
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

Sb G. szám ú előterjesztés 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ működésével kapcsolatos döntésekről és 
az alapító okirat módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 336/2013. (VI 
27.) KÖKT határozatában döntött arról, hogy a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka 
Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményeket 2013. december 31-ei hatállyal 
jogutóddal megszünteti. A Képviselő-testület az összeolvadással megszüntetett költségvetési 
szervek jogutódjaként Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Bárka) 
elnevezéssel201 4. január l. napjával új, önállóan működő és gazdálkodó intézményt alapított. 
A Bárka jelenleg önálló gazdasági szervezettel rendelkezik, mivel a költségvetési szerv éves 
átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladja a l 00 főt. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4), (4a) és (4b) bekezdése az 
irányító szerv döntési jogkörébe teszi, hogy a l 00 fő éves átlagos statisztikai állományi 
létszámot meghaladó költségvetési szerv esetében a gazdasági feladatokat önálló gazdasági 
szervezet vagy az önkormányzati hivatal útján látja el. 

Az önálló gazdasági szervezet fenntartását az indokolta, hogy az egészségügyi alapellátást 
vállalkozó és közalkalmazott orvosok vegyesen működtették. 
A kőbányai alapellátásban jelenleg 38 felnőtt háziorvos, 14 gyermekháziorvos, 12 felnőtt 
fogorvos és 5 gyermekfogorvos vesz részt, akik az orvosi tevékenységüket- l fő kivételével 
- vállalkozói formában látják el. Az egy fő közalkalmazott felnőtt háziorvos szülési 
szabadságon van, szakvizsgáját megszerezte, munkába állása után a tevékenységét vállalkozói 
formában szeretné folytatni. 

A fentiek alapján javasolom, hogy a Bárka gazdasági szervezete feladatait 2016. január l-jétől 
- munkamegosztási megállapodás keretében - a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatallássa el. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
9. § (Sa) bekezdése alapján a munkamegosztási megállapodás tartalmazza a Bárka 
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátását. Az együttműködés célja a hatékony, 
szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás feltételeinek megteremtése úgy, 
hogy az együttműködés nem csorbítja a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 
szerv gazdasági, szakmai döntési jogosultságát, önálló jogi személyiségét és felelősségét. A 
Polgármesteri Hivatal biztosítja a törvényes, szabályszerű gazdálkodás feltételeit. 

A gazdálkodási feladatok más módon történő biztosításával a Bárka engedélyezett létszámát 
csökkenteni, a Polgármesteri Hivatalét pedig növeini szükséges. A költségvetési szervek 
engedélyezett létszáma a 2016. évi költségvetési koncepcióban kerül meghatározásra. 

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. ev1 
CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) módosította aszociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt. ), valamint a gyermekek 



védelméről és a gyám ü gyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (a továbbiakban: 
Gyvt.). 
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január l-jétől kizárólag egy szolgáltató 
keretében működtethető. 
A Törvény ezzel kapcsolatban két határidőt állapít meg a települési önkormányzatoknak 
A települési önkormányzat 2015. október 31-éig felülvizsgálja a családsegítés, illetve a 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit, és az e feladatok 
biztosítására kötött ellátási szerződést; továbbá 2015. november 30-áig dönt ezen feladatok 
ellátásának a 2016. január l-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról. 

Az Önkormányzat mindkét szolgáltatást jelenleg a Bárka keretében biztosítja. A szervezeti 
egységek jelenleg - a hatályos szabályozásnak megfelelőerr - önálló szervezeti egységként, 
külön telephelyeken működnek. 
A járásszékhelyen működő gyermekjóléti szolgálatok család- és gyermekjóléti központnak 
fognak minősülni. A családsegítésre és a gyermekjóléti központra az Szt.-ben és a Gyvt.-ben 
meghatározott jelenlegi szolgáltatásokat, gondozási feladatokat 2016. január l-jétől a család
és gyermekjóléti központoknak továbbra is biztosítaniuk kell. 

Javasolom, hogy a család- és gyermekjóléti központ szolgáltatást a Bárka ll 04 Budapest, 
Mádi u. 86. szám alatti telephelyén biztosítsa az Önkormányzat. 

