszavonom." 
szöveg lép. 

Jelen módosító okiratot a 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2016 

P.H. 

Kovács Péter 
polgármester 



2. sz. melléklet 

Okirat száma: M /2016 

Módosító okirat 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat 2015. április 
22. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8/A. §-a alapján a - a /2016. (1.27.) Kt. határozatra figyelemmel - következők 
szerint módosítom: 

l.Az alapító okirat 1. pontja - mely a módosított okiratban az 1.2.2. pont alatt szerep -
helyébe a következő rendelkezés lép: 

telephely megnevezése telephely címe 

1 „Derűs Alkony" Gondozási Csoport és 
Idősek Klubja 

1162 Budapest, János utca 49. 

2 „Segítőkéz" Gondozási Csoport és Idősek 
Klubja 

1164 Budapest, Vidámvásár utca 7. 

3 
„Borostyán" Idősek Klubja 
Értelmi fogyatékos személyek nappali 
ellátása 

1161 Budapest, Érsekújvár utca 7-13. 

2. Az alapító okirat 3. pontja - mely a módosított okiratban a 3.1. pont alatt szerepel - A 
költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének helyébe A költségvetési szerv 
irányító szervének szöveg lép. 

3. Az alapító okirat 4. pontja - mely a módosított okiratban a 4.2. pont alatt szerepel -
helyébe a következő rendelkezés lép: 

szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 881011 Idősek nappali ellátása 

4. Az alapító okirat 4. pontja - mely a módosított okiratban a 4.3.1. pont alatt szerepel -
helyébe a következő rendelkezés lép: 

Személyes gondoskodás keretében szociális alapszolgáltatási feladatok végzése: szociális 
étkezés, idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
értelmi fogyatékosok valamint pszichiátriai betegek nappali ellátása. 

Szolgáltatásaival segítséget nyújt szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és 
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból 
adódó problémáik megoldásában. 

Az ellátási területen jelentkező igények felmérése, a gondozás megszervezése, más 
szolgáltatási formákhoz történő hozzáférés segítése. 



Szolgáltatási hely ellátott tevékenység 

1 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Területi Szociális Szolgálat „Reménysugár" 
Gondozási Csoport és Idősek Klubja 
1165 Budapest, Veres Péter út 109. - székhely 

idősek klubja: 50 férőhelyen 
étkeztetés 
házi segítségnyújtás 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

2 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Területi Szociális Szolgálat „Derűs Alkony" 
Gondozási Csoport és Idősek Klubja 
1162 Budapest, János utca 49. - telephely 

idősek klubja: 80 férőhelyen 
étkeztetés 
házi segítségnyújtás 

3 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Területi Szociális Szolgálat „Segítőkéz" Gondozási 
Csoport és Idősek Klubja 
1164 Budapest, Vidámvásár utca 7. - telephely 

idősek klubja: 40 férőhelyen 
étkeztetés 
házi segítségnyújtás 

4 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Területi Szociális Szolgálat „Borostyán" Idősek 
Klubja és Értelmi Fogyatékos Személyek Nappali 
Ellátása 
1161 Budapest, Érsekújvár utca 7-13. - telephely 

idősek klubja: 30 férőhelyen 
fogyatékos személyek nappali 
ellátása: 32 férőhelyen 
étkeztetés 

5. Az alapító okirat 4. pontja - mely a módosított okiratban a 4.4. pont alatt szerepel -
helyébe a következő rendelkezés lép: 

kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

2 102031 Idősek nappali ellátása 

3 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

4 107051 Szociális étkezés 

5 107052 Házi segítségnyújtás 

6 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

6. Az alapító okirat 5. pontjának 5.3. alpontja törlésre kerül. 

7. Az alapító okirat záró rendelkezése - mely a módosított okiratban a 6. pont alatt 
szerepel -
„Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. június 18. napján kelt alapító okiratot 
visszavonom." 
helyébe a 
„Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2015. április 22. napján kelt, A14/2015 okiratszámú alapító okiratot visszavonom." 
szöveg lép. 

Jelen módosító okiratot a 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2016 P.H. 
Kovács Péter 
polgármester 



3. sz mellélet 

Okirat száma: M /2016 

Módosító okirat 

A XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 2015. április 22. napján kiadott alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a - a 
/2016. (1.27.) Kt. határozatra figyelemmel - következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 3. pontja - mely a módosított okiratban a 3.1. pont alatt szerepel - A 
költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének helyébe a költségvetési szerv 
irányító szervének szöveg lép. 

