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ELŐTE RJ ESZTÉS

az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról és az Intézmény
· álláshelyének bővítésé rő l
Tisztelt

Ké pvisel ő -tes tül et!

T.
A Magyar Közlöny 20 18. október 29-i, 166. számában megjelent a kormányzati funkciók,
áll amháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjérő l szóló 68/20 13. (XII. 29.)
NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) módosításáról szóló 10/2018. (X. 29.) PM
rendelet. A módosítás következtében az NGM rendelet 1. melléklet l 0. pontjában szerepl ő az Egyesített Szociális Intézmény feladatát é rintő - kormányzati funkció szám 20 19. január 1i hatállyal az alábbiak szerint módosul :
Régi korm ányzati funkci ó szá mok:

10705 1 Szociáli s étkeztetés

Új korm ányzati funkció szá mok :

10705 1 Szociális étkeztetés szociális konyhán

Tekintettel arra, hogy a kormányzati funk ció szám része az intézmény alapító okiratának.
ezért szükséges annak módosítása. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.
§ (2) bekezdése szerint az alapító okiratot és annak módosírását az alapító szer v adja ki.
Az ESZI módosító okiratának illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratának tervezetét az e l ő terjesztés 2-3. mellékletei tartalmazzák.

II.
A Szociáli s igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban :
Szt.) tartalmazza a személyes gondoskodás keretében nyújtható szoc iáli s alapszolgáltatásokat
és a szakosított ellátásokat. Az Szt. 86. § (2) bekezdés c) pontja alapján az önkormányzat
számára a haj léktalanok nappal i ellátása köte l ezőe n ellátandó fe ladat.
A 36/20 18. (X. 12.) EMMI rendelet, 2018. október 15. napjától módosította a személyes
gondoskodást nyúj tó szociális intézmények szakmai fe ladatairól és müködésük feltéte l ei rő l
szóló 1/2000. (1. 7.) SZCSM rendeletet, melynek következtében „A nappali melegedő"
alcíme a követ kező 103/A. §-sal egészült ki: „ 103/A. § A nappali me legedő - a 76. §-ban
foglaltaktól eltérően - a hét minden napján legalább 8 óra és 18 óra között nyitva tart. "

A fenti határidő t mege l őzőe n kerületünkben a hajléktalanok számára fenntartott Nappali
Melegedő minden héten hétfőn 10. 00 órától 16. 00 óráig, keddtő l - péntekig 9 .00 - 17. 00
óráig tartott nyitva. A téli krízis i d őszak id őtartama alatt november l -jétől márc ius 3 1-ig a
ny itva tartás l 0. 00 - 16.00 óra között volt minden nap. Ebben az idő szakban szombat és
vasárnap, a me l egedő munkatársai túlmunka keretében látták el az ügyeletet. A hétvégi

·. „
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napokon 3 fő ügyelt: 1 fő a Nappali melegedő és az Utcai Gondozó Szolgálat munkatársai
közül és 2 fő a többi tel ephelyről.
Mivel a jogszabályváltozás miatt a nappali melegedőknek a hét minden napján nyitva kell
lenni, - függetlenü l a krízis időszaktól -, ezért többletlétszámra van szükség az ellátás
megfelelő megszervezése érdekében.
Az Egyesített Szociális Intézmény (a továbbiakban: ESZI) igazgatója megküldte a Nappali
Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat álláshelyének megemeléséről szóló javaslatát (4.
melléklet).
Az ESZI Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az engedélyezett álláshelyek száma
• Nappali Melegedő 3
• Utcai Gondozó Szolgálat 4
A 20 18. évi költségvetésben a személyi juttatások az alábbi létszámokra kerültek tervezésre
•
•

Nappali Melegedő: 2 fő szociáli s munkatárs, 1 fő szociális segítő
Utcai Gondozó Szolgálat: 3 fő szociáli s munkatárs, 1 fő szociális

segítő

A fentiek alapján az álláshelyek száma 7 (mind betöltött), ame l ybő l az igazgató 1 fő
munkavállalót átirányított az Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központba a megnövekedett
feladatellátás miatt.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésének feltételeirő l szóló 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet 2. számú mellékletének IV. l.
pontja alapján a szakmai létszámnorma 2018. október 1 5-től :

Munkakör
intézményvezető

Utcai szociális
munka
1 fő*

szociális munkatárs
segítő

2

fő

Nappali Me l egedő
1 fő
1 fő
3 fő

* szociális munkatársak közöl egy fő ,
integrált intézmény esetében az integrált
intézmény vezetője vagy az általa kijelölt
személy
Engedélyezett álláshely (2018. évi költségvetésben tervezett létszám)

Munkakör
szociális munkatárs
segítő

Utcai szociális
munka

3 fő
1 fő

Nappali Melegedő
2 fő
1 fő

A fentiek szerint a Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat összes álláshelyeinek
száma a szakmai létszámnormának megfelel, annak belső átcsoportosítása szükséges,
tekintettel arra is, hogy az ESZI a leveleiben jelezte, hogy az utcai szociális munkát egy
időben mindig 2 fő látja el, 1 fő pedig a Nappali Melegedőben végez munkát.
A Nappali Melegedő működési engedélyében az engedélyezett férőhelyek száma: 50. Az
ellátást igénybe vevők létszáma az elmúlt években fo lyamatosan csökkent.

