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I. Tartalmi összefoglaló 

A Képviselő-testület a májusi testületi ülésen hat felnőtt háziorvos és egy gyermekorvos 
kérelmére hozzájárult orvosi tevékenységük vállalkozói formában történő ellátásához. 
A testületi ülést követően még egy orvos terjesztett elő vállalkozói formában történő 
feladatellátásra irányuló kérelmet, miután a közalkalmazotti jogviszonyban álló egészségügyi 
dolgozók illetményének és nyugellátásának együttfolyósítási tilalmára tekintettel benyújtott 
kompenzáció iránti kérelmét az Önkormányzat nem támogatta. 
További két háziorvos még ebben az évben szándékozik saját vállalkozása keretében folytatni 
tevékenységét, másik két társuk kissé lassabban, de szintén ezen az úton halad. 

Fentieken túl a házi gyermekorvosi és gyermekfogorvosi körzetek átalakítása, valamint a 
közszférát érintő kettős juttatás tilalmára tekintett€! hozott egyéb (pl. segédszemélyzet 
részéről hozott) munkavállalói döntések folytán a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat jelenlegi 
létszáma a nyár folyamán 20 fővel csökken. 
További csökkenést jelenthet a rendelőtakarítási feladatok vállalkozó orvosok általi 
megszervezése, melyre vonatkozó igényüket több alkalommal jelezték az érintett orvosok. 

A fentiekben vázolt változások felvetik a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat feladatainak más 
szervezeti formában való költséghatékonyabb ellátását. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2383/2010. 
(XI. 18.) KÖKT határozatában döntött arról, hogy közös igazgatású, többcélú, önállóan 
működő költségvetési szervet hoz létre. Az így létrejött költségvetési szerv, a Bárka 
Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: Bárka) számára - a 
Képviselő-testület döntése alapján- a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2011. július l
jével átadta a szociális alapszolgáltatásokat (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, nappali ellátás). 

A Képviselő-testület szándéka a közös igazgatású, többcélú intézmény létrehozásával az volt, 
hogy a kerületben működő humán szolgáltatások egy intézményben összpontosuljanak, és az 
intézmények közötti hatékony együttműködés megvalósuljon, illetve a nem szakmai létszám 
átstrukturálásával, a szolgáltatások összehangolásával a lakosság részére nyújtott ellátások 
bővüljenek A kötelező feladatok ellátásában továbbra is érvényesíteni kell a célszerű, 
hatékony, költségtakarékos struktúrák kialakítását. 

Fenti cél megvalósítását tovább segítené, ha az Egészségügyi Szolgálat és a Bárka egy 
intézményként Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ néven nyújtaná a szociális és 
gyermekjóléti alapszolgáltatásokat immáron kiegészítve az egészségügyi alapellátással 
(védőnői szolgálat). 



A védőnői szolgálat tevékenységének középpontjában a gondozott családok 
egészségvédelme, a betegségek kialakulásának megelőzése, valamint az egészségfejlesztés 
áll. Szakmai feladataikat önállóan látják el, de rendszeresen konzultálnak az egészségügyi 
szakembereken túl (gyermekgyógyász, háziorvos, szülész-nőgyógyász szakorvos), a 
gyermekjóléti és szociális ellátórendszer szakembereivel is. Szoros személyes kapcsolatot 
tartanak gondozottjaikkal, melynek során az egyéni szükségleteknek megfelelően különböző 
problémáikban (egészségi, szociális, mentálhigiénés) adnak tanácsot. 
A közös intézményben történő működtetés tovább erősítené a kerületi jelző- és ellátórendszer 
egységét, valamint fokozná a szolgáltatások hatékonyságát. Az új struktúra kialakításával az 
egyes szolgáltatások közötti átfedések kiküszöbölhetőek, a szociális háló átalakításával 
egységes, átfogóbb, jobban áttekinthető, a rászorulók számára célzottabb szolgáltatási 
rendszer jön létre. 
Az összeolvadás fontos célja az intézményrendszer egységesítése, a különböző telephelyek 
szakmai munkájának összehangolása. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) ll. § (1)-(3) 
bekezdése alapján az alapító szerv jogosult a költségvetési szervet jogutóddal vagy jogutód 
nélkül megszüntetni. A költségvetési szerv általános jogutódlással történő megszüntetése 
összeolvadással is történhet. Összeolvadás esetén az egyesítendő költségvetési szervek 
megszűnnek, jogutódjuk az átalakítássallétrejövő új költségvetési szerv. 

Javasolom, hogy a fenti intézményeket a Képviselő-testület vonja össze, és hozzon létre egy 
új, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet. 
Az új költségvetési szerv feladatellátása a következőkre terjedne ki: 
a) gyermekjóléti központ, 
b) gyermekek átmeneti otthona, 
c) családsegítő szolgálat, 
d) idősellátás, 
e) LÉLEK-pont, hajléktalanok átmeneti ellátása, 
f) egészségügyi ellátás, valamint 
g) központi-gazdasági irányítás. 

II. Hatásvizsgálat 

Az Áh t. l 05. § (l )-(2) bekezdése alapján a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező 
alapító okirat későbbi időpontot, más időpontot is megállapíthat a létrejövetel napjaként, ez 
esetben a kincstár a költségvetési szervet ezen időponttal jegyzi be a törzskönyvi 
nyilvántartásba. Az átalakításról, megszüntetésről rendelkező megszüntető okirat későbbi 
időpontot is megállapíthat a megszűnés napjaként, ez esetben a kincstár a költségvetési 
szervet ezen időponttal törli a törzskönyvi nyilvántartásbóL 

A megszüntető okiratban rendelkezni kell a megszüntetés okáról, a megszűnő költségvetési 
szerv közfeladatának jövőbeni ellátásáról, és meg kell jelölni azt a naptári napot, ameddig 
vagy azt az időtartamot, amelyre vonatkozóan, és meghatározható azon kör, mérték, amelyre 
kiterjedően a költségvetési szerv utoljára kötelezettséget vállalhat. A költségvetési szerv ezzel 
ellentétes kötelezettségvállalása semmis. 

