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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
A Képviselő-testület 488/2006.(XI.28.)Kt számú határozatával úgy döntött, hogy 2007. április 
1-től megszünteti a következő, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeket: 
Csepeli Gyermekjóléti Központ, Csepeli Családsegítő Szolgálat, Csepeli Gondozási Központ;  
 
és 2007. április 1-i hatállyal – a megszüntetett intézmények jogutódaként – egy integrált 
szociális intézményt hoz létre, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményként.  Az 
új intézmény javasolt elnevezése a mellékelt alapító okirat szerint: Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat.  
 

Az intézmények átszervezése során az alábbi célkitűzések a meghatározók: 
- a működés gazdasági hatékonyságának javítása,  
- a szakmai munka hatékonyságának növelése 
- a lakossági szolgáltatások színvonalának további javítása. 

 
A hatékonyságjavító intézkedések megvalósítása lépcsőzetesen történhet. Az átszervezés 
során kiemelt szempont, hogy a szolgáltatások színvonalát folyamatosan meg kell őrizni, 
az érintett lakosság ellátásában az átszervezés semmiféle fennakadást – még átmenetileg 
sem – okozhat. A működés folyamatossága érdekében az új intézményi működés kialakítása 
az alábbi ütemezés szerint történhet.  
 
Új intézmény megalakulása 2007. április 1. 
Intézményvezetői pályázat kiírása, elbírálása 2007. szeptember 30. 
Szervezeti és működési szabályzat 
elkészítése, jóváhagyásra benyújtása  

2007. szeptember 30. 

Javaslat az intézmény létszámkeretének 
meghatározására, előterjesztés benyújtása 

2007. szeptember 30. 

Egységes informatikai rendszer 
fejlesztésének előkészítése, koncepció 

2007. szeptember 30. 

A Szent István út 194. intézmény funkciónak 
kiváltásának előkészítése - javaslat 

2007. szeptember 30. 

A szociális étkezetés új megoldásainak 
előkészítése – döntési javaslat 

2007. szeptember 30. 

 
  
A korábbi döntés végrehajtása szükségessé teszi a megszüntetésre kerülő intézmények 
megszüntető okiratának, valamint az új intézmény alapító okiratának jóváhagyását. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt megszüntető okiratokat, ill. alapító 
okiratot jóváhagyni szíveskedjék. Egyúttal javaslom, hogy az intézmény által nyújtott 
szociális szolgáltatásokra vonatkozó hatékonyságjavító intézkedésekkel összefüggő további 
feladatokat is határozatban rögzítse a Képviselő-testület. 
 
 
Budapest, 2007. március 5. 
  
 
       Horváth Gyula 
         alpolgármester 
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Határozati javaslat 
 

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
kerületi fenntartású, részben önállóan gazdálkodó  

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Gondozási Központ (1211 
Budapest, XXI., Völgy u. 82.)  

megszüntető okiratát a melléklet szerinti formában jóváhagyja, egyúttal megbízza a 
polgármestert és a jegyzőt a megszüntető okirat aláírására. 
  
Határidő:  elfogadásra: azonnal 
                 végrehajtásra:  2007. április 1. 
 
Felelős: elfogadásért: Tóth Mihály polgármester 

  végrehajtás előkészítésért : Lombos Antal ágazatvezető 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazat 
szükséges. 

 
2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

kerületi fenntartású, részben önállóan gazdálkodó  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Családsegítő Szolgálat 
(1211 Budapest, XXI., Kiss János altb. u. 54.) 

megszüntető okiratát a melléklet szerinti formában jóváhagyja, egyúttal megbízza a 
polgármestert és a jegyzőt a megszüntető okirat aláírására. 
.  
 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 
                 végrehajtásra:  2007. április 1. 
 
Felelős: elfogadásért: Tóth Mihály polgármester 

  végrehajtás előkészítésért : Lombos Antal ágazatvezető 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazat 
szükséges. 

 
 

3. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
kerületi fenntartású, részben önállóan gazdálkodó  

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Gyermekjóléti Központ 
(1211 Budapest, XXI., Táncsics Mihály u. 69.) 

megszüntető okiratát a melléklet szerinti formában jóváhagyja, egyúttal megbízza a 
polgármestert és a jegyzőt a megszüntető okirat aláírására. 
 

 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
                végrehajtásra:  2007. április 1. 
 
