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      Iktató szám: 119/2018 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. május 24. 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, 2018. május 23. 
 
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! 

 

A Magyar Közlöny 2018. január 18.-i számában megjelent az emberi erőforrások 

miniszterének 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM (továbbiakban: Nmr.) rendelet 

módosításáról. Hivatkozott rendelet értelmében 2018. szeptember 1. napjától az Óvodai és 

iskolai szociális segítő szolgáltatás (továbbiakban: iskolai szociális munka) kötelezően 

ellátandó feladatként jelenik meg. 

 

Az iskolai szociális munka rendszerének kialakításához 2017. szeptember 1. napjától a 

Képviselő-testület már biztosított 1 fő koordinátort a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmények Igazgatósága (továbbiakban: FESZGYI) részére. A státuszt betöltő kolléga 

szakmailag felkészült és felkészítette az Intézményt az új kihívásokra, elkészítette a 

vonatkozó szakmai anyagokat. 

  

A FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ óvodai-iskolai szociális munkás csoportjának 

célja, hogy a ferencvárosi nevelési-oktatási intézményekkel jogviszonyban álló gyermekek 

veszélyeztetettségét megelőzze, a családban történő nevelkedését elősegítése azzal, hogy 

fókuszba helyezi és erősíti a gyermekek oktatási intézményben elfoglalt helyét, a szociális 

segítőmunka eszközeivel támogatja az iskolai a szocializációs folyamatokat, valamint segíti 

tanulmányi előmenetelüket. Mindemellett a szociális munkások hangsúlyos tevékenysége a 

prevenció: az egészségfejlesztésben való közreműködés, az iskolai lemorzsolódás és az 

iskolai erőszak megelőzése, csökkentése. 

 

Az óvodai-iskolai szociális munkát végző szakemberek tevékenységüket az intézmény tervei 

szerint önálló szakmai egységben látnák el. 

 

A korábban hivatkozott rendelet a kötelezően biztosítandó személyi feltételekről 2018. 

szeptember 1. napjától az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

„1. Az Nmr. 1. számú melléklet „I. Alapellátások” cím 1. pont b) alpontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

Ellátás Munkakör/fő 

b)  

… 

Család- és gyermekjóléti központ 

1000 fő köznevelési intézményben   óvodai és iskolai szociális segítő   1 fő 

nyilvántartott gyermekre vetítve ” 

 

Fentiekre tekintettel a FESZGYI megvizsgálta köznevelési intézményekben nyilvántartott 

gyermekek számát, - ami Ferencvárosban meghaladja a 15.000 főt - így a feladat ellátásához 

további 15 fő óvodai és iskolai szociális segítő biztosítása szükséges. 

(a vonatkozó költségeket az 1. számú melléklet tartalmazza) 

 



A kötelezően biztosítandó feladat finanszírozása kapcsán tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-

testületet, hogy Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, 

az Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása kapcsán az alábbiakról 

rendelkezik: 

 

„3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 

n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 

ELŐIRÁNYZAT:   1 379,8 millió forint 

 

A támogatásra az a járásszékhely települési önkormányzat jogosult, amely az általa fenntartott 

család- és gyermekjóléti központ útján ellátja a Gyvt. szerinti óvodai és iskolai szociális 

segítő tevékenységet. 

Az önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a szociál- és nyugdíjpolitikáért 

felelős miniszter 2018. augusztus 15-éig állapítja meg. A támogatás folyósítása négy egyenlő 

részletben, szeptember hónaptól havonta, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik.” 

 

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

elfogadására. 

 

Budapest, 2018. május 13. 

 

 

Kállay Gáborné 

s.k. 

  alpolgármester 

 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1) úgy dönt, hogy 2018. szeptember 1. napjától a Ferencvárosi Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának engedélyezett létszámát 15 fő szociális 

munkás státusszal megemeli a …/2018. sz. előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

besorolással és pótlékokkal. 

 

Határidő: 2018. szeptember 1. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

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

történő beépítésről a …/2018. sz.  előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

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: 2018. szeptember 15. 

Felelős: Gedeon Andor 

 



 

1. számú melléklet 

 



 
 

 

 

 
 