2. Az alapító okirat 4. pontja - mely a módosított okiratban a 4.1. pont alatt szerepel -
Bölcsőde az „ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról „ szóló 1997. évi XXXI. törvény 
szerinti gyermekvédelmi alapellátás keretében helyébe a „A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról „ szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdése szerint: A bölcsőde a családban 
nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító 
intézmény szöveg lép. 

3. Az alapító okirat 4. pontja - mely a módosított okiratban a 4.2. pont alatt szerepel -
helyébe a következő rendelkezés lép: 

szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 889101 Bölcsődei ellátás 

4. Az alapító okirat 4. p 
alatt szerepel - a követ 

ontjába foglalt táblázat- mely a módosított okiratban a 4.4. pont 
cező ponttal egészül ki 

2 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

5. Az alapító okirat 5. pontjának 5.3. alpontja elhagyásra kerül. 

6. Az alapító okirat záró rendelkezése - mely a módosított okiratban a 6. pont alatt 
szerepel -
„Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. június 28. napján kelt alapító okiratot 
visszavonom." 
helyébe a 
„Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2015. április 22. napján kelt, A13/2015 okiratszámú alapító okiratot visszavonom." 
szöveg lép. 
Jelen módosító okiratot a 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2016 P.H. 
Kovács Péter 
polgármester 



2015. január 1-től hatályos 
Alapító Okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 
8/A. §-a alapján a Napraforgó Család- és 
Gyermekjóléti Központ alapító okiratát a következők 
szerint adom ki: 

4. sz. melléklet 
2016. január 1-től hatályos 

Alapító Okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8/A. 
§-a alapján a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti 
Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Napraforgó Család-

és Gyermekjóléti Központ 
1.1.2. rövidített neve: Napraforgó 

Központ 
1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 22. 

1.3. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Napraforgó Család-

Gyermekjóléti Központ 
1.1.2. rövidített neve: Napraforgó Központ 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 22. 

es 

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



2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. 09. 
09.30. 30. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, 2.2. 
megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros XVI. kerületi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 
2.2.2. székhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 

43. 

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, 
megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros XVI. kerületi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 
2.2.2. székhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 

43. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

A költségvetési szerv irányító szervének 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros XVI. kerületi 3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros XVI. kerületi 

Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 3.1.2. székhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43. 

43. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 4 > A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az intézmény A 4 j A költségvetési szerv közfeladata: Az intézmény A 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 15. § (2) bekezdés a) pontja 1 9 9 7 é v i X X X I . törvény 15. § (2) bekezdés a) pontja 



alapján gyermekjóléti szolgáltatást, A szociális igazgatásró alapján gyermekjóléti szolgáltatást, A szociális igazgatása 
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57.«' 
(1) bekezdés e) pontja alapján családsegítést nyújt. (1) bekezdés e) pontja alapján családsegítést nyújt. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének 

szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás 
bentlakás nélkül 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartá! 
szakágazati besoro ása: 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
4.3.1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. § (1) 
bekezdése alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a 
gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és 
eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi 
és lelki egészségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítését, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából 
kiemelt gyermek visszahelyezését. 
A 40. § (2) bekezdése alapján: A gyermekjóléti 

szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó 
egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve 
szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási 
feladatokat végez. Folyamatosan figyelemmel kíséri a 
településen élő gyermekek szociális helyzetét, 
veszélyeztetettségét. Meghallgatja a gyermek panaszát, 

4.3.1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. § (1) 
bekezdése alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a 
gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és 
eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és 
lelki egészségének, családban történő nevelkedésének 
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a 
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

A 40. § (2) bekezdése alapján: A gyermekjóléti szolgálat -
összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési
oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, 
szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége 
körében a 39. §-ban és a Szt. 64. § (4) bekezdésében 
foglaltakon túl: Folyamatosan figyelemmel kíséri a 
településen élő gyermekek szociális helyzetét, 
veszélyeztetettségét. Meghallgatja a gyermek panaszát, és 



és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 
intézkedést. Elkészíti a védelembe vett gyermek 
gondozási-nevelési tervét, illetve a gyámhatóság 
megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában 
történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet. 
Szervezi a - legalább három helyettes szülőt 
foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot, illetve 
működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket 
foglalkoztathat. Segíti a nevelési-oktatási intézmény 
gyermekvédelmi feladatának ellátását. Felkérésre 
környezettanulmányt készít, kezdeményezi a települési 
önkormányzatnál új ellátások bevezetését, biztosítja a 
gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges 
helyiségeket, részt vesz a külön jogszabályban 
meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
munkájában. Nyilvántartást vezet a helyettes szülői 
férőhelyekről. 

