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Tisztelt Képviselő-testiilet!

A szociális igazgatástól és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény (szt)92. $ (3) be-
kezdése éľtelmében a legalább kétezet lakosú települési önkormĺínyzat a településen, fővĺĺľos-
ban é1ő szociálisan ľászorult személyek részéte biaosítandő szo|gźitatási feladĺok meghatáro-
zása &dekében szolgá|tatástewezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepció taľ-
ta|mát az önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizá|ja.

A Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testülete 49612004. (XII.09.) számu hatfuozatáva|
elfogadta Jőzsefvźros Szociális Szo|gá|tatástervezési Koncepciój át' me|yet a képviselő-testület
6912009. (III.04.) szźtmu döntésében foglaltak a|apjánfelrilvizsgált és aktualizált.

A 2009 . évi feltilviz sgá|at őta a jogszabá|yi változások at és az ĺinkormány zat arlyagi he|yzetét
is figyelembe véve azalábbi feladatok valósultak meg:

- a jogszabályokban e|őírt e|Iátási kötelezettségek teljesítése (családok átmeneti otthona
ellátási szerződéssel; gyermekjóléti kĺizpont létehozása,20It. május O|. ĺapjátől mű-
kĺidő Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ, mint új intézmény kialakítá-
sával),
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi
Humánszolgáltatási Bizottság véLeméĺyezi x
Hatźtr ozati j av as|at a bizottság' számár a:

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őterjesztés megtárgya|ását'



- kerĹileti adósságkezelés új alapokĺa helyezése (az adósságkezelési szo|gźitatźlsról szóló
önkoľmanyzati renđe|et 2010. évben keľült hatályon kíviil helyezésre, új ľendelet alko-
tása történt meg),

- gyeĺmekek napközbeni ellátásának bővítése (új 60 férőhelyes bölcsőde kezdte meg mű-
ködését 2012. szeptember 01. napjától a Józsefuárosi Egyesített Bölcsőde Tolnai u. 19.

szám alatti te l ephe lyén)'

A Képviselő-testĹilet 118lf012. (IV.05.) számllhatátozatźnak 1. pontjźhanűgy döntĺitt, hogy a
Józsefvaľosi Szociális Szolgźitatástervezési Koncepció felülvizsgálatźnak kdltségére 850,0 e

Ft-ot biztosít. A becsült érték alapjáĺ a Jőzsefyárosi onkormźnyzatKozbeszerzési és Beszetzé-
sí Szabźiyzat IX. része szerinti beszęrzési eljĺíľás került lefolytatásra. A Városgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság 98412012. (VII.25.) szźľĺ;rű dĺjntése a|apján a Budapest Főviáros VIII. kerĹi-
let Józsefuráľosi onkormźnyzat és az Euľó-Régió Szociális Szakmai Köz<isség Közhasznú
Egyesiilet (továbbiakban: Euľó.Régió) között 2012. szeptember 14. napjźn megbízási szerződés
került megkĺitésre a Jőzsęfvźľosi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció feltilvizsgźiata c.
tanulmány elkészítése célj ából.
A szerződés határozott. időtartamú' a felek által toľténo aláírásátőI szárnított I20 napíg (2013.
januaľ 12. napjáig) tart.

Az Euró-Régiő a szęrződésben foglaltak szeľint a tanulmányterv első tervęzetét 60 napon belül
(elektľonikus és írásos foľmában) a Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat ľendelkezésére bocsátotta. A
tervezęt a ,,2004. évi Józsefraľosi Szolgáltatástervezési Koncepciő,,, a Koncepció 2009. évi
feltilvizsgálata, a keriileti önkormányzati iĺtézmények éves beszámolói, a HumánszolgáItatási
Ügyosztály áIta| szoIgáItatott statisztikai adatok, szakmai anyagok, valamint személyes tájéko-
ző đás s oran gffi t ott tap asńaIatok, interj fü , benyo más ok alapj án ké szült.

A tewęzet a Jőzsefváĺosi Szociálpolitikai KeľekasztaI2012. december 04. ĺapjtn taľtott ülésén
került ismeľtetésre' megvitatásra, tekintętĺel az Szt 58/B. $ (2) bekezdésében foglaltakĺa, mely
szeľint a Szociálpolitikai Keľekasztal (Keľekasztal) feladata külön<jsen a SzolgáItatástervezési
Koncepcióban meghatźrozotr. feladatok megvalósulásának, végrehajtásanak folyamatos figye-
lemmel kísérése a Koncepciő tervezetének véleményezése. A Kerekasztal ülésén elhangzott
észľevételekkel, javaslatokkal a tanulmĺány kiegészítésľe keľĹilt (a tanulmány 4. o|da|ánkerĹiltek
megvá|aszolásra a kéľdések), a benyújtott tanulmány az előterjesztés mellékletétképezi.

AzSn.92. s (4) bekezdése értęlmében a koncepció taĺta|mazzakülöncisen
- a lakosságszán alakulását, a korĺjsszetéte|t, a szo|gźlltatźtsok irĺĺnti igényeket,
- az ellátási kötelezęttség teljesítésénęk heIyzetét, az itemtewet a szolgáltatások biĺosĹ

tásárőI'
- a szolgáltatások múktidtetési, finanszítozźsi, fejlesztési fęladatait, az esetleges egyĹitt-

mfüödés kereteit,
- az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek,

pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellá-
tási foľmak, szolgáItatás o k bi zto s ításźnak szfü sé g e s sé gét.

Az Euľó-Régiő áIta| benýjtott ,,Józsefuiíros Szociális Szo|gźt|tatźtstervezési Koncepciójának
feliilvizsgál ata 2012,, címú tanul mźny olyan dokumentum, mely :

o ahatá|yos 2004. évben elkészült és 2009. évben felülvizsgált Koncepció:
- alapelveit (esélyegyenlőség, előítélet-mentesség, szociális binonságfeltételeinekbíz-

tosítása, paľtnersé g, fenntaľtható fej lődés)
- értékeit

- az éIet és az emberi méltóság tisztelete,
- az emben méltósághozva|ő jog,

- az ember önĺendelkezéshezva|ő joga'

- a szocíáIis biztonsághoz v aLő jo g,



- di fferęnci źtIt, az e gyén s zfü sé glete ihez ígazo dő e||źúás,
- a szabad lelkiismeret, a vallás szabađ gyakoľlásához valő jog,
- fo lyamato s ellátási igényhez igazo do fej lesztés a szolgá|tatások teľén,
- a táĺsada|mi beilleszkedés, integráció segítése,

- stratégiai elképzeléseit és taľtalmi elemeit, valamint annak |ogikáját követi az azőta
megvéůtozottgazdasági-tiíľsadalmiköľnyezethatásaitfi gyelembevéve;

o átfogő helyzetelemzéstnytĄt a kerület demográfiáj éľ:őlr, az ellátási kötelezettségek jelen-
legi helyzetérő|, a vźitozőlvá|tozat|an szociális szfüségletekľől, a rendelkezésre álló le-
hetőségekľől, összefog|alja azokat az e||átőkat, intézményeket és szo|gá|tatásokat, ame-
lyekĺe éptil a helyi, szociális védelmi há|ő személyes gondoskodást nyujtó része;

o összegzi a szociáiis ttgazatban az e|(iző felülvizsgálati időszak óta tcjľtént vźitozźsokat,
kiemelve a LELEK programot, bĺjlcsődei téľítési díjbevezetését, hatáskorvźitozásokat,
adminisztrációs változásokat, vź/rtoző źilaĺnháńartźsi szabáIyozást, oktatásügyi vźitozá-
sokat, a jáĺási ľendszer kia|akítását, a szociźiis rehabilitáció terĹiletén bekĺivetkezett vál-
tozásokat;

o a taľsadalmi kihívások szintjén megközelített szociális pľoblémá|<ra világít rá, elsősor-
ban a lakhatás és annak kcirulményeire, külĺinĺjs tekintette| a szegregáció(k) feloldására,
a foglalkoztatás kérdésköľére, valamint a gyeľmekek e||átására;

A tanulmány egyik alapfunkciója a jövőbeli szakmai fejlesztések iľanyának megielölése' azon-
ban kęvés konkrétum áll rendelkęzésre a2013-as esztendő és az aztkcjvető évek feladat ellátási
ľendszeréről. ,,Tudható, hogy teljes átalakitáya készĹil a koľmányzat a szociális ellátások terén
is, de ennek ľészlętei ma még nem kidolgozottak.,',,A jelenleg hatályos jogszabá|yok a|apján,
Józsefuaĺos terĹiletén valamennyi szociális biztonságot jelentő ellátás, szo|gáItatás eléľhető, a
hozzájutás biztosított. Mégha ez - p|. az átmeneti ellátás elérhetősége tekintetében _ több eset-
ben keľülęten kívtili szo|sá|tatőnál érhető csak el.''

A stľatégiai célok: konkrét tennivalókkal együtt keľĹiltęk megfogalmazásra (50. oldal), mely
stľatégiai célokat javasolom határozati formában is megjeleníteni:

l. A törvényi kötelezettségek teljesítése
2. A kerületbęn élő időskorúak gondozási feltételeinek biztosítása
3. Az intézmények, középületek akadálymentesítése
4. Az egyházi és civil kaľitatív szervezetek szerepvá||a|ásanak erősítése
5. Koordináció és informáciőárarlás biztosítás a az e|Iź/tő ľendszeľ szereplői kozott
6. Az a|ape||źtás mennyiségi és minőségi megeľősítése
7 . A pá|y azatokon való részvétel hatékonysá gának fenntaľtása
8. A szo|gá|tatások, intézmények hatékonyságának és hatásfokának mérése (elégedettség-

és igényfelmérés elvégzése)
9. Integrációs szemlélet eľősítése
1 0. A meglévő iĺtézmények infrastrukturális korszeľűsítése, éúa|akítása

Az Euro-Régiő tita| benyújtott ,,Jőzsefváros Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának
felülvizsgáIata 20|2,, címtĺ tanulmźny, mind tartalmi mind foľmai éľtelemben megfelel a jog-
szabá|yí előírásoknak és a szerződésben vállaltaknak.

A tanulmány felhasználj a az egyeztető szakmai fürumon e|haĺgzottjavaslatokat és az irásbarl
megküldött véleményeket. A koncepció híven tiikľözi a kerületi civil szervezetek elgondoIásait,
<ĺtleteit, javaslatait, megállapításait, melyek nélkül ma máľ az tinkoľmányzatkizarő|ag elszige-
telt szociális rendszert képes működtetni.

A tanulmány jól összefoglalt, struktuľá|t, szakmailag megalapozott adattartalommal' hivatkozá-
sokkal, általános és konkľét cselekvési pontokat tarta|maző koncepcióval ľendelkezik, me|y az
önkormányzat rövidtávú szociálpolitikáját nagymértékben képes megalapozni és kiegészíteni.



Az Euľo-Régióval a tanulmiĺny elkészítésére kötött szerzođés szerint a tanulmáný a Képviselő-
testület hagyja jővá ezt követően aMegbízott a jogszabá|yi eLőírásoknak megfelelő egy vég-
szám\a benffitásĺáľa jogosult, melyet aMegbíző a dcjntést k<jvető 15 napon belül átutalással
egyenlít ki. A Koncepció elfogadás az Euró-Régiő részére töľténő megbízási díj kifizetésén
kívĹilfedezetet nem igényel, amegbizási díj fedezete fent leíľtak a|apjtnbiztosított.

A képviselő-testület hatásköre az Sn..92. $ (3) bekezdésén alapul.

Kéľemazalźlbbíhatźlrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

l) az Erľó-Régió Szociális Szakmai Közösség Kozhasznu Egyesület által benyújtott,,Jó-
zsefuiĺrosi Szociális SzolgáItatástervezési Koncepció felĹilvizsgáIata 20|2,, címiĺ tanul-
manyt jóváhagyja, mely Koncepcióval a496/2004. (KII.09.) sz. képviselő-testĺileti hatá-
rozatĺal elfogadott, 6912009, (III.04.) sz. képviselő-testiileti hatźrozatta| felülvizsgált
,,Iőzsefvárosi Szociális SzolgáItatástervezési Koncepció''-t felülvizsgálta és aktualizźita.

2) ahatfuozat 1. pontjában elfogadott Koncepció alapjan az alábbi stratégiai célokat hatá-
rozza meg a szociális szo|gźtItatástervezése során a Szociális Szo|gá|tatźlstervezési Kon-
cepció következő felülvizsgál atźńg
a) a tĺirvényi kötelezettségek teljesítése,
b) a kerületben élő időskoruak gondozási feltételeinek biztosítása,
c) az iĺltézmények, kĺizépületek akadálymentesítése,
d) az egyházi és civil kańtativ szervezetek szerepváI|alásának eľősítése,
e) koordináció és infoľmáciőarariás biztosításaaze||átő rendszeľ szereplői kozott,
Đ az alape||átás mennyiségi és minőségi megeľősítése,
g) a pá|y źzatokon való ńszv éte| hatékonyságának fenntaľtása,
h) a szo|gtlLtatások, intézmények hatékonyságanak és hatásfokiínak mérése (elégedett-

ség- és igényfelmérés elvégzése),
i) integrációsszemléleterősítése'
j) a meglévő intézmények infľastrukturális korszerűsítése, źńa|akitása.

Felelős: Polgármester
Hatĺĺľidő: 1. pont esetében 2013. februĺíľ 06.

2. pont esetében a Jőzsefvźrosi Szociális Szolgáltatástewezési Koncepciő f0I4.
évi felülvizsgźiata

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztá|y

Budapest, 2013 . január 22.

