
1 ~ 0 · . számú előterjesztés 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő -testület részére 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére ingatlan használatba adásáról és 

az alapító okirat módosításáról 

1. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest X. kerül et, 4 1448 helyraj zi szám alatt fe lvett, természetben az 1105 Budapest X . 
kerül et, Ihász utca 26. szám alatt l évő „ki vett óvoda" műve lés i ágú ingatl an Ifi része a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbánya i Önkormányzat tulajdonában áll. Az ingat lanrészen 
talá lható 375 rn2 a lapterületű fe lépítményt 20 17 júliusáig a nemzeti ségi önkormányzatok 
használták. A fe lépítményt a Kőbánya i Vagyonkeze l ő Zrt. fe lúj ította, így az a lkalmassá vá lt 
az új abb hasznosításra. 

Javasolom, hogy az Önkormányzat az ingatlanrészt adj a a Bárka Kőbányai H urnánszo lgáltató 
Központ ingyenes használatába. A közfeladatot e ll átó intézmény elhelyezését és 
fe ladate ll átását szo lgáló ingatl an korl átozottan forga lomképes tö rzsvagyon. 

Az Ihász utca 26 . szám a lá a Bárka székhelye ke rül áthelyezésre, a vá ltozást át ke ll vezetni a 
Bárka alapító okiratában. A Bárka j e lenlegi székhelyén (1108 Budapest, S ibrik M iklós út 76-
78.) az ingatl anhasználati jogviszonyt indokolt megszüntetni. 

II. Hatásvizsgálat 

Az Ihász utcai ingatl anban a Bárka székhelye megfe le l ő elhelyezésre kerül. A Sibrik úti 
ingatl an vonatkozásában megnyílik a l ehetőség a más célú hasznos ítás e l őtt. Az adatok 
változása esetén az a lapító okirat módosítása az Önkormányzat jogszabályban meghatározott 
fe ladata. 

III. Végrehajtási feltételek 

Önkormányzati tul ajdonban á lló ingatl an ingyenes használatba adásáról a Képvise l ő-test ü l et 
dönt. A kö ltségvetés i szerv a lapító okiratának módos ítása szintén a Képvise l ő-testü l et 

hatásköre. A módosítással egyidejűleg dönteni ke ll az egységes szerkezetbe fog la lt alap ító 
okirat elfogadásá ró l is. A változást be ke ll jelenteni a Magyar Á ll amkincstár ill etékes 
szervéhez. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerül et Kőbányai Önkormányzat Képv i se l ő- test ül ete meghozza az 
e l ő te1j esztés 1. és 2 . mell ékletében fog lalt határozatokat. 

Budapest, 20 18. március,,\~ ·" 

Dr. Szab'ifriszti án 
Jegyző 

Weeber Ti bor 



J. melléklet az e/őterjes::.t éshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... ./2018. (III. 22.) határozata 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére ingatlan ingyenes használatba 

adásáról és használati jogviszony megszüntetéséről 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testü l ete a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ ( 1108 Budapest, Sibrik M iklós út 76-78.) részére 
ingyenes használatba adj a a Budapest X. kerület, 41448 hrsz.-ú, 1105 Budapest, Ihász utca 
26. szám alatt l évő „kivett óvoda" müvelési ágú ingatlan Budapest Főváros X. kerül et 
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló 1h részét. 

2. A Képviselő-testület a Budapest X. kerület, 4 1089/7 hrsz.-ú 1108 Budapest, Sibrik Miklós 
út 76-78. szám alatt l évő ingatlan vonatkozásában a Bárka Kőbánya i Humánszo lgá ltató 
Központ használati jogv iszonyát megszünteti . 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
Humánszolgáltatás i Főosztá ly 

Gazdasági és Pénzügyi Főosztá ly 

Kőbányai Vagyonkeze l ő Zrt. 

2. melléklet az előt e,.Jesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya i Önkormányzat Képviselő-testületének 

. .. ./2018. (III. 22.) határozata 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról 

és egységes szerkezetbe foglalásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Ö1{kormányzat Képviselő-testülete az 1. 
mellékletben fog lalt tartalommal módosítja a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
alapító okiratát, és a 2. melléklet szerinti tartalommal kiadja az egységes szerkezetbe fog lalt 
alapító okiratot. 

2. Ez a határozat 2018. március 23 -én lép hatá lyba. 
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1. melléklet a .. ./2018. 11! 22.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/ ... / ... /2018/SZEO 

Módosító okirat 

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete által 2017. március 30. napian kiadott 
K/ 15880/ 7 / 2017 / IV alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8/ A. §-a alapján - a ... / 2018. (III. 22.) KÖKT határozatra figyelemmel - a következők 
szerint módosítom: 

1. Az Alapító Okirat 1. 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 kö ltségvetési szerv 

1 

2 

3 

1.2.1. székhelye: 1105 Budapest, Ihász utca 26. 