4.3.2. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 64. § (1) bekezdése alapján a 
családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, 
illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló 
személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető 
okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, 
valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából 
nyújtott szolgáltatás. A szociális munka eszköztárának, 
módszereinek használatával elősegíti az egyének, 
családok, közösségek jobb, magasabb szintű 
életkörülményeinek kialakulását. 

A 64. § (4) bekezdése alapján a családsegítés keretében 
biztosítani kell a szociális, életvezetési és mentálhigiénés 
tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a 
pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális 

annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést. 
Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét; 
illetve—a—gyámhatóság—megkeresésére—a—családi—pótlék 
természetbeni—formában—történő—nyújtásához—kapcsolódó 
pénzfelhasználási—tervet. Szervezi a - legalább három 
helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot, 
illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket 
foglalkoztathat. Segíti a nevelési-oktatási intézmény 
gyermekvédelmi feladatának ellátását. Felkérésre 
környezettanulmányt készít, kezdeményezi a települési 
önkormányzatnál új ellátások bevezetését, biztosítja a 
gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges 
helyiségeket, részt vesz a külön jogszabályban meghatározott 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában. Nyilvántartást 
vezet a helyettes szülői férőhelyekről. 

4.3.2. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 64. § (1) bekezdése alapján a 
családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, 
illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, 
családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az 
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 
A szociális munka eszköztárának, módszereinek használatával 
elősegíti az egyének, családok, közösségek jobb, magasabb 
szintű életkörülményeinek kialakulását. 

A 64. § (4) bekezdése alapján a családsegítés keretében 
biztosítani kell a szociális, életvezetési és mentálhigiénés 
tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a 
pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális 
szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését. A 



szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését. A 
családgondozást, így a családban jelentkező működési 
zavarok, illetve konfliktusok megoldásának 
elősegítését, közösségfejlesztő, valamint egyéni és 
csoportos terápiás programok szervezését. A tartós 
munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az 
adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a 
fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a 
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer
problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult 
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását. 
A családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló 
közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő 
mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a 
nehéz élethelyzetben élő családokat segítő 
szolgáltatásokat, valamint a menedékjogi törvényben 
meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi 
beilleszkedés elősegítését. 

családgondozást A szociális segítőmunkát, így a családban 
jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 
megoldásának elősegítését, közösségfejlesztő, valamint 
egyéni és csoportos terápiás programok szervezését valamint 
egyéni és csoportos készségfejlesztést. A tartós 
munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel 
és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a 
krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai 
betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb 
szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére 
tanácsadás nyújtását. A családokon belüli kapcsolaterősítést 
szolgáló—közösségépítő,—családterápiás,—konfliktuskezelő 
mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz 
élethelyzetben—élő—családokat—segítő—szolgáltatásokat, 
valamint a menedékjogi törvényben meghatározott integrációs 
szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés elősegítését. A 
kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat 
segítő szolgáltatásokat. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének 4.4. 
kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció 
megnevezése 

1 104042 Gyermekjóléti szolgáltatás 
2 107054 Családsegítés 

A költségvetési szerv alaptevékenységének 
kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 104042 Család és gyermekjóléti 
szolgáltatások 

2 104043 Család és gyermekjóléti központ 



4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési 
területe: Budapest Főváros XVI. kerülete területe: Budapest Főváros XVI. kerülete 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási 5.1. 
rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a mindenkor 
hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvényben és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint a Budapest 
Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete pályázat útján, öt év határozott időre bízza 
meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja. 