Javasalom a megszüntető és alapító okiratok elfogadását az előterjesztés mellékletében 
foglalt tartalommal. 
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Az összeolvadás tervezett időpontja 2014. január 1., így elegendő idő marad az 
összeolvadással járó fenntartó i, munkáltatói feladatok előkészítéséhez. 

A költségvetési szervek összeolvadása során létrehozandó új költségvetési szerv munkajogi 
szempontból is a megszűnő intézmények jogutódjának tekintendő, így a Kőbányai 

Egészségügyi Szolgálat és a Bárka dolgozóinak közalkalmazotti jogviszonya a jogutód 
szervvel változatlanul fennáll. 

A munkáltató személyében bekövetkező változás tekintetében a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) az alábbiak szerint 
rendelkezik: 

Kjt.: 
"24. §- 3) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt.-nek a munkáltató személyében 
bekövetkező változásról szóló VI fejezete megfelelően abban az esetben alkalmazható, ha az 
átadá és az átvevő munkáltató e törvény hatálya alá tartozik. " 

Mt.: 
"38. § (l) Az átvevő munkáltató az átszállást követő tizenöt napon belül a munkáltató 

azonosító adatainak közlésével köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót a munkáltató 
személyében bekövetkezett változásról, valamint a 46. § (l) bekezdésében meghatározott 
munkafeltételek változásáról. 

(2) Amennyiben az átadá munkáltatónál - a 236. § (J) bekezdésében meghatározott 
munkavállalói létszám hiányában - üzemi tanács nem működik és üzemi megbízott 
megválasztására sem került sor, az átadá vagy - a munkáltatók megállapodása alapján -
az átvevő munkáltató legkésőbb az átszállást megelőzően tizenöt nappal köteles az érintett 
munkavállalókat írásban tájékoztatni 

a) az átszállás időpontjáról vagy tervezett időpontjáról, 
b) az átszállás okáról, 
c) a munkavállalót érintő jogi, gazdasági és szociális következményekről, valamint 
d) a munkavállalót érintő tervezett intézkedésről. " 

Ettől függetlenül az új költségvetési szerv létrehozását megelőzően szükséges áttekinteni, 
hogy az összeolvadással megvalósuló átszervezés miatt mely közalkalmazotti munkakörök 
fenntartására nincs lehetőség a jogutód intézménynéL 

A szociális, valamint gyermekvédelmi intézmények szakmai, gazdasági létszámait a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (1. 7.) SzCsM rendelet tartalmazza. 
J avasol om a Bárka szociális és gyermekvédelmi feladatellátásának - az Országos 
Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 

Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet alapján - szakértő bevonásával 
történő felülvizsgálatát. A szakértő véleményének figyelembevételével célszerű az új 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát előkészíteni. 

A tervezett összeolvadás mindkét intézményvezető határozott idejű vezetői megbízatásának 
visszavonásával jár. A Kjt. 20/B. §-a szerint a magasabb vezető és a vezető beosztás 
ellátására szóló meghízásra a megbízási jogkör gyakorlójának pályázatot kell kiírnia. A 
pályázati kiírás a határozattervezet mellékletét képezi. 
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A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői munkakörre kiírt pályázatesetén a 
pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási 
jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait 
érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a 

helyi képviselőtestület tagja kivételével- a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. 
A bizottság tagjai között kell lennie: 
-a kinevezési jogkör gyakorlója által kijelölt személynek, 
-a közalkalmazotti tanács tagjának, 
-a szakma szerint illetékes egészségügyben működő szakmai kamara képviselőjének. 
A bizottság tagjai közé javasolom dr. Csicsay Claudius lvánt, dr. Fejér Tibort és Gagyi 
Róbertet. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 257/2000. 
(XII. 26.) Kormányrendelet szerint az integrált, közös igazgatású intézmény kinevezett 
vezetője magasabb vezetőnek, gazdasági vezetője, valamint az önálló szervezeti egységek 
élén állók vezetőnek minősülnek. 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: egészségügyi törvény) 
152. § (l) bekezdése az alábbiak szerint definiálja a települési önkormányzat feladatait az 
egészségügyi alapellátás vonatkozásában: 
"A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) afogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról, 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a kormányrendelet szerinti praxiskezelő 
által megadott szempontokat figyelembe véve - megállapílja és kialakílja az egészségügyi 
alapellátások körzeteit. " 

A közalkalmazotti orvosi praxisok megszűnésével a felsorolt feladatok közül csupán a 
védőnői ellátás biztosítása marad az Önkormányzat hatáskörében, hiszen az ügyeleti és az 
iskola-egészségügyi ellátás jelenleg is megbízási jogviszony keretében történik. 
Az egészségügyi alapellátások körzeteinek egészségügyi törvény szerinti meghatározását és 
kialakítását, valamint az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket a korábbi gyakorlat szerint a 
Polgármesteri Hivatal Humán Irodájának Szociális és Egészségügyi Csoportja végezte, mint 
ahogy az Önkormányzattal feladatellátási szerződést kötött orvosok koordinálását is, ami 
ebben a szervezeti formában változatlanul biztosítható a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
megszűnése esetén. 
A vállalkozó orvosok tevékenysége során felmerülő pénzügyi-gazdasági, adminisztratív, 
illetve a rendelők üzemeltetésével kapcsolatos szervezési, valamint a feladatellátási 
szerződésből eredő számlázási feladatokat az átalakítás folytán létrejövő önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági szervezete képes ellátni. 