3

Év

E lszámolt
mutatószám/
létszám

201 4
20 15
20 16
201 7
20 18.
várható

50
35
29
25
20

Az intézmény 20 18. november 6-i táj ékoztatása szerint, jó időben naponta 17-20
i dőben 25-30 fő veszi igénybe a Nappali Me l egedő szo lgáltatását.

fő,

rossz

A hétvégi nyitva tartás és a távollétek (szabadság, betegség) miatt szükséges helyettesítések
indokolttá tesznek 1 álláshely bővítést a Nappali Melegedőben, ezzel az ESZI engedélyezett
álláshelyeinek száma 158-ról 159-re emelkedik.
Az ESZI igazgatój ának táj ékoztatása szerint az októberi jogszabályváltozás óta eltelt időszak
alatt nem emelkedett a meleged őt igénybevevő hajléktalanok száma.
Táj ékoztatom, a tisztelt Képviselő -testületet, hogy az 544/20 18. (XI. 6.) képv i selő-testü l eti
határozat alapj án pályázat került benyújtására a Magyar Államkincstár felé, rendkívüli
önkormányzati támogatás keretében igénybe vehető , a haj lékta lan ellátás nappali melegedő
meghosszabbított nyitva tartása miatti, 1 780 OOO Ft összegű tán10gatásra.

Kérem a tisztelt Képv iselő-testü l etet, hogy az
j avaslatot elfogadni szíveskedj enek.

Budapest, 201 8.

e lőterj esztést

megvitatni és a határozati

november ~ ..."
-~0~\)).L ~~
Németh Angéla
polgármester

Mellék.Jetek:
1. az ESZI hatályos egységes szerkezetbe fog lalt alapító oki rata,
2. az ESZI módosító okiratának tervezete,
3. az ESZI módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának tervezete.
4. az ESZI igazgatój ának levele

felelős:
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Jegyzői látta mozás: 201 8. november „ „~( :."Aláírás: „ .. ...... ....... „ „ ....„ ..... „.„ ..
M eghívandók: Gráczer Irma igazgató
Az előterj esztést ka pjá k: ESZI
Háttéranyag a Népjóléti és Intézményfelügyeleti

Főosztál yon

található.

Határozati javaslatok:
A Képvi selő -testület úgy dönt, hogy

(1 ) a(z) „. -„ ./20 18. iktatószámú előterj esztés 2. melléklete szerinti tartalommal j óváhagyja
Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye alapító
oki ratának módosítását.
(2) felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodj ék Budapest Főváros XV. Kerületi
Önkorm ányzat Egyesített Szociális Intézménye módosító okiratának, valamint a(z) ... „ ./20 18.
iktatószámú előterjesztés 3. melléklete szerinti módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadásáról, továbbá intézkedjen a Magyar
Államkincstárnál az alapító okirat-módosítás törzskönyvi nyilvántartásba vételéről.
Felelős:

Hatá ridő :

po lgáimester
elfogadásra 20 18. december 11.
a Magyar Á ll amkincstárhoz történő benyúj tásra: 2018. december 19.

(3) az Egyesített Szociális Intézmény Nappali Me legedő és Utcai Gondozó Szolgálat
álláshelyeinek számát 20 19. január 1. napj ától 1 fővel megemeli, így az Egyesített
Szociális Intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 158-ról 159-re emelkedik.
Felelős :
Határidő:

polgármester
2018. december 11.

(4) a többlet álláshely betöltéséhez szükséges fedezetet az Egyesített Szociális Intézmény
20 19. évi költségvetésében biztosítja.
Felel ős :

Határidő :

polgármester
20 18. december 11.

(5) felkéri a polgármestert, hogy az álláshely emelkedés miatti többletkiadásokat az
Egyes ített Szociális Intézmény 20 19. évi költségvetésébe terveztesse be.
Felelős:
Határid ő:

polgármester
az önkormányzat 20 19. évi kö ltségvetéséről szó ló rendelet elfogadása

A döntés alapjául szolgáló jogszabálvhelyek:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 41. § (6) bek„ 42. § 7.
pontja, 50. §-a,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bek. b) pont, 8/A. § (2) bek„ 9. §
a) pontja,
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az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (1) bekezdésf) pontja, (4) bekezdése, 167/C. § (5) bekezdése,
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló 6812013. (XII. 29.) NGMrendelet 12. §-a, 2. § (1) bekezdése, 1. melléklete.
1012018. (X 29.) PM rendelet

a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 11! törvény 86. § (2)
bekezdés c.) pontja,
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 112000. (1. 7.) SZCSM rendelet 103/A. §, 2. számú
mellékletének IV 1. pontja

Az (1) és (3)-(4) határozatok meghozatalához minősített, a (2) és (5) határozat

meghozatalához

egyszerű

szavazattöbbség szükséges!