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét a mindenkor hatályos, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és a 
végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak 
szerint a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testülete pályázat útján, öt év határozott időre 
bízza meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél 
személyek jogviszonya: 

alkalmazásban álló 

foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó 
jogszabály 

1 
közalkalmazotti 
jogviszony 

A közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 

2 megbízási 2013. évi V. törvény a Polgári 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló 
személyek jogviszonya: 

foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti 
jogviszony 

A közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

2 megbízási 
jogviszony 

2013. évi V. törvény a Polgári 
Törvénykönyvről 



jogviszony Törvénykönyvről 

6. Záró rendelkezés 6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell 
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. 
április 22. napján kelt, Al5/2015 okiratszámú alapító 
okiratot visszavonom. 

Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. szeptember 16. 
napján kelt, A17/2015 okiratszámú alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt: Budapest, 2015. szeptember 16. Kelt: Budapest, 2016. január 27. 

P.H. P.H. 

Kovács Péter Kovács Péter 

polgármester polgármester 



Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 
(XII.31.) Korm. rendelet 5.§(4) bekezdése alapján a Magyar 
Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az 
alapító okiratnak a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ 
2015. szeptember 16. napján kelt, 2016. január 1. napjától 
alkalmazandó Ml7/2015 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott 
módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt: 

P.H. 

Magyar Államkincstár 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 
(XII.31.) Korm. rendelet 5.§(4) bekezdése alapján a Magyar 
Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az 
alapító okiratnak a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ 
2016. január 27. napján kelt, 2016. január 1. napjától alkalmazandó 
/2016 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 
tartalmának. 

Kelt: 

P.H. 

Magyar Államkincstár 



2015. április 22.-től hatályos 
Alapító Okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8/A. §-a alapján Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 

5. sz. melléklet 
2016. január 1-től hatályos 

Alapító Okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8/A. 
§-a alapján Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Területi Szociális Szolgálat alapító okiratát a következők 
szerint adom ki: 

l .A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

l.A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros XVI. 
kerületi Önkormányzat Területi Szociális 
Szolgálat 

1.1.2. rövidített neve: Területi Szociális Szolgálat 
1.2.A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1165 Budapest, Veres Péter út 
109. - „Reménysugár" Gondozási Csoport és 
Idősek Klubja 
1.2.2. telephelye(i): 

telephely megnevezése telephely címe 
1 „Derűs Alkony" 1162 Budapest, János 

1.1.A költségvetési szerv 
1.1.1 .megnevezése: Budapest Főváros XVI. 

kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat 

1.1.2.rövidített neve: Területi Szociális Szolgálat 

1.2.A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1165 Budapest, Veres Péter út 109. -
„Reménysugár" Gondozási csoport és Idősek Klubja 

1.2.2. telephelye(i): 

telephely megnevezése telephely címe 

1 „Derűs Alkony" 1162 Budapest, János utca 



Gondozási Csoport és 
Idősek Klubja 

utca 49. 

2 
„Segítőkéz" Gondozási 
Csoport és Idősek 
Klubja 

1164 Budapest, 
Vidám vásár utca 7. 

3 

„Borostyán" Idősek 
Klubja 
Értelmi fogyatékos 
személyek nappali 
ellátása 

1161 Budapest, 
Érsekújvár utca 7-13. 

4 Pszichiátriai Betegek 
Nappali Intézménye 

1165 Budapest, Zsenge 
utca 33. 

Gondozási Csoport és 
Idősek Klubja 

49. 

2 „Segítőkéz" Gondozási 
Csoport és Idősek Klubja 

1164 Budapest, 
Vidám vásár utca 7. 

3 

„Borostyán" Idősek 
Klubja 
Értelmi fogyatékos 
személyek nappali 
ellátása 

1161 Budapest, Érsekújvár 
utca 7-13. 

4 Pszichiátriai Betegek 
Nappali Intézménye 

1165 Budapest, Zsenge utca 
33, 

2.A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.l.A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. 
09. 30. 

2.2.A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, 
megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1.megnevezése: Budapest Főváros XVI. 
kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2.2.2.székhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 
43. 

2.A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.l.A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. 09. 
30. 

2.2.A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, 
megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1.megnevezése: Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
2.2.2.székhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43. 



3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3. l.A költségvetési szerv irányító 
szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1.megnevezése: Budapest Főváros XVI. 
kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2.székhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 
43. 

4.A költségvetési szerv tevékenysége 

4.l.A költségvetési szerv közfeladata: Az intézmény a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény alapján szociális alapszolgáltatási 
nyújt. 