Az egészségügyi alapellátást végző háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok szakmai 
irányítása, felügyelete körében nincsenek önkormányzati hatáskörbe delegált feladatok 
Az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a 
minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet szerint az egészségügyi 
szolgáltatókkal, szolgáltatásokkal összefüggésben a szakfelügyeletet az Állami 
Népegészségügyi és Tisztifőorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala és a megyei 
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kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei névjegyzékben szereplő, eseti 
megbízás alapján eljáró szakfelügyelő főorvosok közreműködésével látják el. A 
szakfelügyeleti rendszert az országos tisztifőorvos irányítja. 
Ugyanezen jogszabály rendelkezése alapján az egészségügyi ellátásokkal összefüggésben az 
egészségügyi szakmai tevékenység minőségértékelését, a minőségfejlesztési feladatok 
koordinálását, szakmai irányítását, dokumentálását, a betegbiztonság szempontjainak 
érvényesítését a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 
(GYEMSZI) látja el, minőségügyi szakfőorvosok és szakterületi vezetők közreműködésével. 

l. Gazdasági feladatok ellátása - gazdasági szervezet 

A gazdasági szervezetet a gazdasági vezető irányítja, aki felelős az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben megjelölt feladatok 
ellátásáért. 

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó szervezetként 
rendelkezik gazdasági szervezettel. Az intézmény Szervezeti Működési Szabályzata szerinti a 
központi-gazdasági igazgatás engedélyezett létszáma 8 fő: l fő orvos-igazgató, l fő 

gazdasági igazgató, 6 fő gazdasági-üzemeltetési-ügyviteli feladatokat ellátó munkavállaló. 
A Bárka önállóan működő költségvetési szervként nem rendelkezik gazdasági szervezettel, a 
feladatokat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Gazdasági és Pénzügyi Irodájának munkatársai látják el (pénzügyi-számviteli feladatok). A 
Bárkában a gazdasági feladatok ellátását 3 fő gazdasági ügyintéző végzi, akik közül l fő 

2013. június 30-án nyugdíjba vonul. 

Az új intézménynél a gazdasági szervezet részeként az alábbi munkakörök kialakítása 
szükséges: 

l főgazdasági vezető 
l fő főkönyvi könyvelő 
l fő analitikus könyvelő 
l fő pénzügyi ügyintéző, pénztáros 
l fő pénzügyi ügyintéző 
l fő munkaügy előadó 
l fő anyaggazdálkodó, gondnok 
l fő informatikus 
l fő egészségügyi-szociális ügyintéző 
4,25 fő betegirányító 
14,5 fő takarító 

Az intézmény indulásához a fenti létszámú gazdasági szervezet feltétlenül szükséges, a 
vagyonátadás, az új szervezeti struktúrának megfelelőerr a gazdasági-pénzügyi adatbázisok 
kialakítása, feltöltése, zavartalan integrálása érdekében. A munkaügyi dokumentumok teljes 
körű áttekintése, új gazdasági-pénzügyi szabályzatok, munkaköri leírások elkészítése 
induláskor szintén többletfeladatokat jelent. Az új intézmény létszámának felülvizsgálata a 
képviselő-testület novemberi ülésére kerül előterjesztésre. 

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnál jelenleg a takarítási feladatokat 18,75 fő, a 
betegirányítási feladatokat 4, 7 5 fő látj a el. 

A vállalkozó orvosok részéről igényként merült fel a takarítás saját alkalmazottal történő 
ellátása. Mivel 2014. január l-től valamennyi háziorvosi praxis vállalkozási formában fog 
működni, ezért megkezdtük az egyeztetéseket az orvosokkal a takarítási és betegirányítási 
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feladatok átszervezése érdekében. Felmerült, hogy néhány telephelyen, ahol több vállalkozás 
rendel, a Szivárvány Nonprofit Kft. látná el a takarítási és betegirányítási feladatokat 
csökkent munkaképességű munkavállalók alkalmazásával. 
A Bárkában jelenleg a takarítási feladatot osztott munkakörben látják el a munkatársak, ami 
szintén változásokat eredményezhet. 

A jelenlegi információk birtokában nyugdíjba vonulás miatt 2014. január l-től 14,5 fő 
takarító és 4,25 fő betegirányító láthatja el a feladatokat. 

2. Egészségügyi ellátás - egészségügyi ellátási csoport 

Az egészségügyi ellátási csoport az egészségügyi ellátás keretében közalkalmazotti 
jogviszonyban foglalkoztatott szakdolgozókat tömörítő szervezeti egység. Ezen belül az 
alábbi feladat ellátása történik: 

a) Felnőtt és gyermek háziorvosi alapellátás feladata 

Elsődleges, személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a 
betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A házi gyermekorvosok ezen tevékenységeket 
a 0-14 éves korú biztosítottaknál, 14 éves koron túl felkérésre 18 éves korig végzik. 
A 2013. év II. félében már csak 5 praxis működik majd közalkalmazotti formában, de ezek 
esetében is megtörténik év végéig a vállalkozói formára történő átalakulás. 

2013. év II. félében közalkalmazott formában működő praxisok 
Dr. Torbics Ferenc- idén tervezi a vállalkozást 
Dr. Sejk Alíz - 2013. szeptemberig ad választ a vállalkozás indításával kapcsolatban 
Dr. Bogdán Ákos - folyamatban van a vállalkozás megalapítása 
Dr. Mrowcza Helga- 2013. őszén tervez vállalkozni 
Dr. Pribitek Mária - 2013. június 27-i ülésén dönt a Képviselő-testület a kérelmével 
kapcsolatban 

Az orvosok mellett foglalkoztatott 5 fő asszisztens közalkalmazotti jogviszonya szintén 
megszűnik, amennyiben a feladatok vállalkozási formában kerülnek ellátásra. 
Létszámvonzata a tevékenység ellátásának 2014. január 1-j étől nincs. 

b) Felnőtt és gyermek ügyeleti szolgálat feladata 

A felnőtt és a gyermek lakosság ügyeleti ellátása külső szolgáltatókkal kötött szerződés 
alapján történik. A szolgálat szakmai felügyeletét az Állami Népegészségügyi és 
Tisztifőorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala gyakorolja. Létszámvonzata a 
tevékenység ellátásának nincs. 