Felelős: elfogadásért: Tóth Mihály polgármester 

  végrehajtás előkészítésért : Lombos Antal ágazatvezető 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazat 
szükséges. 
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4. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
kerületi fenntartású, részben önállóan gazdálkodó Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat (1212 Budapest, Áruház tér 6.) alapító 
okiratát a melléklet szerinti formában jóváhagyja, egyúttal megbízza a polgármestert 
és a jegyzőt az alapító okirat aláírására. 

 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
                végrehajtásra:  2007. április 1. 
 
Felelős: elfogadásért: Tóth Mihály polgármester 

  végrehajtás előkészítésért : Lombos Antal ágazatvezető 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazat 
szükséges. 
 
 

5. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
felkéri a polgármestert, hogy az intézményi átszervezéssel összefüggő döntésekkel 
összhangban terjessze a Képviselő-testület elé a Csepeli Egészségügyi Szolgálat 
Alapító okiratának módosítását. 

 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
                végrehajtásra:  2007. április 30. 
 
Felelős: elfogadásért: Tóth Mihály polgármester 

  végrehajtás előkészítésért : Lombos Antal ágazatvezető 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazat 
szükséges. 
 
 

6. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a szociális intézmények 
szervezeti átalakítása a lakosság ellátásban semmiféle zavart ne okozzon: Ennek 
figyelembevételével gondoskodjék az intézmény működésének szervezeti feltételeiről, 
a Szervezeti és Működési Szabályzat kidolgozásáról valamint a Képviselő-testület 
2006. novemberi döntéseinek megfelelő hatékonyságjavító intézkedések szakmailag 
megalapozott előkészítéséről.  Az átszervezés során végrehajtott intézkedésekről a 
Képviselő-testület kapjon tájékoztatást, a további szükséges döntésekre vonatkozó 
javaslatokról készüljön előterjesztés a Képviselő-testület számára. 

 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
                végrehajtásra:  2007. szeptember 30. 
 
Felelős: elfogadásért: Tóth Mihály polgármester 

  végrehajtás előkészítésért : Lombos Antal ágazatvezető 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazat 
szükséges. 
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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata …../…./2007. (….) Kt. sz. határozata 
 

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 
CSEPELI GONDOZÁSI KÖZPONT 

(1212 Budapest, Völgy u. 82.) 
 

MEGSZŰNTETŐ OKIRATÁRÓL 
 

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90-91 §-ának rendelkezései szerint eljárva 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő testülete a korábban Budapest. 
XXI., ker. Tanács által 1988-ban létesített 1- 4. sz. gondozási csoportok jogutód 
szervezeteként alapított Csepeli Gondozási Központot megszűnteti. 
 
Költségvetési szerv megnevezése: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      Csepeli Gondozási Központ 
 
Rövidített megnevezése:  Csepeli Gondozási Központ 
 
Székhelye:    1211 Budapest, XXI., Völgy u. 82. 
 
Intézmény típusa:   személyes gondoskodást nyújtó intézmény 
 
Területi statisztikai számjel:             1318901000     
 
Az egységes statisztikai számjel:       16924358-8532-322-01 
 
Az intézmény adószáma  16924358-1-43 
 
Alap és kiegészítő tevékenységei: 
 
Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés, időskorúak nappali 
ellátása, időskorúak átmeneti elhelyezése, fogyatékosok nappali ellátása, Fogyatékosokat 
Támogató Szolgálat működtetése, időskorúak szociális és mentális gondozása. 
 
 

Az intézmény ellátási körébe tartozó szakfeladatok jegyzéke 
 

Szakfeladatok  száma Megnevezés 
 

853181 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 
 

853233 Házi segítségnyújtás 
 

853255 Szociális étkeztetés 
 

853266 
 
Nappali szociális ellátás 

 
853288 Egyéb szociális szolgáltatás 
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A megszűntető szerv neve, címe: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
     1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
A megszűntetés időpontja:   2007. április 1. 
 
A megszűntetett költségvetési  
szerv jogutódja: Csepeli Szociális Szolgálat, amely teljes körűen ellátja a 

megszűntetett költségvetési szerv feladatait 
 
Vagyon feletti rendelkezési    
jogosultság     Tulajdonos az önkormányzat. A vagyon használatával és 

hasznosításával kapcsolatos feladatokat a jogutód 
intézmény látja el. Felel a jogelőd kötelezettségeiért és 
megilletik a jogelőd követelései.  
 

