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A változás vastag, dőlt betÍÍvel jelezve.

5. 1.

A kiizalkalma zottak munkavégzéséľevonatkozĺó szabályok

A koza7ka|mazotti j o gv iszony létrej ötte
A JCsGyK intézményvezetője az alka|mazottak esetében a belépéskorhatározott vagy határozat7an
idejű kinevezéssel határozza meg, hogy a köza|katmazóttat milyen feltétęlękkęl és a
5 .1

.1

.

köza|kalmazottakľavonatkozóilletménnye|f

og|a|końatja.

A munkavégzés teljesítése,munkaköri kötelezettségek:
A munkavégzésteljesítéseaz intézményvezetője által kijelölt munkahelyen, az

oĹt érvénybenlévő
szabályok és a kinevezési ol.ĺĺnányokban foglaltak szerint történik.
A közalkalmazot1 köteles a munkakörébe tartoző munkát képességei maximális kifejtésével,az

e|vźrhatő szakértelemmel és pontossággal végenl.'

5.|.2. Szabadság

Az

éves ręndes és rendkívüli szabadság kivételéhez elĺízetesena munkahelyi vezetőlke| egyeńetett
tervet kell készíteni.A ľendkívi.iliés fizetés nélktili szabadság engedé\yezésérlminden esetben csak
az
intéznényvezető j ogosult.
A dolgozók éves szabadságánakmértékét a k<izalkalmazottak jogállásáľól szóló jogszabály szerint kell
megállapítani és erről a munkavállalót - jogcímenkénti bontásban
- íľásban ertesĺtenĺtelt.
5.1.3. Fegyelmi és kártérítésifelelősség

Fegyelmi vétségetkövet el a kijza7ka|mazott, ha a kł5za|ka|mazotti jogviszonyból eredő lényeges
kötelezettségét vétkesen megszegi.

A

közalkalmazotí a jogüszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott ktLrtéÍt
káltéľítésifelelősséggel tartoz1k.

A JCsGyK

valamennyi do|gozőja felelĺĺsa berendezési, felszeľelési tárgyak rendęltetésszenĺ

hasnźůatáért'a gépek, eszközcĺk, szalĺkcinyvek megóvásáért.

Az

intézménya dolgoző haszĺĺlatitźrgyaiban a munkavégzésfolyamán bekövętkezętt kárért

vétkességretekintęt nélktil felel, ha akár a dolgozó munkahelyé,,u[y más, megőrzésre
szolgźiő
helyen elhelyezett dolgokban keletkezett.
A dolgozó a szokásos személyi hasnálati tźrgyakat meghaladó mértélnĺés értélníhasnń|ati dolgokat
csak az intézményvezető engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki onnan (p1' ínffi,
számitőgép, egyéb).

5'I'4. Y agyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Az egyes vagyorrnyilatkozat-téte|i kötelezettségelaől szó|ő 2007 ' évi CLII. töĺvény 3.
$-a a|apján
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsé g az a|źhbi vezetőkre vonatkozik
I' Intézményvezető (magasabb vezető)
2. Gazdasági Szęrvezet vezetője (magasabb vezetł5)

Az intézménymíĺkiidésévelkapcsolatos szabályok

5.2.
5'2'

1

.

Kiadmány ozás renđje

Az

intézménybena kiadmányozási jogkört

5'2'f

. B é|y e

az

intézményvezető gyakoľolja, távolléte esetén az

intézmény-vezetőhe|yeÍtesek, vagy azintézményvezető á|ta|irásban megh ata|mazottszemé1y.
gzők hasnlá7ata, keze|ése
|äi \ i''i',.'.'''':'-
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változás, vastag, dólt betíível és aIáh zva (vastag nyí!la|)jelezve

pont

Jőzsefvárosi Csa|ádsegító és GyermekjőIéti Kôzpont
Székhely: 108
1 fó magasabb

vezeto,2

1 Budapest,

fi5 vęzętł5

Népszínház utca ff

SzMS z | . számli melléklete : szerv ezeti feIépítés

'

helyettes( ebb<jl 1 fó LÉLEK-Program

szakmaívezető)
łisszesen: 3 fó

Gyermekjőléti Kózpont
1 fó szakmai

Családsegító

Gazdasági Szervezet

Gyermekek Átmeneti

1089 Budapest,

1088 Budapest,
Szentkirá|yi u' 15.

16 fó csal.gondoző

108L Budapest,

Kóris u. 35.

Népszínházu. 22.

munkakorok:

2 fó asszisztens

munkakrircik:

Lf

1fó szakmai vezetó

L

t8fó

4 fó kĺinyve|ó

csa|ádgondoző

1

4 fó szociá|is segító

1 fó eszkoz-nyi |vá nta rtő-

1

Otthona

Käzpont

vezetó

fó fejl.pedagőgus( 20 őra)

pszicholőgus(15 őra GYÁo
létszámában)

1

1

gazdasági vezetó

5 fó gyermekfe|Ĺigye|ó/

fó pii. e|óadÓ -pénztáros

1 fó

takarítő

If

łisszesen: 25 fó

ąve rme kvé de

I

mi assziszte ns

1 fó csa|ádgondoző
1

fó pszicho|Ógiai tanácsadÓ

(15 Óra kcizpont, 25 őra Áo)

takarítő

1 fó takarítÓ

gazdasági e|óadÓ

1 fó munkaLigyi.

fó szakmai vezetó

1fó neve|ó

gazd.v ez. he|yettes

konyhai kisegítć;

łisszesen: 10 fó

tiint. 1 fó

1fó szakmai vezetó(

(KÖzpontnál jelezve)

munkakorok:

IeItáros

fó tanácsadő

1 fó

ôsszesen: 20 fó

fó

LÉLEK-Program

gk.vez. 1 fó kézbesító

1fó mődszertani mt.
1 fó LÉLEK-Pont
sz.mt.

1fó tÉtEK Ház sz.mt.
1 fó Csksz.sz mt.

5t

1 fó szoc.assz.
1 fó

sszesen: 13 fó

|.ház mt( porta)

takarítő

KrízisIakások
-L089 Budapest,

lntenzív Családmegtartő
SzolgáItatás
1081 Budapest, Népszínhá z u' 22.

1089 Budapest, Magdolna
munkakcirok:

munkakor

1 fó szociá|is

2 fó

,{ L_-ł- ÄÝ

Sárkány u.

Népkonyha

k:

csa|ádgondoző

sszesen: 2 fó

2

segító

fó konyhai kisegító

iisszesen: 3 fó

u.1t!

t4'fsz't'

-1083 Budapest,
ll|és u. 18. fsz.8.

-1086 Budapest,
Karácsony S. u. 22't'22.

-1089 Budapest, Kóris u.
4/a t/9.

Lé|ek- Program

Szo|gálati Iakások
20 |akás
( |ásd Szmsz 7.o.)