c) Fogászati szakellátás feladata 

Feladata a kerületi lakosság fogászati röntgen és szájsebészeti ellátása, mely kiegészíti és 
teljessé teszi a kerület fogászati alapellátását Hatáskörüket az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény és a szakmai minisztérium Szakmai protokollja rögzíti. A szakmai felügyelet 
és a helyettesítés rendjét az ÁNTSZ engedély és az OEP-szerződés határozza meg. 
A feladatokat 2 fő fogászatiröntgen-asszisztens, 2 fő szájsebész szakorvos és 3 fő fogászati 
asszisztens látja el. Jelenleg l fő szájsebész szakorvos és 2 fő fogászati asszisztensi állás 
betöltetlen, amelyek 2013. őszétől kerülnek betöltésre. 
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A feladatellátás létszámvonzata 2 fő fogászatiröntgen-asszisztens, 2 fő szájsebész szakorvos 
és 3 fő fogászati asszisztens. 

d) Védőnői szolgálat feladata 

A védőnői ellátás a családok egészségének megőrzésére irányuló preventív tevékenység, 
valamint a betegség kialakulása, az egészségromlás megelőzése érdekében végzett 
egészségnevelés. A védőnő munkáját részben önállóan, részben a házi gyermekorvosokkal 
együtt végzi a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendeletben 
foglaltak szerint. A helyettesítés rendjét az ÁNTSZ-engedély és az OEP-szerződés határozza 
meg. Tevékenységét a Kormányhivatal Népegészségügyi Intézetének vezető védőnője 
ellenőrzi. 

A védőnői szolgálatok országos átszervezése várható. Május közepétől miniszteri biztos 
irányítja a védőnői hálózat 700 milliós uniós támogatásból történő megújítását, és ennek 
keretében a védőnők által ellátott feladatok egy országos központba történő integrálását. 
V ár hatóan az átszervezés eredménye már 2013. végére realizálódik. 
A feladatokat 23 területi védőnő és 9 iskolavédőnő látja el. 

e) Ifjúság egészségügyi gondozás feladata 

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben foglaltak szerinti 
egészségügyi alapellátás biztosítása a Budapest Főváros X. kerületének oktatási, nevelési 
intézményeiben (szűrés, megelőzési tevékenység, védőoltások, egészségnevelés, 
alkalmassági vizsgálatok). 
A feladatot megbízási és közreműködői szerződés keretében 4 fő iskolaorvos végzi. 

III. V égrehajtás feltételei 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
Rendelet 14. § (l) bekezdése az alábbi előírásokat tartalmazza költségvetési szerv 
megszüntetése esetére: 

A költségvetési szerv megszüntetését megelőzően az irányító szervnek gondoskodnia kell 
a) a közfeladat jövőbeni ellátása módjának, szervezeti formájának meghatározásáról, 

kivéve, ha a megszüntetésre azért került sor, mert a közfeladat iránti szükséglet 
megszűnt, 

b) az eszközök és a források leltározásáért, az éves költségvetési beszámoló 
elkészítéséért, a vagyonátadás lebonyolításáért felelős személyek kijelöléséről, a 
feladatok határidőinek meghatározásáról, 

c) az ellátandó közfeladatokhoz tartozó hatósági engedélyeknek (működési engedély, 
OEP finanszírozási szerződések) - a megszüntetendő költségvetési szerv kérelmére 
történő - visszavonásáról és annak előkészítéséről, hogy az új hatósági engedélyek a 
közfeladatokat a továbbiakban ellátó szervek részére kiadhatóak legyenek, 

d) ha a közfeladat ellátásához díjbevétel kötődik, a díjbeszedési jogosultság átadásának 
előkészítéséről, és 

e) a költségvetési szervnél foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések 
meghatározásáról, a határidők kijelöléséről, a közfeladatokat a továbbiakban ellátó 
szervek részéről történő továbbfoglalkoztatás lehetőségéről. 
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A költségvetési szervek jogutódlással történő megszüntetésével összefüggő gyakorlati 
feladatok és bejelentési kötelezettségek: 

l. Átadás-átvétel első szakasza: a megszüntetési időpont előtti hetekben kell a jogutód 
költségvetési szerv részére a folyamatos közfeladat ellátáshoz szükséges dokumentációkat, 
információkat átadni. Ebben az ütemben kell az új szervezetben továbbfoglalkoztatni kívánt 
munkavállalók áthelyezésével kapcsolatos munkajogi ügyeket intézni. 

2. Átadás-átvétel második szakasza: a megszüntetési időpont után, de legkésőbb 60 napon 
belül kell a megszüntetés napjára készített költségvetési beszámolókat elkészítni és a 
vagyonátadási jelentés alapján a vagyont, és annak teljes körű dokumentációját átadni. Ebben 
a munkamenetben kell intézkedni a megszüntetett költségvetési szervek korábbi évekből 
származó teljes iratanyagának átadásáról, továbbá őrzéséről, illetve selejtezéséről. 

3. Átadás-átvétel befejező, utolsó üteme: minden rendezetlen és függő ügy szükséges 
dokumentációval történő átadása. 