Képviselői Csoportnak

lcnr!va:

2018 liílV 2 8.
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Magyar Államkincst ár

Okirat szám a: 5/ 86-25/2018.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Budapest Főváros
XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratát a következők
szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv

megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. m egnevezése: Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális
Intézménye
1.1.2. rövidített neve: Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1157 Budapest, Árendás köz 4-6.
1.2.2. telephelye (i):

1

t elephe ly megnevezése

te lephely címe

Gondozó Ház

11 57 Bp.,

Erdőkerü l ő

u. 34.

Házi Gondozó Szo lgálat,
2

I dőse ket Segítő

Szolgálat,

1158 Bp., Kleb elsberg K. u. 20/ A.

Szociális Ko ny ha
Id őseke t Segítő

13
4

Szolgálat,
1154 Bp., Arany). u. 51.

Szociá lis Kony ha
I dős e ke t és Demenciával É l ő ket Segítő Szo lgálat,

Nappali

M el ege dő

1156 Bp., Kontyfa u. 3.

és Utcai Gondozó Szo lgálat,
1158 Bp., Mo lnár V. u. 94-96.

5

Fejlesztő

6

„FIÓKA" Csa lád- és Gyerme kjó léti Közpo nt

1155 Bp., Kolozs vár u. 4/b.

7

„FIÓKA" Család- és Gyermekjó léti Központ

1158 Bp., Pestújhelyi út 32.

Gondozó Központ

Újpalotai Család- és Gye rmekjóléti Közp ont,
Munkané lkü li Fiatalok Tanácsadó Irodája (MUFT I),
8

115 7 Bp., Zsókavá r u. 24-26.

Szociáli s Konyha,
Id őseket Segítő

Szo lgálat

1

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével
2.1.

összefüggő

rendelkezések

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1999. 01. 01.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
megnevezése : Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzatának Képvisel ő-testül ete.

3.1.1.

3.1.2. székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.
3.2.

A költségvetési sze rv fenntartójának

3.2.1.

megnevezése: Budapes t Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzata.

3.2.2. székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1 .

A költségvetési szerv közfeladata: szociális, gyermekjóléti szo lgáltatások és ellátások a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás ról szóló 1997. évi. XXXI. törvény
r endelkezés ei alapján.
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szakágazat száma

1
4.3.

881000

szakágazat megnevezése
Idősek, fogyatékosok szociá li s e ll átása bentlakás nélkül

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A szociálisan r ászorultak r észére személyes
gondoskodás biztosítása, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás. A személyes
gondoskodás magába n foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és egyes szakosított
e llátásokat. Az a lapszolgáltatások megszervezésével a telepü lési önkormányzat segítséget
nyújt a szociálisan rászoru lók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló
életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentáli s á llapotukból vagy
más okból származó problémáik megoldásában. (Jogalap: a szociális igazgatás ról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi 111. törvény 56. § (1) bekezdése, 59. § (1) bekezdése,
64. §-a, 66. § (1) bekezdése és 86. § (1) bekezdése; a gyermekek véde lm é ről és a gyámügyi
igazgatás r ól szó ló 1997. évi XXXI. törvény 39. § - 40/ A. §-ai.).
A 1156 Bp., Kon tyfa u . 3. sz. alatti Időseket Segítő Szolgá lat szolgáltatáshoz kapcsolódó
m eleg étkezés (ebéd) - a demenciával é lők kivételével - a 1157 Bp., Zsókavár u. 24-26. sz.
a latti t elephelyen vehető igénybe. Erre utal a 1157 Bp., Zsókavár u. 24-26. sz. alatti
telephelyen az Idős eket Segítő Szolgálat megnevezés, azzal, hogy itt az Idősek Segítő
Szolgálathoz kapcsolódó egyéb szolgáltatás nem vehető igénybe.
A kö ltségvetési szerv székhelyén, a költségvetési szerv önálló szervezeti egységeként
működik az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ahol felnőtt korú, középfokban
é rtelmileg akadályozott személyek nappali ellátása keretében - az ellátott önálló
munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elh elyezkedésre felkészítés
érdekében - fejlesztő foglalkoztatás is fo lyik), valamint telephelybővítésként a „FIÓKA"
Család- és Gyermekjó léti Központ.