II. liatásvizsgálat 

A Bárka jelenlegi szervezeti egységei és engedélyezett létszáma: 

Szervezetiegység Létszám 
(fő) 

l. Központi irányítás 12 
2. Gyermekjóléti Központ 25,5 
3. Családsegítő Szolgálat 21 
4. Idősellátás 38 
5. Gyermekek Atmeneti Otthona 8,5 
6. LELEK -pont, hajléktalanellátás 7 
7. Kis-Pongrác projekt 2,5 
8. Egészségügy 47 
9. Uzemeltetés 24 

Összesen: 185,5 

A Bárka gazdasági feladatokat ellátó szervezete felelős a gazdasági-ügyviteli tevékenységért, 
a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és 
felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon 
használatával, védelmével összefiiggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend 
betartásáért. Ezt a feladatot az alábbi munkakörökben látják el: 

l fő gazdasági vezető, 
l fő főkönyvi könyvelő, 
l fő könyvelő, 
l fő pénzügyi ügyintéző, pénztáros, 
l fő pénzügyi ügyintéző, 
2 fő munkaügyi előadó. 
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A feladatok csökkenésével l fő gazdasági vezető és 4 fő ügyintéző, összesen 5 fő státusz 
elvonható, a költségvetési szervnél maradó feladatok teljesítéséhez l fő gazdasági szakembert 
és l fő munkaügyi előadót kell biztosítani. A Polgármesteri Hivatalban a megnövekedett 
feladatok ellátásához 4 fővel meg kell emelni az engedélyezett létszámot 

A Polgármesteri Hivatal és a Bárka között kötendő munkamegosztási megállapodás biztosítja 
a Bárka szakmai feladatainak folyamatos ellátását, valamint megteremti a törvényes működés 
kereteit. A Bárka önálló gazdálkodásának megszűnésével valamennyi költségvetési szerv 
gazdálkodását a Polgármesteri Hivatal látja el. A gazdálkodás egy kézben történő 
koncentrálódásával a pénzügyi folyamatok áttekinthetőbbé válnak. 

A család- és gyermekjóléti központ létrehozása jogszabályi kötelezettsége az 
Önkormányzatnak. A módosítások az ellátotti kör jogait nem érintik, illetve nem korlátozzák. 

III. V égrehajtás feltételei 

A család- és gyermekjóléti központ létrehozását a Bárka Alapító Okiratának a módosításával 
lehet megvalósítani. Az Alapító Okirat módosítása során a - gazdálkodási szervezet változása 
miatt - a kormányzati funkciószárn módosítása is szükséges. 

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójában rendelkezni kell a Polgármesteri 
Hivatal és a Bárka engedélyezett létszámáróL 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1-2. mellékletében foglalt határozatokat. 

Budapest, 2015. október "l b .., 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

D S bbKi. ., r. za o Isztlan 
jegyző {"-. 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... ./2015. (X. 22.) határozata 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 

működésével kapcsolatos döntésekről 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ gazdasági szervezetét 2015. december 31-ével 
megszünteti, a gazdasági szervezet feladatait 2016. január l-jétől a Kőbányai Polgármesteri 
Hivatallátja el munkamegosztási megállapodás alapján. 

2. A Képviselő-testület 2016. január l-jétől a Kőbányai Polgármesteri Hivatal engedélyezett 
létszámát négy fővel megemeli, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ engedélyezett 
létszámát öt fővel csökkenti. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2015. december 31. 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 

2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

. .. ./2015. (X. 22.) határozata 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 

alapító okirata módosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. 
mellékletben foglalt tartalommal módosítja a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
(1108 Budapest, Sibrik Miklós u. 76-78.) alapító okiratát, és a 2. melléklet szerinti 
tartalommal kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

2. Ez a határozat 2016. január l-jén lép hatály ba. 
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l. me/lék/et a .. .12015. (X 22.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: 

Módosító okirat 

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete által 2015. maJUS 29. napJan kiadott 
K/7860/6/2015/IV. alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8/A. §-a alapján a következők szerint módosítom: 

l. Az Alapító Okirat l. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 

1.1.2. rövidített neve: Bárka 

1.2. A költségvetési szerv 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1.2.1. székhelye: 1108 Budapest, Sibrik Miklós u. 76-78. 