A megszüntetett költségvetési szervek bejelentési kötelezettségei: 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak: megszűnés bejelentése és záró adóbevallás készítése 
Magyar Államkincstámak: az adózás rendjéről szóló 200 3. évi XCII. törvény 17 l A. § 
szerinti bejelentési kötelezettség. 
Hitelintézeteknek: bankszámlák megszüntetése és intézkedés az egyenlegnek a 
megszüntetés utáni bevételeknek a jogutód szerv részére történő átutalásáról, 
Ellátottaknak: értesítés a megszűnésről és a jogutód szervezet megnevezéséről, 
Szolgáltatóknak: értesítés a megszűnésről és a jogutód szervezet megnevezésérőL 

A költségvetési szervek jogutódlással történő megszüntetésével összefüggő leltározási, 
beszámoló készítési és vagyonátadási feladatok: 

Feladat Jogszabály Határidő Felelős 

Eszközök és a források 368/2011. (XII. 31.) 2013. december 
Intézményvezetők 

leltározása 
Korm. rendelet 14. §(l) 31. 

bekezdés b) pontja fordulónappal 
A 2013. költségvetési 

249/2000. (XII. 24.) 
évrőlleltárral és főkönyvi 

Korm. rendelet 7. § (12) 
A megszűnés 

Intézményvezetők 
kivonattal alátámasztott 

bekezdése, 13/ A. § (l) 
napját követő 

Jegyző 
éves elemi költségvetési 

bekezdése 
60 napon belül 

beszámoló elkészítése 

Vagyonátadási jelentés 
249/2000. (XII. 24.) A megszűnés 

Intézményvezetők 
Korm. rendelet 13/ A. § napját követő 

készítése 
(l) és (6) bekezdése 60 napon belül 

Jegyző 

Közfeladat ellátásához 
368/2011. (XII. 31.) 

kapcsolódó díjbevételek 
Korm. rendelet 14. § (l) 2013. dec. 31. Intézményvezetők 

díjbeszedési jogosultság 
bekezdés d) pontja 

átadásának előkészítése 
A költségvetési szerv 

368/2011. (XII. 31.) 
2013. 12. 31-i dátummal 

Korm. rendelet 14. § (2) 2013. dec. 31. Intézményvezetők 
vállalhat utoljára 

kötelezettséget 
bekezdése 
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Polgármester Vagyonátadás 
lebonyolításáért felelős 

személyek kijelölése 

368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 14. §(l) 

bekezdés b) pontj a 
2013. dec. 31. Intézményvezetők 

Jegyző 

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (a 
továbbiakban: kamarai törvény) 2. § db) alpontjában foglaltak szerint a szakmai kamara 
véleményezési jogot gyakorol az egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét 
érintő állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánáL Az illetékes 
kamarákat (Magyar Orvosi Kamara, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara) e célból 
megkerestük, véleményükben nem emeltek kifogást az átszervezést illetően. 

Az új önállóan működő és gazdálkodó közös igazgatású intézmény az alábbi ütemterv 
alapján hozható létre: 

Feladat Felelős Határidő 

A költségvetési szervként működő 
Polgármester 2013. december 31. 

intézmények m~szüntetése 
A költségvetési szervek megszüntető 

Képviselő-testület 2013. június 27. 
okiratainak elfogadása 

Az új költségvetési szerv alapító 
Képviselő-testület 2013. június 27. 

okiratának elfogadása 
Az elfogadott megszüntető okirat és 

az új alapító okirat aláírása és az 
Államkincstárhoz történő megküldése 

Polgármester 2013. július l. 

A Kjt. 24. § (3) bekezdése és a Mt. VI. A közalkalmazottak, 
fejezeteszerint a közalkalmazottak, munkavállalók tájékoztatása 

munkavállalók tájékoztatása és a Intézményvezetők a munkáltató és a fenntartó 
szükséges munkáltatói intézkedések részéről 

megtétele 2013. július 5. 
Jogutód költségvetési szerv 

Képviselő-testület 2013. október 30. 
intézményvezetőjének kinevezése 

Jogutód költségvetési szerv gazdasági 
Képviselő-testület 2013. október 30. 

vezetői pályázat kiírása 
Magyar Aliarnkincstárral való Szoc. és Eü. Csop., 

kapcsolatfelvétel, új törzsszám Egészségügyi 
2013. október 30. 

igénylése, a bérszámfejtés előkészítési Szolgálat gazdasági 
feladatai vezetője 

Kormányhivatalnál a működési Szociális és 
engedély módosítása a jogutód Egészségügyi 2013. november 30. 

költségvetési szerv részére Csoport 
Jogutód intézmény feladataihoz 

Képviselő-testület 2013. november 30. 
szükséges létszám meghatározása 

OEP-szerződés módosítása a jogutód 
Intézményvezető 2013. december 5. 

költségvetési szerv részére 
Az összeolvadó szervek költségvetési 

pénzforgalmi számláinak Intézményvezetők 2013. december 31. 
megszüntetése 

Az összeolvadó költségvetési szervek 
Intézményvezető 2013. december 31-ei 

eszközeinek és a forrásainak 
Jegyző fordulónappal 

leltározása 
Közfeladat ellátásához kapcsolódó Intézményvezetők 2013. december 31. 
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díjbevételek díjbeszedési jogosultsága Jegyző 

átadásának előkészítése 
Az összeolvadó költségvetési szervek A költségvetési pénzforgalmi 

2013. évi elemi költségvetési Intézményvezetők számlák megszűnését követő 
beszámolója és a vagyonátadási Jegyző 

60 napon belül 
jelentés elkészítése 

Jogutód intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatának Intézményvezető 2013. december l. 

előkészítése 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. június" 2J :'. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

... ./2013. (VI. 27.) határozata 

a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti 
Központ összeolvadásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat (1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40. "A" szekció fsz. 006.) 
és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (1104 Budapest, Mádi u. 86.) 
intézményeket 2013. december 31-ei hatállyal jogutóddal megszünteti. A Képviselő-testület 
az összeolvadással megszüntetett költségvetési szervek jogutódjaként Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ (1104 Budapest, Mádi u. 86.) elnevezéssel 2014. január l. 
napjával új önállóan működő és gazdálkodó intézményt alapít. 

2. A Képviselő-testület Szebechlebszky Erikának, a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
vezetőjének, és Büki Péternek, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
vezetőjének a magasabb vezetői megbízását 2013. december 31. napjával visszavonja. 