2

. , szennt1 megie
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1
2
3
4

5

6
7
8
9
10

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

101221
102025
102031
102032
104035

Fo~até kossággal él ők
Id ősko rú ak
Id ősek

nappali ellátása

átmeneti ellátása

nappali ellátása

Demens betegek nappali ellátása
Gyermekétkeztetés b ölcső d ében, fogyatékosok nappa li
intézményében

12
13

104037
104042
104043
107015
107016
107030
10705 1
107052

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési ter ülete:

11

Intézményen kívüli gyermekétkezt etés
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Család és gyermekjóléti központ
Ha jlékt alanok nappali e llátása
Utcai szociális munka
Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás

Budapest Főváros XV. kerület
közigazgatási te rü lete. A Fej l esztő Gondozó Központ működési kö re országos a szociális
igazgatásról és a szociá lis ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 89. § (1) bekezdése alapján.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

vezetőjé n ek megbízási r endje: Az intézmény vezetőjét a Budapest
Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő
testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján nyilvános
pályázat útján, határozott (legfeljebb 5 év) időre bízza meg. A munkáltatói jogokat
egyebekb en a polgárm ester gyakoro lj a. Az intézmény vezetőj e „magasabb vezetői
besorolású" közalkalmazott.

5.2.

A költsé

A költségvetési szerv

etési szervnél alkalmazásban á lló személ

fo lalkoztatási ·o viszon
1

2

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvén

munkaviszon

3

~1 Magyar

Államkincstár
ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm . rendelet 5. § (4) bekezdése
a lapján a Magyar Á llamkincstár nevében igazo lom, hogy jelen a lapító okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe fog lalt szövege megfe lel az a lapító okiratnak a BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 2018. július 02. napján kelt, 2018. július 05.
napjátó l alkalmazandó 5/86-24/2018 okiratszámú módosító okiratta l végrehajtott módosítása szerinti
tartalmának .

Kelt: Budapest, 2018 . július 05.
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Okirat száma: 5/86- / 2018.

Módosító okirat
A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye a

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának
- testülete által 2018. július 5. napján kiadott, 5/86-25/ 2018. számú alapító
okiratot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8 / A. §-a alapján - a
Képviselő-testület „„„./2 018. (XIl.11.) ök. számú határozatára figye le mmel a
következők szerint módosítom:
Képviselő

1. Az a lapító okirat 4.4. pontja helyébe a
4.4.

A költségvetés i
. l'")'
meg1e
o ese:

szerv

következő

rendelkezés lép

alaptevékenységének

ko rmá nyzati

kormányza ti funkciószám

ko rmá nyzati funkció megnevezése

1
2

101221

Fogyatékossággal

102025

Időskorúa k

3

102031
102032
104035

Id ősek

Demens betegek nappali ellátása

6

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

7

104042
104043
107015
107016
107030
10705 1
107052

Család és gye rmekjóléti szolgáltatások

4

5

8

9
10
11

12
13

élő k

funkció

nappali ellátása

á tme neti ellátása

nappa li ellá tása

Gyermekétkeztetés
intézményében

bölcsődé ben,

fogyatékosok nappali

Család és gyermekjóléti központ
Hajlékta la no k nappa li ellátása
Utca i szociális munka
Szociális fogla lkoztatás, fejlesztő fogla lkoztatás
Szociális étkeztetés szociális konyhán
Házi segítségnyújtás

jelen módosító okira tot 2019. január 1. napjától kell alkalmazn i.
Kelt: Budapest, 2018. december

szerinti
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Okirat száma: 5/86- /2018.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az álla mháztartá sról szóló 2011. évi CXCV. törvé ny 8 / A. §-a a la pjá n a Budapest

Fővá ros

XV. Kerületi Önko r m ányzat Egyesít ett Szociális Intézm énye ala pító okiratát a következők

sze rint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális
Intézménye
1.1.2. rövidített neve: Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1157 Budapest, Árendás köz 4-6.
1.2.2. telephelye(i):

1

2

telephely megnevezése
Gondozó Ház
Házi Gondozó Szolgálat,

telephely címe
1157 Bp., Erdőkerülő u. 34.

I dőseket Segítő

1158 Bp., Klebelsberg K. u. 20/A.

Szolgálat,

Szociális Konyha
I dőseket S egítő

3

4

Szolgálat,

1154 Bp., Arany J. u. 51.

Szociális Konyha
Időseket és Demenciával É l őket Segítő Szolgálat,

Nappali

Melegedő

1156 Bp., Kontyfa u. 3.

és Utcai Gondozó Szolgálat,

s

Fejlesztő

6

„FIÓKA" Család- és Gyermekjóléti Központ

1155 Bp., Kolozsvár u. 4/b.

7

„FIÓKA" Család- és Gyermekjóléti Központ

1158 Bp., Pestújhelyi út 32.

1158 Bp., Molnár V. u. 94-96.

Gondozó Központ

Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ,
Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája (MUFTI),
8

1157 Bp., Zsókavár u. 24-26.

Szociális Konyha,
I dőseket Segítő

Szolgálat

1
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2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnés ével
2.1.

összefüggő

rendelkezések

A költségvetési szerv alapításának dátuma : 1999. 01. 01.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
megnevezése: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzatának Képvise lő-testülete.

3.1.1.

3.1.2. székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.
3.2.