1.2.2. telephelyei: 

telephely megnevezése telephely címe 

Család- és Gyermekjóléti 
ll 04 Budapest, Mádi u. 86. 

Központ 

Gyermekek Átmeneti 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 

Otthona, 

Pongrác Idősek Klubja, 

Orvosi rendelő 

Pongrác Közösségi Ház 1101 Budapest, Gyöngyike u. 4. 

LÉLEK-Pont 1108 Budapest, Maglódi út 143. 

Őszirózsa Idősek Klubja 1105 Budapest, Román u. 4. 

Borostyán Idősek Klubja 1106 Budapest, Keresztúri u. 6/a 

Együtt-egymásért Idősek 
1106 Budapest, Hárslevelű u. 17/a 

Klubja 

Étkezés, házi ll 02 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40. "A" szekció 

segítségnyújtás fsz. 006. 
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9 Orvosi rendelő 1106 Budapest, Hárslevelű u. 19. 

10 Orvosi rendelő ll 05 Budapest, Gergely u. 26. 

ll Orvosi rendelő ll 06 Budapest, Kerepesi út 67. 

12 Orvosi rendelő ll Ol Budapest, Hungária lat. 1-3. 

13 Orvosi rendelő 1108 Budapest, Újhegy stny. 13-15. 

14 Orvosi rendelő ll07 Budapest, Üllői út 128. 

15 Orvosi rendelő ll07 Budapest, Üllői út 136. 

16 Orvosi rendelő ll 05 Budapest, Zsivaj u. 2. 

17 Védőnői Szolgálat 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. 

18 Gyermekfogászati rendelő ll Ol Budapest, Kőbányai út 47. 

19 Fogászati rendelő 1101 Budapest, Kőbányai út 45. 

Foglalkozás-egészségügyi 1101 Budapest, Pongrác út 19. 
" 

20 
rendelő, 

Központi ügyelet, 
Orvosi rendelő 

2. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 

3.1.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29." 

3. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 86. § (l) bekezdés b), c) és e) pontja, a (2) bekezdés a) és b) 
pontja által meghatározott feladatok, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés b) és d) pontja által 
meghatározott szolgáltatások biztosítása, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 152. § (l) bekezdése alapján az egészségügyi alapellátás biztosítása. 
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4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

szakágazatszáma szakágazatmegnevezése 

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

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Szociális és gyermekjóléti ellátás, illetve 
általános járóbeteg-ellátás 

4 4 Ak""l ' l 'k ' ' kk .. o tsegvetes1 szerv a apteve enysegene f funk . ' ·r "1""1' ormanyza 1 c10 szenn 1 rnegJe o ese: 

kormányzati funkciószárn kormányzati funkció megnevezése 

l 072111 Háziorvosi alapellátás 

2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

3 072311 Fogorvosi alapellátás 

4 072313 Fogorvosi szakellátás 

5 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

6 074031 Család és nővédelnni egészségügyi gondozás 

7 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

8 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

9 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

10 102030 Idősek, dernens betegek nappali ellátása 

ll 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

12 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

13 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 

14 107051 Szociális étkeztetés 

15 107052 Házi segítségnyújtás 

16 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

17 107054 Családsegí t és 

18 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területe" 

4. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

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

5 2 A k"l ' 'l lk l ' b 'll' 'l k. o tsegvetesi szervne a a mazas an a o szeme ye JOgviszonya: 

foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozó jogszabály 

JOgviszony 

l 
közalkalmazotti 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
JOgviszony 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi L törvény 

3 
megbízásos 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény " 
JOgviszony 

5. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"6. Záró rendelkezés 

J elen alapító okiratot 2016. január l. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 

költségvetési szerv 2015. május 29. napján kelt, a K/7860/6/2015/IV. okiratszámú alapító 
okiratot visszavonom." 

Jelen módosító okiratot 2016. január l. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2015. október" " 

P.H. 