1.2.2 . telephelyei: 

telephely megnevezése telephely címe 

Család- és Gyermekjóléti 
1104 Budapest, Mádi utca 86. 

Központ 

Gyermekek Átmeneti 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47 . 

Otthona, 

Pongrác Idősek Klubja, 

Orvosi rendelő 

Pongrác Közösségi Ház 1101 Budapest, Gyöngyike utca 4. ·--J 
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4 LÉLEK-Pont 1108 Budapest, Maglódi út 143. 

5 Őszirózsa Idősek Klubja 1105 Budapest, Román utca 4. 

6 Borostyán Idősek Klubja 1106 Budapest, Keresztúri út 6/a 

7 
Együtt-egymásért Idősek 

1106 Budapest, Hársleve l ű utca 17 /a 
Klubja 

8 
1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40. ,,A" szekc ió 

fö ldszint 006. 

9 Orvosi rendelő 1106 Budapest, Hársl eve l ű utca 19. 

10 Orvos i rende l ő 1105 Budapest, Gerge ly utca 26. 

11 Orvosi rendelő 1106 Budapest, Kerepesi út 67 . 

12 Orvos i rende l ő 1101 Budapest, Hungária körút 1-3 . 

13 Orvos i rende l ő 1108 Budapest, Újhegyi sétányl3-15. 

14 Orvos i re n de l ő 1107 Budapest, Ü l lői út 128. 

15 Orvosi rende l ő 1107 Budapest, Üllői út 136. 

16 Orvosi rendelő 1105 Budapest, Zsivaj utca 2. 

17 Védőnő i Szolgá lat 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. 

--
18 Gyermekfogászati rende l ő 1101 Budapest, Kőbányai út 47. 

19 Fogászati rendelő 1101 Budapest, Kőbányai út 45. 

Foglalkozás-egészségügyi 1101 Budapest, Pongrác út 19. 

rendelő, 

20 
Központi ügye let, 

Orvosi rende l ő 

4 



Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától ke ll a lkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2018. március „ 

P.H. 

Kovács Rób ert 

polgármester 
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2. melléklet a .. ./201 8. (Ifi. 22.) KÖKT hatcírozatho: 

Okirat száma: K/ ... / ... /2018/SZEO 

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: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.2. A költségvetés i sze rv 

1.2.3. megnevezése: Bárka Kőbánya i Humánszolgá ltató Központ 

1.2 .4 . rövidített neve: Bárka 

1.3. A kö ltségvetési szerv 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1.3 .1 . székhelye: 1105 Budapest, Ihász utca 26. 

1.3.2. te lephe lyei : 

telephely megnevezése telephely címe 

Család- és Gyermekjó léti Központ 1104 Budapest, Mád i utca 86. 

Gyermekek Átmeneti Otthona, 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 

Pongrác Idősek Klubja, 

Orvos i rendelő 

Pongrác Közösségi Ház 1101 Budapest, Gyöngyike utca 4. 

LÉLEK-Pont 1108 Budapest, Maglódi út 143 . 

Őszirózsa Idősek Klubja 1105 Budapest, Román utca 4. 

Borostyán Idősek Klubja 1106 Budapest, Keresztúri út 6/a 
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7 Együtt-egymásért Idősek Klubja 1106 Budapest, Hárslevelű utca 17 /a 
1 

8 
1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40. 

,,A" szekc ió fö ldszint 006. 

9 Orvosi rendelő 1106 Budapest, Hárslevelű utca 19. 

10 Orvosi rendelő 1105 Budapest, Gergely utca 26. 

11 Orvosi rendelő 1106 Budapest, Kerepesi út 67 . 

12 Orvosi rendelő 1101 Budapest, Hungária körút 1-3. 

13 Orvosi rendelő 1108 Budapest, Újhegyi sétány13 -15. 

14 Orvosi rendelő 1107 Budapest, Üllői út 128. 

15 Orvosi rendelő 1107 Budapest, Üll ő i út 136. 

16 Orvosi rendelő 1105 Budapest, Zs ivaj utca 2. 

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

51.' 