Rendelkezés a foglalkoztatottakról A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi törvény 
szerint a jogutódlás esetén  az annak időpontjában 
fennálló munkaviszonyból származó jogok és 
kötelességek a jogutódlás időpontjában a jogelődről a 
jogutód munkáltatóra szállnak. 

 
Budapest, 2007………………………...  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tóth Mihály Dr. Szeles Gábor 
polgármester jegyző 
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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata …../…./2007. (….) Kt. sz. határozata 
 

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT 

(1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) 
 

MEGSZŰNTETŐ OKIRATÁRÓL 
 

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90-91 §-ának rendelkezései szerint eljárva 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő testülete az 1998-ban alapított 
Csepeli Családsegítő Szolgálatot megszűnteti 
 
Költségvetési szerv megnevezése: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      Csepeli Családsegítő Szolgálat 
 
Rövidített megnevezése:                    Csepeli Családsegítő Szolgálat 
 
Székhelye:    1211 Budapest, XXI., Kiss János altb. u. 54. 
 
Intézmény típusa:   személyes gondoskodást nyújtó intézmény 
 
Területi statisztikai számjel:             1318901000     
 
Az egységes statisztikai számjel:       16925421-8532-322-01 
 
Az intézmény adószáma  16925421-1-43 
 

Alap és kiegészítő tevékenységei 
 
Szociális és mentálhigiénés szolgáltatások nyújtása, gondozás, munkanélküliek számára 
nyújtott személyes szolgáltatások, munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítése, lakhatással 
kapcsolatos adósságkezelési szolgáltatás, ifjúsági tanácsadás és információszolgáltatás, 
közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek és egészségkárosodottak részére támogató 
szolgáltatások. 
 
 

 
Az intézmény ellátási körébe tartozó szakfeladatok jegyzéke 

 
 

Szakfeladatok száma Szakfeladatok megnevezése 
85324-4 Családsegítés 
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A megszűntető szerv neve, címe: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
     1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
A megszűntetés időpontja:   2007. április 1. 
 
A megszűntetett költségvetési  
szerv jogutódja: Csepeli Szociális Szolgálat, amely teljes körűen ellátja a 

megszűntetett költségvetési szerv feladatait 
 
Vagyon feletti rendelkezési    
jogosultság     Tulajdonos az önkormányzat. A vagyon használatával és 

hasznosításával kapcsolatos feladatokat a jogutód 
intézmény látja el. Felel a jogelőd kötelezettségeiért és 
megilletik a jogelőd követelései.  
 

Rendelkezés a foglalkoztatottakról A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi törvény 
szerint a jogutódlás esetén  az annak időpontjában 
fennálló munkaviszonyból származó jogok és 
kötelességek a jogutódlás időpontjában a jogelődről a 
jogutód munkáltatóra szállnak. 

 
Budapest, 2007………………………...  
 
 
 
 
 
 
 

Tóth Mihály Dr. Szeles Gábor 
polgármester jegyző 
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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata …../…./2007. (….) Kt. sz. határozata 
 

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 
CSEPELI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 
(1211 Budapest, Táncsics Mihály u. 69.) 

 
MEGSZŰNTETŐ OKIRATÁRÓL 

 
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90-91 §-ának rendelkezései szerint eljárva 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő testülete a 2001-ben alapított 
Gyermekjóléti Szolgálatot, melynek elnevezése 2004-ben Csepeli Gyermekjóléti Központra 
változott megszűnteti 
 
Költségvetési szerv megnevezése: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      Csepeli Gyermekjóléti Központ 
 
Rövidített megnevezése:  Csepeli Gyermekjóléti Központ 
 
Székhelye:    1211 Budapest, XXI., Táncsics Mihály u. 69. 
 
Intézmény típusa:   személyes gondoskodást nyújtó intézmény 
 
Területi statisztikai számjel:             1318901000     
 
Egységes statisztikai számjel:           16925438-8532-322-01 
 
Az intézmény adószáma:  16925438-1-43 
 
Alap és kiegészítő tevékenységei: 
 
Gyermekjóléti szolgáltatások nyújtása, családgondozás, gyermekek családban nevelkedésének 
elősegítése, gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, egyéni és csoportos speciális 
szolgáltatások nyújtása, helyettes szülői szolgáltatás, szabadidős programok szervezése, utcai 
és lakótelepi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, kórházi szociális munka, készenléti 
szolgálat, pszichiátriai tanácsadás. 
 
