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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET  FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2011. február 23-i ülésén Polgármester Úr tájékoztatást adott az önkor-
mányzat gazdálkodásának és működésének 2011-2014 közötti fejlesztési programjára vonat-
kozóan. 

E programhoz kapcsolódó első lépés a szociális és gyermekjóléti intézmények közül a Ferenc-
városi Gondozó Szolgálat  (a továbbiakban: FEGOSZ) gazdasági részlegének a Ferencvárosi 
Egyesített Családsegítő Központ és Intézményei (a továbbiakban: FECSKE) gazdasági részle-
gével való összevonása volt. Erről a Képviselő-testület a 111/2011. (IV.06.) és a 112/2011. 
(IV.06.) számú határozattal döntött. Az intézmények közötti munkamegosztás és felelősségvál-
lalás rendjét rögzítő megállapodást a Képviselő-testület a 229/2011. (VII.06.) számú határoza-
tával fogadta el. 

Fenti két intézmény gazdasági részlegének összevonása illeszkedik az önkormányzat gazdál-
kodásának és működésének 2011-2014. közötti fejlesztési programjához.

A tájékoztató  1.4. pontjában Intézményi szolgáltató központ(ok) kialakítására történt utalás. 
Az intézmények a szolgáltató központ(ok) létrehozását követően továbbra is önállóan látják el 
alapfeladataikat, de gazdálkodási önállóságuk idővel lényegesen csökken vagy megszűnik. 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.)  95. § (1) be-
kezdése rendelkezik arról, hogy az alapító szerv jogosult költségvetési szervet átalakítani, 
megszüntetni. A költségvetési szerv átalakítása történhet egyesítéssel vagy szétválasztással. 

Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése alapján: „Beolvadás esetén a beolvadó költségvetési 
szerv megszűnik, jogutódja az átvevő költségvetési szerv.”

A jogszabály a 96. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a költségvetési szerv átalakításá-
ról, megszüntetéséről, átalakító vagy megszüntető okiratban kell rendelkezni, melyet legalább 
negyven nappal az átalakítás, megszüntetés kérelmezett napja előtt ki kell hirdetni (közzé kell 
tenni).

Az Áht. 96. § (2) bekezdése szerint: „Az átalakításról, megszüntetésr l rendelkez  jogszaő ő -
bályban (okiratban) rendelkezni kell a megsz n  költségvetési szerv valamennyi közfeladaű ő -
tának jöv beni ellátásáról, valamennyi jogáról és kötelezettségér l, ideértve a költségvetésiő ő  
szerv vagyoni jogait és el irányzatait is. A jogszabályban (okiratban) meg kell jelölni azt aő  
naptári napot ameddig, vagy azt az id tartamot, amelyre vonatkozóan, és meghatározhatóő  
azon kör, mérték, amelyre kiterjed en a költségvetési szerv utoljára kötelezettséget vállalő -
hat. A költségvetési szerv ezzel ellentétes kötelezettségvállalása semmis.”
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A két intézmény gazdasági összevonása már megtörtént, szakmai beolvadásuk nem érinti az 
ágazatok szakmai önállóságát, a részlegek szakmai vezetőinek és dolgozóinak foglalkoztatása 
továbbra is biztosított.  

Az átalakuló intézmény feladatai között szerepelnek a  szociális és gyermekjóléti alap- és 
szakosított ellátások

családsegítés
utcai szociális munka
 gyermekjóléti szolgáltatás 
kórházi szociális munka
utcai, lakótelepi szociális munka
kapcsolattartási ügyelet
 gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása, gyermekek átmeneti otthoná-

nak működtetése
 szenvedélybetegek nappali ellátása 
 időskorúak nappali ellátása
 házi segítségnyújtás
 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 közösségi ellátások – kivéve szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása -
 támogató szolgáltatás
 szociális étkeztetés
 időskorúak átmeneti ellátása

Az új struktúra kialakításával az egyes szolgáltatások közötti átfedések kiküszöbölhetőek, a 
szociális háló átalakításával egységes, átfogóbb, jobban áttekinthetőbb, a rászorulók számára 
célzottabb szolgáltatási intézményrendszer jön létre. 

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 16. § 
(2) bekezdése alapján a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés 
tervezetét a közalkalmazotti tanáccsal véleményeztetni kell. 

Az intézmény beolvadásával kapcsolatos egyeztetés megtörtént, a tagcsoportok képviselőinek 
támogató véleménye az előterjesztés mellékletét képezi.  

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) 
bekezdés j) pontjára hivatkozva megkeresést küldtünk a Budapest Főváros Kormányhivatala 
Szociális és Gyámhivatal részére, hogy véleményezzék az intézményi átszervezést. 
Miután az átszervezés nem jár dolgozói létszámcsökkentéssel, az ellátotti férőhelyszám mó-
dosításával, továbbá az ellátás zökkenőmentesen folyik, így a Szociális és Gyámhivatal nem 
emelt kifogást a szervezeti átalakítással kapcsolatban.  

Az intézmények beolvadására 2011. december 01. napjától kerül sor tekintettel a 40 napos 
közzétételi időtartamra. 
 
Az új intézményi struktúra elfogadásáról és az intézmény elnevezéséről a Képviselő—testület 
a soron következő novemberi  ülésén dönt,  így 2012. január 01.  napjától már  egy átfogó, 
megújult  intézményhálózat  látja  el  Ferencvárosban  a  szociális  és  gyermekjóléti  alap-  és 
szakosított ellátási feladatokat. 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az előterjesztéshez mellékelt átalakító okirat elfoga-
dását.  