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábĺól:- j_. _-.-/y'^, "ŕ .C-
&1, vĺ.ü-W 7uĘ
- itŕ. Mészár-Erika ,/

aljegyző

Santha Péterné
alpolgármester

q



1. szźlmímelléklet

Józsefvárosi
SzociáIis Szo!gáltatásszervezési Koncepció

felülvizsgá|ata

ffJ,$/tz*-E!! ! Ko-n "cep-ę-i"g hsľm-ę!v:észJęÍę:Ig"gy"ę"gé"s7Ś*ęłpk-g"

męsre.ą"cę.""!**8nk-qnqny,*g^t-ęngęiśhę"vpJ łlmz-n g!.h.gt-a-Íę!!)

20L2

Készítette: SzoSzAK.eu,
az Euro-Régió Szociólis Szakmai Közosség
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TERVEZET! KizóróIaa a meorendelő onkormánvzat enaedélvével másolható. hivatkozható!!



TERVEZET! Kizőrólaa o mearendelő onkormánvzat enaedélvével másolható. hivdtkozható!!

Előzmények
Budapest Főváros VlIl. kerület Józsefváros onkormányzata 2009-ben eIkészítette az

eredetileg 2004-ben megaIkotásra kerü|t Koncepciójának első felü|vizsgá|atát.

Ez a szakmai anyag _ nagy vitákat kivá|tva, de szé|es intézményi és civil egyeztetést követően

- a 2009 utáni évekre több javas|atot is tett.
Az tnkormányzat 2012-ben - beszerzési e|járás lefo|ytatását kovetően - a 2009-es
felü|vizsgá|ati anyag újabb, jogszabá|yban rögzített módon köte|ező fe|ü|vizsgálatáva| az

Euro-Régió Szociá|is Szakmai K<izosség kozhasznú egyesületet bízta meg.1

A vonatkozó jogszabá|y ugyan az e|múlt években is többször módosu|t, azonban a tanulmány
lezárásának időpontjában hatá|yos joganyag - a szociá|is igazgatásró| és szociá|is

e||átásokró|1993. évi Il|. törvény -továbbra is így foga|maz:

s2.5

(3) A legalább kétezer lakosú települési onkormőnyzat a teleptilésen, fővárosban élő
szociólisan rószorult személyek részére biztosĺtandó szolgőItatási feladatok
meghatórozősa érdekében szolgóltatóstervezési koncepciót készít. (...) A
szolgóltatőstervezési koncepció tartalmát az önkormónyzat, ilIetve d tórsulás
kétévente felülvizsgőlja és aktualizólja.

(4) A koncepció tartalmazza küIonösen

a) a Iakossógszóm alakulósót, a korösszetételt, a szolgóltatások irónti igényeket,

b) az ellótósi kotelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgóltatósok
biztosítósóról,

c) a szolgőltatősok m(jkodtetési, finanszírozósi, fejlesztési feladatait, az esetleges
együttm (Í kod és ke reteit,

d) az egyes ellótotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktolan személyek,
pszichiótriai betegek, szenvedélybetegek) sajótosságaihoz kapcsolódóon a speciőlis
elIótósi formők, szolgóltatősok biztosĺtósának szükségességét.

(...)

(7) A szolgóItatóstervezési koncepciót az iinkormőnyzot az elfogodőst megelőzően
véleményezteti az Íntézményvezetőkkel és d nemzetiségi önkormányzattal. A
koncepció végleges vóltozatónak elfogadása sorón a kialakított véleményeket az
onkormónyzat lehetőség szerint figyelembe veszÍ.

' A Budapest Főváros V|||. kerü|et józsefuárosĺ onkormányzat Képvise|ő-testü|etének Városgazdá|kodási és
Pénzügyi Bizottsága 984/2oI2. (V||.25.) számú határozatában fog|a|t módon a szerződés megkötésére 2O!2.
szeptember 14-én kerü|t sor'



TERVEZET! Kizárólqo a mearendelő onkormánvzdt enaedélvével másolható. hivatkozható!!

A koncepció felü|vizsgá|atának fo|yamatához

újraaIaku|t a Józsefvárosi Szociá|poIitikai

szövegjavasIatát megtárgya |ta.

tartozik, hogy foLL. december 04. napján

Kerekasztal, ame|y a je|en Koncepció

A Kerekaszta| résztvevői _ az e|készÜ|t jegyzőkönyvben rögzítettekben követhető módon -
többféle értéke|ő megjegyzésse| és észrevéte||e| é|tek. Ezen észrevéteIek közü| fontos

kieme|nünk, hogy javaslat érkezett arra, hogy az tnkormányzat a jövőben saját hatáskörben

|ássa e| a csa|ádok átmeneti otthona szolgá|tatási formát. Annak e||enére, hogy erre a

bővítésre a je|enIegi intézményrendszer aIkaImas és nyitott, a vá|tozás nem vo|t javaso|ható.

Egyrészt a kö|tségvetési he|yzet, a gazdasági háttér több bizonyta|anságot hordoz, másrészt

az ál|am és önkormányzat kcizöttife|adatmegosztás vá|tozásai még nem záru|tak |e.

Je|en|eg a fenná||ó, együttműködési megá||apodásra épü|ő e||átások körének fenntartása is

je|entős erőforrásokat kötnek |e az tnkormányzat o|daláró|' (A fentiek miatt nem

támogatható je|enleg a civiI e|látói k<ir je|entősebb bővítése sem.)

Fe|merü|t az oktatási rendszerbő| kikerü|t fiata|ok prob|émaköre is, ám erre - a je|en|evők

tcibbsége szerint - a jelen|egi e||átási kör (önkormányzati és civi| szo|gá|tatók) e|égséges

vá|aszt nyújtanak.

KétségteIenü| létezik azonban egy o|yan társadaImi réteg, csoport - a fog|aIkoztatási

rendszerbő| és a segé|yezési |ehetőségekbő| is ,,kihul|ó,,, aktív korúak köre - ame|ynek

feIkutatása, prob|émakeze|ése óriási nehézségeket jeIent. Élethe|yzetük fe|tárása,

prob|émakeze|ésük egyedi mego|dásai kapcsán vaIamennyi e||átónak és szo|gá|tatónak

feIadata Van, de speciá|is támogatási vá|asz é|ethe|yzetükre jeIenIeg sehoI sem á||

rendeIkezésre (fog|a Ikoztatási, oktatási és szociá| is rendszerben).

Háttér
A rende|kezésre á||ó időben megtörtént az átadott dokumentumok e|emzése, a vonatkozó

statisztikai adatok kigyűjtése, vaIamint a fővárosi szintű összehason|ító eIemzés eIkészítése.

A konkrét értékelés e|őtt azonban célszerű az e|vi a|apok és vá|la|andó értékek körét

rögzíteni, anná| is inkább, mert az e|mú|t években ezek _ bizonyos mértékig - közke|etűen

e|fogadottá, bevetté váltak, mondhatni sztenderdizá|ódtak is a szociá|is ágazatban,

szakmában.

Elví aIapok:

- Egy vőllalható jovőkép meghatórozósa

A szociá|is szoIgá|tatások fejlesztési irányának értékközpontú rendszereként működő, jovőbe

irányu|ó e|képze|és, amit a konkrét cé|ok és eszközök kido|gozása során ke|l érvényre jutatni.
. Az alapelvek következetes meghatórozósa

A szo|gá|tatások biztosítása során a döntéshozok, a szo|gá|tatásokat működtetők, és a
szo|gá|tatást igénybe vevők szemszögéből is a|apvetően követendő irányok rögzítése. Cé|ja,

hogy az értéktéte|ezés és -kovetés a kiszámíthatóságot és szé|esebb biztonságot biztosítsa'
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l Az értékek meghatőrozősa

A helyi szociá|politikában, i||etve a szociá|is szolgáltatások e||átása (megszervezése és

tjzeme|tetése) során érvényre juttatott szociá|is biztonság.

A szolgőltatósteruezési koncepció céIja és feladata
- A döntéshozokrészére egy o|yan dokumentum készítése, me|y átfogó képet nyújt a kerü|et

e||átási kötelezettségének he|yzetéről, a szociá|is szükség|etekről és a rendelkezésre ál|ó
|ehetőségekrő|, a szo|gá|tatások fejlesztésének irányairó| és a fe|adatokró| az önkormányzat

szabá|yozási hatáskörében, az e||átási köte|ezettség szintjén és az intézményi szinteken.

- Fe|tárni és megszüntetni azokat a hiányokat, me|yeket a szociális szo|gá|tató rendszer
je|enIeg keze|ni nem képes.

- olyan szo|gá|tató rendszer |étrehozása, amely összehango|tan, koordiná|tan műkodik,

|efedi a szociá|is szükségleteket, minőségi- és differenciá|t szo|gáltatást nyújt, me|ynek

középpontjában az egyén (és annak prob|émái, szĹikség|etei) ál|.

- Je|ö|je ki az irányokat egy józsefvárosi - |ehetőségekhez képest - ,,résmentes,, szociá|is

védőháló kiaIakításához.

- lnformációk biztosítása egyéb fej|esztési koncepciók, programok, tervek kido|gozásához és

megva|ósításához.

- Segítse információkkal a döntéshozókat, i||ető|eg a szolgá|tatások biztosításában részt

vá|lalókat, adjon ke||ő aIapot a szociá|is szo|gáltatások fejIesztésének operatíV programjaihoz.

A koncepció a következő cé|csoportok számára határoz meg prioritásokat:

- gyermekek,

- csa|ádok,

- időskorúak, nyugdíjasok, egyed tilá ||ók,

- marginaIizá|ódott csoportok, (haj|éktaIanok, súlyos krízis he|yzetben |évők),

- speciá | is cso portok, (fogyatékos szemé |ye k).

A szociáIis szo|gá|tatás hatékonysága az á|lam, az önkormányzat, a szo|gá|tatást nyújtók

(e||átók), a helyi ktizösségek és az érintett egyének, csa|ádok együttműködésén alapszik. Ez

az együttműködés csak úgy képze|hető el hosszútávon is működőképesen, ha tisztázottak és

közösen e|fogadottak az aIape|vek, alapértékek, és ezekre aIapu|va vá||aIható egy

fenntartható jövőkép.

Jovőkép
A jovőkép o|yan, a sztikséglethez igazodó szociális szolgáltatóhá|ózat kiépítése és

műktjdtetése, ame|y a városrész terü|etén élő rászoru|ó emberek egészségügyi és mentális

e||átását segítve, életminőségük megőrzését biztosÍtja annak érdekében, hogy megfe|e|ő

|étbiztonságban é|hessenek. A jövőkép fontos része, hogy a fej|ődés iránya a|apján pozitív

irányban vá|tozik meg a szoIgá|tatást igénybevevők helyzete.

A társada|mi jövőképben csökkenő kiszo|gá|tatottság á||, ame|y része a szolgá|tatókka| való

partneri kapcsolatnak is.
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Az e|érendő jövőképben megje|enik az is, hogy a kerü|etben átjárhatóvá vá|nak a hason|ó

szükség|etet kie|égítő szo|gá|tatások, a jelenhez képest javu|nak a rászoru|ók hozzáférési

esé|yei.

A po|gárok számára a jelen|eginé| sokkal át|áthatóbb és egységes szabá|yok szerint műk<jdő

intézmények és szo|gáltatások jelIemzik a kerü|etet.

Alapelvek o szociólis szolgóItatósok megvalósulósa során
1. Esé|yegyen|őség: a városrész va|amennyi rászorulója számára egyen|ő hozzáférés

biztosítása a szociá|is szolgá|tatásokhoz.

2. E|őíté|et-mentesség: kor, nem, va||ási, etnikai hovatartozás, szexuá|is irányu|tság,

vagyoni he|yzet, poIitikai nézet, fogyatékosság, cselekvőképességbeIi kor|átozottság,

betegség miatti hátrányos megkülcinbĺiztetés né|kü|, a szociá|is rászoru|tság mértéke

alapján, azonos bánásmód és azonos minőségű e||átás biztosítása mindenkiszámára.

3. A szociá|is biztonság fe|téteIeinek javítása. A józsefvárosi önkormányzat

koordinatív szerepének megerősítése a járási kormányhivata|, a fővárosi

önkormányzat, vaIamint a szociá|is intézmények, a szociá|is tevékenységet is fo|ytató

egyházi civiI szervezetek között.

4. Partnerség: a szociá|is szféra összefogása, interdiszcipIináris együttműködések

e|ősegítése, koordinálása.

5. Fenntartható fej|ődés: hosszútávon működőképes, kiszámítható rendszer

kiala kítása és megtartása, a m űködés finanszírozhatóságána k biztosítása.

