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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET
FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER
1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 217-1662, Fax.: 216-1318,

e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu

Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.
október 5-i ülésén elfogadta a Ferencvárosi Gondozó Szolgálat (továbbiakban: FEGOSZ) és a
Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és Intézményei (továbbiakban: FECSKE)
átalakító okiratát a FEGOSZ beolvadása vonatkozásában.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Ámr.) szerint, amennyiben a költségvetési szerven belüli szervezeti
egységeket érintő szervezeti intézkedés történik, vagy a költségvetési szerv által végzendő
tevékenységek módosulnak, a költségvetési szerv alapító okiratát módosítani kell. FECSKE
szervezeti felépítése, feladatai és működési folyamatai változását a szervezeti és működési
szabályzat határozza meg, melynek tartalmaznia kell az ellátandó és a szakfeladat szerint
besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott kiegészítő, kisegítő tevékenységek,
valamint az alaptevékenységeket meghatározó szabályok megjelölését.
A FECSKE Alapító Okiratának módosítására a fentiek figyelembe vételével került sor.
Az Alapító Okirat tartalmazza a költségvetési szerv nevét, székhelyét. A FECSKE
alaptevékenységi köre a beolvadás következtében kiterjed az időskorúak ellátására, szervezeti
felépítése megváltozik, ezért javasolom az intézményrendszer nevének megváltoztatását:
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága elnevezésre.
Az egységesítés, az átláthatóság érdekében javaslatot teszek arra, hogy az alapító okirat az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti kötelező tartalmi elemeket
foglalja magába.
A jelenleg hatályos Alapító Okirat 6. pontjában felsorolt telephelyek tartalmazzák az
intézmény elnevezését, melyet jogszabály nem ír elő. A telephelyek címszerinti felsorolása
célszerű, mert ha az elnevezése megváltozna, az az Alapító Okirat módosítását vonná maga
után. Ugyanezen indokok alapján kerültük a férőhelyek, illetve az ingatlanokban
rendelkezésre álló négyzetméter meghatározását. Ezen adatok a működési engedély
vonatkozásában bírnak jelentőséggel, ahol a Kormányhivatal vizsgálja, hogy adott telephelyen
a jogszabályi feltételek adottak-e az ellátások, szolgáltatások biztosításához.
Az alaptevékenység kibővült az átalakítás során, ezért az alaptevékenységi kör is kibővült, új
formában, felsorolás szinten. A módosítás során az 5. pontban került meghatározásra az
alapító okirat kötelező tartalmi elemeként, hogy mely jogszabály határozza meg az ellátandó
közfeladatot. Ezek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben foglaltak szerinti szociális alapszolgáltatás és szociális szakellátás, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
foglaltak szerinti gyermekjóléti alapellátások. Az alapfeladatok felsorolásánál feltüntetésre
kerültek a jogszabályhelyek az egyes feladatokhoz kapcsolódóan.
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Az alaptevékenységek szakfeladatai kiegészültek az időskorúak átmeneti ellátása, idősek
nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, közösségi szolgáltatás feladataival, ezért a
szakfeladatok mutatószámai a 8/2010. (IX.10.) NGM tájékoztatója alapján, sorrendben
kerületek felsorolásra a könnyebb áttekinthetőség és a nyilvántartásba vétel megkönnyítése
érdekében.
Az Alapító Okirat 9-12. pontjainak módosítása következtében új számozással kerültek
felsorolásra, tartalmuk alapjaiban nem változott, egyes helyeken pontosításra került.
A Képviselő-testület választja meg, illetve nevezi ki intézményeinek vezetőit. A FEGOSZ
beolvadása következtében javaslom Knyazoviczki Jánosné magasabb vezetői megbízásának
visszavonását.
Az átalakult intézmény vezetőjének, Gedeon Andor igazgatónak a magasabb vezetői
megbízása 2011. január 01. napjától kezdődően 5 évig érvényes.
A gazdasági vezető határozott idejű kinevezése 2015. december 31. napjáig szól.
A Képviselő-testület a 256/2011. (VIII.26.) számú határozatával hagyta jóvá az
intézményvezetői pótlék mértékére, a garantált illetményen felüli, a munkáltatói döntés
alapján adható illetményre vonatkozó javaslatot, ami 2012. január 01. napjától lép hatályba.
Az intézmény átalakítása miatt javaslom:
1. a 257/2011. (VIII.26.) számú határozat Ferencvárosi Gondozó Szolgálat vezetőjére
vonatkozó 1.2. pontjának hatályon kívül helyezését 2011. november 30. napjával, valamint
2. a 257/2011. (VIII.26.) számú határozat 4. pontja az alábbi szövegre módosuljon: „felkéri a
polgármester urat, hogy készítse elő az ezen határozat 1. és 2. pontja szerint az
intézményvezetők kinevezés-módosítási javaslatát”, továbbá javasolom, hogy az oktatási
intézményvezetőkre vonatkozó 256/2011. (VIII.26.) számú határozat 4. pontja az alábbi
szövegre módosuljon: „felkéri a polgármester urat, hogy készítse elő az ezen határozat 1. és 2.
pontja szerint az intézményvezetők átsorolási javaslatát”
A fenti indokok alapján javaslom a FECSKE Alapító Okiratának módosítását, továbbá az
összeolvadt intézmény nevének Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények
Igazgatósága elnevezés elfogadását.
Budapest, 2011. október 28.
Formanek Gyula s.k.
alpolgármester
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I. Határozati javaslat:
A Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és Intézményei Alapító Okiratának
módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és Intézményei neve a
Ferencvárosi Gondozó Szolgálat beolvadása után 2011. december 01. napjától
Ferencvárosi Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága, és ehhez
az Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Alapító Okirat módosítása
1.

Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe „Költségvetési szerv neve: Ferencvárosi Szociális
és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága” szövegrész lép.

2.

A Alapító Okirat 2. pontjában a költségvetési szerv rövid neve: „FESZGYI”, és
kiegészül az alábbi szövegrésszel „a költségvetési szerv régi neve: Ferencvárosi
Egyesített Családsegítő Központ és Intézményei”

3.

Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő szövegrész lép: „Székhelye: 1095
Budapest, Mester u. 19.”

4.

Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

„Telephelyei:
1098 Budapest, Pöttyös u. 11.
1094 Budapest, Balázs Béla u. 22/B fsz.
1094 Budapest, Berzenczey u. 26.
1091 Budapest, Üllői út 69.
1097 Budapest, Ecseri úti Metró Aluljáró
1097 Budapest, Fehérholló u. 2-4.
1092 Budapest, Knézich u. 17.
1095 Budapest, Mester u. 33-35.
1098 Budapest, Toronyház u. 11
1098 Budapest, Friss u. 5.
1098 Budapest, Dési Huber u. 9.
1097 Budapest, Ecseri út 19.
1094 Budapest, Tűzoltó u. 23.”
5.

Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő szövegrész lép: „Jogszabályban
meghatározott közfeladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvényben foglaltak szerinti szociális alapszolgáltatás és szociális
szakellátás. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvényben foglaltak szerinti gyermekjóléti alapellátás.”

6.

Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő szövegrész lép: „Szakágazati száma:
889900 máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül”

7.

Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe a következő szövegrész lép: „Működési területe:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területe. Az üres férőhelyek
terhére a működési területen kívüli ellátást igénylőket is fogadhat.”
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8.

Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe a következő szövegrész lép: „Törzskönyvi száma:
509008”

9.

Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő szövegrész lép: „Irányító szerv neve:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete.
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”

10.

Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő szövegrész lép: „Alapító/Fenntartó
neve: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete. Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”

11.

Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő szövegrész lép: „a költségvetési
szerv jogállása: jogi személy.”

12.

Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő szövegrész lép: „a költségvetési
szerv vállalkozási tevékenységet nem folytathat.”

13.