18 Gyermekfogászati rende l ő 1101 Budapest, Kőbányai út 4·7 . 

19 Fogászati rendelő 1101 Budapest, Kőbányai út 45. 

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

20 Központi ügyelet, 

Orvosi rendelő 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2014. január 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, áta lakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

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

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

-

7 



megnevezése székhelye 

-

1 
Bárka I<őbányai Szociális és 1104 Budapest, Mádi utca 86. 

Gyermekjóléti I<özpont 

2 
I<őbányai Egészségügyi 1102 Budapest, I<őrösi Csoma Sándor út 40 . .,A" szekció 

Szolgálat földszint 006. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerü let I<őbányai Önkormányzat I<épviselő 

testülete 

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

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület I<őbánya i Önkormányzat 

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

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 86. § (1) 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 szolgá ltatáso k 

biztosítása, valamint az egészségügyrő l szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezd ése 

alapján az egészségügyi alapellátás biztosítása . 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

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

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

a) A beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével, rendszeres, 

alkalomszerű feladatok ellátása. 

b) A napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával, 

egészségi állapotának észlelésével és e l lenőrzésével összefüggő feladatok ellátása. 
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c) Az egészségügyi alapellátás köréb en megszervezett fogorvosi alapellátással összefüggő 

feladatok ellátása. 

d) A fogorvosi szakellátásokkal összefüggő fe ladatok ellátása . 

e) Munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kia lakulásának 

a megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátásokkal összefüggő felad atok. 

f) Az anya és a 0-3 éves gyermek védőnő i gondozásával összefüggő fe ladatok ell átása. 

g) Az isko la-egészségügyi ellátással, a védőnői gondozásáva l, a 3-18 éves korú gye rm ekek 

egyéb ifjúság-egészségügyi gondozásával összefüggő feladatok ellátása. 

h) A kábítószer-mege l őzés tevékenységeive l, programjaiva l, koord inációj áva l összefüggő 

feladatok e ll átása . 

i) A valamely tevékenység végzéséhez jogszabá lyban előírt kötelező felkészítő képzésekkel 

(o lyan oktatással és képzéssel összefüggő .fe ladatok ell átása, amelyek nem adnak 

hivatalosan elismert oklevelet, d iplomát, a felnőttképzési törvény szerint szakmai 

képzésnek minősü l nek) összefüggő fe ladatok ellátása. 

j) Az óvodai ell átottak és a közneve lési intézmé nyben tanu ló e ll átottak részér-e biztosított 

étkezésse l összefüggő fe ladatok e llátása . 

k) A rászo rul ó gyerekek intézménye n kívü li sz ünide i étkeztetésének biztosításáva l 

összefüggő fe ladatok ellátása. 

1) A saját otthonukban é l ő, idős koruk vagy demenciájuk m iatt szociális és mentá lis 

támogatásra szoruló, önmagukró l való gondoskodásra részben képes szemé lyek 

intézményi napközbeni e ll átásával, annak támogatásával összefüggő feladatok e ll átása, a 

gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek e ll átásával összefüggő fe ladatok e ll átása. 

m)A család- és gyermekjóléti szo lgá ltatási fe ladatok, valam int a családsegítési fe ladatok, 

ill etve a család- és gyermekjó léti központhoz tartozó fe ladatok e ll átása. 

n) A gyermekjóléti központ keretében végzett kórházi szociális munkával, utcai, lakóte lepi 

szociá lis munkáva l, a kapcso lattartási ügye lettel, a gyermekjóléti szo lgá lat á lta l végzett 

isko lai szociá lis munkáva l összefüggő feladatok ellátása. 

o) Az é l etvitelszerű szálláshaszná lat és szociá lis munka segítségéve l öne ll átásra képes 

haj léktalan személy átmeneti szá ll áson történő ell átásáva l, va lamint az önell átásra és a 

közösségi együttélés szabá lyainak betartására képes hajl éktal an személy éjszaka i 

pihenését l ehetővé tevő, valamint kr ízishe lyzetben szá ll ást b iztosító szo lgá ltatással és 

azok támogatásával összefüggő fe ladatok ellátása. 

p) A koruk, egészségi áll apotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedé lybetegségük, 

hajl éktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átme neti 

jelleggel é tkezés biztosítására nem kép es személyeknek nyújtott lega lább napi egyszeri 

meleg étkezéséve l összefüggő fe ladatok e ll á tása, kifi ze tése k te ljes ítése. 

q) A legfeljebb napi négy órás gondozás i igényű személy részére nyújtott, a l a pvető 

gondozási, ápo lási fe ladatokat, önáll ó életvite l fenntartásában , az ellátott és 

lakókörnyezete hig iéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés t, a 
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vészhelyze tek ki a la kul ásá nak mege l őzéséb e n , ill e tve azok e lhárításában való 

segítségnyújtás t magában fog la ló ház i segítségnyúj tássa l össze fü ggő fe ladatok ell átása. 

r) A saját otthonukba n é l ő , egészségi á llapotuk és szociá lis helyzetük miatt rászoru ló, 

segélyhívó készül ék megfe l e l ő használatára képes szem élyek részére az ö ná ll ó é le tv ite l 

fenntartása m ell ett fe lm e rül ő krízishelyze te k e lh á rítása cé lj ából nyújtott e ll á tássa l 

össze fü ggő fe ladatok e llá tása. 

s) A szociá lis vagy mentálhigiénés problémák, ill etve egyéb krízis helyze t mi a tt segítségre 

szoruló sze mélye k és családok számára az ilyen helyzeth ez vezető okok, a kríz ishe lyzet 

megszüntetése, vala mint az éle tveze tés i képesség megő rzése cé lj ábó l nyú jtott 

szolgá ltatással összefüggő feladatok ell átása. 

t) A szociá lis szolgá ltatások igazgatásával össze függő fe ladatok e llátása . 