Kovács Róbert 
polgármester 
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2. me/lék/et a .. .12015. (X 22.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

l. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 

1.1.2. rövidített neve: Bárka 

1.2. A költségvetési szerv 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1.2.1. székhelye: ll 08 Budapest, Sibrik Miklós u. 76-78. 

1.2.2. telephelyei: 

telephely megnevezése telephely címe 

Család- és Gyermekjóléti Központ 1104 Budapest, Mádi u. 86. 

Gyermekek Átmeneti Otthona, 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 

Pongrác Idősek Klubja, 

Orvosi rendelő 

Pongrác Közösségi Ház 1101 Budapest, Gyöngyike u. 4. 

LÉLEK-Pont ll 08 Budapest, Ma glódi út 143. 

Őszirózsa Idősek Klubja 1105 Budapest, Román u. 4. 

Borostyán Idősek Klubja ll 06 Budapest, Keresztúri u. 6/a 

Együtt-egymásért Idősek Klubja ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 17/a 

8 Étkezés, házi segítségnyújtás 
1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 40. 

"A" szekció fsz. 006. 

9 Orvosi rendelő ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 19. 

10 Orvosi rendelő ll 05 Budapest, Gergely u. 26. 

ll Orvosi rendelő 1106 Budapest, Kerepesi út 67. 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

l 

2 

Orvosi rendelő 1101 Budapest, Hungária lat. 1-3. 

Orvosi rendelő 1108 Budapest, Újhegy stny. 13-15. 

Orvosi rendelő 1107 Budapest, Üllői út 128. 

Orvosi rendelő 1107 Budapest, Üllői út 136. 

Orvosi rendelő ll 05 Budapest, Zsivaj u. 2. 

Védőnői Szolgálat 
ll 05 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 43-

51. 

Gyermekfogászati rendelő 1101 Budapest, Kőbányai út 47. 

Fogászati rendelő 1101 Budapest, Kőbányai út 45. 

Foglalkozás-egészségügyi rendelő, 1101 Budapest, Pongrác út 19. 

Központi ügyelet, 
Orvosi rendelő 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2014. január l. 

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

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 

2.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

23Ak""lt' t'. l"dk""lt' t'. ' k .. o segve esi szerv Joge o o segve esi szervene 

megnevezése székhelye 

Bárka Kőbányai Szociális és 1104 Budapest, Mádi u. 86. 
Gyermekjóléti Központ 

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

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3 .l. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 

3 .1.2. székhelye: ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 86. §(l) bekezdés b), c) és e) pontja, a (2) bekezdés a) és b) 
pontja által meghatározott feladatok, illetve a gyermekek védelméről és a gyárnügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés b) és d) pontja által 
meghatározott szolgáltatások biztosítása, valarnint az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 152. §(l) bekezdése alapján az egészségügyi alapellátás biztosítása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

szakágazatszáma szakágazatmegnevezése 

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

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Szociális és gyermekjóléti ellátás, illetve 
általános járóbeteg-ellátás 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

kormányzati funkciószárn kormányzati funkció megnevezése 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072311 Fogorvosi alapellátás 

072313 Fogorvosi szakellátás 

074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

102030 Idősek, clemens betegek nappali ellátása 

104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 

107051 Szociális étkeztetés 
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107052 Házi segítségnyújtás 

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

107054 Családsegítés 

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

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

5 2 A k"lt ' 'l lk l ' b 'll' 'l k. .. o segvetest szervne a a mazas an a o szeme ye JOgviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

közalkalmazotti jogviszony 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi L törvény 

megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2016. január l. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2015. május 29. napján kelt, a K/7860/6/2015/IV. okiratszámú alapító 
okiratot visszavonom. 

12 



Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Állarnkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító 

okirat rnódosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a 

Bárka Kőbányai Hurnánszolgáltató Központ 2015. október ... napján kelt, 2016. január l. 
napjától alkalmazandó . . . okiratszárnú rnódosító okirattal végrehajtott rnódosítása szerinti 
tartalmának. 

Budapest, 

P.H. 

Magyar Állarnkincstár 
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