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Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § b) pontja
alapján az irányító szerv hatásköre „a költségvetési szerv alapító okiratának kiadása,
szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása”.
A szervezeti és működési szabályzat az Áht. 10. § (5) bekezdése értelmében a költségvetési
szerv feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját állapítja meg.
A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (a továbbiakban:
FESZGYI) vonatkozásában két tényező indokolja a tárgyban nevezett alapdokumentumok
módosítását:
1. Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala 2014. december
15. napján kelt végzésében feladatot határozott meg, mely szerint szükséges a
FESZGYI Szakmai Programjának és mellékleteinek módosítása.
2. A FESZGYI egyik szervezeti egysége, az „Alul-Járó” Ferencvárosi Ifjúsági
Információs és Tanácsadó Iroda az Ecseri úti aluljáróból egy kedvezőbb
feltételekkel (helyiség méret, infrastruktúra, belső elrendezés, felszereltség)
rendelkező helyiségbe költözik a Haller u. 52. szám alá.
3. A Szivárvány Gondozási Központból a programszervező, lakossági
kapcsolattartó státusz átcsoportosításra került a Központi Igazgatási Egységbe
mint műszaki és technikai vezetői státusz. A szociális étkeztetést biztosító
telephelyeken a „konyhai dolgozó” azért került ki a felsorolásból, mert azt a
feladatot – a gyakorlat és a vonatkozó jogszabályok szerint - szociális segítők
látják el. Fentiekkel a FESZGYI engedélyezett létszáma nem változik.
Fentiek értelmében a FESZGYI SZMSZ-ének alábbiak szerinti módosítását kezdeményezem
(a könnyebb áttekinthetőség érdekében minden változtatás korrektúrával került megjelölésre
az anyagban):
1.

A Szakmai Programban
vonatkozásában:

és

a

Szervezeti

és

Működési

Szabályzat

 Az „Alul-Járó” Ferencvárosi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda neve
- a helyiség megváltoztatása miatt - H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Térre
módosul, valamint a helyiség új címe beépítésre kerül a dokumentumba. Az
előterjesztett anyagokban nevezett szervezeti egység feladata, célcsoportja
felülvizsgálatra került;
 A Szerető Kezek Idősek Klubja (1098 Budapest, Friss u. 5.) nyitvatartási
ideje a FESZGYI jelzése szerint módosításra kerülne.
2.

Szakmai Program vonatkozásában:
 A Szociális Szolgáltató Központ közvetlen irányítása alatt történő házi
segítségnyújtás gondozási tevékenységei a gyakorlatnak megfelelően
aktualizálásra kerültek az anyagban;

2.1.

 A FESZGYI kollégái vonatkozásában a megadott szolgáltatástípusokon
belül létszám-átcsoportosítás történt, mely a gyakorlatban felmerülő
igények kiegyenlítésére törekszik. Ezen módosítások nem járnak további
költségvetési igényekkel.
 A Szakmai Programban szereplő, a FESZGYI szolgáltatásait igénybe
vevők számának adatai frissítésre kerültek.
Szervezeti és Működési Szabályzat vonatkozásában:
 a Szerető Kezek Időskorúak Átmeneti Gondozóháza neve pontosításra
került,
 az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a gazdasági vezetők, szakmai vezetők,
valamint egyéb beosztású kollégák feladata, felelősségi köre pontosításra
került;
 Gyermekek Átmeneti Otthona vonatkozásában a Budapest Főváros VIII.
Kerület Józsefváros Önkormányzatával kötött ellátási szerződés jelenleg
megszüntetés alatt áll, így ez kikerülne az anyagból;
 a 6.11. pontban pontosításra kerülne a bélyegzők használata és kezelése.

3.

A FESZGYI házirendjeinek módosítását jelen előterjesztés 1.2.- 1.7. számú
mellékletei tartalmazzák, melyekben az ellátotti jogviszony megszűnésének
esetei kerültek pontosításra.

Fentieken kívül egyéb stilisztikai, technikai módosítások, illetve korrekciók kerültek az
elfogadásra javasolt Szakmai Programban, Szervezeti és Működési Szabályzatban és
Házirendekben.
Várhatóan a fenti alapdokumentumok soron következő módosítására a FESZGYI
székhelyének változásával egyidejűleg kerül sor.
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata Képviselő- testületének 28/2011. (X.11.) számú rendelete 8.
számú melléklet II. fejezet A. bekezdése 2. pontja, míg a Szakmai Program vonatkozásában
ugyanezen rendelet 6. számú melléklet II. fejezet 3) bekezdése fa) pontja ad felhatalmazást.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Mellékletek:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága szakmai
programja
A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága
szervezeti és működési szabályzata
Árvácska Idősek Klubja Házirendje
Írisz Klub Szenvedélybetegek Nappali Intézménye Házirendje
Szerető kezek Idősek Klubja Házirendje
Borostyán Idősek Klubja Házirendje
Napsugár Idősek Klubja Házirendje
Platán Idősek Klubja Házirendje

Budapest, 2015. június 10.
Tisztelettel:
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és
Sport Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő- testületének 28/2011. (X.11.) számú rendelete 6. számú melléklet II. fejezet 3)
bekezdése fa) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Ferencvárosi Szociális és
Gyermekjóléti Intézmények Szakmai Programját és mellékleteit az Sz-…/2015. számú
előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal módosítja.
Határidő: 2015. június 17.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