Érté*e*

o Az é|et és az emberi mé|tóság tiszte|ete.

o Az emberi mé|tósághoz va|ó jog'

o Az ember önrendeIkezéshez va|ó joga.

o A szociá|is biztonsághoz va|ó jog.

o Differenciá|t, az egyén szükségleteihez igazodó e||átás.

o A szabad |eIkiismeret, a val|ás szabad gyakor|ásához való jog.

o Folyamatos e||átási igényhez igazodó fej|esztés a szo|gá|tatások terén.

o A társadaImi beiIleszkedés, integráció segítése.
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A józsefvárosi népesség meghatározó jellemzői
A népességre je||emző Íőbb mutatókat a vonatkoző jogszabá|yokban e|őírtak szerinti

tarta|om me||ett más tényezőke| is érdemes kiegészíteni, Ezze| együtt fontos, hogy

kerü|etekkel és Főváros egészéve| történő ĺjsszevetésre is a|ka|mat adhasson a kĺjvetkező

Ieírás.2

A lakossógszőm olakuláso

Budapest népessége (fő) 1980 és 201.1 kĺjzött

|łttt] | {l!łfi ýí]n} :}Üüł5 g$I I

2 t):i$ t2(i ż üiti {5s'l l ?s1.} ŹÜĺ} l $ĺltł t{lti I T:'t:i ti,o{5

ľiułłŕs Iłŕť1.ł;1tpľlÍłłť.JŁÍ,lt jf.łj'1ť}ĺflĺal'ťł/d łrsĺłllł'rr/'łslľĺł.kłÍńĺsľĺłĺJ*'Lw*#ł*łĺľ"ĺ"rľJŕ}ť,łĺi|ĺ. jłť'ľĺł

A főváros je|en|egi |akosainak száma t 733 685 fő (KsH, 2011), az agg|omerációban

eIhe|yezkedő 81 telepü|ésse| együtt pedig 2524 697 főre tehető.

A kerületek |akónépességének számarányában 1990 és looL kcjzött |átható je|entős

csökkenés, a következő öt évben, majd ezt követően további népességfogyás |átható,

me|ynek részbeni magyarázata a budapesti agg|omerációba történő kiköltözésben

keresendő, részben pedig a kerü|etek kozötti vándor|ásban. Ha mindezt a társadalmi

csoportok, státusok alapján vizsgá|juk, úgy e|mondható, hogy a fővárosi népesség köréből

nemcsak a középosztá|ybeliek, hanem az a|acsonyabb státusúak is kikö|tĺiztek, nyi|vánva|óan

a jövede|mi viszonyuknak megfe|e|ő te|epü|ésekre, városrészekbe (Gyá|, Vecsés, Monor,

Dabas, a be|városból a kü|ső kerületekbe)' A főváros kerületei között négy kerü|etnek (|||.,

X|., X||t., X|V.) a lakosságszáma 1990-tő| 1oo ezer Íő fe|etti, annak e||enére, hogy a 1990_

2001-ig terjedő időszakban itt is csökkent a lakónépesség száma, két kertvárosi kerü|et

esetében (XVl., XV|l.) vo|t nĺjvekedés, majd ismét csökkenés. Egy kerületné| (XXl. kerü|et -
Csepe|) pedig kiemelten magas lakosságszám-csökkenés (1990 és 2001 között 9215 főve|

csökkent a Iakónépesség száma) tapasztaIható.

A V|||. kerü|et a fenti szempontok a|apján a kisebb vá|tozásokat megélő kerü|etek közé

tartozik azza|, hogy pusztán a |akosságszám vá|tozása nem írhatja |e - még kcize|ítő|eg sem _

az eset|eges társadaImi változásokat. Ehhez a vá|tozó |akosságszám be|ső - kvaIitatív -
összetéte|ének pontosabb ismeretére, Vonatkozó kutatásokra |enne szükség. (|smereteink

szerint i|yen adatokat sem a KSH, sem más, társada|omkutató szervezet nem gyűjt, i|yen

adatsorokkal az ön kormányzat sem rende|kezik.

A fővárosi kerü|etek |akosságszámának vá|tozása 1990 és 2010 között (táblázatos formában

megjeIenítve) a következőképpen aIaku|t:

2 Legtöbbet hivatkozott munka: Laki lldikó: Tórsadalmi fenntarthatósúg Budapesten (Po|gári Szem|e, 2012.
június - 8. évfo|yam, 1.-2. szám|
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Az összehason|ító adatokbó| látható, hogy Józsefváros Budapest népesebb kerĹiletei közé

tartozik:
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|smert tény, hogy Józsefváros az egyik |egsűrűbben |akott kerületek közé is tartozik.
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A népmozga|om (vándor|ásokat is követő, nyers adatai) tekintetében is a hason|ó he|yzette|

ta|álkozunk, hiszen 2001.-hez képest 3,3 százalékka| még nőtt is a kerü|et |akosságszáma:
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J ózsefváros lakónépessége 1 9 60-2009 (f or rós: KSH, közzétette : Rév8)
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Józsefváros |akónépessége az e|mú|t évtizedekben nagymértékben csökkent (4. ábra). Míg

1970-ben csaknem 140 000 fő |akta a kerü|etet, addig ez a szám }oo4-re 80 000 Íő a|á esett.

Az utóbbi években - a fe||endülő társasház-építkezések kcjvetkeztében - kismértékű, de

gyorsu|ó Ĺitemű növekedés figyeIhető meg, ami biztató |ehet az eIkcjvetkező évtizedekre

vonatkozóan.3

KorösszetéteI

Józsefváros he|yzete a korfa vá|tozásainak tekintetében alapvetően nem rossz Budapesten.

A korcsoportokat vizsgálva e|mondható, hogy Budapesten az ezredforduló küszobén (2001) a

|akónépesség t2,88%-a a o_L4,69,3f%-a a 15-ô4 és L7,8o%-a a 65-X éves korosztá|yba

tartozott. Ez a számarány nem mutat je|entős vá|tozást 10 éwe| később, 2011-ben sem

(12,86% 0-14 éves, 68,5f% t5_64 és L8,6f% 65-X éves korosztá|yba tartozik).

Budapesten a 15 évesné| fiatalabbak a |egnagyobb arányban főként néhány észak-budai és

dé|.pesti terĹi|eten é|nek. Arányuk a L4,5 száza|ékot is megha|adta (budapesti át|ag 12,4

száza|ék), a Il., a X., a XV||., a XV|||., a X|X., a XX., a XXl||. és a XX||. kerü|etekben. A
gyermekkorú népesség aránya a városmagot aIkotó egyes kerü|etekben vo|t a

legalacsonyabb. Az időskorúak népességen be|Ü|i arányát tekintve rendkívü|i nagyok a

kü|onbségek a város egyes részei között. Néhány kerü|etben kiugróan magas az időskorú

népesség aránya, 30 száza|ék fe|ett van (budapesti át|ag 24,7 száza|ék) az l., ||. kerü|etekben,

az V., X|||' kertiletekben, a X|., X||. és a X|V. kerületekben.

A kerület népessége enyhén öregedő tendenciát mutat, viszony|ag magas az ĺdőskorúak

aránya, a |egfĺata|abb korosztályok |étszáma alacsony. Mindezek me||ett a 20 és 30 év közötti

korosztá|yok kimagas|ó |étszáma a következő években akár nagyobb népességnövekedést ĺs

eredményezhet' Ennek egyik je|e |ehet az, hogy az élveszü|etések száma az utóbbi években

|assú eme|kedést mutat (p|. 2002-ben csak 678 gyerek szĹi|etett, míg 2008-b an már 73f).

3 Józsefvárosi Agenda 2L - A Fenntarthatóság He|yi Stratégiája; Készítette: Budapest Józsefváros
önkormányzata megbízásábó| a Rév8 Józsefvárosi RehabiIitációs és VárosfejIesztési Zrt.
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Józsefvóros népességének nemek és korcsoport szerinti megoszlása (2008)

(forrós: KSH, közzétette: Réví)

A kerület népessége a természetes fogyás á||apotában Van, a ha|á|ozások száma, bár

csökken, még mindig megha|adja az é|veszü|etések számát. Az utóbbi évek kismértékű

népesség-növekedése tehát a természetes fogyást meghaIadó bevándor|ásbó| származik.

Továbbra is kieme|kedő az egyszemé|yes háztartások aránya (40% fe|ett), ame|y a budapesti

átIagná| jeIentősen magasabb.

A |akosság képzettségi szintje e|marad Budapest egészétő|. A kerületi népesség körében a

képzettebb rétegek aránya a|acsonyabb, mint a fővárosi át|ag. Bár 1990 és 2001 között a

fe|sőfokú végzettséggel rende|kezők aránya a 25 év fe|etti |akosság körében t6,L%-ről

19,2%o-ra ncivekedett, ez messze e|marad a24,9o/o-os fővárosi át|agtó|.

Józsefváros egyes negyedei között jelentős kti|önbségek figyeIhetők me8 az iskoIai

végzettséget i|letően. Míg a Tisztvise|őtelep és a Palotanegyed |akói körében kiemelkedően

magas a felsőfokú végzettségűek aránya (33,I% és 29,2o/o, ame|y a fővárosi át|agot is

megha|adja), addig a kerü|eten be|ü| |egkedvezőt|enebb helyzetű Magdolna negyedben ez az

arány csak 9,8% - a budapesti érték 4o%-a.

A jövő generációját képező óvodások száma jel|emzően stagná|, az á|ta|ános iskolások száma

viszont erősen csökken. orvendetes viszont, hogy a középiskolai tanu|ók |étszáma erőte|jes

emeIkedést mutat'

A kérdés azonban, hogy va|ójában a város képes-e e|tanani/megtartani a |akóit, megfe|elő,

minőségi é|etteret biztosítani a számukra.

Az a|ábbi összehasonlító táblábó| kiderü|, hogy a 65 év fölötti korosztá|yt (annak arányát)

tekintve Józsefváros a negyedik Iegjobb he|yzetben van Budapesten.
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Budapest nagyvárosije|legéből adódóan é|esen látható az egyes kerÜ|etek közötti kÜ|önbség.

Ez egyfe|ő| a gazdasági, fej|ettségi, terü|eti, másfe|ől a társada|mi szinten érhető tetten. A

terti|eti szintű e|kü|önülés esetében elmondható, hogy Budapest esetében öt területi egység

e|kü|öntilése va|ósu| meg. Ennek megfe|elően a központi, üz|eti övezet (V., Vl., V||, V|l|' és a

tX. kerü|et egy bizonyos része), az átmeneti övezet (||l, X|., xl||., X|V. kerü|etek), ipari

munkások |akóovezete (|V., lX., X., XV., X|X., XX. kerü|etek), a középosztá|y (ma |eginkább a

fe|sőosztá|y) |akóövezete (|., ||., X||. kerü|etek), ingázók övezete/ma a kü|ső kerületek, i||etve

az ipariövezet (|||. egy bizonyos része, a XVl., XV||., XV|l|., XX|., XXl|., XX|||' kerü|etek)szintje.

Józsefváros áta|akulásának iránya tehát a központi (üzleti, banki) övezet irányába hat ugyan,

de ta|án éppen ez még erősebben mutatja a társada|mi kü|önbségeket is.

A főváros lélekszámának, népességének vá|tozása, minőségi áta|aku|ása me||ett kieme|t

prob|émaként je|entkezik az idős korosztály számarányának fo|yamatossá vá|ó növekedése,

ennek következtében az e|ĺiregedő társada|om je|ensége, hason|óan a szegregá|ódó

csoportok (romák, haj|ékta|anok) megje|enéséhez és várhatóan tartós fennmaradásához,

amely miné| e|őbbiterületi-társadaImi beavatkozást igényeI a fővárostó|, i||etve kerü|eteitő|.a

A társadaImi fenntarthatóság a |élekszám emelkedése me||ett a Iakosság minőségi

é|etterének megvalósítását, a megfeIe|ő lakó- és é|etkörü|mények kiaIakítását fog|a|ja

magában. Az idős korosztá|y esetében mindez a bérházak, |akóházak tulajdonviszonyát,

valamint a |akások minőségének, é|hetőségének prob|émáját je|enti, a romák esetében a

a 
A józsefvárosi, innovatív |épésekrő| - p|. lÉlrr-program - később rész|etesebben szó|unk.
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kü|ső kerü|etek, |erobbant épĹiIetek, rossz egészségügyi álIapot, vaIamint a generációs

munkanélküliség, a bűnözés érzéke|teti a főváros részérő| a mego|dandó kérdések kĺjrét.

A haj|ékta|anok esetében enné| azonban sokkal bonyolultabb prob|émáró| van szó, hiszen

alapvetően a társadaIomba va|ó visszavezetés megva|ósítását, a munka világának

újradefiniálását és az é|etkörü|mények megteremtését ke|l cé|uI tűzni. A főváros és

kerü|eteinek együttműködését |ényegesen befo|yáso|ja az 1990 óta ,,működő,, kettős

közigazgatási rendszer, amely inkább akadá|yozó, mint e|őmozdító erő a társadalmi, területi,

illetve szakmai szinten.s

9ziiletés és halálozás arőnydi

,,1-965-7966 óta a férfiak vórható élettartama 1,2 évvel csökkent, a nőké 3,7 évvel

nőtt. A csecsemőhalandósóg tíz ezrelék alá süllyedt, a 35 évnélfiatalabb népességben

az életesélyek soha nem voltak olyan jók, mint manapsóg. A férfiak tovóbbélési

valószín(jségei 35 és 65 év közott azonban nagymértékben romlottak a legutóbbi

hórom évtizedben, és ennek kovetkeztében az 7990-es évek végén rosszabbak voltak,

mint az 1929-1.932-es gazdasógi vilógválsóg idején voltak. Közültjk a legelesettebbek

életkilótósai olyan reménytelenek, mintho kimaradtak volna a 20. szózadi viharos

fejlődés jótéteményeiből: halandósógukból ítélve akár egy volt szovjet közép-ázsiai

koztórsasőgban is élhetnének. Budopest Vlll. kerületében, a Józsefvórosban a

kozépkorú férfiak halálozósiviszonyai a szózadforduló halólozósi viszonyait idézik.