3. A Képviselő-testület a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat megszüntető okiratát az l. 
melléklet, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ megszüntető okiratát a 2. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
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4. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okiratát a 3. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

5. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ elnevezésű önállóan 
működő és gazdálkodó közös igazgatású, többcélú intézmény alapításának ütemtervét a 4. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

6. A Képviselő-testület határozott időre, öt évre pályázatot ír ki a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ vezetői teendőinek ellátására az 5. melléklet szerinti tartalommal. 
A pályázati kiírás a Szociális Közlönyben, a Közigazgatási Állásportálon és a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat honlapjánjelenik meg. 

7. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetői 
álláshelyének betöltésére kiírt pályázattal kapcsolatban a pályázók meghallgatására és a 
pályázatok véleményezésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. §(6) bekezdéseszerint bizottságot hoz létre, amelynek tagjává választja 

a) Weeber Tibort, 
b) Dr. Csicsay Claudius Ivánt, 
c) Dr. Fejér Tibort, valamint 
d) Gagyi Róbertet. 

8. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a Bárka Kőbányai 
Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásra vonatkozóan szakértő bevonásának a 
szükségességét, és indokolt esetben intézkedjék a szakértő felkérésérőL 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Jegyzői Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport 
vezetője a határozat 2. és a 6. pontja vonatkozásában 
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J. melléklet a .. .12013. (VI 27.) KÖKT határozathoz 

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ll. § (2) bekezdése alapján, a Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 747/1993. (VIII. 3.) határozatával alapított Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálatot megszünteti a következők szerint: 

l. A költségvetési szerv neve: 

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 

Székhelye: 

1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 40. "A" szekció fsz. 006. 

2. A megszüntető szerv neve, székhelye: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

3. Megszüntető határozat: 

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat megszüntető okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /2013. (VI. 27.) határozatával 2013. 
december 31-ei hatállyal adta ki. 

4. A megszüntetés oka: 

Az összevont intézményben a közfeladat hatékonyabban és költségtakarékosan teljesíthető. 

Módja: 

Összeolvadás a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti KözponttaL 

5. Rendelkezés jogok és kötelezettségek tekintetében: 

5.1. A továbbiakban a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat által ellátott feladatokat a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ veszi át. 

5.2. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat által vállalt kötelezettségek a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központra mint jogutádra szállnak. 

5.3. A feladat jövőbeni ellátásához szükséges köztulajdont és a beolvadó intézmény teljes 
irattáfát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat átadja a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központnak (ll 04 Budapest, Mádi u. 86.). 
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5.4. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnál foglalkoztatott közalkalmazottakjogviszonya az 
átszervezés után létrejött új munkakörök felajánlásának elfogadásával folyamatos marad. 

6. Kötelezettségvállalás rendje: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat összeolvadással történő megszűnésének időpontja 2013. december 31. 
Az intézmény ezen időpontig vállalhat kötelezettséget. 

7. Jogutódlás rendje: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat jogutóddal szűnik meg. 

8. Rendelkezés a tartozásokról: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat részéről fennálló tartozásokat és kötelezettségeket a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ mintjogutód veszi át. 

Jelen okirat nem selejtezhető, a jogutód intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2013. június " " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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2. melléklet a 12013. (VI. 27.) KÖKT határozathoz 

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ll. § (2) bekezdése alapján, a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2383/2010. (XI. 18.) 
határozatával alapított Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központot megszünteti 
a következők szerint: 

l. A költségvetési szerv neve: 

Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 

Székhelye: 

1104 Budapest, Mádi u. 86. 

2. A megszüntető szerv neve, székhelye: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

3. Megszüntető határozat: 

A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ megszüntető okiratát Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /2013. (VI. 27.) 
határozatával 2013. december 31-ei hatállyal adta ki. 

4. A megszüntetés oka: 

Az összevont intézményben a közfeladat hatékonyabban és költségtakarékosan teljesíthető. 

Módja: 

Összeolvadás a Kőbányai Egészségügyi Szolgálattal. 

5. Rendelkezés jogok és kötelezettségek tekintetében: 

5.4. A továbbiakban a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ által ellátott 
feladatokat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ veszi át. 

5.5. A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ által vállalt kötelezettségek a 
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központra mintjogutódra szállnak. 

5.6. A feladat jövőbeni ellátásához szükséges köztulajdont és a beolvadó intézmény teljes 
irattárát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat átadja a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központnak (ll 04 Budapest, Mádi u. 86.). 
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5.4. A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központnál foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonya az átszervezés után létrejött új munkakörök felajánlásának 
elfogadásával folyamatos marad. 

6. Kötelezettségvállalás rendje: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott Bárka 
Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ összeolvadással történő megszűnésének 
időpontja 2013. december 31. Az intézmény ezen időpontig vállalhat kötelezettséget. 

7. Jogutódlás rendje: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott Bárka Kőbányai 
Szociális és Gyermekjóléti Központ jogutóddal szűnik meg. 

8. Rendelkezés a tartozásokról: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott Bárka Kőbányai 
Szociális és Gyermekjóléti Központ részéről fennálló tartozásokat és kötelezettségeket a 
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ mint jogutód veszi át. 

Jelen okirat nem selejtezhető, a jogutód intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2013. június" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 



3. melléklet a .. .12013. (VI 27.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ (ll 04 Budapest, Mádi u. 86.) alapító okiratát a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése és az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a következők 
szerint adja ki: 

l. Az intézmény neve: 

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 

Az intézmény rövidített neve: 

Bárka 

Székhelye: 

ll 04 Budapest, Mádi u. 86. 

Telephelyei: 

Megnevezése címe 

Kőbányai Gyermekjóléti Központ ll 04 Budapest, 
Mádi u. 86. 

Kőbányai Családsegítő Szolgálat ll 08 Budapest, 
Sibrik Miklós u. 76-78. 

Gyermekek Átmeneti Otthona ll O l Budapest, 
Salgótarjáni út 47. 

Pongrác Közösségi Ház ll O l Budapest, 
Gyöngyike u. 4. 

LÉLEK-Pont 1108 Budapest, 
Maglódi út 

Pongrác Idősek Klubja 1101 Budapest, 
Salgótarjáni u. 47. 