Az Alapító Okirat a következő szövegrésszel kiegészül:

„13. Gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó szerv.
14. Alaptevékenysége:
Étkeztetés (Szt. 62. §)
Házi segítségnyújtás (Szt. 63. §)
Családsegítés (Szt. 64. §)
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szt. 65. §)
Közösségi ellátások keretében pszichiátriai alapellátás (Szt. 65/A)
Utcai szociális munka (Szt. 65/E)
Nappali ellátás (Szt. 65/F)
Átmeneti elhelyezés – időskorúak gondozóháza (Szt. 80. §)
Gyermekjóléti szolgálat (Gyvt. 39. §)
kórházi szociális munka
utcai, lakótelepi szociális munka
kapcsolattartási ügyelet
Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása (Gyvt. 45. §)
15. Alaptevékenység szakfeladatai:
873012
879018
881011
889201
889202
889203
889204
889912
889921
889922
889923
889924
889926
889929

időskorúak átmeneti ellátása
gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
idősek nappali ellátása
gyermekjóléti szolgáltatás
kórházi szociális munka
utcai, lakótelepi szociális munka
kapcsolattartási ügyelet
szenvedélybetegek nappali ellátása
szociális étkeztetés
házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
családsegítés
közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)
utcai szociális munka.
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16.

Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képezi,

hrsz.:
37875
38236/240/A/64
37395
37133/A/3
37143/A/3
38314/2
38266/7
36912
37864/0/A/5
38236/127
38236/95
38236/366
38236/638
37459

cím:
Budapest, Mester u. 19.
Budapest, Pöttyös u. 11.
Budapest, Balázs Béla u. 22/B
Budapest, Berzenczey u. 26.
Budapest, Üllői út 69.
Budapest, Ecseri úti Metró Aluljáró
Budapest, Fehérholló u. 2-4.
Budapest, Knézich u. 17.
Budapest, Mester u. 33-35.
Budapest, Toronyház u. 11.
Budapest, Friss u. 5.
Budapest, Dési Huber u. 9.
Budapest, Ecseri út 19.
Budapest, Tűzoltó u. 23.

17. Az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában levő fenti ingatlanok.
18. Vagyon feletti rendelkezés: Tevékenységéért, valamint a kezelésében lévő
vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért a vezető a jogszabályban meghatározott
módon felelős. Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. Törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.
(XII.19.) Korm. Rendelet betartásával köteles ellátni. A működésére biztosított támogatást
és a saját bevételeit önállóan használhatja fel. A használatban lévő ingatlanokat és
ingóságokat – alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül - Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a
vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/1997. (IV.01.) számú rendelete
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
19. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete – a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdése,
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-a alapján – bízza meg
20. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony”
Az Alapító Okirat jelen módosítása a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2011. november 30.
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II. Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Ferencvárosi Gondozó Szolgálat vezetőjének, Knyazoviczki Jánosné
magasabb vezetői megbízását 2011. november 30. napjával visszavonja.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2011. november 30.
III. Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 257/2011. (VIII.26.) számú határozatának 1.2. pontját hatályon kívül
helyezi 2011. november 30. napjával.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2011. november 30.
IV. Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 257/2011. (VIII.26.) számú határozat 4. pontja az alábbi szövegre módosul:
„felkéri a polgármester urat, hogy készítse elő az ezen határozat 1. és 2. pontja szerint az
intézményvezetők kinevezés-módosítási javaslatát.”,
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2011. november 09.
V. Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az oktatási intézményvezetőkre vonatkozó 256/2011. (VIII.26.) számú
határozat 4. pontja az alábbi szövegre módosul: „felkéri a polgármester urat, hogy
készítse elő az ezen határozat 1. és 2. pontja szerint az intézményvezetők átsorolási
javaslatát.”
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2011. november 09.
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Kp/34568/2011/XII.
ALAPÍTÓ OKIRAT
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdése alapján a 23/2006.
(I.17.) számú határozattal, a 244/2007. (X.03.) számú határozattal, a 398/2008. (XII.03.)
számú határozattal, a 239/2009. (IX.02.) számú határozattal, a 17/2011. (I.19.) számú
határozattal, a 111/2011. (IV.06.) számú határozattal, a 292/2011. (X.05.) számú határozattal,
valamint a …../2011. (XI.09.) számú határozattal módosított 332/2005. (X.04.) számú
határozattal megalkotott Alapító Okirata egységes szerkezetben.
1. Költségvetési szerv neve:

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények
Igazgatósága

2. Költségvetési szerv rövid
neve:
A költségvetési szerv régi neve:

FESZGYI

3. Székhelye:

1095 Budapest, Mester u. 19.

Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és Intézményei

4. Telephelyei:
1098 Budapest, Pöttyös u. 11.
1094 Budapest, Balázs Béla u. 22/B fsz.
1094 Budapest, Berzenczey u. 26.
1091 Budapest, Üllői út 69.
1097 Budapest, Ecseri úti Metró Aluljáró
1097 Budapest, Fehérholló u. 2-4.
1092 Budapest, Knézich u. 17.
1095 Budapest, Mester u. 33-35.
1098 Budapest, Toronyház u. 11
1098 Budapest, Friss u. 5.
1098 Budapest, Dési Huber u. 9.
1097 Budapest, Ecseri út 19.
1094 Budapest, Tűzoltó u. 23.
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak szerinti
szociális alapszolgáltatás és szociális szakellátás;
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak
szerinti gyermekjóléti alapellátás;
6. Szakágazati száma:

889900 máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás
nélkül

7. Működési területe:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területe.
Az üres férőhelyek terhére a működési területen kívüli ellátást igénylőket is fogadhat.
8. Törzskönyvi száma:

509008
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9. Irányító szerv neve:
Székhelye:
10. Alapító / Fenntartó neve:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete
1092 Budapest, Bakáts tér 14.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete
1092 Budapest, Bakáts tér 14.
Jogi személy

Székhelye:
11. A költségvetési szerv
jogállása:
12. Vállalkozás
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

13. Gazdálkodási besorolása, jogköre:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
14. Alaptevékenysége:
-

-

-

étkeztetés (Szt. 62. §)
Házi segítségnyújtás (Szt. 63. §)
Családsegítés (Szt. 64. §)
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szt. 65. §)
Közösségi ellátások keretében pszichiátriai alapellátás (Szt. 65/A)
Utcai szociális munka (Szt. 65/E)
Nappali ellátás (Szt. 65/F)
Átmeneti elhelyezés – időskorúak gondozóháza (Szt. 80. §)
Gyermekjóléti szolgálat (Gyvt. 39. §)
• kórházi szociális munka
• utcai, lakótelepi szociális munka
• kapcsolattartási ügyelet
gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása (Gyvt. 45. §)

15. Alaptevékenység szakfeladatai
873012
879018
881011
889201
889202
889203
889204
889912
889921
889922
889923
889924
889926
889929

időskorúak átmeneti ellátása
gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
idősek nappali ellátása
gyermekjóléti szolgáltatás
kórházi szociális munka
utcai, lakótelepi szociális munka
kapcsolattartási ügyelet
szenvedélybetegek nappali ellátása
szociális étkeztetés
házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
családsegítés
közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)
utcai szociális munka
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16. Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képezi,
hrsz.:
37875
38236/240/A/64
37395
37133/A/3
37143/A/3
38314/2
38266/7
36912
37864/0/A/5
38236/127
38236/95
38236/366
38236/638
37459

cím:
Mester u. 19.
Pöttyös u. 11.
Balázs Béla u. 22/B
Berzenczey u. 26.
Üllői út 69.
Ecseri úti Metró Aluljáró
Fehérholló u. 2-4.
Knézich u. 17.
Mester u. 33-35.
Toronyház u. 11.
Friss u. 5.
Dési Huber u. 9.
Ecseri út 19.
Tűzoltó u. 23.

17. Feladatellátást szolgáló vagyon:
Az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában levő fenti ingatlanok.
18. Vagyon feletti rendelkezés:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében lévő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért a vezető
a jogszabályban meghatározott módon felelős.
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet
betartásával köteles ellátni.
A működésére biztosított támogatást és a saját bevételeit önállóan használhatja fel.
A használatban lévő ingatlanokat és ingóságokat – alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos, az önkormányzat
vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelete szerint hasznosíthatja,
bevételei növelésére fordíthatja.
19. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdése,
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet 1/A. §-a alapján – bízza meg.
20. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony

Budapest, 2011. ……………….
Dr. Bácskai János
polgármester
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