4.2.A költségvetési szerv főtevékenységének 
államháztartási sza cágazati besorolása: 

szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 881000 Idősek, fogyatékosok szociális 
ellátása bentlakás nélkül 

4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.l.A költségvetési szerv irányító szervének / felügyeleti 
szervének 

3.1.1.megnevezése: Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2.székhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43. 

4.A költségvetési szerv tevékenysége 

4.l.A költségvetési szerv közfeladata: Az intézmény a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. é\ 
III. törvény alapján szociális alapszolgáltatást nyújt. 

4.2.A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartás 
szakágazati besorolása: 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

881011 Idősek nappali ellátása 

4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége: 



4.3.1. Személyes gondoskodás keretében szociális 
alapszolgáltatási feladatok végzése: szociális 
étkezés, idősek nappali ellátása, házi 
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, értelmi fogyatékosok 
valamint pszichiátriai betegek nappali 
ellátása. 

Szolgáltatásaival segítséget nyújt szociálisan 
rászorulók részére saját otthonukban és 
lakókörnyezetükben önálló életvitelük 
fenntartásában, valamint egészségi 
állapotukból adódó problémáik 
megoldásában. 

Az ellátási területen jelentkező igények 
felmérése, a gondozás megszervezése, más 
szolgáltatási formákhoz történő hozzáférés 
segítése. 

4.3.2. Az alaptevékenység végzése az alábbi 
szolgáltatási helyeken: 

Szolgáltatási hely ellátott tevékenység 

1 Budapest Főváros 
XVI. kerületi 
Önkormányzat 
Területi Szociális 
Szolgálat 
„Reménysugár" 
Gondozási Csoport és 
Idősek Klubja 

1165 Budapest, 
Veres Péter út 109. -
székhely 

idősek klubja: 50 férőhelyen 

étkeztetés 

házi segítségnyújtás 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

4.3.1. Személyes gondoskodás keretében szociális 
alapszolgáltatási feladatok végzése: szociális 
étkezés, idősek nappali ellátása, házi 
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, értelmi fogyatékosok valamint 
pszichiátriai betegek nappali ellátása. 

Szolgáltatásaival segítséget nyújt szociálisan 
rászorulók részére saját otthonukban és 
lakókörnyezetükben önálló életvitelük 
fenntartásában, valamint egészségi állapotukból 
adódó problémáik megoldásában. 

Az ellátási területen jelentkező igények felmérése, 
a gondozás megszervezése, más szolgáltatási 
formákhoz történő hozzáférés segítése. 

Szolgáltatási hely ellátott tevékenység 

Budapest Főváros 
XVI. kerületi 
Önkormányzat 
Területi Szociális 
Szolgálat 
„Reménysugár" 
Gondozási Csoport és 
Idősek Klubja 

1165 Budapest, 
Veres Péter út 109. -
székhely 

idősek klubja: 50 férőhelyen 

étkeztetés 

házi segítségnyújtás 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 



2 Budapest Főváros 
XVI. kerületi 
Önkormányzat 
Területi Szociális 
Szolgálat „Derűs 
Alkony" Gondozási 
Csoport és Idősek 
Klubja 

1162 Budapest, János 
utca 49. - telephely 

idősek klubja: 80 férőhelyen 

étkeztetés 

házi segítségnyújtás 

3 Budapest Főváros 
XVI. kerületi 
Önkormányzat 
Területi Szociális 
Szolgálat „Segítőkéz" 
Gondozási Csoport és 
Idősek Klubja 

1164 Budapest, 
Vidámvásár utca 7. -
telephely 

idősek klubja: 40 férőhelyen 

étkeztetés 

házi segítségnyújtás 

4 Budapest Főváros 
XVI. kerületi 
Önkormányzat 
Területi Szociális 
Szolgálat „Borostyán" 
Idősek Klubja és 
Értelmi Fogyatékos 
Személyek Nappali 
Ellátása 

1161 Budapest, 
Érsekújvár utca 7-13. 
- telephely 

idősek klubja: 30 férőhelyen 

fogyatékos személyek nappali 
ellátása: 32 férőhelyen 

étkeztetés 

5 Budapest Főváros 
XVI. kerületi 
Önkormányzat 
Pszichiátriai Betegek 
Nappali Intézménye 

1165 Budapest, 
Zsenge utca 33. -

pszichiátriai betegek nappali 
ellátása: 30 férőhelyen 

2 Budapest Főváros 
XVI. kerületi 
Önkormányzat 
Területi Szociális 
Szolgálat „Derűs 
Alkony" Gondozási 
Csoport és Idősek 
Klubja 