 

Az intézmény ellátási körébe tartozó szakfeladatok jegyzéke 
 
 

Szakfeladatok száma Szakfeladatok megnevezése 
85324-4 Családsegítés 
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A megszűntető szerv neve, címe: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
     1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
A megszűntetés időpontja:   2007. április 1. 
 
A megszűntetett költségvetési  
szerv jogutódja: Csepeli Szociális Szolgálat, amely teljes körűen ellátja a 

megszűntetett költségvetési szerv feladatait 
 
Vagyon feletti rendelkezési    
jogosultság     Tulajdonos az önkormányzat. A vagyon használatával és 

hasznosításával kapcsolatos feladatokat a jogutód 
intézmény látja el. Felel a jogelőd kötelezettségeiért és 
megilletik a jogelőd követelései.  
 

Rendelkezés a foglalkoztatottakról A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi törvény 
szerint a jogutódlás esetén  az annak időpontjában 
fennálló munkaviszonyból származó jogok és 
kötelességek a jogutódlás időpontjában a jogelődről a 
jogutód munkáltatóra szállnak. 

 
Budapest, 2007………………………...  
 
 
 
 
 
 
 

Tóth Mihály Dr. Szeles Gábor 
polgármester jegyző 
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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata …./…../2007. (….) Kt. sz. határozata 

 
 

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 
 

CSEPELI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 
(1212 Budapest, Áruház tér 6.) 

 
 

ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL 
 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a korábban Budapest, 
XXI., ker. Tanács által 1988-ban létesített 1-4. sz. Gondozási Központok jogutódaként 
alapított Csepeli Gondozási Központ, az 1998-ban alapított Csepeli Családsegítő Szolgálat és 
a 2001-ben alapított Csepeli Gyermekjóléti Központ (korábbi nevén Csepeli Gyermekjóléti 
Szolgálat)  intézményeket 2007. április 1-i hatállyal megszünteti, és egyidejűleg 2007. április 
1-i hatállyal ezen intézmények jogutódjaként létrehozza - részben önállóan gazdálkodó 
intézményként - a Csepeli Szociális Szolgálatot. 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 59, 62-63, 64-65, 65/A, 65/C, 65/F, 80. §-ai, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 40. §-a alapján a 
Csepeli Szociális Szolgálat Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozza meg. 
 
Költségvetési szerv megnevezése: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      Csepeli Szociális Szolgálat 
 
Rövidített megnevezése:  Csepeli Szociális Szolgálat 
 
Székhelye:    1212 Budapest, Áruház tér 6. 
 
Intézmény típusa:   személyes gondoskodást nyújtó intézmény 
 
Alapító neve, címe:   Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
     1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
Fenntartó és a felügyeleti szerv neve, 
címe:     Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
     1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
Az intézmény jogállása:  önálló jogi személy 
 
Gazdálkodási jogkör alapján:  részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv,  

meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli 
Egészségügyi Szolgálat látja el, mint önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerv. 

 
Előirányzatok feletti rendelkezési  
jogosultság alapján:   teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv 
 
Működési területe:   Budapest XXI. Kerület  Csepel 
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      közigazgatási területe 
 
 
Fő tevékenysége és szakágazati 
besorolása:    szociális ellátás elhelyezés nélkül; 85320 

családsegítés; 85324-4 
 
Alapvető szakfeladata:  házi segítségnyújtás; 85323-3 

családsegítés; 85324-4 
 

Területi statisztikai számjel:             1318901000 
 
Az egységes statisztikai számjel:                      

 
Alap és kiegészítő tevékenységei: 
 
Szociális és mentálhigiénés szolgáltatások nyújtása, gondozás, munkanélküliek számára 
nyújtott személyes szolgáltatások, munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítése, lakhatással 
kapcsolatos adósságkezelési szolgáltatás, ifjúsági tanácsadás és információszolgáltatás, 
közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek és egészségkárosodottak részére támogató 
szolgáltatások. 
 
Gyermekjóléti szolgáltatások nyújtása, családgondozás, gyermekek családban nevelkedésének 
elősegítése, gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, egyéni és csoportos speciális 
szolgáltatások nyújtása, helyettes szülői szolgáltatás, szabadidős programok szervezése, utcai 
és lakótelepi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, kórházi szociális munka, készenléti 
szolgálat, pszichiátriai tanácsadás. 
 
Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés, időskorúak nappali 
ellátása, időskorúak átmeneti elhelyezése, fogyatékosok nappali ellátása, Fogyatékosokat 
Támogató Szolgálat működtetése, időskorúak szociális és mentális gondozása. 
 
 
 
 
Telephelyei:
        

Családsegítő- és gyermekjóléti tevékenység 1211 Budapest, Táncsics Mihály u. 69. 
 Családsegítő- és gyermekjóléti tevékenység 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54. 

 1. sz. Gondozási csoport   1212 Budapest, Völgy u. 82. 
 2. sz. Gondozási csoport   1211 Budapest, Vereckei u. 10. 
 3. sz. Gondozási csoport   1213 Budapest, Szent István u. 194. 
 4. sz. Gondozási csoport   1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 1/a. 
 5. sz. Gondozási csoport   1215 Budapest, Duna u. 2. 
 Szociális Tálalókonyha   1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54. 
 Fogyatékosokat Támogató Szolgálat  1212 Budapest, Völgy u. 82. 

Központi ügyfélszolgálat   1212 Budapest, Áruház tér 6.
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Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga:
 
Tulajdonos az önkormányzat, a vagyon használatával és hasznosításával kapcsolatos 
feladatokat az intézmény, mint jogutód intézmény látja el. Felel a jogelőd kötelezettségeiért és 
megilletik a jogelőd követelései. Az épület helyiségeit bérbe adhatja, amennyiben az 
alaptevékenységet nem akadályozza. A rendelkezésére álló vagyont nem jogosult 
elidegeníteni, illetve biztosítékként felhasználni. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
Intézmény vezetőjének megbízása: az intézmény vezetőjét Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános pályázati eljárás útján bízza meg. 
 
 
Az intézmény hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 
 - hosszú:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
    Csepeli Szociális Szolgálat 
    1212 Budapest, Áruház tér 6. 
  
 - kör:   Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
    Csepeli Szociális Szolgálat 

 
Az intézmény ellátási körébe tartozó szakfeladatok jegyzéke 

 
 

Szakfeladatok  száma Megnevezés 
 

853181 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 
 

853233 Házi segítségnyújtás 
 

853255 Szociális étkeztetés 
 

853266 
 
Nappali szociális ellátás 

 
853288 Egyéb szociális szolgáltatás 

 
85324-4 

 
Családsegítés 

 
 
 
 

Budapest, 2007. …………………… 
 
 
 
     
 

Tóth Mihály Dr. Szeles Gábor 
polgármester jegyző 
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BUDAPEST-CSEPEL 

 

 
 

ÖNKORMÁNYZATA 

   
K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T E 

 
 

 
K I V O N A T 

 
 
Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. november 28-án  (kedden) 9,00 
órai kezdettel a Csepeli Munkásotthon rendezvénytermében (1211 Bp. XXI.ker. Árpád u. 1. 
földszint) megtartott ülésén készült jegyzőkönyvből 
 
 
 
Napirend 6. pontja: (180/1. sz. előterjesztés) 
Javaslat a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedésekre 
 
488/2006.(XI.28.)Kt     H A T Á R O Z A T 

 
Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

a) 2007. április 1-i hatállyal megszünteti a következő, részben önállóan gazdálkodó, 
költségvetési intézményeket: 

Csepeli Gyermekjóléti Központ,  
Csepeli Családsegítő Szolgálat,  
Csepeli Gondozási Központ 

b) 2007. április 1-i hatállyal – a megszüntetett intézmények jogutódjaként – 
létrehozza, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményként, a  

 
Csepeli Szociális Intézményt. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az intézmények megszüntetésével és a jogutód 
intézmény létesítésével kapcsolatos okiratok elkészítéséről, és azokat terjessze a Képviselő-testület 
elé. 
 
Határidő:  2007. április 1. 
 
Felelős:  elfogadásért: Tóth Mihály polgármester 
  előkészítésért:  Lombos Antal ágazatvezető 

 
20 igen 
  7 nem 
  1 tartózkodás 

e l f o g a d v a 
 
 
K.m.f. 

 
 
 
   
   Tóth Mihály sk        dr. Szeles Gábor sk 
      polgármester      jegyző 
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