4.4. A költs égvetés i sze rv alaptevékenységé nek korm ányzati funkció sze rinti megje lölése: 

korm ányza ti kormá nyzati funkció megnevezése 

funkciószá m 

1 072111 Háziorvos i a lap e ll átás 

2 072112 Háziorvosi ügyele ti ell á tás 

3 072311 Fogorvos i alap e ll átás 

4 0723 13 Fogorvosi szakell átás 

5 074011 Foglalko zás-egészségügyi a lap ell á tás 

6 074031 Család és n ővéd e lmi egészségügyi gondozás 

7 074032 Ifjúság-egészségügyi go nd ozás 

--
8 07405 2 Ká bítószer-m ege l őzés progra mj a i, tevékenysége i 

9 095020 Iskolarendsze ren kívüli egyéb okta tás, képzés 

10 09601 5 Gyermekétkezte tés köznevelés i intéz ményben 

11 102031 Időse k nappali e ll á tása 

12 10401 2 Gyermekek átmeneti e llátása 

13 104037 Intézménye n kívüli gye rm ekétkeztetés 

14 104042 Csa lád és gyerm ekjólé ti szo lgá lta tás ok 

15 104043 Család és gye rm ekj ó lé ti köz pont 
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16 107013 Haj léktalanok átm eneti e llá tása 

17 107051 Szociá lis étkeztetés 

18 107052 Ház i segítségnyú jtás 

19 107053 Je l zőrendszeres házi segítségnyú jtás 

20 109010 Szociá lis szo lgá ltatások igazgatása 

4.5. A költségvetés i sze rv ill etékessége, működés i te rül ete: Budapest Főváros X. kerü le t 

közigazgatás i terül ete 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A kö ltségvetés i szerv vezetőj é nek megbízás i re ndj e : Az in tézmé ny veze tőj é t a Budapes t 

Főváros X. ke rü let Kő b ánya i Önkormányzat Ké pvise l ő-testül e te legfe lj eb b ö t év ha tá rozott 

i d őre bízza meg ny ilvá nos pályázati e ljárás útján . Az in tézmény vez ető j é t a Buda pest 

Főváros X. kerül et Kőbánya i Ön korm á nyzat Képv i se l ő - tes tül e te menti fe l. Az egyé b 

munkálta tói jogkört Budapes t Fővá ros X. kerü let Kőbánya i Ön korm á nyzat po lgármes te re 

gyakorolj a. Az in tézmé ny vezetőj e a köza lka lmazottak jogáll ásáró l szó ló 1992 . évi XXXI 11. 

törvé ny szerinti köza lka lmazotti jogviszonyba kerül kin evezés re. 

5.2. A költségvetés i szervnél a lkalmazásba n á ll ó személyek jogviszonya : 

fog la lkozta tás i jogviszo ny jogviszonyt szabá lyozó jogsza bály 

1 köza lka lmazotti jogviszony 
a köza lka lmazottak jogállásáró l szó ló 1992. évi XXX III. 

törvény 

2 mu nkaviszo ny a munka törvé nykö nyvérő l szóló 2012. évi 1. törvény 

3 megbízás i jogviszo ny a Polgári Törvé nykö nyvrő l szóló 2013 . évi V. törvé ny 

Az á llamház ta rtás ról szó ló törvé ny végrehajtásáról sióló 368/ 2011. (XII. 31.) Korm. re nde le t 5. 

§ (4) bekezdése alap ján a Magyar Áll amkincstár nevében igazo lom, hogy je len a lapító okira t 

m ódosításokka l egységes szerkezetb e fog la lt szövege megfe lel az a lap ító okiratnak a Bá rka 

Kő b á nya i Hum ánszo lgálta tó Központ 2018. na pj án ke lt, .... ..... .. ........ ... .. .... .. .... .. .. 

nap já tó l a lka lmazandó K/ ... / .. . / 2018/ SZEO okiratszámú módos ító okiratta l végre hajtott 

módos ítása sze r in ti tarta lmának. 

Budapest, 

1 1 



P.H. 

Magyar Áll amkincs tár 
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