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Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága!
A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (a továbbiakban:
FESZGYI) szakmai programjának, valamint szervezeti és működési szabályzatának módosítása
vált szükségessé az alábbi indokok alapján.
1. Jogszabályi változások és az azt követő Alapító Okirat módosítása alapján a korábban
alkalmazott szakfeladat számok helyett a szakmai alaptevékenységek az új kormányzati
funkció szerinti jelölésre módosultak. A FESZGYI Alapító Okiratában is már
szerepelnek ezek a módosítások, így a Szervezeti és Működési Szabályzatban is meg
kell tenni ezeket a korrekciókat.
2. A pszichiátriai betegek és komoly mentális problémákkal küszködő személyek nagy
számban vannak jelen az ellátottak körében, de a jelenlegi intézményi struktúrában a
FESZGYI nem tud célzottan foglalkozni velük. Az intézmény egyik jogelődje - a
Ferencvárosi Gondozó Szolgálat - a korábbi években működtetett olyan szolgáltatást, a
"pszichiátriai betegek közösségi ellátását", ami nagyságrendileg harminc beteg részére
tudott szakszerű segítséget nyújtani. Nevezett szolgáltatás állami pályázati rendszer
keretében támogatott szolgáltatás. Sajnos a legutóbbi pályázaton a jogelőd intézmény
pályázatát nem értékelték támogatandónak, így a FESZGYI a szolgáltatást négy éve
nem tudja nyújtani a betegek részére. Az érintett rászoruló személyek közül néhányan
maradhattak az idősek nappali klubjaiban, de a rászorulók nagy része gyakorlatilag
ellátatlan.
a. Fentieket orvosolandó egy olyan "Mentálhigiénés Csoport" kerülne létrehozásra,
melynek feladata az ellátottak körében a pszichológiai és mentálhigiénés
szolgáltatás. A csoport bázisát két fő pszichológus alkotná, de a munkában részt
vennének a jelenleg heti két - három órában alkalmazott szakemberek is. A
szakmai és technikai hátteret a Berzenczey u. 26. sz. alatt működő Írisz Klub
adná, mely sikeresen foglalkozik szenvedélybetegek nappali ellátásával (Nagy
Zsolt vezető az idén részesült miniszteri elismerésben is).
b. Az ellátandó feladat státuszbővítést nem igényel, mivel a szükséges álláshelyek
biztosítása intézményen belüli átszervezéssel megoldható, pályázati forrásból a
jövő év február végéig megoldott a foglalkoztatottak bérezése. Ezt követően az
intézmény a Gyed-en, Gyes-en lévő kollégák álláshelyén tudja foglalkoztatni az
intézmény a két fő pszichológust. A pályázat a támogatott foglalkoztatási idő
után hat hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséget ír elő, ezt követően lehet
dönteni a folytatásról.
3. Műszaki és technikai vezetői státusz létrehozása.
a. Ilyen státusz létrehozása immár évek óta indokolt lenne az intézményben, hiszen
az 15 telephelyen működik. Eltérő az egyes telephelyek tárgyi, technikai
adottsága. A szakmai vezetés és a gazdasági vezetés számára nagy segítséget
jelentene egy olyan szakember foglalkoztatásának lehetősége, aki a különböző
beszerzéseket, intézményi fejlesztéseket bonyolítaná. Különböző pályázatoknál

is felmerül ilyen szakember alkalmazásának fontossága, aki koordinálhatná a
kivitelezési munkálatokat (pl.: fejlesztési munkálatok esetén tárgyalhatna
kivitelezővel és a fenntartó képviselőjével egyaránt).
b. A műszaki és technikai vezető olyan önálló munkakört jelentene, mely
közvetlenül az intézmény igazgatójának van alárendelve és a gazdasági
vezetővel együtt hatékonyabban segíthetnék a szakmai működés feltételeinek
megvalósítását.
c. Az ellátandó feladat státuszbővítést nem igényel, a szükséges álláshely
biztosítása intézményen belüli átszervezéssel megoldható, a fedezet az
intézmény költségvetéséből kigazdálkodható.
4. A Szervezeti és Működési Szabályzat 4.1.3. pontja, a Gyermekek Átmeneti Otthonára
vonatkozó illetékességi terület kiegészül, mivel a Budapest Főváros XII. Kerület
Ferencváros Önkormányzatával kötött ellátási szerződés szerint a XII. kerületből is
fogadhat gyereket az intézmény.
5. Az Alapító Okiratban az Alul-Járó Ifjúsági Iroda kialakítandó, új telephelye a 1096
Budapest, Haller u. 52. sz. alatt szerepel, ezért ezt a változást a Szervezeti és Működési
Szabályzatba is célszerű átvezetni. Jelenleg a tényleges működés helyszíne is bent
maradt a dokumentumban, melyet az iroda költözéséig szintén indokolt feltüntetni.
6. Az idősek átmeneti elhelyezésére szolgáló intézmény elnevezése pontosításra került
Időskorúak Átmeneti Gondozóházára.A gondozóház vezetése is annyiban módosult,
hogy korábban osztott munkakörben a munkaidő egy részében volt szakmai vezetője a
gondozóháznak, azonban ez a megoldás a gyakorlatban több problémához vezetett. A
gondozóház irányítására indokolt volt önálló munkakört meghatározni és a korábbi
szakmai vezető távozását követően az új szakmai vezető munkaköre már csak a
gondozóház irányítását tartalmazza.
7. A jogszabályi előírásoknak megfelelően egy fő gondozónői státusszal került bővítésre a
gondozóház létszáma, ami többletforrást nem igényel, mivel belső átcsoportosítással
kerül sor erre a megoldásra.
8. A Szervezeti és Működési Szabályzat 6.14. sz. alatt szereplő bombariadó esetén követő
eljárás egyszerűsítésre került és közérthetőbbé vált.
Fentieken kívül kisebb módosítások, illetve korrekciók kerültek az elfogadásra javasolt
Szakmai Programba és Szervezeti és Működési Szabályzatba. Minden változtatás eltérő színnel
került megjelölésre az anyagban.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Mellékletek:

1. A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága szakmai
programja
1.1.
A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága
szervezeti és működési szabályzata.
Budapest, 2014. szeptember 10.

Mezey István s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy
dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 28/2011. (X.11.) számú rendelete 1. számú melléklet
1. a II. 3. fa) pontban kapott felhatalmazás alapján a Ferencvárosi Szociális és
Gyermekjóléti Intézmények Szakmai Programját és mellékleteit az Sz-…/2014. számú
előterjesztés számú melléklete szerinti tartalommal módosítja.
Határidő: 2014. szeptember 16.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

