
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

      Iktató szám: 133/2019. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. május 16. ülésére 

 

 
Tárgy:  Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatóságának státuszbővítésére 
 

Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, 2019. május 15. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

                                                                                              



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016 évi 

CLXVI. törvény alapján, 2018. januári hatályba lépéssel megjelent a szociális diagnózis 

készítése, mint a szociális szolgáltatások igénybevételét megelőző, szükségleteket, 

jogosultságokat vizsgáló tevékenység. A szociális diagnózis felvételét végző esetmenedzser 

mint önálló munkakör 2019. január 1. napjától jelent meg. 

 

Ez a szolgáltatás a Gyermekjóléti Központ szakmai tevékenységi körét bővítette. 

A szociális diagnózis a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján meghatározza az 

igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat és – ide nem értve a gyermekek napközbeni 

ellátását – gyermekjóléti alapellátásokat.  

A jogszabályi kötelezettség végrehajtása érdekében 1 fő esetmenedzserrel szükséges növelni a 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (továbbiakban: 

FESZGYI) dolgozói létszámát. A növekedés költségvonzatának fedezetét normatív támogatás 

biztosítja 2019. évtől.  

 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény a család- és 

gyermekjóléti központok finanszírozáshoz kapcsolódóan központonként 1 fő szociális 

diagnózis felvételét végző esetmenedzsert ad a számított személyi létszámhoz. 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az 1 fő szociális diagnózist készítő 

esetmenedzserrel növelt Intézményi létszám elfogadására, így a FESZGYI jelenlegi létszáma 

167 főről 168 főre emelkedne. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Budapest, 2019. május 8. 

 

 

 

Kállay Gáborné 

s.k. 

  alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1) úgy dönt, hogy 2019. június 1. napjától a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmények Igazgatóságának engedélyezett létszámát 1 fő szociális diagnózis 

felvételét végző esetmenedzser státusszal megemeli. 

 

Határidő: 2019. június 1. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

2) felkéri a polgármestert, hogy a létszámváltozás pénzügyi fedezetének költségvetésbe 

történő beépítéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: a költségvetés soron következő módosítása 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

3) felkéri a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának 

igazgatóját, hogy a létszámváltoztatással összefüggésben az SZMSZ módosításának 

előkészítésről és jóváhagyásról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2019. szeptember 15. 

Felelős: Gedeon Andor 

 

 

 

 

 
 


