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Budapest FoVáros Kormányhivatala szoc]á is és Gyámhivata] jogkÖrében ejárva a Baptista
szeretétszolgálat Egyházi Jog' személy kére mére ]ndult eljárásban - amely az általa fenntartott
Baptista szeretetszolgálat REV|P Hajléktatanok Átmeneti szállója szoc als in1ezmény teiephe yének
engedé yezésérérányu az alábbi

A

HATÁRozAToT
hozoml

A fenntarto kérelmenek helVt adok a telephelv működését az a!ábbiak szerint enqedélvezem:
A fenntartó adatai:

Az

ntézménv fenntartó ának a neve

székhe Ve]
adószárna:
típusa:

Baptista szeretetszolgáIat Egyházi Jogi
személy
(röviden: Baptista szeretetszolgálat)
1111 Budapest Budafok út 34/B'
18264825-1 -43

egyház íenntartó

Az intézménvadatai:

Baptista szeretetszolgálat REV|P Hajléktalanok

0c!9:
címe

Átmenéti szállója
1181 Budapest Reviczky Gyula u.72.

adÓszáma

18208997-1-43

Az áqazat azonosító

s0282995

a:

A telephelv adatai:
A telephelv neve:
Aie ephe V círne:
A te ephe V áqazati azonositóia]
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Népsziget Nappali Melegedő
1í33 Budapest' zsilip u. 13' {hrsz: 25992/1)
s0282995s029'Í792
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A té|ephe|ven nvúitott szociá|is szo|qá|tatás adatai:

//

A nVúitott szoc á|is szo|qáltatás meqnevezése nappali melegedő
E_qeoe \ele(I

fe'o_Fl'e' ./é "l

30 fő

Budapest Főváros Kiizigazgatási területé

E ]átási terÜ et]

A működési enqedélV hatájvaI

A szociális intézménymúködésének kezdó időpontja ezen határozat jogerőre eméIkedésének
napja.

A mtiködésj enqede|V határozat|an ideiq érvénves'
A szakhatósáqok a rnűködési enqedé V kiadásához az a]ábbiak szerint iárultak hozzá:
Budapest FóVáros KoÍmányh Vata a Budapest V Xll ' Kerületi Népegészségügyi lntézete (tovább akban
'
népegészségügyintézet) 7053_3/2011. számÚ szakhatósági álásfoglalásában az a]ábbl k]kotésekkei
iátLI Áa77a a'elep_.l' TJ' ooésére\ e1qeoél/ez.c.1el

1

nappa]i elegedó heységeiben (kozÓsségj he]yjség Wc helységek zuhanyzó heySég) a
',A
fa azatokal, az ablakokat, ajtókat, fűtés csöVeket Ú]ra kell festenl
hányzó csempe
burkolatokat póto nike l

2

A zuhanyzö helységben a zuhanycsoveket meg

a

e egendó szamÚ tÓrÓlkÖzőtartót

3' A

zuhanyzóból nyí]ó

Wc

kel] tisztltani zuhanyrózsákat pótolni kel'

fogast ke l fe szereln]

helyiség Öná

k:lincsei és zálat ke lielszerelni'

ó függeten

sze lőzését bztosítan

kei' az

a]ta]ár3

4. A

közösség] he]ységben zárt, fedees huladéktartÓt kel] elhe yezni. a kiadópu]i. Valamint az
étkező aszta ok felúletét fe] kelI Újítan]' moshatóVá' fertótleníthetóVé ke]| tenni

5 A

piheno he]yrSégben a Íossz á apotú matracokat ki kel cseré n Az Új matracok feli]lete
moshat fertoteníthető klvte]Ű kel hogy legyen' "

Budapest FőVáros

X]l

Keruleti Po gármesteri

H

Vatal ÉpítésÜgyiaszÍá|y

vl

szakhatÓság] VéleméNyébena telephe y engedé yezéséhez kikÖtés nélkÜ hozzájárU

2487 -2l2o11'szárnÚ
t.

A FőVárosi Tűzotóparancsnokság Észak_Pest Palancsnokság Xl]l_szl315 1tzo11'számú szakhatósági
állásfog a|ásában az intézmény működésének engedélyezéséhez kikötés né]kül hozzájáru t, egyben a
befogadoképessegel 30 f oben rögzitette'

A Budapest

és lntézrnényei' rnrnt a Közép_lvlagyarország Reg]oná s Szocrá]s
ta Szeretetszo gálat hatáskÖrrel rendeIkezŐ konzorci!mi tagja á ta
készítettszakvélemény a|apján a szakma programot és mellékleteit pontosítan szükséges, és a
pontosított szakmai p.ogramot a jelen határozat kézhezvételétólszámított 30 napon belül
N,4ódszertan Központ

N,4ódszertani ]ntézmeny lV]agyal I\lá

Hivatalomnak, és szakVé'eményt készÍtó módszertani intézménynek is be kell mutatni.

