
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
ALPOLGÁRMESTERE 

Tisztelt Népjóléti Bizottság! 

Tárgy: A Kőbányai Gyermekjóléti Központ 
szervezetfejlesztésére kapott bizottsági 
támogatás elszámolása 

A Kőbányai Gyermekjóléti Központ vezetőjeaSzociális és Családügyi bizottságtól 
szervezetfejlesztésre kapott 300.000 Ft-elszámolását az alábbiakkal indokolta: 

"A Kőbányai Gyermekjóléti Központ részére 2010-ben 300 OOO Ft-ot kapott 
szervezetfejlesztésre a Tisztelt Bizottságtól, amit köszönettel fogadtunk. 

Ez a támogatás több szempontból is nagyon fontos volt számunkra. 
Alapítványi támogatással már az év első felében elkezdtünk egy szervezetépítő folyamatot 
előkészítő megbeszélések és két napos tréning formájában. Átgondoltuk az intézményi 
struktúrát, azt, hogy mik az erősségeink, mik a gyenge pontjaink, mit kell változtatnunk 
ahhoz, hogy a szervezet hatékonyabban működjön és mindenki a saját területén színvonalas 
munkát tudjon nyújtani. Olyan átfogó feladatha kezdtünk, amit akkor nem tudtunk befejezni. 
A bizottsági támogatás tette lehetővé, hogy ez a folyamat végigvihető legyen. 

A szervezetfejlesztésnek a szervezet működésére gyakorolt elvárt hatásán túl egyéb 
hozadéka is volt: fel tudtunk készülni a változásokra, melyeket részben a jogszabályi 
módosítások, részben a gyermekjóléti és szociális szolgáltatók összevonásának eldöntése 
idézett elő. Így munkatársaim kellő támogatást és biztonságot kaphattak ahhoz, hogy 
időközben jelentősen (mennyiségben és minőségben is) megnövekedett feladataikat 
folyamatosan el tudják látni. 

A szervezetfejlesztés több részből tevődött össze: Az intézményvezető kijelölte a főbb 
célokat, a vezetői team meghatározta a főbb kereteket, egy napos, minden kollégára nézve 
kötelező tréning keretében pedig feladatokra lebontva végigvettük a szervezet átalakításhoz 
vezető lépéseket és a szakmai tevékenységek eljárásmódjait Újra kellett gondolni a vezetői 
feladatokat, hatásköröket Bizonyos feladatok delegálásra kerültek. Így az intézményvezető 
helyetteshez kerültek többek között a továbbképzési és az ügyviteli témák, a vezető 
családgondozóhoz a családgondozói csoport szakmai működtetése és ellenőrzése. 
Kidolgoztuk egy áttekinthetőbb kliens-dokumentációs rendszert és kartonellenőrzési 
szisztémát 

A szervezetfejlesztés 8 alkalomból állt, 7x3 órás és egy 8 órás. 



Munkatársaim az éves beszámolójukban is pozitív visszajelzést adtak a szervezetfejlesztésről 
és azokról a szakemberekről, akik vezették: Kukity Kriszta és Wagner János, Jenő, a Prtners 
Hungary Alapítvány munkatársai. 
Szerződéseket, számlamásolatokat mellékelem." 

Határozati javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Népjóléti Bizottsága elfogadja a 
Kőbányai Gyermekjóléti Központ elszámolását a bizottsági keretből 
szervezetfejlesztésre kapott 300.000 Ft összegű támogatásról. 

Budapest, 2011. február 17. 

Törvényességi szempontbóllátta 

JL Hegedűs Ká~· 
mb. jegyz~v
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Kőbányai Gyermekjóléti Központ 
1104 Bp. Mádi u. 86. 

600 Kl /2011 

ASzociális és Egészségügyi Bizottság által a 453/2010.(XI.7.) határozat alapján a 2010. évi szervezetfejlesztésre átutalt összeg számláinak 
összesítő je 

Sorszám számlaszám számla kelt. kibocsátó neve fizetési mód összee:!Ft/ 

l. 098693 2010.09.23. Partners Hungary Alapítvány átutalás 50.000.-

2. 637095 2010.12.10. Partners Hungary Alapítvány átutalás 100.000.-

3. 637096 2010.12.10. Partners Hungary Alapítvány átutalás 150.000.-

Összesen: 300.000.-

Budapest, 2011. február 17. 
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Megbízási szerződés 

Jelen megbízási szerződés a következő felek között jött létre: 

Cégnév: 

Székhely: 

Adószám: 

Képviselő: 

Kőbányai Gyermekjóléti Központ 

1104 Budapest, Mádi u. 86.· 

15510000-24-2 

Ambrus Zsuzsa intézményvezető 

mint Megbízó, másrészről a 

Cégnév: 

Székhely: 

Adószám: 

Képviselő: 

bírósági nyilv. szám: 

Bankszámlaszám 

Partners Hungary Alapítvány 

10 27 Budapest, Frankel Leó u. 5. lll/26 

18068038-2-41 

Deák Éva, igazgató 

5 385 

10701094-224921 02-~11 00005 

mint Megbízott között az alábbiak szerint: 

1. Megbízó az alábbi tevékenységgel bízza meg a Megbízottat: 

A Kőbányai Gyermekjóléti Központ szakembereinek egy napos szervezet
fejlesztő tréningje 2010. december 6-án, 830-16°0 óráig. 

2. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződésben megállapított feladatok ellátásához 
megfelelő képességgel és jártassággal rendelkezik. 

3. A Megbízó és a Megbízott 120. OOO Ft +25% ÁFA azaz százhúszazer forint+ ÁFA 
(bruttó 150.000Ft) egyszeri megbízási díjban állapodnak meg jelen szerződés 
teljesítésére, mely összeg a megbízott által kiállított számla alapján kerül kifizetésre. 

4. A Megbízott jelen szerződést a Megbízó képviseletében eljáró személlyel egyeztetve 
köteles teljesíteni. A Megbízott a megállapodástól - a Megbízó előzetes értesítése 
nélkül - csak abban az esetben térhet el, ha ezzel a Megbízót károsodástól óvja 
meg. 

5. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó képviseletében eljáró személy által egyeztetett 
helyen és időben végzi el 1. pont szerinti feladatát. 
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Egyéb feltételek: 

6. Jelen szerződés munkaviszonyt nem hoz létre. 

7. A megbízás elvégzése során a Megbízott tudomására jutott minden adat titoktartás 
tárgyát képezi, a megbízott azokat bizalmasan kezeli. 

8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK általános része és a 
megbízási jogviszonyt szabályozó rendelkezései az irányadók. 

Budapest, 2010. november 15. 

Megbízó: 
l ..., 
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Megbízott: 
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Partners Hungary Alapítvány 

'artners Hungary Alapit..,ány 
i 027 Budapest, 

Fn::mkei Leó LL 5. IH./26 . 
.tu.:iószám: 18068038-2-41 
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Megbízási szerződés 

Jelen megbfzási szerződés a következő felek között jött létre: 

Cégnév: 

Székhely: 

Adószám: 

Képviselő: 

Kőbányai Gyermekjóléti Központ 

·1104 Budapest, Mádi u. 86. 

15510000-24-2 

Ambrus Zsuzsanna intézményvezető 

mint Megbízó, másrészről a 

Cég név: 

Székhely: 

Adószám: 

Képviselő: 

bírósági nyilv. széím: 

Bankszámlaszám 

Partners Hungary Alapítvány 

1027 Budapest, Frankel Leó u. 5. 111/26 

18068038-2-41 

Deák Éva, igazgató 

5 385 

10701094-22492l02-51100005 

mint Megbízott között az alábbiak szerint: 

1. Megbízó az alábbi tevékenységgel bízza meg a Megbízottat: 

A Kőbányai Gyermekjóléti Központ vezetői szervezetfejlesztése, a vezetői team 
találkozóinak facilitása 2010. augusztus 1. és 2010. november 30. között havi két 

alkalommal előre egyeztetett időpontokban. 

A szervezetfejlesztés alkalmanként 2 órán át tart. 

2. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződésben megállapított fr:>ladatok ellátásához megfelelő 
képességgel és jártassággal rendelkezik. 

3. A Megbízó és a Megbízott. 10.000 Ft + 25% ÁFA azaz tízezer forint + ÁFA óradíjban 
állapodnak meg jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt, mely összeg a megbízóval 
előre egyeztétett és a megbízott által kiállított számla alapján kerül átutalásra 15 napos 
átutalási határidővel. 

4. A szerződéses időszakban a felek megállapodása szerint részteljesítésekre és a teljesített 
részek kifizetésére is van lehetőség. 

5. A Megbízott jelen szerződést a Megbízó képviseletében eljáró személlyel egyeztetve köteles 
teljesíteni. A Megbízott a megállapodástól - a Megbízó előzetes értesítése nélkül - csak 

abban az esetben térhet el, ha ezzel a Megbízót károsodástól óvja meg. 

l 
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6. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó képviseletében eljáró személy által egyeztetett helyen 

és időben végzi el l. pont szerinti feladatát. 

Egyéb feltételek: 

7. Jelen szerződés munkaviszonyt nem hoz létre. 

8. A megbízás elvégzése során a Megbízott tudomására jutott minden adat titoktartás tárgyát 
képezi, a megbízott azokat bizalmasan kezeli. 

9. A szerződésb~n nem szabályozott kérdésekben a PTK általános része és a megbízási 
jogviszonyt szabályozó rendelkezései az irányadók. 

Budapest_ 2010. július 15. 

Megbízó: Megbízott: 
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Deák Éva 
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