Az a kisfiú, aki az 1.990-es évek közepén a fővóros VlIl. keriiletében sziiletett, kilenc és

fél éwel rövidebb életre számíthdt, mint kortórso a ll. kerületben. A halál előtti

egyenlőtlenség, omely talőn soha nem volt nagyobb, mint napjainkban, nemcsak az

esélyegyenlőtlenséget és a tőrsadaImi igazsógtalonsógot fejezi ki, de minden

bizonnyal meghatórozó mértékben hozzájórul a - nemzetkćjzi összehasonlítósban -

magas mortalitóshoz, olyan halálozósi viszonyok jelenlétéhez, amelyek

inkonzisztensek a magyar tórsadalom és gazdasóg fejlettségével. Magyarorszógon

elhúzódó epidemiológiai vólsóg van; ez q vólsóg kvalifikólt (nem óltalónos),

amennyiben nem oz egész népességet, hanem főleg, de nem kizórólag, a

kozépkorúférfi populőciót sújtja. A krónikus epidemiológiai krízis nem mogyar

sajótossóg: az Elbótól keletre - egy zsókutcós modernizóció kovetkeztében - minden

orszógban kialakuIt.ń
A kutató józsefvárosi pé|dájáról tobb, egészségügyi tanulmány is megerősítőleg szól.

Kerü|etek kclzötti összehason|ításban - a magas ha|á|ozási ráta e||enére _ az é|veszü|etések

számának viszony|agosan magasabb vo|ta ad biztatóbb képet a jövőre nézve.

5 Prob|émagenerá|ó egyfelő| a fe|adatok megosztása, másfe|ő| a társada|om hathatós együttműködése
terÜ|etén' Ez is (poIitikai) megoIdásra váró fe|adat a jövőben'
, Józan Péter: A szózadvég hatótozósi viszonyainak néhány jettegzetessége Magyarorszógon, a tanu|mány a

Népesedéspolitikai ad hoc Munkabizottság részére készti|t.
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Foglalkoztatottsőg
A munkané|kÜ|iségi adatok - kü|önosen 2008 óta - évrő| évre rossz képet mutatnak a

fog|aIkoztatottságra nézve. ĺgy van ez a fővárosi összehason|ítás tükrében is.

A magas - budapesti át|aghoz képest kiugró - munkané|kü|iségi ráta (6,8%) az e|mú|t

években tartóssá vá|t'

Józsefuárosban a|acsony a fog|a|koztatottság szintje, ami alig ha|adja meg a 45%-ot. A

munkaügyi szervezet számításai a|apu|ó munkané|küliségi ráta hosszú évek óta 10% felett

van, és enyhén növekvő tendenciát mutat. A 2001-es népszám|á|áskor a lakosság 8,8%o-a

va|lotta magát munkané|kÜ|inek, a nyi|vántartott á|láskeresők száma ekkor L753 fő vo|t. Ez

utóbbiak száma tartós csökkenés után 2002.től újra emelkedik, és magas a 180 napon tú|i

nyi|vántartott á||áskeresők száma is. Az ál|áskeresők zöme a fizikai fog|alkoztatottak közti|

kerül ki. A 2001-es népszám|á|ás adatai szerint a háztartások3,8%-ában fordult e|ő |ega|ább

egy munkanélküli, ez az arány a budapesti kerü|etek között Józsefvárosban vo|t a

|egmagasa bb, a f ővárosi át|ag csak 2,4% vo|t,

Ugyanezt mutatják a tartós munkané|kü|iek - |ega|ább egy éve ál|ástalanok - arányának

adatai is.

NyiIvántartott ál |áske resők aránya a munkavá | lalási korú né pes ségbő|, %
Buĺ1apest 08. ker.

Buclapest 23. ker.

Buclapest 20. ker.
Budapest 21. ker
Buĺ|apest 15. kęľ.
Buĺ|apest 04. kęľ.
Buc|apest 07. keľ.
Buĺ|apest 09. keľ.
Budapest 14. k*ľ.
Budapest 13. keľ.

Buc|apest 10. keľ.

Buĺ|apeĺt 17. kęr.

Buĺ|apest 22' ker.

Buĺlapest t8. kęľ.

Buĺ|apest 06. keľ.
Buĺlapest 19' keľ.

Buĺ|apest 16' keľ'
Buĺ|apest 03' keľ.

Buĺlapeĺt 1.1. kęľ.

Buĺ|apest 05' keľ.
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Buĺlapeĺt 02' keľ.
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Buclapest OE. kcr. -i* 1

Blt<ĺapest 2].. ker.

Budapest 2O. ker.

Budapcst OT. kc'r. i ;

sffiffi

Buc|ôpcsto9-kcr." i l

Buclapest 17. ker.

Budapest 1.6. ker.

Budapest 1o. keľ.

Buclapcst O5. kcr.

BLrdapest L8. ker.

Budapest12'keľ..{ffi i : i I

A fentiekke| szintén összefÜggést mutat a rendszeresen segé|yezettek számának a|aku|ása. (A

grafikonon kiugró adatot - tény|egesen zo,Lyo-ot _ mutat az V. kerti|et, de ez annak sajátos

he|yzetébő|, magas kedvezmény-összegeibő| és statisztikai adatainak érteImezési

vetü|eteibő| adódik. Az V. kerü|eti önkormányzat ugyanis tobbfé|e juttatást ,,alanyi joguvá,,

téve számo|ja el segé|yezési kiadásait - amit a je|en|egi nyi|vántartási rendszerek csak egy

i|yen torz adat formájában képesek rögzíteni, visszaadni.)

nyi|vántartott á||áskeresők aránya a l
I

munkavá||a|ási korú népességbő|, %" ĺ
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Tartósan (|ega|ább 12 hónapja fo|yamatosan}
nyi|vánta rtott á ||áskeresők a rá nya a
m u nkavá | |a |ási korú népess égbő|, "/"

Rendszeľes szociá|is segé|yben résuesítettek
át|agos száma ezef |akosra

Budap*st 05, !i*r.

Budirfr*st 08, brr.
Budap*st 23. l:tr.
BudapĚst 2b' u*ľ.

Budaptst 2l, błľ.
Budäpe5t Đ4. keľ.
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8uť|ape't 15. keľ.

Budápe't .l0. ker.

Bud0p*st 07, k*ľ'

BUdaptst 0ó, hĚř'
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Budäpe5t l6. ker.
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Budape't lĺ' keľ.
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Kitörési pontot je|enthetnek még a kü|önfé|e - egyéni és társas - vá||aIkozásokban

foglalkoztatottak számának növe|ése. Ebben érdekes képet mutat a józsefuárosi he|yzet.

Regisztrált vá||alkozások száma' ezer lakosra
vetítve (2011)veT|Tve ĺzurr, żo
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Látható, hogy a városrész Budapest kerületei közÜ| a középmezőnybe

válIaIkozásáva| (ebbő| 1000 |akosra I37 társas vá|lalkozás jut)'
tartozik a kétszáz

osszegezve: a fog|alkoztatottság he|yzetén va|ószínűleg a célzott közmunka-programok is

jeIentősen javítani tudnának, s kü|önösen nagy terhet vehetnének Ie a józsefvárosi

segélyezés nehézségeirő|.

Mindaddig, amíg az országos szociá|po|itika nem képes ezt a he|yzetet keze|ni, a fenti -
tjsszehasonlításban rendkívtiI gyenge - kép marad jel|emző a városrészre.

Vásőrlóerő
Nyilvánva|óan a munkané|kü|iségi/fog|aIkoztatottsági adatoktó| nem függet|en a vásárlóerő

aIaku|ása sem a V|||. kerü|et statisztikáiban. érdekesség, hogy a magas munkané|kü|iség

me||ett a vásár|óerő tekintetében az alsó harmad tetején talá|hatók a kerü|et je||emzői.

Következhet ez a segélyezési-támogatási rendszer ,,fenntartőerejébő|,,, de mutathat1a az

egyre növekvő különbséget a magas adófizetési potenciá|la| rende|kezők Üó| keresők) és a
gyengébb jövede|műek közott.

A kerületben elvégzett korábbi kutatások is azt mutatják, hogy az itt é|ő |akosság jövedelmi

pozíciója gyengébb a budapesti át|agná|. Józsefváros helyzetének re|atív gyengü|éséhez az

aIacsonyabb jövedeIemmel rendelkező rétegek folyamatos Ieszakadása nagyban hozzájárult.

2009-ben ezer lakosra mindössze 390 adóző jutott, ami a fővárosban messze a

Iegalacsonyabb érték. A szemé|yijovede|emadó.a|apot képezőjövedelem nagysága és az egy

adófizetőre jutó befizetett jövede|emadó tekintetében is csupán néhány kerü|etet e|őz meg

Józsefváros.
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Egy adófizetőre jutó szemé|yi jövede|emadó
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Rész|etes adatok híján a vásár|óerő további paramétereit, a fogyasztás va|ódi szerkezetét

nem tudjuk vizsgá|ni. A háztartási pane|vizsgá|atok azonban azt mutatják, hogy a re|atíve

csökkenő jövedeImet a Iegkü|önfélébb megtakarításokka| és vásárlási szokások

megvá|toztatásávaI volt képes kompenzálni a Főváros |akossága is.

Ld khatás, l akősvÍszo nyok
Az e|mú|t évtizedben sokfé|e hatás miatt, de je|entősen vá|toztak a |akásviszonyok is a

Fővárosban. A kerület |akásá||ománya - e|tekintve a kiugróan alacsony és a kiugróan magas

arányszámoktól - a fővárosi át|ag bővü|és képét mutatja.

A Iakásá||omány cjsszetéteIe a nagyszabású építkezések, i||etve számos, aIacsony

komfortfokozatú vagy komfort né|kü|i lakás megszűnése el|enére sem nem mondható

kedvezőnek: a |akások 39,9%-a egyszobás, ami a fővárosi kerü|etek között a |egmagasabb

érték.

A tu|ajdonviszonyok tekintetében az utóbbi években fo|ytatódott a rendszerváltozás után

megindu|t privatizációs fo|yamat. 2008-ban az önkormányzat 6Lt4 |akásbérleménnye|

rende|kezett, így az önkormányzati tu|ajdoni hányad a |akások tekintetében L5% a|á

csökkent (ez az arány 1.998-ban még 4o%.os volt). Azonban még ez a bérlakás-arány is

tobbszöröse a budapesti át|agnak.

A kerü|eti lakásá||ományra a magas onkormányzati tulajdoni arány mel|ett a |eromlott

műszaki á||apot és a korszerűt|en osszetéteI je||emző, ami az elmúlt évtizedekben
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fe|ha|mozódó fe|újítások e|maradásának következménye' A lakások jelentős hányada - a

2001-es népszám|á|ás szerint a fe|e - 1900 e|őtt épült, ezek nagy része fe|újításra szorul. Az

á||omány a|acsony minőségét je|zi, hogy a 200].-es adatok szerint a lakások mintegy 24%-a

nem volt komfortos (fé|komfortos, komfort né|kü|i, szükség|akás), ezzel szemben a fővárosi

át|ag csak 9,8%. Az összkomfortos lakások aránya csupán 27%ovo|t, ami szintén |ényegesen

e|maradt a budapesti át|agtól.

Józsefuáros terĺileti egységei közöttĺ kü|önbségek a |akások esetében is megfigyelhetőek. A

2001-es népszám|á|ási adatok szerint a nem komfortos |akások (fé|komfortos, komfort

né|küli, szükség|akások) aránya a MagdoIna, az orczy és a Ganz negyedben vo|t

kieme|kedően magas. Ezekben a negyedekben az önkormányzati tuIajdoni arány is

jelentősen meghaIadta a kerü|eti átlagot.

A kérdéskörhöz kapcso|ódik az építési potenciá| bemutatása is.

Ebbő| látható, hogy a megindított és fo|ytatott fej|esztések hatására a |akásépítési potenciál

igen kedvező he|yzetet jelenthet. Ez a tény szervesen hozzájáru|hat a |akosságszám |assú, de

biztos növekedéséhez, a népességi (demográfiai) konszoIidációhoz.

A |akásá||omá ny Vá|tozá sa, 2o0L-20tL
{2001=100,0)
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140

120

Lakásépítések évi át|agos száma tízezer |akosra,
zao6-20t4

Kiteki ntés - Józsefvá ros el látása i fővá rosi összehason l ításba n
A szociá|is eIlátórendszer nagysága, kiterjedtsége a budapesti kerü|etekkeI osszevetve jónak,

kielégítőnek mondható. lev Van ez annak el|enére is, hogy néhány e|látási formában a he|yi

(szubjektív) megíté|és ettől eltérő képet is mutathat.

Az el|átási formák közü| - el|átotti csoportok sajátosságaihoz kapcso|ódóan - néhányat

kieme|ve mutatjuk be a kerü|et he|yzetét.

ltt fontos megjegyezni, hogy - bár a je|en|egi jogi környezet szétvá|asztja gyermekeknek

nyújtott, kü|ön törvényben szabá|yozott és fe|nőtteket védő szolgá|tatásokra - mereven

szétvá|asztott a rendszer, érdemes egybefüggően is megvizsgá|ni az e||átásokat'

Az a|ábbi e|emzés nem a fe|adate|látási köte|ezettségek alapján, hanem az adott

célcsoportok szerint bontásban veszi sorba az e||átások egyes szeIeteit.

ldősek

Az időskorúak otthoni e||átásának szintjét a házi segítségnyújtás és a nappali intézmények

vizsgá|atávaI járhatjuk Iegjobban körbe.

Míg 1998 óta nem bővült a nappa|i intézmények sora - je|en|eg is öt i|yen ta|á|ható a

kerü|etben _, addig az engedé|yezett férőhe|yek száma 10% fö|ött bővült (27o-rő| 300-ra), s a

tény|egesen e||átottak száma is - kisebb ingadozások után _ 260-270 körü| a|aku| (2011-ben
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293 fő volt). A Fővárosban működő 6.300 férőhe|y koze| 5%-a tehát a kerületben |átja e|

feIadatát.