Őszirózsa Idősek Klubja ll 05 Budapest, 
Román u. 4. 

HRSZ 

41203/7 

41089/6 

38911/2 

38911/2 

42559 hrsz. 
16 720m2 

3891118 

41787 

16 



Borostyán Idősek Klubja 

Együtt-egymásért Idősek Klubja 

Szociális alapszolgáltatások: 
étkezés, házi segítségnyújtás 

Orvosi rendelő 

Orvosi rendelő 

Orvosi rendelő 

Orvosi rendelő 

Orvosi rendelő 

Orvosi rendelő 

Orvosi rendelő 

Orvosi rendelő 

Orvosi rendelő 

Orvosi rendelő 

Gyermekfogászati rendelő 

Fogászati rendelő 

Foglalkozás-egészségügyi rendelő 

Központi ügyelet 

Gazdasági csoport 

2. Az alapítás éve: 

ll 06 Budapest, 40565/3 
Keresztúri u. 6/a 

ll 06 Budapest, 42526/215 
Hárslevelű u. 17 /a 

ll 04 Budapest, 41203/7 
Mádi u. 86. 

Budapest x. ker. 42526/215 
Hárslevelű u. 19. 

Budapest X. ker. 3891112 
Salgótarjáni u. 47. 

Budapest X. ker. Gergely 41853/0/A/2 
u. 26. 

Budapest X. ker. Kerepesi 392146 
út 67. 

Budapest X. ker. Hungária 38916/12 
krt. 1-3. 

Budapest X. ker. Újhegy 42309/57 
stny. 13-15. 

Budapest X. ker. Üllői út 38315/68 
128. 

Budapest X. ker. Üllői út 38315/74 
136. 

Budapest X. ker. Pongrác 38924/95 
út 19. 

Budapest X. ker. Zsivaj u. 41400/5 
2. 

Budapest X. ker. Kőbányai 38440/25 
út 47. 

Budapest X. ker. Kőbányai 38440/23 
út 45. 

Budapest X. ker. Pongrác 38924/95 
út 19. 

Budapest X. ker. Pongrác 38924/95 
út 19. 

1102 Budapest, Kőrösi 39186/1/A/2 
Csorna Sándor út 40. "A" hrsz.-ből 84 rn

2 

szekció fsz. 006. 
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2013 

3. Közvetlen jogelőd: 

Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ - ll 04 Budapest, Mádi u. 86. 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat - ll 02 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40. "A" szekció 
fsz. 006. 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete ..... /2013. (VI. 
27.) határozata 

5. Az intézmény alapítója (közvetlen jogelődjének neve, székhelye): 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

6. Az intézmény fenntartója: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

Az intézmény felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Felügyeleti és irányítási jogkörét Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

7. Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe 

8. Az intézmény gazdálkodási besorolása: 

a) Önálló jogi személy 
b) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a szakmai feladatellátás önállósága 
mellett önálló gazdálkodási jogkörrel és felelősséggel bír, saját költségvetéssei rendelkezik, 
éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

9. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (l) 
bekezdés b)-c), e) pontjai, a (2) bekezdés a), b) pontjai által meghatározott feladatok; illetve a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) 
bekezdés b) és d) pontjai alapján meghatározott szolgáltatások biztosítása, valamint az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §(l) bekezdése alapján az egészségügyi 
alapellátás biztosítása. 

Szakágazat száma és megnevezése: 
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M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül- 889900 
Általános járóbeteg ellátás -8 62100 
Alaptevékenysége: 

Gyermekjól éti szolgáltatás 
Kórházi szociális munka 
Utcai, lakótelepi szociális munka 
Kapcsolattartási ügyelet 
Iskolai szociális munka 

Szociális étkeztetés 

Házi segítségnyújtás 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Családsegítés 

Idősek nappali ellátása 

889201 
889202 
889203 
889204 
889205 

889921 

889922 
889923 
889924 

881011 

Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 879 018 
(Egy férőhelyen 0-18 éves gondozott gyermek válsághelyzetben 
lévő szülőjének elhelyezése) 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Iskolai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Szakmai továbbképzések 
Kötelező felkészítő képzések 

Takarítás 
Építményüzemeltetés 
Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson 

Háziorvosi alapellátás 
Háziorvosi ügyeleti ellátás 
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
Fogorvosi alapellátás 
Fogorvosi szakellátás 
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
Ifjúság-egészségügyi gondozás 
Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás 
Önkormányzatok, és társulások elszámolásai 

Támogatási célú szakfeladat: 
Bentlakás nélküli szociális 
ellátások komplex támogatása 

562912 
562913 
562917 

855935 
855936 

812000 
8110001 
879033 

862101 
862102 
862231 
862301 
862303 
869041 
869042 
821000 
841901 

880000 

10. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Alaptevékenységéhez rendelkezésére állnak a székhelyén és a telephelyein (az l. pontban 
foglaltak szerint) lévő ingatlanok a rajtuk található épületekkel, illetve a költségvetési szerv 
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éves leltára szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított 
pénzeszközök és készletek 
Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak 
sérelme nélkül hasznosíthatja. 

ll. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 5 év határozott időtartamra bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) a közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, 
b) egyéb jogviszony esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 
c) megbízási jogviszony esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény. 

12. A költségvetési szerv képviselete: 

A költségvetési szervet az intézményvezető képviseli. Az intézményvezető a képviseleti jogát 
a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon átruházhatja a költségvetési 
szerv más közalkalmazottjára. 