1162 Budapest, János 
utca 49. - telephely 

idősek klubja: 80 férőhelyen 

étkeztetés 

házi segítségnyújtás 

3 Budapest Főváros 
XVI. kerületi 
Önkormányzat 
Területi Szociális 
Szolgálat „Segítőkéz" 
Gondozási Csoport és 
Idősek Klubja 

1164 Budapest, 
Vidámvásár utca 7. -
telephely 

idősek klubja: 40 férőhelyen 

étkeztetés 

házi segítségnyújtás 

4 Budapest Főváros 
XVI. kerületi 
Önkormányzat 
Területi Szociális 
Szolgálat „Borostyán" 
Idősek Klubja és 
Értelmi Fogyatékos 
Személyek Nappali 
Ellátása 

1161 Budapest, 
Érsekújvár utca 7-13. 
- telephely 

idősek klubja: 30 férőhelyen 

fogyatékos személyek nappali 
ellátása: 32 férőhelyen 

étkeztetés 

5 Budapest-Főváros 
YVI Irrr i i l rH 

pszichiátriai betegek nappali 
r*ll"írnr"i* 1f\ fórririplirpn 

5 
A V I . K M U i C t - i 

Önkormányzat 
Pszichiátriai Betegek 
Nappali Intézménye 

1165 Budapest, 
Zsenge titc-a 33.— 
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telephely 

4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének 
kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció 
megnevezése 

1 101141 Pszichiátriai betegek nappali 
ellátása 

2 101221 Fogyatékossággal élők nappali 
ellátása 

3 102030 Idősek, demens betegek nappali 
ellátása 

4 102050 Az időskorúak társadalmi 
integrációját célzó programok 

5 107051 Szociális étkezés 
6 107052 Házi segítségnyújtás 

7 107053 Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési 
területe: Budapest Főváros XVI. kerülete 

5.A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási 
rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a mindenkor 
hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

| telephely 

4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének 
cormányzati funkció szerinti megjelölése: 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 101141 Pszichiátriai betegek nappali 
ellátása 

2 101221 Fogyatékossággal élők nappali 
ellátása 

3 102030102031 Idősek, demens betegek nappali 
ellátása 

4 102050 Az időskorúak társadalmi 
integrációját célzó programok 

5 107051 Szociális étkezés 
6 107052 Házi segítségnyújtás 

7 107053 Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros XVI. kerülete 

5.A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A 
költségvetési szerv vezetőjét a mindenkor hatályos, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és a 
végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak 



törvényben és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint a Budapest 
Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete pályázat útján, öt év határozott időre bízza 
meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja. 

5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló 
személyek jogviszonya: 

foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó 
jogszabály 

1 
közalkalmazotti 
jogviszony 

A közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 

2 megbízási 
jogviszony 

2013. évi V. törvény a Polgári 
Törvénykönyvről 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és 
működése: A költségvetési szerv szervezeti 
felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti 
feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra 
vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat határozza meg. 

ó.Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 

szerint a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testülete pályázat útján, öt év határozott időre 
bízza meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja. 

5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló 
személyek jogviszonya: 

foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti 
jogviszony 

A közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

2 megbízási 
jogviszony 

2013. évi V. törvény a Polgári 
Törvénykönyvről 

5T3,—A—költségvetési—szerv—szervezeti—felépítése—és 
működése: A költségvetési szerv szervezeti felépítését és 
működésének rendjét, a vezetők közötti 
feladatmegosztást,—a—belső—és—külső—kapcsolatokra 
vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat határozza meg. 

ó.Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. április 22. 



költségvetési szerv 2014. június 18. napján kelt alapító 
okiratot visszavonom. 

Kelt: Budapest, 2015. április 22. 

P.H. 

Kovács Péter 

polgármester 

napján kelt, A14/2015 okiratszámú alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt: Budapest, 2016. január 27. 

P.H. 

Kovács Péter 

polgármester 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 5.§(4) bekezdése alapján a 
Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító 
okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 
megfelel az alapító okiratnak Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat 2016. január 27. 
napján kelt, 2016. január 1. napjától alkalmazandó /2016 
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 
tartalmának. 

Kelt: 

P.H. 

