
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata 
 

Iktató szám: 208/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. szeptember 8-i ülésére 

 
Tárgy:  Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 

2021. évi szociális szolgáltatásairól 
  
Előterjesztő:  Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Bodonyiné Molnár Margit igazgató 
 
Készítette:  Bodonyiné Molnár Margit igazgató, FESZGYI  

 Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, 
2022. szeptember 7. 

 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István 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! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) 

önkormányzati rendelete 22. § (1) bekezdése értelmében az ellátást biztosító szociális és 

gyermekjóléti intézmények vezetője köteles az előző évi működéséről beszámolót készíteni. 

 

A Rendeletnek megfelelően a szakmai beszámoló (1. számú melléklet) részletesen tartalmazza: 

a) az ellátotti létszám alakulását szakfeladatonként, 

b) a szolgáltatások iránt felmerülő igényeket, 

c) az intézményben elvégzett felújításokat, átalakításokat, fejlesztéseket, illetve azok 

költségét, 

d) a közalkalmazottak létszámát munkakörönként és a fakultációra vonatkozó adatokat,  

e) a szakmai munka teljes körű bemutatását, 

f) az intézmények – elsősorban jogszabályi kötelezettségéből eredő – fejlesztésére 

vonatkozó adatokat. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a FESZGYI gyermekjóléti szolgáltatásairól 

készített 2021. évi értékelés a 162/2022. (V.12.) számú képviselő testületi határozattal a 

korábbiakban már elfogadásra került. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a beszámoló elfogadására. 

 

Budapest, 2022. augusztus 30. 

 

Baranyi Krisztina polgármester megbízásából: 

 

Bodonyiné Molnár Margit s.k. 

igazgató 

 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy elfogadja a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága szociális 

szolgáltatásairól készített 2021. évre vonatkozó beszámolóját a …/2022. számú előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal. 

 

Határidő: 2022. szeptember 8. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


