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ALAPÍTÓ oxrnar
A Baptista Szeretetszo|gáIatEgyházi Jogi Személy (a továbbiakban: Baptista Szeretetszolgá-
lat) alapelveivel, valamint a szegények és rászorulók megsegítése érdekében vállalt jószol-
gálati tevékenységével összhangban szociális közfeladatok ellátásáról döntött. Ennek kere-
tében átmeneti száIlőt kíván létrehozni hajléktalan személyek tészéte. Ennek okán az in-
tézmény Alapító okiratát az aléhbíak szerint foglalja egységes szerkezetbe:

1. Az intézmény megnevezése: Baptista SzeretetszolgáIat REVIP Hajléktalanok
Ámeneti Szállőja

2. Azintézmény rövidített megnevezése: REVIP Szálló

3. Azintézmény alapítója: Baptista Szeretetszolgálat Egyhazi Jogi Személy

4' Alapítás éve:20II.

5. Azintézmény fenntartója: Baptista SzeretetszolgálatBgyházi Jogi Személy

6. A fenntartó székhelye, címe: 1111 Budapest' Budafokiűt34lb.

7. A fenntartó adószáma: 18264825-I-43

8. A fenntartó típusa: egyhází fenntartó

9. Azintézmény székhelye: 1181 Budapest' Reviczky Gyula u.72.

10. Működési területe: országos hatáskörű intézmény

1I. Az intézmény jogállása és gazdálkodása: Önállóan működő és gazdálkodő intéz-
mény

12. Tevékenységi köre: A szociális igazgatásről és a szociális ellátásokról szóló 1993'
évi III' törvény (Szt.) aIapján személyes gondoskodás keretébe tartoző szolgáltatás
és ellátás.

13. A feladatellátást szolgáló vagyon: Az intézmény működéséhez szükséges ingat-
lant aBaptista SzeretetszolgálatREvlP Hajléktalanok Átmeneti Szállója bérli.
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14. A haszná|atba adott vagyon feletti rendelkezés: a Baptista Szeretetszolgálat
REVIP Hajléktalanok Átmeneti Szállója j oga M intézmény Szewezeti és Működési
S zabáIy zatában fo gl altaknak megfelelően.

15. Gazdáikodással összefüggő jogosítványok: A működési és felhalmozási kiadáso-
kat az évente összeállított és a fenntartó által jőváhagyott összesített költségvetés_
benkell előírányozni.

16' Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjének szemé-
lyéről a Baptista SzeretetszolgáIat dönt. Az irtézményvezető a Baptista Szeretet_
szolgáIat REVIP Hajléktalanok Átmeneti Szállőjával áll munkajogviszonyban, fe-
lette a munkáltatói jogokat azonban a Baptista Szeretetszo|gálat elnöke gyakorolja

17. Az intézmény képviseletére jogosultak: Fenntartói feladatkörében, a Baptista Sze-
retetszolgálat képviseletében Szenczy Sándor elnök. Az intézmény nevében általá-
nos képviseletre jogosult az intézményvezető. oket távollétiik esetén a Szerveztetí
é s Műko dé si S zab ály zatb an me gh atát o zott he lyette s kép vi s e l i .

Az Alapítő okiratban nem szabályozott kérdésekben az intézmény, illetve a Baptista Sze-
retetszolgálatSzewezeti és Működési SzabáIyzatánakelőírásai azirányadők.

Budapest, 20Í I. április 29'
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