Házi segitségnyújtásban részesĹi|ők szá ma (fő)

200 '-
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A házi gondozásba bevontak száma az

országos és budapesti trendek

megfe|elően a|aku|t az e|mú|t években.

Ez azt je|enti, hogy a 80.90-es évektő|

megfigye|hető visszaesős Józsefvárosra

is je||emző vo|t, de a 2008-as éVtő|

enyhe, de fo|yamatos igénybevéte|-

ncivekedés tapasztaI ható.

19!5'r996'1997'l9ĺ|s'1999'2ooo.20o1'2cc2'żoo3.:oo4'f(,c5'2co6 2ffi7.Żoo8.3oo9.2o1o.20l1' i19!:'l!l96'19y/.lUlY'lj99'2uou-/UJ1'zvJf'ŻoUJ.]UU.'fou5'lcUhfQil/.fuoÚ.Juuy.3alo.lUrl' i

díj is finomodni tudott, s be|éptek az ún. ,,térítésmentes,, szolgáltatók is. (Ez utóbbiak nem

mindig a megfe|e|ő szakmai színvona|at nyújtva ugyan, de je|entős kedvezménnye| vagy

ingyenesen kínálva szoIgá|tatásaikat.)

Ez a tendencia 2011-ben újra csökkenő |ett (va|ószínű|eg az Ún. biznisz-egyháziszolgá|tatások

piactorzító jeIen|éte csökkenéséve|).

A Fővárosban e||átottak száma 49fo f ő, ame|ybő| 4%-nyi (192 e||átott) jut Józsefvárosra.

Az időskorúak véde|mét szo|gá|ó el|átási forma a je|zőrendszeres házi segítségnyújtás is,

ame|y népszerű és e|érhető biztonságot nyújt az otthonában é|ő idős szemé|yek részére.

A budapesti L492 darab műkcidő készü|ékbő| 53 darabot vehetnek igénybe a kerü|etiek,

amely jóva| elmarad az arányosnak mondhatótól. (Cseké|y ingadozás |átható 2008-tó| a

működtetett készü|ékekben: 53-58-53 darab működött 2008 és 2010 ktizott Józsefvárosban.)

Nem tartozik a köte|ezettségek közé, de fontos, hogy az egyedü| maradó, rászoruló idősek

é|etvégig tartó eIhe|yezésére hogyan nyí|ik mód a városrészben. Az elérhető férőhe|yek

száma nagy vá|tozásokat mutat

ennek sokfé|e oka |ehet,

főként az egyes fenntartók

belső d<intései az adott

férőhe|yek átminősíttetése

kapcsán.

Ezzel együtt a 2008-as adathoz

képest tíz százalék körü|i

csokkenés |átható. Ez szűkö|ő

kapacitásokraó|, a kerijIetben

nehezebben e|érhető

bentlakásos kapacitásró| tesz

tanúbizonyságot.

Külön ki ke|l eme|ni, hogy az

Tartós bent|akásos és átmeneti e|he|yezést nyújtó
intézmények m űkiidő férőhelyeinek száma (db)
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ún- átmeneti gondozás megszervezése je|ent kü|önösen nehéz fe|adatot a csa|ádok számára,

hiszen többnyire a napközbeni e|látást is nehéz megszervezni, nem beszé|ve a hétvégi és

esetleg szabadságo|ási időszakra eső ápo|ás-gondozás megszervezésérő|.

Érdekes képet ad a

szociá|is étkeztetés

aIaku|ása'

A napi egyszeri

étkezés

megszervezése

történhet rendszeres

kiszá||ítássa|, nappaIi

intézményekben

e|fogyasztható éteI

biztosításáva| és

népkonyha

üzeme|tetéséve| is.
Mindezen formák

Szociá|is étkeztetésben részesü|ők száma (fő}

je|en|étének eme|kedése szinte f)of őta töret|en. A Főváros 14.500 adagos összképéhez

mérten ez kb. hét száza|ékos részt je|ent, ame|y nem kiugróan magas, de erősen

meghatározó képet mutat'

Gyermekek, csoládok
A gyermekjó|éti-gyermekvéde|mi rendszer sok ponton kompatibi|is a szociális törvényben

meghatározottakka|, de mégis _ |évén kü|ön jogszabá|y hatá|ya a|á esőek _ más típusú

beszámolási és koncepcióaIkotási kciteImei vannak.

A bölcsődei férőhe|yek száma {2011}
A |egtöbbeket érintő

kérdések egyike a

fogIaIkoztatottságra kü|ö-

nösen nagy hatással |évő

; szo|gá|tatás-a bö|csőde.

l A fővárosi, összehason|ító

: adatokbó| kitűnik, hogy

: |akosságszámához és a 14

i éves kor alattiak

i arányához viszonyítva a

férőheIyek szama

átIagosnak mondható a

kerületben.
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Köze| 11.000, fővárosi férőhe|yből 360 van

száza|ékot jelent. Ez az adat a kerü|et sú|yához

(zotL. év) a kerületben, ami a|ig három

mérten aIacsony.

Emelkedik a

csa|ádsegítő

szoIgá|tatást

igénybevevők száma

is, miközben a

Főváros egészében

éppen fordított a
tendencia. (lgaz, a

kevesebb esetszámra

sú|yosabb,

töményebb prob|éma

jut, ezt mutatja a

prob|émák számának

emeIkedése.)

Az 5.600 fő (tartóssá vá|ó) esetszám azt mutatja, hogy a csa|ádsegítő-gyermekjó|éti

szo|gáltatás integráció nem ,,döntötte be,, a segítőtevékenység minőségét, de magas szinten

stabilizá|ta az egy időben e||átandó csa|ádok számát.

A budapesti he|yzet a kĺivetkező képet mutatja:

Az önkormányzat évről évre rész|etes képet kaphat az ,,AtÍogo értéke|és,, címet vise|ő

e|őterjesztésből, ezért ennek rész|etezése csak a redundanciát nclveIné.

Érdemes azonban néhány fontos a tendenciát kieme|ni'

Az egyik az együttműkĺjdés szükségességének folyamatos kieme|ése. Ez már anná| is inkább

fontos, hiszen a szűkti|ő források, lehetőségek esetén a tovább|épés csak szoros

partnerségek me||ett képze|hető e|'

Másik prob|émakör a pszichiátriai és szenvedé|ybeteg (drogprob|émás) esetek számának

ncjvekedése. A kerü|et ezekre a kihívásokra fe|készü|t ugyan, de va|ószínűleg a fo|yamatok

mé|ysége nehezen jósoIható.

A csałádsegitő szo|gá|tatást igénybe vevők száma

{fő}
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A kerü|eti szakemberek szem|é|etére a Zo]-}-es értéke|és uto|só mondatát cé|szerű idézni:

,,Az egyén felelős sajót magóért, a család a tagjaiért, az önkormőnyzat a lakossógért, az

áttam a polgó raiért.,,7

Fogyatékossággal éIők

A fogyatékossággal élő szemé|yek e|látásában a kerü|eti onkormányzatoknak viszony|ag

kevés kötelező fe|adata adódik. S bár |átszó|ag kevés szemé|yre terjed ki az el|átás - néhány

tucat csa|ád é|etérő| van szó _ az érintettek számára anná| inkább fontos, je|entős

szoIgá|tatási szeIetrő| van szó'

i Fogyatékosoknappa|i el|átásában
foglalkoztatottak száma (fő}

16 i-- --

Fogyatékosok nappali eIlátásában részesülők
száma (fő)

i0 l-
2007'iÝ 2003'r'v f010.óv2c0ó.iv 2007.ż| ?009'riv ?o10,év

A fogyatékosok számára tehát növekvő kapacitások á||tak, á||nak rendelkezésre a kerü|etben.

Budapest egészén a|ig tcibb mint nyolcszáz (2otl. évben 804 fő)juthatott nappa|i e||átáshoz,

ame|y a kertj|eti 36 férőhe|y tükrében az e||átás arányosságát mutatja.

Pszichiútriai és szenvedélybetegek

Rendkívü| érdekesen aIaku|t viszont a pszichiátriai segítség megszervezésének ügye.

Budapest ezen a

terü|eten rendkívü| szűk

kapacitásokat mutat.

Lakosságszámához

mérten nagyon a|acsony

i az e||átási vo|umen,

i 20LL-ben mindtissze 371
. főre rendelkeztek a

szo|gá|tatók működési

engedél|ye|. Ezekből a

férőhe|yekből azonban

160 Józsefvárosra jutott,

7 
,,Ätfogó értéke|és Budapest Főváros Józsefuárosi önkormányzatzoLL. évi gyermekjóĺéti és gyermekvéde|mĺ

feladatainak e||átásár ó|,,, 2012' május'

Pszichiátriai betegek nappali ellátásában
részesü|ők száma (fő)

2o10- é\ż

2009. ev

2008. iv

2oo? 'éý

2006. óv

30

25

20
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amely negyven száza|ék fölötti arányt mutat. Ezze| a magyarországi te|epülések között

messze a |egjobb pszichiátriai nappali/napközbeni e|látás itt érhető e|.

Hasonlóan bővü|ő

helyzetrő| számo| be a

szenvedélybetegek

e|látásának bővti|ése. Bár

a szenvedélybetegséggeI

fog|alkozók többfé|e

módszerrel és eszközze|

rendelkeznek, s meg kell

kĹi|cjnb<jztetni az a|koho|,

a drogfüggőket a

játékszenvedé||yeI

küszködőktő|, de

összességében az

e|érhető e||átások

ncivekvő száma, aránya fe|tétIenü| kedvező he|yzetet teremthet'

2010-es évben a Fővárosban 518 fő kaphatott i|yen segítséget, ebből a józsefvárosi ].59-es

szám kcizelítőleg 3o%-os arányt je|ent!

Hajléktalanok, utcán élők, fedélnélküliek
Az egyik |egnagyobb polémiát az e|mú|t időszakban azok a |épések vá|tották ki _ a

bu|vársajtó nem kis érdek|ődését, és po|itikai szerep|ők figye|mét is magára Vonva -
ame|yek kapcsán Józsefuáros a szubszidiaritás e|vét követve és a szociá|is tertiIet

jogszabályainak nem e||entmondva újragondolta a helyi hajléktalane||átás műkcjdését.

Egy kérdést azonban senki sem járt körbe, hogy a kerü|etben vajon mekkora e||átási

kapacitás, s vajon ez arányban áll-

e a városrész haj|éktalan-

ki bocsátó va |óságával.

A számok me|yek, csakúgy,

mint a tények, makacs do|gok -
azt mutatják, hogy a Főváros 36

Népkonyhák napi átlagos forgaIma (fő)

hajléktaIan nappali

intézményébő| 7 Józsefuárosban

Van. Ez húsz száza|éka a te|jes

kapacitásnak' 2010-ben az cisszes

nappali intézményi igénybevétel
(napi átlagban) 5859 fő vo|t

Budapesten, ebbő| a józsefvárosi

Szenvedélybetegek na ppa Ii e||átásában
részesi.i|ők száma (fő)

1200

'ffir
ffi

ffim
ffi'
*_aar-

200 .:

intézmények 1698 főt |áttak el, napi szinten. (|smerve a
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tÉlEr-program kutatásainak számat, ezze| |ega|ább 1.0-15-ször nagyobb kapacitás, mint

amit a tény|egesen a kerü|etben haj|éktalanná vá|t szemé|yek tisztességes e||átása

igényeIne.)

Ehhez tartozik még az ún. népkonyhák Üzeme|tetése, ame|y messze nem csupán a

haj|ékta|anok számára nyújt ingyenes étkezést. A budapesti népkonyhák napi át|agos

forgalma zoo1-fő Vo|t 2010-ben, akikbő| 683fő napi át|agban a kerületben étkezett. Ez óriási

mentá|is és fizikai megterhe|ést ró(tt) a kerületre. A fo|yamatokat vizsgá|va az is |átszik, hogy

ez a szám néhány éve még bőven 1000 fő fö|ött vo|t (a Főváros étkező haj|ékta|anjainak

feIe(!) koncentrálódott a kerĹiIetben)'

Haj|ékta|anok nappa Ii intézményeinek napi
át|agos forga|ma {fő}

1800

1500

1400

12AO

1000

800

2007. év 2008. óv 2009. óv 2010, év

A nappa|i intézményekben (me|egedőkben) megje|enő hajlékta|anok száma pedig azóta is

növekszik...

I

l- -_--
-_łl#.."{ĺj|,,í.ffi

FW_
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Működő ellátórendszer
A funkcioná|ó e||átórendszer idősoros, adatokra koncentráló |eírása az e|őzőekben

megtcirtént. Az a|ábbiakban összefog|a|juk azokat az e||átókat, intézményeket és

szo|gá|tatásokat, ame|yekre épü| a he|yi, szociá|is véde|mi há|ó szemé|yes gondoskodást

nyújtó része.8

Pszichiátriai és szenvedélybetegek részére
Mótyós Klub

Cím: 1084 Budapest, Mátyás tér 1'2.

KÉK Pont Drogkonzultációs Ktizpont és Drogambulancia
. szenvedé|ybetegek közösségi e||átása (határozatlan idejű szerződésse|)

fo7I' évrő| sző|ó beszámo|ójábó| kitűnik, hogy a regisztrá|t új k|iensek száma kb. a 2007.