Magyar Államkincstár 



2015. április 22.-től hatályos 
Alapító Okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8/A. §-a alapján a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített 
Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom 
ki: 

6. sz. melléklet 
2016. január 1-től hatályos 

Alapító Okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8/A. 
§-a alapján a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

l.A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

l .A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1 .A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: XVI. 
Egyesített Bölcsőde 

kerületi Kertvárosi 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1.megnevezése: 

Egyesített Bölcsőde 
XVI. kerületi Kertvárosi 

1.2.A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 1165 Budapest, Centenáriumi 
sétány 5/a „CENTI" Bölcsőde 
1.2.2. telephelye(i): 

telephely megnevezése telephely címe 

1 
SZIVÁRVÁNY 
Bölcsőde 

1163 Budapest, Cziráki 
utca 22. 

1.2.A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 

5/a „CENTI" Bölcsőde 

1.2.2. telephelye(i): 

telephely megnevezése telephely címe 
1 SZIVÁRVÁNY Bölcsőde 1163 Budapest, Cziráki 



2 
Árpádföldi 
BOROSTYÁN 
Bölcsőde 

1162 Budapest, Monoki 
utca 67. 

3 BÓBITA Bölcsőde 1163 Budapest, Kolozs 
utca 36. 

4 NAPSUGÁR Bölcsőde 1164 Budapest, 
Felsőmalom utca 5-7. 

utca 22. 

2 Árpádföldi 
BOROSTYÁN Bölcsőde 

1162 Budapest, Monoki 
utca 67. 

3 BÓBITA Bölcsőde 1163 Budapest, Kolozs utca 
36. 

4 NAPSUGÁR Bölcsőde 1164 Budapest, 
Felsőmalom utca 5-7. 

2.A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.l.A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. 
09. 30. 

2.2.A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, 
megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1.megnevezése: Budapest Főváros XVI. 
kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2.2.2.székhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 
43. 

3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3. l.A költségvetési szerv irányító 
szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1.megnevezése: Budapest Főváros XVI. 

2.A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.l.A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. 09. 
30. 

2.2.A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, 
megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1.megnevezése: Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
2.2.2.székhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43. 

3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.l.A költségvetési szerv irányító szervének / felügyeleti 
szervének 



kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2.székhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 
43. 

4.A költségvetési szerv tevékenysége 

4.l.A költségvetési szerv közfeladata: Bölcsőde az „A 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról" 
szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekvédelm 
alapellátás keretében. 

4.2.A költségvetési szerv főtevékenységének 
államháztartási sza cágazati besorolása: 

szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 889110 Bölcsőde ellátás 

4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról" szóló 1997. évi XXXI. törvény 
alapján a családban nevelkedő 3 éven aluli és 
azon 3. életévét betöltött gyermekek, akik 
testi vagy szellemi fejlettségi szintjük alapján 
még nem érettek az óvodai nevelésre, a 4. 
évének betöltését követő augusztus 31-ig 
történő napközbeni ellátása, szakszerű 
gondozása és nevelése. A bölcsőde az 

3.1.1.megnevezése: Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2.székhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43. 

4.A költségvetési szerv tevékenysége 

4.l.A költségvetési szerv közfeladata: „A gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról „ szóló 1997. évi XX) 
törvény 42. § (1) bekezdése szerint: A bölcsőde a családban 
nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, 
szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. 

4.2.A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartás 
szakágazati besorolása: 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

889101 Bölcsődei ellátás 

4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról" szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján 
a családban nevelkedő 3 éven aluli és azon 3. 
életévét betöltött gyermekek, akik testi vagy 
szellemi fejlettségi szintjük alapján még nem 
érettek az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését 
követő augusztus 31-ig történő napközbeni 
ellátása, szakszerű gondozása és nevelése. A 



alapellátás keretében végzi a fogyatékos 
gyermekek nevelését és gondozását, továbbá 
az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat 
nyújt. 