Budapest, 2011. szeptember 26.  
                                                                                                   Formanek Gyula s.k.
                                                                                                     alpolgármester
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Határozati javaslat:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. 2011.  december  01.  napi  hatállyal  elfogadja  a  Ferencvárosi  Gondozó Szolgálat  és 
Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és Intézményei átalakító okiratát,
2. felkéri Polgármester Urat, hogy az okirat közzétételéről intézkedjen,
3. felkéri  Polgármester  Urat,  hogy az új  intézményi  struktúra kialakítására  vonatkozó 
döntési javaslatot a Képviselő-testület soron következő novemberi ülésére terjessze elő, 
4. felkéri  Polgármester Urat, hogy az átalakított  intézmény működési engedélyeztetési 
eljárásának megindítása ügyében a szükséges lépéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
Határidő: értelemszerű
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Átalakító Okirat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (1) és (2) bekezdése és a 96. §-a, az ál-
lamháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.30.) Kormányrendelet 11. §-ában fog-
laltak alapján a Ferencvárosi Gondozó Szolgálat  és a Ferencvárosi Egyesített  Családsegítő 
Központ és Intézményei, mint költségvetési szerv átalakító okiratát az alábbiak szerint hatá-
rozza meg. 

1. Az átalakítással megszűnő költségvetési szerv:
Neve: Ferencvárosi Gondozó Szolgálat
Székhelye: 1098 Budapest, Toronyház u. 11.
Telephelyei: 1092 Budapest, Knézich u. 17.

1095 Budapest, Mester u. 33-35.
1098 Budapest, Friss u. 5.
1098 Budapest, Dési Huber u. 9.
1097 Ecseri út 19. Hrsz.
1094 Budapest, Tűzoltó u. 23.

2. Irányító szervének neve, székhelye:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1092 Budapest, Bakáts tér 14.

3. Megszüntető szerv neve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
1092 Budapest, Bakáts tér 14.

4. Átalakítással megszűnő költségvetési szerv megszűnésének időpontja:
2011. november 30. 

5. A költségvetési szerv átalakítással történő megszüntetéséről rendelkező határo-
zat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének ..
…/2011. (….) számú határozata.

6. Az átalakítás módja: 
Beolvadással történő megszüntetés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 95. § (2) bekezdése alapján.

7. Az átalakítással megszűnő költségvetési szerv közfeladatainak jövőbeni ellátása: 
Az átalakítással megszűnő költségvetési szerv közfeladatait a beolvadást követően a 
jogutód költségvetési szerv látja el.
A jogutód költségvetési szerv közfeladatai: 

889924 családsegítés
889929 utcai szociális munka
881011 időskorúak nappali ellátása
889912 szenvedélybetegek nappali ellátása 
889922  házi segítségnyújtás
889923 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889926 közösségi ellátások 

– kivéve szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása -
889925 támogató szolgáltatás
889921 szociális étkeztetés
873012 időskorúak átmeneti ellátása
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889201 gyermekjóléti szolgáltatás 
889202 kórházi szociális munka
889203 utcai, lakótelepi szociális munka
889204 kapcsolattartási ügyelet
879018 gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása, gyerme-

kek átmeneti otthonának működtetése

8. Az átalakítás oka: az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 91. § (1) 
bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség köve-
telményének érvényesítése érdekében van szükség a közfeladatnak más szervezeti for-
mában történő ellátására. 

9. A jogutód költségvetési szerv:
Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és Intézményei
Székhelye: 1095 Budapest, Mester u. 19. (Hrsz. 37875-ből 300 m2)

10. Rendelkezés a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében:
A vagyon feletti rendelkezési jogosultsága, beleértve a követeléseket és kötelezettsé-
geket, a jogutód költségvetési szervet illeti meg. Az átalakítással megszűnő költségve-
tési szerv a megszűnés napjával a folyó évi költségvetés felhasználásáról elszámolást, 
mérlegbeszámolót és vagyonleltárt készít. 

Az átalakítással megszűnő költségvetési szerv fel nem használt költségvetési előirány-
zatait a megszüntető szerv 2011. november 30-i fordulónappal elvonja, és a jogutód 
költségvetési szervbe – Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és Intézményei-
hez - helyezi át. 

Az átalakítással megszűnő költségvetési szerv 2011. november 30. napjáig keletkező 
jogai és kötelezettségi – ideértve vagyoni jogait továbbá valamennyi  elismert,  vagy 
nem vitatott pénz, vagy pénzben kifejezett tartozásai – tekintetében a jogutód költség-
vetési szerv helytáll.

11. Rendelkezés munkajogi kérdésekről:
Az átalakítással  megszűnő költségvetési  szerv  által  foglalkoztatott,  közalkalmazotti 
jogviszonyban,  illetve egyéb,  foglalkoztatásra  irányuló jogviszonyban állók tovább-
foglalkoztatásra kerülnek a jogutód költségvetési szervnél. 

12. Kötelezettségvállalás rendje: 
A megszűnő költségvetési szerv joghatályos kötelezettségvállalásának 2011. novem-
ber 30. napja. 

Záradék: 

A költségvetési  szerv átalakító okiratát  Budapest Főváros IX. Kerület  Ferencváros Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a …………../2011. (…) számú határozattal fogadta el. 

Jelen átalakító okirat 2011. december 01. napjától hatályos.

Budapest, 2011. október ………

 Dr. Nagy Hajnalka            Dr. Bácskai János 
                                jegyző               polgármester
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