évi szinten megá|lt (475-480fő). 
^z 

igénybevevők zömme| 35 év a|attifiata|ok. Az cisszes

esetszám 56%-át adták józsefvárosi k|iensek.

Fontos program elemÜk a H|V, HBV és HCV szűrés, ame|y a kerü|et kcizegészségügyi

fertőzöttsége szem po ntjá bó | sem eI h a nyago Ih ató.

Értéke|ésük szerint a kerü|eti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jó| működik.

FéIúton Alapítvány
. szenvedé|ybetegek közcisségi e||átása (határozatlan idejű szerződéssel)

Szigony-Útitárs a Komplex pszicho-szociális Rehabilitációért Kiemelten Közhasznú

Nonprofit Kft.
. pszichiátriai betegek nappaIi e||átása (2012.dec.3l-ig tartó szerződésse|)

Moravcsik Alapítvány
. pszichiátriai betegek nappaIi eIlátása (2012.dec.3l-ig tartó szerződésse|)

ldősgondozás
őszirózsd Gondozó SzotgúIat

L089 Budapest, Orczy tit 4L

Az intézményi beszámo|ókbó| kiderü|, mi|yen sokszínű programma| próbá|ja a szo|gálat az

ezer fő fölötti, á||andóan e|látott idős szemé|yek é|etét szebbé, élhetőbbé tenni. Motivá|t

ko||ektíva képét is |eírják a szakmai beszámo|ók, ame|y né|kül rendkívü| nehéz |enne a

megfeIelő színvona| ú időseIlátást megva |ósítan i Józsefuá rosban.

' Ezen |eíró részhez az interneten fe||e|hető információkat használtuk. Meg ke|| azonban á||apítani, hogy az

internetes tájékozódás rendkívtil nehézkes. Nincsenek információk az a|apvető kérdésekrő| (jogosu|tságok,

igénybevéte|i szabá|yok a|apjai) és ami van (címek, e|érhetőségek) sincs teljesen |ogikusan rendezve' Az

információkhoz va|ó hozzáférés terén az tnkormányzat sokat tehetne egy újrarendszerezett, feltö|tott,

naprakészen tartott hon|aptartaIomma|'
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Ezüstfenyő Gondozóhóz
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út29/a.

. jeIzőrendszeres házi segítségnyújtás (2012.dec.3l-ig tartó szerződésse|)

N a praforgó l dőse k Kl u bj a

Cím: 1089 Budapest, Delej u.34.
Ciklómen ldősek Klubja

Cím: 1081 Budapest, ll. János Pál pápa tér 17.

Vĺg otthon ldősek Klubja

Cím: 1084 Budapest, Víg u. 18.

oszikék ldősek Klubja

Cím: 1082 Budapest, Baross u. 109.

Re mé nysu gó r l dőse k Kl u bj a

Cím: 1084 Budapest, Mátyás tér 4.

Fogyatékos ellátás
Értelmi Fogyotékosok Napközi otthona (ÉNo)

Cím: 1082 Budapest, Kisstáció u. 11.

Budapest Főváros !t., Vll. és IX. kerületi onkormányzata
l érteImi fogyatékosok nappali e||átása (határozat|an idejű szerződésse|)

Gyermekek Napktizbeni El!átása
J ózsefv á rosi Egye s ĺtett Bö l csőd é k
Cím: Bp. 1083. Szigetvári utca 1.

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézménye 360 férőhe|yen, 5 épü|etben biztosÍtja 20

hetes kortó| - 3 éves korig, il|etve a harmadik életév betö|tését követő augusztus 31- ig a

kisgyermekek napközbeni e|látását. A bö|csődei gondozás _ nevelés a csa|ádi neve|ésse|

együtt, azt kiegészítve szo|gá|ja a kisgyermekek optimá|is fej|ődését.

Mit is je|ent, hogy,,Egyesített Bö|csődék,,?

Azt, hogy azonos gazdasági és szakmai program és vezetés a|att üzemelnek az intézmények,

kü|önbözőségÜk csak az épü|et je|legében és a he|yi szokásokban Van.

Bölcsődéinkben az e|őjegyzés és a gyermekek fe|véte|e egész évben fo|yamatos, bár a

szeptemberi fe|véte|ek után, csak a kimaradt gyermekek he|yére tudunk gyermeket felvenni.

A kerületben va|amennyi bö|csőde, a szü|ők munkarendjéhez igazodva, regge| 6 órakor nyĺt,

és este 6 órakor zár'

Nyáron egy hónapot minden bölcsőde zárva tart, de szükség szerint a nyitva tartó bö|csőde

fogadja a gyermekeket.
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A gyermek bö|csődei fe|véteIe bölcsőde|átogatással, majd a gondozónő család|átogatásáva|,

va|amint a szü|őve| történő fokozatos beszoktatással kezdődik.

Ezek a ta|álkozások adnak a|ka|mat arra, hogy a szÜ|ők megismerjék a gyermek saját

gondozónőjét, a bölcsődei gondozás - neve|és e|veit és gyakor|atát, a gondozónő pedig a

szü|ők segítségéve| megismerje a gyermeket, annak egyéni szokásait, megkönnyítve ezze| a

kisgyermek reszere az új környezet eIfogadását.

A gyermekek részére a bö|csődei tartózkodás ideje alatt, szükség szerint játszóruhát

biztosítunk, aminek tisztántartásáró| a bölcsőde saját mosodája gondoskodik.

A gyermekek korszerű, é|etkorának megfe|e|ő táp|á|kozásáró|, az eset|eges táplá|ék

into|erancia miatt szükséges diétás étkezést is biztosítanitudjuk, mert minden intézményünk

saját f őzőkonyh áva l ren del kezi k.

Az országban egyedü|á||óan tíz éve bevezetünk egy ,,Komp|ex korai szűrő és

fej|esztőprogramot.,, Ami 2003 évben az |CSSZEM támogatásáva| és fe|kérésére kiegészti|t a

,,Biztos Kezdet,, modellprogrammal.

A két program célja, a kisgyermeket nevelő csa|ádok komp|ex segítése oly módon, hogy

minden kisgyermek a tankĺjte|es kor kezdetére érje eI képességeinek maximumát.

Módszereink:
- az egészséges, de va|amilyen fej|ődési szinten / mozgás- kommunikáció- érte|mi- stb. /
megtorpanást, vagy |emaradást mutató kisgyermekek korai fe|ismerésérő| és a korosztá|y

át|agos szintjére va|ó fejlesztéséről gondoskodik. A korai időszakban felismert és korrigá|t

fej|ődési |emaradások, megóvhatják a gyermeket a későbbi tanu|ási nehézségek - dys|exia,

dysgráfia, vaIamint a magatartászavarok okozta későbbi iskoIai kudarcoktól.

- Családsegítő, szo|gá|tatások / játszoház, baba- mamak|ub, szabadidős programok

szervezése / teljes kĺirű információ nyújtása a csa|ádok részére nyújtott ál|ami és kerü|eti

támogatásokról, intézményekrő|'

- Szakmaközi együttműkcidés a társintézmények m un katársaival

|ntézményeink kimagasló szakmai munkájának biztosítéka, hogy korszerű épületekben, a

gyermekek é|etkorának megfele|ő napirendde| és tárgyi fe|téte|ekke|, va|amint

gyermekszerető, jól képzett, nagy gyakor|attaI rendeIkező munkatársakkaI rendeIkeznek.

Családsegítő szolgáltatásaink:
- ldőszakos gyermekfelügye|et - a csa|ádban neve|kedő kisgyermekek részére, a szülők

esetIeges e|fog|a|tsága idejére.

- otthoni gyermekgondozás _ intézményben nem gondozható kisgyermekek részére,

betegség, ikerszü|és, stb. Térítési díjas szo|gá|tatás.

- Hétvégi játszóház - szü|ővel 1 - 7 éves korú gyermekek részére'

- Baba - mama klub

- Játék és eszközkö|csönző
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,,B!zTos KEZDET,, GYEREKHÁZ a Magdolna negyedben (ľÁvloP _5.2.2.lo8ĺoL|

1083. Budapest, Szigetvári u.1.

lntézménvek:

1. 1083. Baross utca 103/a

72férć5he|yes, körszerű |akóteIepi bö|csőde, gumiburkoIatos játszóudvarra|, saját konyháva|,

mosodával.

,,Biztos Kezdet,, mode||program résztvevője 3 éve

2. 1083. Baross utca 117

7f férőhe|yes, körszerű |akótelepi bö|csőde, gumiburkoIatos játszóudvarra|, saját konyhával,

mosodával.

Szombatonként október 01 március 31.. ingyenes játszoházat működtet.

,,Biztos Kezdet,, mode||program résztvevője 3 éve

3. 1085. Horánszky utca 21

72 férőhe|yes, 4 szintes épü|et, saját konyháva|, mosodával. gumiburkolatos be|ső

játszóudvarra|, korszerű |evegőztető terassza| - a gyermekek -5 C fokig a teraszon a|szanak'

4. 1.082. Nagytemplom utca 3

96 férőhe|yes az ország első bölcsődének YbI tervei a|apján épített és eredeti funkcióját

megtartva !877 územelő bölcsőde. lgényesen fe|újított patinás épület, saját konyháva|,

mosodáva|, só bar|angga|, korszerű beIső játszókertte|.

|tt műkodik a Bölcsődei Múzeum, va|amint Szociális Szakmai könyvtár és o|vasóterem, me|y

hétfő, szerda és pénteki napokon L4 _ t8 óráig várja tár|atvezetéssel belépődíj nélkü| az

érdek|ődőket.

5. 1087. Százados út 1

2001 - ben kia|akított korszerű, csa|ádias 48 férőhelyes bölcsőde, zárt belső játszókertte|.

Saját konyhát üzemeltet. Szombatonként október 01 - március 31. ingyenes játszóházat

működtet.

6. 1084 Budapest, Tolnai L. u. 19

60 férőhelyes, 2011-ben Uniós támogatásbó| épiJ|t bölcsőde, gumiburkolatos játszókertte|,

saját konyhávaI rendeIkezik'9

Katica Bötcsőde és Napközi otthonos ovoda
1089 Budapest, Vajda Péter u.37.
www. katicaovoda.hu

72férć5he|yes bö|csőde, saját játszóudvarra| és saját konyhával rendeIkezik.

9 Az e|őző Koncepció óta e|te|t időszak Iegkomo|yabb, tij intézményre irányu|ó fej|esztése vo|t ez

Józsefvárosnak.
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Szociá|is és gyermekjóIéti alape|látás
Józsefvá rosi Csa l ádsegítő és Gyerm ekjól éti Kłizpont

A Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjó!éti Kiizpont (JCsGyK), mint integrá|t szociá|is

intézmény10 komp|exitásának megfele|ően egymásnak meIlérendelten a szükségletekre

ref|ektá|va végzi a köte|ezően e||átandó a|ap- és több|etfeladatok köztil az el|átási terü|ethez

tartozó:
egyének, ilIetve csa|ádok szociá|is és mentá|higiénés e||átását (szociá|is a|apel|átás) vaIamint

a csa|ádi rendszer működési zavarainak mege|őzése, a kia|aku|t problémák mego|dásában

érdekében a komp|ex csa|ádgondozást. [Családsegítő Kiizpont]

gyermekek testi, érteImi, érzeImi és erkö|csi fej|ődésének (gyermekjó|éti aIapel|átás),

jó|étének, a csa|ádban történő neve|ésének elősegítését, a veszélyeztetettség

megsztintetését, va|amint a gyermekek családjából történő kiemelésének a mege|őzését, a

kieme|t gyermekek hazagondozásának e|ősegítését. [Gyermekjóléti Központ]

csa|ádjából prevenciós cél|a| átmeneti|eg kieme|t gyermek e||átását intézményes keretek

között. [Gyermekek Átmeneti otthona].www.icsgvk.hu

JCsGyK _ Csalódsegítő Központ

Cím: 1081 Budapest, Népszínház u.22. (bejárat a Kiss József u. felő|)

A Családsegítő Központ a kerü|etben é|ő egyének és csa|ádok részére segítséget nyújt

szociá|is, csa|ádi és Ielki prob|émáik megoIdásához. Munkánk keretében információt

szolgáltatunk, segítséget nyújtunk hivata|os ügyek intézéséhez, tanácsot adunk, és nem

utolsó sorban együtt gondoIkodunk a hozzánk fordu|ókkal.

Tójékoztatĺíst adunk szociá|is, csa|ádtámogatási, társada|ombiztosítási stb. el|átásokró| és a

hozzáÍérés módjáról. Életvezetési és mentólhigiénés tanócsadós keretében segítséget adunk

a csa|ádban megfigye|hető működési zavarok keze|éséhez, i|l. a konf|iktusok rendezéséhez

(pszichológiai tanőcsadós, családkonzultóció, medióció keretében). Jogi tanócsadóst

biztosítunk eIsősorban csa|ádjogi, munkajogi, vagyoni prob|émákban. Adóssógkezelési

szolgáltatóst nyújtunk közüzemi díjhátra|ékkaI rendeIkezők részére. Foglalkoztatósi

tanócsadóst és óllóskereső klubot, ,,teadélutón,,-t műkodtetünk ál|áskeresők részére,

valamint kü|önböző csoportos fog|aIkozásokat (ál|áskeresési tréning, ál|áskeresési technikák,

stb.)tanunk munkané|krjIiek számára' lntézményünk népkonyháján szociális étkeztetést (egy

tá| me|eg éte|t) kaphatnak az arra rászoru|ók.

