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     Iktató szám: Sz-27/2016. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság   
2016. január 27-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága SZMSZ-ének, Szakmai Programjának módosítására 
 

Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda  
    Gedeon Andor igazgató, FESZGYI 
    Geier Róbert irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda
  
Előzetesen tárgyalja:  – 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

A döntéshez egyszerű   

minősített X 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 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 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 IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-

testülete 394/2015. (XI.19.) számú határozatában úgy döntött, hogy az eddig 

külön szakmai egységként működő családsegítő szolgálatot és gyermekjóléti 

központot a módosított jogszabályok értelmében egy szakmai egységként kell 

a továbbiakban működtetni. Az összevonás érdekében FESZGYI benyújtotta 

Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának 

javaslatát azok módosítására.  

 

2. A FESZGYI számára új székhely került kialakításra 1096 Budapest, Lenhossék 

u. 7-9. sz. alatt. A szolgáltatói nyilvántartásba vétel feltétele az 

alapdokumentumok módosítása. 

 

Fentiek értelmében a FESZGYI SZMSZ-ének alábbiak szerinti módosítását kezdeményezem: 
 

A Szakmai Programban és a Szervezeti és Működési Szabályzat 

vonatkozásában: 
 

 A FESZGYI székhelye 1095 Budapest, Mester utca 19. helyébe 1096 

Budapest, Lenhossék u. 7-9. kerül. Az új székhely a JAT program keretén 

belül került kialakításra, mely korszerű és ügyfélbarát fogadóhelyet és 

munkakörülményeket biztosít az intézményi igazgatóság számára. 

 A gyermekjóléti központ és a családsegítő szolgálat egységes szervezeti 

egységének elnevezése Család- és Gyermekjóléti Központra változik, és 

megfogalmazásra kerül az új és egységes feladat ellátási tartalom, valamint 

az ahhoz szükséges új munkakörök.  

 Kialakításra kerül a Díjhátralék-kezelő és Lakhatást Segítő Központ, ahol 

az ellátandó feladatok újraszabályozására került sor.  

 A Családmentori Csoport a továbbiakban is a FESZGYI szervezeti 

egységeként működik tovább újrafogalmazott feladatokkal.  

 A korábban 1098 Budapest, Pöttyös utca 11. szám alatt működő 1 sz. 

Családsegítő csoport helyett József Attila Lakótelepi Kirendeltség néven 

működik tovább kibővített feladat ellátással, mely megfogalmazásra került.   

 Módosításra került a FESZGYI – SZSZK Házi segítségnyújtás keretében 

végzett elvégzendő tevékenységek listája. A jogszabályi követelményeknek 



megfelelően a feladatok szociális segítés és szociális gondozás részékre 

bontva kerültek megfogalmazásra. 

 

Fentieken kívül egyéb stilisztikai, technikai módosítások, illetve korrekciók kerültek be az 

elfogadásra javasolt Szakmai Programba, Szervezeti és Működési Szabályzatba és 

Házirendekbe.  
 

 

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. Szervezeti és Működési Szabályzat  

2. Szakmai Program 

 

Budapest, 2016. január 20. 

Tisztelettel: 
Kállay Gáborné 

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 Igazgatóságának Szakmai Programját valamint Szervezeti és 

Működési Szabályzatát és annak mellékleteit az Sz-…/2016. számú előterjesztés és annak 

mellékletei szerinti tartalommal módosítja.  

 

Határidő: 2016. január 27. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

 