A költségvetés i szerv fenntartójának

3.2.1.

megnevezése: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzata.

3.2.2. székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: szociális, gyermekjóléti szolgá ltatások és ellátások a
szociális igazgatásró l és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. törvény
rendelkezései alapján.

42
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Ak o"ltsegvetes1
'
szerv voteve'ken 1segene k a' 11 am h'aztartas1 sza kagazat1
'
esoro l'asa:
szakágazat száma

1
4.3.

881000

szakágazat megnevezése
I dősek, fogyatékosok szociális e llátása bentlakás nélkü l

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A szociálisan rászorultak reszere személyes
gondoskodás biztos ítása, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás. A személyes
gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásoka t és egyes szakosított
ellátásokat. Az alapszolgáltatások megszervezésével a település i önkormányzat segítséget
nyújt a szociálisan rászo rulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló
életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentá lis állapotukból vagy
más okból származó problémáik megoldásában. (Jogalap : a szociális igazgatás ról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi Il l. törvény 56. § (1) bekezdése, 59. § (1) bekezdése,
64. §-a, 66. § (1) bekezdése és 86. § (J) bekezdése; a gyermekek védel m é ről és a gyámügyi
igazgatás ról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. § - 40/A. §-ai.).
A 1156 Bp ., Ko ntyfa u. 3. sz. alatti I dőseket Segítő Szolgálat szolgáltatáshoz kapcsolódó
meleg étkezés (ebéd) - a demenciával é l ők kivételével - a 1157 Bp., Zsókavár u. 24-26. sz.
alatti telephelyen vehető igénybe. Erre utal a 1157 Bp., Zsókavár u. 24-26. sz. alatti
teleph elyen az Időseket Segítő Szolgálat megnevezés, azzal, hogy itt az Időse k Segítő
Szolgálathoz kapcsolódó egyéb szolgáltatás nem vehető igénybe.
A költségvetési szerv székhelyén, a költségvetési szerv önálló szervezeti egységeként
működik az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ahol felnőtt korú, középfokban
értelmileg akadályozott személyek nappali ellátása keretében - az ellátott öná lló
munkavégzésre vagy a nyílt munkae rőp i aco n törté nő elhelyezkedésr e felkészítés
érd ekébe n - fej l esztő foglalkoztatás is folyik), valamint telep he lybővítés ként a „FIÓKA"
Család- és Gyermekjóléti Központ.

2
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szerv a apteve' k enysegene kk ormanyzat1. f un kc10
o ese:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

101221

Fo!!Vatékoss áe:e:al

2
3
4

102025
102031
102032

Időskorúak
Idősek

élők

nappali ellátása

átmeneti ellátása

nappali ellátása

Demens betegek nappali ellátása

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében

6
7
8
9
10

104037
104042
104043
107015
107016

Intézményen kívüli l!Vermekétkeztetés

11

107030
107051
107052

5

12
13
4.5.

Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Család és gyermekjóléti központ
Hajléktalanok nappali ellátása
Utcai szociális munka
Szociális foglalkoztatás,

feilesztő

foglalkoztatás

Szociális étkeztetés szociális konyhán
Házi segítségnyújtás

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros XV. kerület
közigazgatási területe. A Fejlesztő Gondozó Központ működési köre országos a s zociális
igazgatásról és a szociális el látásokról szóló 1993. évi III. törvény 89. § (1) bekezdése alapján.

S. A költségvetési szerv szervezete és

működ ése

5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Budapest
Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő
testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján nyilvános
pályázat útján, határozott (legfeljebb 5 év) időre bízza meg. A munkáltatói jogokat
egyebekben a polgármester gyakorolja. Az intézmény vezetője „magasabb vezetői
besorolású" közalkalmazott.

5.2.

A költsé

1
2

etési szervnél alkalmazásban álló személ

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII I.
törvén

munkaviszon

a Munka Törvén kön

3

érő!

szóló 2012. évi 1. törvén

BUDAPEST FÖVÁROS XV. KER. ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
1157 BUDAPEST, ÁRENDÁS KÖZ 4-6.
e-mail: igazgato@eszixv.hu
Tel./fax: 306-3184
Budapest Főváros XV. Kerületi
Polgármesteri Hivatala
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.
Népjóléti és Intézményfelügyeleti
Reiszné Naszádi Magdolna
Főosztályvezető részére

lkt. szám:

:;+ ~

/2018.

Ügyintéző: Duna Angéla
Főosztály
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Táq,'Y: Nappali Melegedő létszámemelés indoklása
Ügyiratszám: 5/49-660/20 18

·-·

l..}.

~i

„

.: .....

l

';""','

: •• 1 1 ••

''
Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

=,

,t.·••

,il

..