Új speciá|is szo|gá|tatásunk: intenzív csalódmegtartó szolgáltatás a krízishe|yzetben lévő

gyerekes családoknál történő, a csa|ád á|ta| onkéntesen vál|a|t, meghatározott ideig tartó és

m egh atározott cé|o ké rt zajlo, i ntenz ív beavatkozás.

JCsGyK _ Gyermekjóléti Kćjzpont

Cím: 1089 Budapest, Kőris u. 35.

A Gyermekjóléti Központ munkatársai a gyermekek jó|étének, testi-|elki fejlődésének és

csa|ádban történő neve|ésének e|ősegítéséért munká|kodnak.

,o Az _ akkor még részbeninek javaso|t - integráció megva|ósítását az e|őző Szo|gá|tatásszervezési Koncepció
javasolta.
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Cé|unk a gyermek veszé|yeztetettségének mege|őzése, i|letve ha már kia|aku|t, akkor annak

megsztintetése. Ennek megva|ósu|ása érdekében Központunk különböző szo|gáltatásokat és

csa|ádgondozást nyújt.

A közös munka során csa|ádgondozó ko||égáink tájékoztatást, információt, szükség esetén

ügy!ntézési segítséget nyújtanak a csa|ádok részére a szociális, gyermekvédeImi,

csa|ádtámogatási, egészség- és nyugdíjbiztosítási és egyéb el|átások elérhetőségérő| (címek,

te|efonszámok, és nyomtatványok) és igénylésének módjáró|' Szakembereink a segítséget

kérő gyermek vagy a ró|a gondoskodó szÜ|ő számára segítő beszélgetés keretében arra

törekednek, hogy a hozzá fordu|ó a problémáira megta|á|ja a saját megoldását.

Központunkná| az a|ábbi szo|gáltatások vehetők igénybe:
o jogász munkatársunk jogi tanácsadást nyújt (e|sősorban vá|ás, gyermeke|he|yezés,

gyermektartási, iIl. egyéb gyermekekkeI ka pcsolatos vitás ügyekben )

. fej|esztő pedagógus ko|légánk fej|esztő fog|alkozásokat, felzárkóztatást, a nyári

szünetben pótvizsgára feIkészítést végez,
. pszicho!ógusunk az intézménnye| kapcso|atban ál|ó gyermekek számára nyújt

tanácsadást, va|amint a gyermekek szü|eĺt segíti tanácsaiva| a gyermeknevelésben,

problémáik mego|dásában.
. munkatársaink magántanulói klubot működtetnek,
. ko||égáink szabadidős programokat szerveznek (nyári napközi, főzők|ub, kirándu|ás,

táboroztatás, stb.)

. csa|ád8ondozóink a kerü|eti isko|ákban csoportokat, tanácsadásokat tartanak (p|'

kézm űves fog|aIkozások, kamasz tanácsadás, stb. )

. kapcsolattartási Ĺigyelet: funkciója, hogy a gyermek számára miné| konf|iktus

mentesebbé tegye a kapcsolattartást az arrajogosu|t szemé||yeI

. készenléti szolgálat: cé|ja a Gyermekjóléti rözpont nyitvatartási idején tú| felmerü|ő

krízishe|yzetekben t<irténő azonnaIi segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása,

hogy a gyermek ne maradjon segítség, i||etve e|látás né|kül.

. kőrházi szociális munka: A kórházi szociá|is munkával elérhető, hogy te|jes

mértékben érvényre juthassanak a Gyermekvéde|mi törvény á|ta| megfoga|mazott

gyermekijogok.
. utcai és lakótelepi szociá!is munka: cé|ja a magatartásávaI testi, lelki, érteImi

fej|ődését veszé|yeztető, szabadidejét az utcákon tö|tő, ka||ódó, csel|engő gyermek,

fiataI speciá|is segítése. Számukra a szabadidejük hasznos e|t<ĺltését segítő
programokat szervezése.

JCsGyK _ Gyermekek Átmeneti otthona
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 15.

A Gyermekek Átmeneti otthona Józsefváros szívében 3-tó| 18 éves korig egyszerre 72

gyermek számára - három ágyas szobákban . nyújt színvonaIas lakhatást, biztonságot, az

intézmény munkatársainak szemé|yes, segítő munkája révén kiegyensú|yozott

körü | ményeket, é|etfe|tételeket.
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Az intézmény minden munkatársa együttműködik a he|yi és más kerü|eti szociá|is,

gyermekjó|éti és gyermekvédeImi, nevelési-oktatási feladatokat el|átó szervezeteive|,

intézményeive|.

A Gyermekek Átmeneti otthona munkájának célja, - a Gyermekjó|éti Központta| szorosan

egyÜttműködve - hogy a bent|akó gyermekek miné| hamarabb visszakerü|hessenek saját

csa|ádjukba.

A gyermekek átmeneti gondozása, a szü|ő kérésére, annak be|eegyezéséve| tcirténik, a

szü|őve| kötött írásbe|i megá||apodás alapján, a prob|émák, krízishelyzetek megoldásának

időtartamára. Kivéte|, ha a gyermekvéde|mi hatóság véde|embe véte| során köte|ezi a szü|őt

az átmeneti gondozás igénybe véte|ére. A gondozás a megá||apodásban meghatározott ok

fenná||ásáig - akár néhány naptó| - |egfe|jebb i.2 hónapig tarthat, i||etve az a szú|ő kérésére

szükség esetén 6 hónappaI meghosszabbítható.

A te|jes körű e||átás során a gyermekek számára ideig|enesen póto|ják a szü|ői gondoskodást,

a gyermekek é|etkorának és á|lapotának megfeIelő e||átást, segítik tanu|ásukat és

szabadidejük hasznos e|tö|tését. A gyermekek meg|évő intézményi kapcso|atai (óvoda,

iskoIa, védőnő, háziorvos stb.), szabadidős e|fogla|tságai (edzés, iskoIai oktatáson kívü|i

tanuImányok) továbbra is változatIanuI fenntarthatóak. A gyermekek rendszeresen

tarthatják a kapcso|atot szüleikke|, hogy kötődésük a legkevésbé sérÜ|jön' Az átmeneti

gondozás te|jes időtartama a|att a gyermeki és szü|ői jogok csorbu|ása né|kti|, azok szem

e|őtt tartásávaI tcjnénik a gondoskodás

Ez az e|he|yezési mód hatósági intézkedést nem igénye|, a szú|ő szü|ői fe|ügye|eti jogát nem

érinti.

A Józsefvárosi Csa|ádsegítő és Gyermekjó|éti Központ szakmai beszámo|óibó| kitűnik, hogy

óriási nyomás helyeződik a Központ fe|adate||átására. Egyre nagyobb, ,,s,űr,Űbb,,

prob|émákkaI keresik meg a kozpontot a kliensek.'' o|ykor szinte mego|dhatat|annak tűnő

prob|émakombinációkka|, ame|y egy egyre agresszívabb és egyre több (elsősorban

pszichiátriai) betegséggel is ktizdő társadaImi szegmensbő| érkezik. Az intézmény -
megfeszített munkájához - széles partneri körre is támaszkodik, ame|yet nyertes pá|yázatai,

bejövő (nagyszámú) adományai is igazo|nak.

Budapest Főváros V. kerĹileti önkormányzat
! gyermekek átmeneti otthon (foI7 . ápr. 30-ig tartó szerződéssel)

Budapest Főváros !X. kerületi onkormányzat
! 0-3 éves korú gyermekek átmeneti otthon (határozat|an idejű szerződésse|)

s.o.s. Krízis Alapítvány
. csa|ádok átmeneti otthona (20L4. dec.31-ig tartó szerződéssel)

M agya rors zági Szociálte rá p iás Szerepjáték Egyesü l et

11 Egyet|en je||emző adat; míg 2009-ben a ,,Há|ozat a Budapestĺ
pá|yázatain a|ig több mint 4,5 mFt-ot ,,hozott e|,, Józsefváros,
ugrott.

Díjfi zető kért és D íj h átra | é kosokért A| a p ítvá ny,,

addig 2011-ben ez az összeg 58 mFt fölé (!)
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. csa|ádsegítés és köztisségi eIlátások (határozat|an idejű szerződésse|)

Kapocs lfjúsági önsegítő Szolgálat Alapítvány
. speciá|is szoIgá|tatás veszélyeztetett fiata|oknak (határozatIan idejű szerződésse|)

HajléktalanelIátás, közétkeztetés

Pensio 17 Kft.
. közétkeztetés, népkonyha (2oI2. dec. 3l-igtartó szerződésse|)

Menhely Alapítvány
! utcaiszociá|is munka (2ot2' ápri|is 30-igtartó szerződésse|)

Éves beszámo|ójuk a|apján 201l-ben 247 utcán é|ő emberre| kerü|tek kapcso|atba, akik

közti| 1.70 főve| (!) e|őször ta|á|koztak. Az e|ső kontaktusok száma - viszonyítva a más

kerü|etben végzett munkájukhoz - e|ég magasnak mondható.

Sodexho Kft.
. szociá|is étkeztetés (határozat|an idejű szerződésse|)

Az e||átások sokrétű és színes képet mutatnak. Hiányérzetként az információhoz jutás

nehézsége (pl. civi| szervezetek nem mindig, vagy egyá|talán nem érhetők e| a központi

hon|apró|), i||etve a kerü|etben erős egyházi szervezetek,,hivata|os e||átásokba,, eme|ése'

Az önkormányzati intézményrendszer célcsoport szerinti integrációt követően, gazdasági és

szakmai hatékonyságot biztosító szervezeti rendszerben működik.

EIvi iisszefoglaló
A szociá|is szo|gá|tatások rendszerének kia|akítására tehát a korábbiakban

meghatározottan, de ma is érvényesen - a következő elvek és értékek voltak és |ehetnek a

jövőben is hatássa|:

o biztonságra való törekvés az é|et minden terü|etén,

Az objektív és szubjektív biztonságérzetet fokozó tevékenységek,

aktivitások je|lemzik az onkormányzat munkáját az elmú|t két évben

(lÉlrr-program, bö|csőde-fejIesztés stb.)'

o diszkrimináció-mentesség,

A szolgáltatók és intézmények, szo|gá|tatások szintjén is te|jes körűen

megva|ósuI az ágazat minden szegmensében.

. e8ymásra épü|ő és minőségi szo|gá|tatások e|érhetősége,

Az intézményi integrációt követően sokrétű, sokszínű, egymással

kisegítőleges viszonyban |évő szolgáltatási kcizpontok alaku|tak ki.



TERVEZET! Kízárótqa a medrendelő onkormánvzat enaedélvével mósolható. hivatkozható!!

;., :il:"j. ľJľjiľ.lj;'^.]m ::ľI ľ:['."'.'"ľ l",, o 
" ^ 

a z e I i n d u I t
projekteken keresztül, a közösségi szociá|is munkát is bevonva va|ósuI

meg Józsefvárosban.

o csa|ádközpontúság,

A csa|árlvécle|met megvalósító, integrá|t intézményen és a családi

:' "ä ;il:"T [il."ľ ;:: ::: J. 
- s zt Ü | m e gva | ó s ít h a t ó e I v.

A kerü|et öná||ó fenntarthatósági stratégiávaI is rendelkezik.

o partnerség és együttműkodés,

Ennek kiterjesztése folyamatos feIadat, ame|yben szerephez jut

minden szoIgá|tató, intézmény.

o kö|tsé8hatékonyság,

Me|y az integrá|t, központosított gazdá|kodáson keresztü| valósuI meg. A köte|ező és

önkéntes feladatok szükség|etekhez va|ó rende|ése is ezt a célt, e|vet szo|gá|ja.

o a k|iens-e|égedettség és civi| kontrol| szerepének erősítése (ame|y a mé|tányosság

elvének megva|ósítását szoIgá|hatja),

A kliensek elégedettségére viszont sajnos csak indirekt információkkaI bírunk. Ezen a

terü|eten _ és az információhoz jutás korszerűsítésén - |ehet az elégedettséget nagyobbá

tenni.

on kormá nyzati kötelezettségek
A szo|gá|tatásszervezési koncepció egyik a|apfunkciója - ke||ene, |egyen - a jövőbe|i szakmai

fejIesztések irányának megje|ö|ése.

A fe|ü|vizsgá|ati anyag |ezárásakor _ 2ot2. november 13-án - rendkívÜ| kevés konkrétumot

tudhatunk a 2013-as esztendő, és az azt követő évek fe|adat el|átási rendszerérő|.

Tudható, hogy te|jes áta|akításra készül a kormányzat a szociá|is e||átások terén is, de ennek

rész|etei ma még nem kido|gozottak.

Ami bizonyosság ma tudható, az a jeIen|eg is hatá|yos jogszabá|yok a|apján a

következőképpen aIaku |.