A szocáljs jgazgatásrÓ] és szoc]á is e]látásokró szóló 1993 éVi ]]l tÖrvény (lovábbiakban szt ) 16' és
s
92lK' s (2) bek érte nrében a szociáls igazgatási ejárás kÖltség és iletékmentes A módszertan
intézmény részélea fenntartÓ a szakéÍő díjat megfzetette

a szükséges számÚ tanúsítványt a hatálozat ]ogerőre
|aoon be ül a hiváta om a feÍ]ntartó részéremeokL]l.li

A.]ogerós hatálozalot és annak aapján
eme kedésétkovetó

]
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AtanÚsitványtjól látható he|yre ki kel tenni a székheyre'

a

a

és

Fé híVom
Fenntartó Í 9ye mét' hogy
szociális szolgáltatók
ntézményekmÚkodésének
engedé yezésérőlése ]enörzésérőlszóló a 32112009 (Xll' 29) Korm' rendelet' (továbblakban szmr) 8's
tarta mazza a beje]entési k0telezettség esete t

Felhivom a Fenntartc és az lntézményVezetojének figye|mét hogy az intézmény mÚkÖdtetése során
kote]es a Vonaikozó ]ogszabályi e]őírásokat betartani HVataom egaább kétéVenteegy akaon]ma
elenózl hogy a szcgáItató tevékenység rnegfelel_e a múködés engedé yben és a jogszabá yokban
rneghatározott fe téte eknek' A mŰkÖdésse kapcsolatban észle]t h ányosságok a ]o9szabá]yokban íog|alt
köVetkezrnényeket Von]ák maguk után

Ezen határozat el]en az érdekelt a kézhezvételtó| szánrított 15 napon belÚl a Nenrzeti Rehabiltációs és
szociá is Hivatal szc.iá s Főosztá yához címzett (postacím 107í Budapest, Damjanich U' 48- )' !E
Hivatalomnál benVúitott illetékmentes fellebbezésseI é1het

lNDoKoLÁs
A Baptista sze.etetszolgálat Egyházi Jogi személy kélelmet nyújtott be H]Vata omhoz
Kére me szerint a 1133 BUdapest. Zs]lp u' 13'
meeqedőt kiVán lélrehoznl a Baptista

íhrsz 25992/1) szám aatti cirnen 30 íéróhelves naDoalr

!c]ephe Veként'

A fenntartó kére]méhe] csatolta az a ábbiakat:

. szakmal plo! a 'loi és annak me ék ete t
. A fenntartó .: :. ntézmén.'ben a]kaimazandó

szernélyek egybehangzó nyilatkozatát arra
Vonatkozóan ]cgr' egkésóbb aZ ntézmény múködésének rnegkezdésének időpontjában
munkavszcNit' i]etve munkavégzéseirányu]Ó egyéb jogvszonyt ]éiesÍtenek, és a do]gozók

.
.
.

szakmai VégZeilségétigazo ó ok Íatok másolatát
A FóVárosi BilÓság által Pk'63364/1990. szárnon kiadoti három hónapná nerr régibb kivonatát a

társadalrr szei!ezet ny]lVántartásl adata ró

A nyiVántartásba Vett egyház' egyházi jogi szemé]y képviseójének a ny]lalkozatát a fennlartó
nevéről' sz.kl]]'elói és képvise Ó]ének szen]élyéról Vaam]nt arró, hogy a fenniafió az átaa
képviselt egy .: egyházi iog szerné y szervezeti egysége' és az egyház a]apszabálya alap]án
jogi személy.e]Je lende keZ k
A telephe ]l :ih. yezésére s:c aálÓ ingat an haszná]ati jogcímét igazolÓ háromolda ú
rnegálapod.:.t nle y szeIint az EVangelkus GerontolÓgial E9yesü et' mint az ngatlan
tulajdonosa, l; ari .t a ]elen eJ Ugyanebben az rngat]anban éj]e i menedékhelyet mÚkodtető
Léthatáron A.;'l':ny is hozzá]áru ahhoz hogy ezen a címen a Baptista szeretetszo|gá at
REV]P Hajléki,:. ? lck Ahnenet Szá ó]a telephe yeként a nappal me egedő múködhessen