4.3.2. Az alaptevékenység végzése az alábbi 
szolgáltatási helyeken: 

Szolgáltatási hely ellátott tevékenység 

1 XVI. kerületi 
Kertvárosi Egyesített 
Bölcsőde, 1165 
Budapest, 
Centenáriumi sétány 
5 /a - székhely 

108 férőhelyen bölcsődei ellátás 

2 Napsugár Bölcsőde, 
1164 Budapest, 
Felsőmalom u. 5-7. -
telephely 

80 férőhelyen bölcsődei ellátás, 
melynek keretében 15 férőhelyen 
fogyatékos gyermekek ellátása 

3 Árpádföldi 
„Borostyán" 
Bölcsőde, 1162 
Budapest, Monoki u. 
67. - telephely 

40 férőhelyen bölcsődei ellátás 

4 Bóbita Bölcsőde, 
1163 Budapest, 
Kolozs u. 36.-
telephely 

80 férőhelyen bölcsődei ellátás 

5 Szivárvány Bölcsőde, 
1163 Budapest, 
Cziráki u. 22. -
telephely 

52 férőhelyen bölcsődei ellátás 

4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének 
kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

bölcsőde az alapellátás keretében végzi a 
fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását, 
továbbá az alapellátáshoz kapcsolódó 
szolgáltatásokat nyújt. 

Szolgáltatási hely ellátott tevékenység 

1 XVI. kerületi 
Kertvárosi Egyesített 
Bölcsőde, 1165 
Budapest, 
Centenáriumi sétány 
5 /a - székhely 

108 férőhelyen bölcsődei ellátás 

2 Napsugár Bölcsőde, 
1164 Budapest, 
Felsőmalom u. 5-7. -
telephely 

80 férőhelyen bölcsődei ellátás, 
melynek keretében 15 férőhelyen 
fogyatékos gyermekek ellátása 

3 Árpádföldi 
„Borostyán" 
Bölcsőde, 1162 
Budapest, Monoki u. 
67. - telephely 

40 férőhelyen bölcsődei ellátás 

4 Bóbita Bölcsőde, 
1163 Budapest, 
Kolozs u. 36.-
telephely 

80 férőhelyen bölcsődei ellátás 

5 Szivárvány Bölcsőde, 
1163 Budapest, 
Cziráki u. 22. -
telephely 

52 férőhelyen bölcsődei ellátás 

4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének 
kormányzati funkció szerinti megjelölése: 



kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció 
megnevezése 

1 104030 Gyermekek napközben ellátása 

2 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, 

fogyatékosok nappali 
intézményében 

3 104036 Munkahelyi étkeztetés 
bölcsődében 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési 
intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés 
köznevelési intézményben 

4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési 
területe: Budapest Főváros XVI. kerülete 

5.A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási 
rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a mindenkor 
hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvényben és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint a Budapest 
Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete pályázat útján, öt év határozott időre bízza 
meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja. 

kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 104030 Gyermekek napközben ellátása 

2 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, 

fogyatékosok nappali 
intézményében 

3 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési 
intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési 
intézményben 

6 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros XVI. kerülete 

5.A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A 
költségvetési szerv vezetőjét a mindenkor hatályos, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és a 
végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak 
szerint a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testülete pályázat útján, öt év határozott időre 
bízza meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja. 



5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló 
személyek jogviszonya: 

foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó 
jogszabály 

1 
közalkalmazotti 
jogviszony 

A közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 

2 megbízási 
jogviszony 

2013. évi V. törvény a Polgári 
Törvénykönyvről 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és 
működése: A költségvetési szerv szervezeti 
felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti 
feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra 
vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat határozza meg. 

ó.Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2013. június 28.. napján kelt alapító 
okiratot visszavonom. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló 
személyek jogviszonya: 

foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti 
jogviszony 

A közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

2 megbízási 
jogviszony 

2013. évi V. törvény a Polgári 
Törvénykönyvről 

&r^-.—A költségvetési—szerv szervezeti—felépítése és 
működése: A költségvetési szerv szervezeti felépítését és 
működésének rendjét, a vezetők közötti 
feladatmegosztás^—a—belső—és—külső kapcsolatokra 
vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat határozza meg. 

ó.Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. április 22. 
napján kelt, A13/2015 okiratszámú alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt: Budapest, 2015. április 22. 
Kelt: Budapest, 2016. január 27. 



P.H. P.H. 

Kovács Péter Kovács Péter 

polgármester polgármester 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 5.§(4) bekezdése alapján a 
Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító 
okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 
megfelel az alapító okiratnak a Napraforgó Család- és 
Gyermekjóléti Központ 2016. január 27. napján kelt, 2016. 
január 1. napjától alkalmazandó /2016 okiratszámú módosító 
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt: 
P.H. 

Magyar Államkincstár 


