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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.  
 
 
 



 
Ügyiratszám: Kp/14547-2/2014/XII. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények (FESZGYI) keretén belül működik a 
Családsegítő Szolgálat, valamint a Szociális Szolgáltató Központ is.  
 
Az Intézmény Igazgatója elkészítette a szociális szolgáltatások 2013. évi szakmai munkájáról 
szóló beszámolót, amit jelen előterjesztéshez mellékelek.  
 
A Szociális Szolgáltató Központ továbbra is az elmúlt évek tapasztalata alapján jól bevált 
feladat centrikus ellátási forma alapján működik. Ez azt jelenti, hogy a főbb ellátási formákat 
jelentő feladatok irányítását és koordinálását három szakmai vezető látja el, akik egyben 
felelősek is a hozzájuk tartozó szakmai területekért. 
 
A szakmai beszámoló részletesen tartalmazza a személyi, a tárgyi-technikai, valamint a 
strukturális feltételeket.   
 
A beszámolóban lévő képek készítéséhez és azok megjelentetéséhez az érintettek írásban 
hozzájárultak. A hozzájárulások az Intézményben megtalálhatóak.  
 
Egyúttal tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a FESZGYI gyermekjóléti 
szolgáltatásai és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények szolgáltatásairól készített 
beszámoló külön előterjesztésben kerül megtárgyalásra.  
 
Mellékletek: 1. számú melléklet a Szociális Szolgáltató Központ szakmai beszámolója  

 2. számú melléklet a Családsegítő Szolgálat, az Adósságkezelési Csoport és a 
LÉLEK pont és az Utcai Szociális Munkás Csoport szakmai beszámolója 

  
 
 
Budapest, 2014. április 15. 
 
 Formanek Gyula s.k. 
 alpolgármester 
 

 

 

 

 

 

 
Határozati javaslat 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy elfogadja a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 2013. évre 
vonatkozó beszámolóját. 
 

Határid ő: 2014. április 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 