A Magyar Közlöny 20 18. évi 158. számában (20 18. október 12.) megjelenCaz-emberi erőforr'ások
minisztere 36/2018. (X. 12.) EMMI rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és müködésük feltétel eirő l szóló 1/2000. (I . 7.) SZCSM rendelet
módosításáról. A szak.mai rendelet módosítása alapján a nappali melegedők a hét minden napján
legalább 8.00 és 18.00 óra között tartanak nyitva.
Az eddigiekben az E SZI Család- és Gyermekjóléti Központon belül m űködő Nappali Melegedő heti
38 órát volt nyitva, amihez kapcsolódott, mint önként vállalt feladat a téli krízisidőszakban a
hétvégi, ilimepnapi ügyeleti nyitvatartás.
Nyitvatartás a 2018. október 15.
Nappali

Melegedő

és Utcai Gondozó Szolgálat

e lőtt i id ősza kban

bétfö
kedd tő !-péntekig

10,00 órától 16,00 óráig
9,00 órától 17,00 óráig

hétvégén a nov. 1-márc. 31.
közötti id őszakban
dec. 24-én
dec. 25-én, 26-án

10,00 órától 16,00 óráig
10,00 órától 12,00 óráig
12,00 órától 14,00 óráig

~z időszak

alatt szombaton és vasárnap a Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai önként
·állalták, hogy túlmunka keretében ügyeletet vállalnak a melegedőben . Minden hétvégi napon 3 fő
gyelt: 1 fő a Nappali Melegedő és Utcai Gon dozó Szolgálat munkatársai közül, 2 fő a többi
~lephel yről.

Téli krízi s id ő szak h étvégi ügyeletének 1 évre vetített költsége
3 fő/n a p
Y.fegnevezés
fanuár 1 - március 3 1.
lletmény (12 x 2 nap x 3 fö x 15 OOO Ft/fö)
l 080 OOO Ft
2 10 600 Ft
'árulék (szoc.ho.)
~overnber 1 - december 3 1.
lletmény (9 x 2 nap x 3 fő x 15 OOO FVfö)
810 OOO Ft
157 950 Ft
árulék (szoc.ho.)
2 258 550 Ft
>sszesen:

(

.„ . . ·········

\

Az új

működési

rend ellátására a jelenlegi álláshelyek száma nem

Sza kfelada t
Nappali Melegedő
Utcai Gondozó Szolgálat

Álláshelyek száma
Alláshely
3
4

elegendő.

M un ka kör
szociális munkatárs, segítő
szociális munkatárs, segítő

A fenti táblázatban az Utcai Gondozó Szolgálatnál 4 fő szerepel (3 fő szociális munkatárs és 1 fő
segítő), viszont j elenleg 3 fő szociális munkatárs látja el az utcai szociális munkát. 2018. 08.01 -től
a segítő álláshely (Gyed-en lévő munkavállaló helye) - a megnövekedett feladatok miatt áthelyezésre került az Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központba, szociális asszisztenst
alkalmazva a státuszra. Igy a 15/ 1998 (IV.30) NM rendelet szerinti 8 szociális asszisztens
létszámel őírást majdnem sikerült teljesíteni az ebben a munkakörben jelenleg foglalkoztatott 7
fővel.

2018. október 15 - november 30. között a jelenlegi 3 fő munkatárs csak olyan beosztásban tudja
ellátni a j ogszabály által meghatározott feladatot, hogy hétköznapokon 2-2 fő melegedős munkatárs
ügyel, melyek közül egy felsőfokú végzettségű, hétvégén pedig 1 fő melegedős kolléga dolgozik.
Jelenleg ők heti 4x 10 órát tudnak dolgozni 3 pihenőnappal, mert nem léphetik túl a jogszabály által
előírt heti 48 órát.
Hétvégén napi 3 főre van szükség, melyből 1 fő felsőfokú végzettségű melegedő s kolléga, mellettük
4 fő vállal önkéntesen túlmunkát, részben a Család- és Gyermekj óléti Központ, részben az ESZI
többi egységeinek munkatársai közül. Ök heti 5 órát tudnak elvállalni túlmunka címén, szintén a
maximális heti óraszám (48 óra) miatt.
Hétvé2i ili!velet 2018. október 15-november 30. személyi, bér Jellegű kiadások
Megnevezés
4 fő/n a p
Illetmény (11 x 2 nap x 4 fő x 5 óra x 1 043 Ft x 200%)
917 840 Ft
Járulék (szoc.ho.)
178979Ft
Összesen:
1096819 Ft
Szakmai feladatot eUátók óradíja: 1043 Ft/óra (296 096 936 Ft/136 fö/174 óra/12 hó)

A fenti táblázatban szerepl ő személyi juttatás 822 614 Ft, ami az eredeti tervezéshez (illetmény: 11
x 2 nap x 2 fő x 15 OOO Ft/fő= 660 OOO Ft, szocho: 128 700 Ft. Összesen: 788 700 Ft) képest 308
119 Ft többletkiadást j elent.