Záradék: 

l. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (1104 Budapest, Mádi u. 86.) alapító 
okiratát a Budapest Főváros X. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete a ... /2013. (VI. 
27.) határozatával201 4. január l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az intézmény őrzi a 2013. december 31-én megszűnt Bárka Kőbányai Szociális és 
Gyermekjóléti Központ (ll 04 Budapest, Mádi u. 86.) és a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
(1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 40. "A" szekció fsz. 006.) teljes irattári anyagát. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2013. június" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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4. melléklet a . ..12013. (VI 27.) KÖKT határozathoz 

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapításának ütemterve 

Feladat Felelős Határidő 

A költségvetési szervként működő 
Polgármester 2013. december 31. 

intézmények megszüntetése 
A költségvetési szervek megszüntető 

Képviselő-testület 2013. június 27. 
okiratainak elfogadása 

Az új költségvetési szerv alapító 
Képviselő-testület 2013. június 27. 

okiratának elfogadása 
Az elfogadott megszüntető okirat és 

az új alapító okirat aláírása és az 
Államkincstárhoz történő megküldése 

Polgármester 2013. július l. 

A Kjt. 24. § (3) bekezdése és a Mt. VI. A közalkalmazottak, 
fejezeteszerint a közalkalmazottak, munkavállalók tájékoztatása 

munkavállalók tájékoztatása és a Intézményvezetők a munkáltató és a fenntartó 
szükséges munkáltatói intézkedések részéről 

megtétele 2013. július 5. 
Jogutód költségvetési szerv 

Képviselő-testület 2013. október 30. 
intézményvezetőjének kinevezése 

Jogutód költségvetési szerv gazdasági 
Képviselő-testület 2013. október 30. 

vezetői pályázat kiírása 
Magyar Aliarnkincstárral való Szoc. és Eü. Csop., 

kapcsolatfelvétel, új törzsszám Egészségügyi 
2013. október 30. 

igénylése, a bérszámfejtés előkészítési Szolgálat gazdasági 
feladatai vezetője 

Kormányhivatalnál a működési Szociális és 
engedély módosítása a jogutód Egészségügyi 2013. november 30. 

költségvetési szerv részére Csoport 
Jogutód intézmény feladataihoz 

Képviselő-testület 2013. november 30. 
szükséges létszám meghatározása 

OEP-szerződés módosítása a jogutód 
Intézményvezető 2013. december 5. 

költségvetési szerv részére 
Az összeolvadó szervek költségvetési 

pénzforgalmi számláinak Intézményvezetők 2013. december 31. 
megszüntetése 

Az összeolvadó költségvetési szervek 
Intézményvezető 2013. december 31-ei 

eszközeinek és a forrásainak 
Jegyző fordulónappal 

leltározása 
Közfeladat ellátásához kapcsolódó 

Intézményvezetők 
díjbevételek díjbeszedési jogosultsága 

Jegyző 
2013. december 31. 

átadásának előkészítése 
Az összeolvadó költségvetési szervek 

A költségvetési pénzforgalmi 
2013. évi elemi költségvetési Intézményvezetők 

számlák megszűnését követő 
beszámolója és a vagyonátadási Jegyző 

60 napon belül 
jelentés elkészítése 

Jogutód intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatának Intézményvezető 2013. december l. 

előkészítése 
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5. melléklet a . ..12013. (VI. 27.) KÖKT határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (1104 Budapest, Mádi u. 86.) 
intézményvezetői (magasabb vezető) 

álláshelyének betöltésére 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2014. január l-jétől 2019. december 31-éig szól. 

Munkavégzés helye: 

ll 04 Budapest, Mádi u. 86. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 
gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai tekintetében, 
képviseli az intézményt, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, szabályzat nem utal más hatáskörbe. 
Az intézmény vezetője felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, felel továbbá a 
rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és 
tárgyi feltételek biztosításáért, az intézmény által ellátott közfeladatok megszervezéséért és 
ellátásáért, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésért, a 
munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és az intézmény által biztosított szolgáltatásokat 
igénybe vevőkkel való megfelelő együttműködésért, a szakmai etika nermáinak betartásáért 
és betartatásáért. 

Az intézmény tevékenységi köre: 

Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek átmeneti ellátása, szociális 
alapszolgáltatások biztosítása idősek részére (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali 
ellátása), és egészségügyi alapellátás. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
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Pályázati feltételek: 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 
meghatározott felsőfokú szociális szakképzettség vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 
2. számú mellékletének l. pontjában meghatározott felsőfokú szakképzettség, 
legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem vagy a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett 
szakmai gyakorlat, 
büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

szociális szakvizsga, 
szociális vagy gyermekjóléti intézményben szerzett vezetői gyakorlat, 
egyéb szakirányú felsőfokú képesítés, 
helyismeret, 
számítógép felhasználói szintű ismerete, 
idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

a személyes adatokat tartalmazó, valamint a szakmai gyakorlatot is igazoló részletes 
szakmai önéletrajz, 
a végzettségeket, szakképzettségeket igazoló okiratok másolata, 
az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelésekkel, 
90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
a pályázó nyilatkozata arról, hogy: 
a) a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 
b) nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. 
évi CLII. törvény 5. § (l) bekezdés a) pontja szerinti határidőben vagyonnyilatkozatot 
tesz, 
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, 
d) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § 
(2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének tartását a döntés 
meghozatala során. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban: 2014. január l. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2013. szeptember 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kárpáti Beatrix nyújt, a 06-1-43-38-
330-as telefonszámon. 
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A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot elektronikus úton a karpatine beatrixC(~!kobanva.hu címen, postai úton vagy 
személyesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportjánál kell benyújtani (ll 02 Budapest, Szent 
László tér 29. fsz. 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: ... /2013, valamint a munkakör megnevezését: "intézményvezető". 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az intézményvezető kinevezéséről - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 1/A. § (9)-(12) 
bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a Népjóléti Bizottság véleménye alapján a 
Képviselő-testület dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázat elbírálásának határideje abenyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülés 
napja. (Tervezett ideje: 2013. október 17.) 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

\Y\Y\Y,l\.QQ<JPY?.:,D~l 
Szociális Közlöny 
www.kozigallas.gov.hu publikálás időpontja 2013 ..................... . 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése értelmében a magasabb vezető beosztás ellátására az 
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www .kobanya.hu honlapon 
szerezhet. 
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