A kére ernhez ben)'ú ].i Íe éketeket áttanu mányoztan'] és megá lapÍtottam. hogy azok megfe
szmr' 2' számú mt .' . ''i: ]en fog a takoak'

HVataom a szrn]
köztartozásrnenteS

.,

!

e nek a

i2] bekezdése aapján meggyőzódótt arró, hogy a fenntartÓ szérepel a

ai:a:a]Á |yl Vántartásá!aI

(3.) bel:l]Ése aapián megkelestem az iletékes kerületl népegészségügyinlézetet az
tŰzvéde mi szakhatÓ: ].i ós az épltéshatóságot akk a lendelkező részben fogatak szerint járultak
hozzá a mt]ködés]
_ 'é .' kiadásához

A szmr's s

é

A népegészségÜg!l :.zet hozzájártr ásál renr ndoko]ta és a tlizvéclelrn szakhatÓság a szakhatósági
ita benyú]tott kiüritési számításokka], a helyszlnj szerÍ]e tapaszta ata Val, és

Vé]en-]ényét a ÍenntarI.]
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ioqlzabá]yhe yekkel lndokoLta' Az épltéshatóság lndoklásában arra hivatkozott hogy intézmény az
országos építésjköVetelményekról szÓ|Ó 2531199/ (XlL 20') Korm rende etben elóírt szakma]
kÖVete ményeknek megfeie|'

kére ernhez becsatot szakma pÍogramot és meléketet a Budapesti lv]ódszertani Krzpont és
lntézrnényei' mnt a Közép-l\,4agyarorczági Regionáis szocáis Módszertani ]ntézmény]V]agyar l\,4á ta
Szeretetszolgá at hatáskorre| rendelkezó konzolcium partnere az szmr 5 s (5) bekezdésének aapján
Véleményezte és elfogadásra ]avasota. A szakvéiemény tartalmaz poniosltásra rányu Ó javasLatokat
ezeket a Íenntartónak a rendelkezó részbéne óírtam

A

A2o11' r]auember 22-én e Végzett helyszíni szemlén rnegá lapítottam a nappa]i me]egedóben b ztositott
tálgyi fe téte]ek megfeenek a szemé yes gondoskodást nyú]tó szocáls intézmények szakmai
feladatalró és műkodésük fe téte e ről szóó 1/2000' (l' 7.) szcslvl rendeet (tovább akban l\/úk R')4s
és 103 s_ában fog alt rende kezéseinek

Az ]ntézményelhe yezésére szogáÓ épüet csak részben akadáLymentes' de az akadálymentesltés

Vizsgá atára hatáskörlel rendeIkező építésihatóság szakhatósági hozz\áru|ásáhan ezze| kapcso atosan
nem erne t k fogást hivatalorn a szakhatóság Véleményéte fogadta'

A szemé]yi fetételek a kérelemhez meléket dokumentumok aapján megfele nek a l\/úk r

2

számú

me ék etében fog ataknak
Fent ek aLapján a rendelkező részben foglaltak szer nt határoztam

HatáÍozatom az idézettjogszabá yokon a apul'

és iletékességót a szocá s jgazgatásró és szociáls ellátásokról szólÓ 1993 éV
ll tV' 4/A's (1) bek. d) pontia, továbbá az szmr 2 s (3) bekezdése' Vaamnt a g'Ve.mekvéde m és
gyárnügy Íe|a(]ai_ és heiáskÖíÖk e iátásáró Valan-]int a gyámhatóság szervezetéró| és iletékességérő
rendelkezó 33]/2006. (Xll 23') Korm' réndelet alapján á]lapítottam rneg továbbá a íellebbezésljogot a
kÖzigazgatási hatósági eljálás és szogáltatás áiaános szal]álya]ró szÓ Ó 20a4 éui cXL' törvény 98' s
(1) és 99' s (1) bekezdese a apján biztosítottam
H Vatalom hatáskÓrét

Budapest 2011 decenrber 12.

A szocá s és Gyá.lrhivatalhatáskörében

ejáró

Burkáné dr Nagy Beáta
hivata Vezető nevében és megbízásábó:

A hétározatot kap]ák ld' ku ón iven

A ha!ározat jogerős' mjvel a kéÍelemmelmegegyezŐ haiáÍozathozatalesetére a fenntartÓ lemondott a íellebbezés
jogáról