Dologi jellegű kiadások várható alakulása 2018. október 15-december 31-ig
Tervezett összegek 2018-ra:
Élelmiszer beszerzések: nettó 1 575 OOO Ft
Egyéb szakmai anyagok (pl. eldobható borotva, sampon): nettó 5 1 181 Ft
Egyéb szakmai készlet: nettó 157 OOO Ft
A közüzemi költségek 20 18. évre betervezett összege a Kontyfa u. 3. telephelyre (sem a víz, sem
az áram tekintetében nem rendelkezik a Nappali Melegedő külön m érővel, a távhő pedig napi 24
órában folyamatosan biztosított):
távhő: nettó 4 389 460 Ft
áram: nettó 573 843 Ft
víz-csatorna: nettó 8 14 460 Ft
Eddig kifizetett összeg 2018. évben:
távhő: nettó 2 871 523 Ft (hődíj 2018.09.30-ig, alapdíj pedig 2018. 11.30-ig)
áram: nettó 320 905 Ft (20 18 .09.30-ig)
víz-csatorna: nettó 404 146 Ft (2018. l 0.12-ig)
2

A Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat tekintetében, ha megvizsgáljuk a 2018. évre
betervezett és az eddig felhasznált e l őirányzatok nagyságát, akkor arra lehet következtetni, hogy az
év végéig rende lkezésr e álló költségvetési keret el egendő a heti 70 órás nyitvatartás
megvalósításához.
Az egyéb működéshez kapcsolódó költségvetési sorokon a jelenlegi felhaszná lást figyelembe véve
nem várható többletköltség (pl. üzemanyag költség).
A GMK vállalta a hétvégi takarítás biztosítását, mely szintén nem jelent többletkiadást az ESZI
költségvetésében. Az igénybe vevők foglalkoztatása szakmaetikai szempontból nem javasolt,
összeegyeztethetetlen a Szociális Munka Etikai Kódexével, valamint az igénybe vevők az
intézmény nyitvatruiási idején túl nem tartózkodhatnak a Mel egedőben.
Minta a 3 fő ·elenlegi létszá m 1 havi beosztásához
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A jogszabályi előírás szerinti létszám október 15 - től a Nappali Melegedőben, 50 főre vetítve:
- 1 szociális munkatárs: jelenleg 2 fő szociális mwlkatárs, telj es álláshelyen látja el a feladatot,
melyet cél szerű lenne megtartani, hogy a megnövekedett nyitvatartás során el érhető legyen mindig
felsőfokú szakképesítéssel rend elkező szociá lis munkát ellátó munkatárs.
- 3 segítő : jelenleg 1 fő szociális segítő látja el ezt a fe ladatot, ezért j avasoljuk 2 álláshellyeJ
megemelni az álláshelvek számát.
Az Utcai Gondozó Szolgálatnál változatlan marad az álláshelyekre vonatkozó jelenlegi előírás:
- 2 szociális munkatárs/s egítő: itt 2 álláshellyel többlet van jelenleg, 3 fő teljes álláshelyen iátja el
a feladatot, 1 álláshely, ahogy korábban részleteztük átcsoportosításra került az Újpalotai Családés Gyermekjólé~i Központb.~. A 3 fö teljes álláshelyre azért van szŰkslg; me'itvalfásDa.ll'végzil( az
utcai segítő tevékenységet úgy, hogy egy időben 2 fö mindig párban végzi az utcai szociális munkát,
bejárja a napi tervezett útvonalat, reagál a helyi jelzőrendszer, valamint a fővárosi
diszpécserszolgálat jelzéseire. 1 fö munkatárs a Nappali Melegedőben tartózkodik, ez idő alatt
elérhető az utcai szociális munka gondozottjai részére szociális ügyintézés céljából.
2018. december l - tő l (2 fö plusz álláshellyel kalkulálva) általánosságban 3 fö ügyel hétköznap,
hétvégén csak 2 fő van beosztva, mivel az egyéni esetkezeléshez kapcsolódó szociális ügyintézés
szünetel. Hétköznap 1 fő egyéni esetkezelést, szociális ügyintézést vagy adminisztrációt végez, 2 fő
munkatárs foglalkozik az igénybevevők.kel, valamint így távollét esetén is (betegség, szabadság)
megoldott a telepheiy ügyeleti beosztása.

A szociális munkatársak napi 10 órás ü~ eleti id ej én ek beosztása
Hétfő:
Felkészülés a Melegedő napi nyitvata.itására, az ehhez szükséges eszközök
(nyomtatványok, konyhai felszerelések) ellenőrzése, azok esetleges pótlása.
7.50-8.00 óra
Ez min dig a melegedő s szociális munkatárs feladata. Krízisi dő szakban
szendvicsek és tea el őkészítése. Ez mindig a segítők feladata.
A Meleged ő nyitvatartása. Ezen i dő alatt a kliensek aktuális problémáinak a
8.00-18.00 óra
kezelése, segítségnyújtás ügyeik intézésében, valamint a Melegedő zavartalan
működésének az ellenőrzése, a Házirend maradéktalan betaiiatása, és az
esetleges ko1ú1iktus helyzetek kezelése. A krízisellátás keretében kiadásra
kerül ő konzervek összekészítése. A kliensek esetleges munka keresésével
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15.00-16.00 óra

Kedd :
7.50-8.00 óra

8.00-18.00 óra

Szerda,
Csütörtök,
Péntek,
Szombat,
Vasárnap:

kapcsolatban ingyenes telefonálási leh etőség, mint szolgáltatás működtetése.
Ennek adminisztráció ja a melegedő s szociális munkatárs feladata.
Team megbeszélés: az elmúlt hét eseményeinek értékelése, a következő hét
teendőinek, ügyeleti beosztásoknak a megbeszélése. A szociális munkatársak,
segítők részvételével.
Felkészülés a Melegedő napi nyitvatartására, az ehhez szükséges eszközök
(nyomtatván yok, konyhai felszerelések) ellenőrzése, azok esetleges pótlása.
Ez mindig a melegedős szociális munkatárs feladata. Krízi s időszakban
szendvicsek és tea előkészítése. Ez mindig a segítők feladata.
A Melegedő nyitvataiiása. Ezen idő a latt a kliensek aktuális problémáinak a
kezelése, segítségnyújtás ügyeik intézésében, valamint a Melegedő
zavaiialan működésének az ellenőrzése, a Házirend m ai·adéktalan betartatása,
és az esetleges konfliktus helyzetek kezelése. A klízisellátás keretében
kiadásra kerülő konzervek összekészítése. A kliensek esetleges munka
keresésével kapcsolatban ingyenes telefonálási lehetőség, mint szolgáltatás
működtetése . Ennek adminisztrációja a melegedős szociális munkatárs
feladata.
A keddi nap munkarendjével mindenben megegyező tevékenységek.

M in ta az S fő ezy havi b eosztás ához a kért létszá memelés után
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A 2019 j anuártól a Nappali Melegedő 5 álláshel yén dolgozókat 3 havi munkaid ő keretben tervezzük.
foglalkoztatni .
Nappali

Meleged ő

2 á lláshely többletköltségei
201 8.12.01-2018.12.31

Megnevezés
Védőruha (50 689 Ft/fö/év)
Munkaruha ( 14 787 Ft/fö/év)
Bérlet (8 268 Ft/fö/hó)
ÁFA
Dologi kia dás összesen

101 378 Ft
29 574 Ft
16 536Ft
39 822 Ft
187 310 F t

Nappa li

2 álláshely többletköltségei
2018.12.01-2019.1 1.30

Me l e gedő

20 19. évi

Megnevezés
2 fő seg ítő E4 besorolássa l
Alapilletmény (180 500 Ft/fö/bó)

előirányzat

változása

4 332 OOO Ft

4

Munkahelyi pótlék (%-os, 257/2000 (Xll.26.) Konnányrendelet, 24 OOO Ft/fő/hó)
Rendszeres juttatás összesen
Pénzösszeg juttatás (8 OOO Ft/fő/hó)
Bankszámla hozzájárulás (1 OOO Ft/fő/hó)
Nem rendszeres juttatás összesen
Járulékok (szoc.ho., eho, szja)
Munkaruha (1 4 787 Ft/fő/év)
Védőruha (50 689 Ft/fő/év)
Bérlet (8 268 Ft/fö/hó)
.
Foglalkozás-egészségügyi szolg. (6 700 Ft/fő)

AFA
Dologi kiadás összesen

A többletfeladatra (2 főre le nem vetfthető) vonatkozó juttatások
Munkaszüneti napra járó pótlék (Mt. 140. §.)
50 %-os pótlék (50 vasárnap, 1 047 Ft átlag órabér, 10 óra, 3 fő)
100 %-os pótlék (1 1 ünnepnap, pünkösd és húsvét vasárnap, l 04 7 Ft átlag órabér, 10 óra, 3 fő)
Pótlékok összesen
Járulék (szoc.bo)
Atlag órabér: 910 500 Ft (5 fö bav1 bére)/ 174 / 5 fő= l 047 Ft

Me1mevezés
Személyi juttatások

Létszámváltozáshoz kapcsolódó kiadások összesítve
2018
2019
nem jelent többletköltséget 6 317 580 Ft

Munkaadót terhelő j árulékok
Dologi lciadás
Összes ldadás

nem jelent többletköltséget
187 310 Ft
187 310 Ft

1 260 190 Ft
431 718 Ft
8 009 488 Ft

576 OOO Ft
4 908 OOO Ft
192 OOO Ft
24 OOO Ft
216 OOO Ft
1027442 Ft
29 574 Ft
101 378 Ft
198 432 Ft
13 400 Ft
88 934 Ft
431 718 Ft

785 250 Ft
408 330 Ft
1193 580 Ft
232 748 Ft

Összesen
6"317580Ft
1 260 190 Ft
619 028 Ft
8196 798 Ft

Budapest, 2018. november 5.

Tisztelettel:

·,.
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