A jeIenleg hatályos jogszabá|yok aIapján Józsefuáros tertiIetén vaIamennyi szociális

biztonságot jeIentő e||átás, szo|gá|tatás e|érhető, a hozzájutás biztosított.12

'' Mégha ez - p|. az átmeneti e||átás elérhetősége tekintetében - több esetben kerü|eten kívü|i szo|gá|tatóná|

érhető csak el' Azonban ennek köte|ezettségei is (vé|hetően) vá|toznak a jövőben...
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A szociális igazgatásról és szociáIis el!átásokról szóló 1993. évi Ill. törvény alapián:

A szeméIyes gondoskodós megszervezésére köteles szervek

86. s (1) A te|epü|ési önkormányzat köte|es biztosítani

b/ étkeztetést,

c) házi segítségnyújtást,

d) á||andó |akosainak számátó| függően a (2) bekezdés szerinti szocĺá|ĺs szo|gáltatásokat,

e) az a)_d) pontban nem em|ített szociális szo|gá|tatásokhoz - külonös tekintette|
családsegítéshez - va|ó hozzáférést'

(2) Az a te|epÜlésĺ onkormányzat, ame|yiknek terĹjletén

o/ kétezer főné| több á||andó |akos é|, csa|ádsegítést,

b) háromezer főné| tobb á|landó |akos é|, az a) pont szerinti a|apszo|gá|tatást és idősek
nappaIie||átását,

c) tizezer főné| tobb á||andó lakos él, az a)_b) pont szerintĺ alapszo|gáltatásokat és a b)
pontban nem említett nappalĺ el|átást,

d/ harmincezer főné| tobb á||andó lakos é|, az o)_c)pont szerĺnti szociá|ĺs szolgá|tatásokat és
átmeneti eIhelyezést nyújtó e||átást

köteIes biztosítani'

(4) A fővárosĺ kerü|eti önkormányzat köte|es biztosítanĺ az (1)-(2) bekezdés szerinti szocĺá|is
szo|gá|tatásokat, a 88. s (2) bekezdésében fog|altak fĺgyelembevéte|éVe|.

88. s (1) Az ál|am a megyei fenntartó útján, va|amint a fővárosi önkormányzat kote|es
gondoskodni

o/ azoknak a szakosított e||átásoknak a megszervezésérő|, ame|yek biztosítására e törvény
a|apján a te|epÜ|ési önkormányzat nem köte|es;

b/ a szakosított szociá|is szo|gá|tatások terü|eti összehango|ásáró|;

(2) A fővárosban _ ha a fővárosi önkormányzat és a kerü|eti önkormányzat másként nem
ál|apodik meg a fővárosi onkormányzat gondoskodik a haj|ékta|anok éjje|i
menedékhe|yének és átmeneti szá||ásának megszervezésérő| és fenntartásáró|.

89. 9 (1) A teIepí.i|ési önkormányzatok e||átásĺ ktjteIezettsége a teIepil|és Iakosságára,
va|amint a te|epi.j|ésen é|etvite|szerűen tartózkodó haj|ékta|anokra terjed ki, kivéve, ha az
intézményt társu|ás keretében más önkormányzattaI közösen tartják fenn, Vagy az
intézménnye| nem rende|kező onkormányzatta| kötött szerződésben a fenntartó az e||átást
más önkormányzat Iakosaira kiterjedően ĺs vá||a|ta.
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(2) Ha az (I| bekezdésben fogla|tak szerint az intézmény e|látási terĹi|ete a fenntartó

önkormányzat i||etékességĺ területét meghaladja, az intézmény keretében nyújtott

szolgáltatásokat _ e|térő megál|apodás hiányában _ va|amennyi beutalt részére azonos

fe|téteIekkeI ke|| biztosítani.

(3) A (2) bekezdést ke|| a|kalmaznĺ az intézményi e||átás megsziintetése esetén is.

90. s (1) A megyei fenntartó, i|letve a fővárosi önkormányzat á|taI fenntartott szakosított

el|átást nyújtó intézmények e||átási terü|ete az egész megyére, ĺ||etve a fővárosra kiterjed.

(2) A megyei jogú város saját terü|etén köte|es az alapszo|gáltatási és az átmeneti eIhe|yezést

nyújtó e||átási fe|adatokat megszerveznĺ, va|amint az á|lamnak a megyeĺ fenntartó útján

te|jesített e||átási köte|ezettsége körébe tartozó feladatok közü| az időse||átás, továbbá -
e|őzetes igényfeImérésre aIapozva - a |akossági sziikség|etek aIapján meghatározott |ega|ább

két további ĺntézménytípus fe|adatait biztosítani. A megyei fenntartó azonban - szükség

esetén - a megyeijogú város |akosainak e||átását erre hivatkozva nem tagadhatja meg.

(3) Az e||átási köteIezettséggeI nem rendelkező önkormányzat a szo|gá|tatása

megszervezéséhez kapcso|ódóan he|yi rende|etében meghatározhatja, hogy csak saját

te|epülése |akosai részére biztosÍtja az e||átást. Az intézményt fenntartó önkormányzat az

intézménnye| nem rende|kező onkormányzat kérése a|apján a te|epÜlés |akosainak e||átását

nem tagadhatja meg, ha e tĺjrvény hatá|yba|épésekor már az e||átást biztosította a másik

te|epü|és |akosai számára'

(4) A szociá|is szo|gá|tatást a he|yi önkormányzat, megyei fenntartó, iIletve a társu|ás más

he|yĺ önkormányzattaI vagy társu|ással kötött megá||apodás útján ĺs biztosíthatja. A
megál|apodásban rögzíteni kelI a szociális szo|gá|tatás igénybevételére vonatkozó szabályokat

és az e||átottak után fizetendő hozzájáru|ás mértékét.

gol^. s A szociá|is hatóság az e töruényben meghatározott e||átási köte|ezettségek

te|jesítését fo|yamatosan figye|emme| kíséri, és amennyĺben az önkormányzat, i|letve a

megyei fenntartó az e||átásĺ köte|ezettségébő| adódó fe|adatainak, kü|önosen fenntartói
fe|adatának, i||etve az önkormányzat a szolgá|tatástervezési koncepció e|készítésének nem

tesz e|eget, megfele|ő határidő tűzéséveI fe|szó|Ítja a fe|adat te|jesítésére.

91. s (1) A he|yi önkormányzat eIlátási köteIezettségének a szociá|is szo|gáltatást nyújtó

o/ szo|gá |tató, i ntézmény fennta rtásáva |, vagy

b/ szo|gá|tatót, ĺntézményt fenntartó önkormányzati társu|ásban történő részvéte||e|, vagy

c/ szo|gá|tatót, ĺntézményt működtető fenntartóva| |étrejött - a szociá|is szo|gá|tatás

nyújtásának a he|yi önkormányzattó| vagy a társu|ástó| történő átvál|alásáról szóló - 90. s (4)

bekezdése szerinti megá||apodás, i||etve e||átási szerződés megkötésével

tehet eleget.
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló L997. évi XXXI. tiirvény
alapján

A te le p ü l é si ö n kormá nyzat fe l a datai

94. 5 (1) A te|epü|ési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerii|etĺ önkormányzat fe|adata a

gyermekek vécleIme he|yi eIlátó renc|szerének kiépítése és m(íköc|tetése, a teriiIetén |akĺi
gyermekek e||átásá nak megszervezése.

(2) A te|epÜ|ési <jnkormányzat az e törvényben fog|altak szerĺnt biztosÍtja a rendkívĹj|i
gyermekvéde|mi támogatást, a szemé|yes gondoskodást nyújtó a|ape||átások keretében - a

(3)-(4) bekezdésben meghatározottak figyelembevéte|éve| - a gyermekjó|éti szo|gáltatást, a

gyermekek napkĺizbeni e||átását, a gyermekek átmenetĺ gondozását, szervezi és közvetíti a

máshoI igénybe vehető e||átásokhoz va|ó hozzájutást.

(fa\ A telepi.l|ési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerü|eti önkormányzat
|akosságszámtó| függet|enÜ| koteIes gyermekjó|éti szolgá|atot működtetni.

(3) Az a telepü|ésĺ önkormányzat, fővárosban a kerü|eti önkormányzat, ame|ynek területén

a)tizezerné| több á|landó |akos é|, bĺj|csődét,

b) huszezerné| több á||andó lakos é|, az a/ pontban meghatározottak me||ett gyermekek
átmenetĺ otthonát,

c/ harmincezerné| több á||andó |akos é|, az a) és b/ pontokban meghatározottak mel|ett
csa|ádok átmenetĺ otthonát,

d/ negyvenezerné| több á||andó |akos é|, az a)_c) pontokban meghatározottak me||ett
gyermekjó|éti központot [a0. 9 (3) bek.]

köte|es működtetni'

(4) A megyei jogú város |akosságszámtó| függetlenül köteles gyermekjó|éti központot
műkodtetni.

(5) A teIepü|ési önkormányzat á|taI fenntartott intézmények e||átási terü|ete a teIepü|és
|akosságára terjed ki, kivéve, ha az intézményt társu|ás keretében közösen tartják fenn, vagy
ha az e||átást szerződésben vá|la|ta más önkormányzat |akosságára is kĺterjedően.

(6) Ha az intézmény e||átási terü|ete a fenntartó onkormányzat i||etékességi terü|etét
meghaladja, - e|térő megá||apodás hiányában _ az el|átást valamennyi jogosu|t számára
azonos fe|téte|ek szerint kelI biztosítani. E rendeIkezést ke|| alkalmazni az e||átás

megszüntetése esetén ĺs.

(7) Az intézményt fenntartó önkormányzat az intézménnye| nem rende|kező ĺjnkormányzat
kérésére az el|átást nem tagadhatja meg, ha e törvény hatá|yba|épésekor vagy kĹi|ön

megá||apodásuk a|apján már biztosított el|átást.

(8) A telepü|ési önkormányzat a bö|csődés korú gyermekek napközbeni e||átásának

biztosítására irányu|ó, a (z,) bekezdésben és a (3) bekezdés a) pontjában fogla|t
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kotelezettségének a bö|csőde működtetése me||ett csa|ádĺ napközi formájában is e|eget
tehet.

94ĺA. s A te|epü|ési önkormányzatok a szemé|yes gondoskodás keretébe tartozó
gyermekjó|éti a|ape||átásokat, kÜlönösen a bö|csőde, a gyermekek átmeneti otthona, a

családok átmeneti otthona és a gyermekjó|éti központ működtetését a kü|ön jogszabá|yban

meghatá rozott többcé| ú kistérségi tá rsu |ás útjá n is biztosíthatjá k.

Az óllam megyei szintű feladatai, valąmint a fővőrosi és megyei jogú vórosi önkormányzat

feladotai

95. 9 (1) Az á||am a megyei fenntartó útján, va|amint a fővárosi és - a 94. 5 (2) bekezdésében
meghatározott fe|adatain tú| - a megyei jogú városi önkormányzat az e törvényben fog|a|tak

szerĺnt biztosÍtja az otthont nyújtó el|átást és az utógondozói el|átást. Az á||am a megyeĺ
fenntartó útján és a fővárosi onkormányzat biztosÍtja a terĹiIeti gyermekvédeImi
sza kszo lgá |tatást.

(2) A megyeĺ fenntartó, ĺl|etve a fővárosi önkormányzat á|ta| fenntartott otthont nyújtó,
va|amint utógondozói e||átást biztosító intézmények e|látási területe - a megyei jogú város
terĹiletének kivéte|ével - a megyére, i||etve a fővárosra terjed kĺ.

(3) A fővárosi önkormányzat és a fővárosĺ kerü|eti önkormányzat közott |étrejött
megá||apodás arró| is rendeIkezhet, hogy a fővárosi önkormányzat gondoskodik a gyermekek
átmeneti gondozásának e törvényben meghatározott formájáról.

A feladatok ellátásónak módjo

96. 9 (1) A he|yi önkormányzat az e törvényben meghatározott szemé|yes gondoskodást
nyújtó el|átást a he|yi önkormányzatokró| szó|ó 1990. évi LXV. tcirvény (a továbbiakban: Ötv.)

81". s (1) bekezdése szerint, va|amint a több önkormányzat i||etékességi terÜletére kiterjedő
intézményi e||átásĺ köte|ezettségnek és a 94lA.$-nak a figyelembevéte|éve| más szerwe|,
szemé||yeI kötött e||átási szerződés útján, i||etve társu|ásban biztosítja.

(2) Az intézmények e||átásĺ terĹi|etének meghatározásáná| tekĺntettel kel| |enni arra is, hogy
az intézmény és az e||átottak |akóhe|ye közötti távo|ság |ehető|eg ne ha|adja meg az otven
km-t.

(3) Többcé|ú intézmény akkor |étesíthető, ha a |étesítés és műk<jdés anyagi, szemé|yi és

tá rgyi fe ltéte|ei va |a me n nyi fe|adat e| |átásá hoz kü |ö n-ki.i|ön biztosítva va n na k.

(a) A közös igazgatású gyermekjólétĺ és/vagy gyermekvéde|mi intézmény szervezeti és

szakmaĺ tekintetben öná||ó intézményegységek keretében kü|onböző típusú intézmények
fe|adatát |átja e|.

(5) A (4) bekezdés szerinti intézményben a gyermek e||átásához és neve|éséhez kapcso|ódó
nem gyermekjóléti és nem gyermekvéde|mi tevékenységet el|átó ĺntézményegység is

működhet, kĹi|önösen csa|ádsegítő szoIgálat, ilIetve csa|ádvédeImi szo|gá|at, védőnői
szo|gá|at, házĺ gyermekorvosi szo|gálat, továbbá óvodai vagy álta|ános isko|ai neve|ést,

oktatást, ko||égiumi eIlátást, neve|ési tanácsadást végző intézményegység.
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(6) A te|epü|ési önkormányzat és a megyei fenntartó a gyermekjó|éti és gyermekvéde|mĺ
fe|adatainak e||átásáró| minden év május 31-éĺg - a kü|ön jogszabá|yban meghatározott
tarta|omma| - átfogó értéke|ést készít. Az értéke|ést - telepĹi|ésĺ cjnkormányzat esetén a
képvĺse|ő-testÜ|et á|ta|i megtárgya|ást követően - meg ke|| kiildenĺ a gyámhivataInak. A
gyámhivataI az értéke|és kézhezvéte|étő| számított harminc napon belü| javas|atta| é|het a
telepii|ési önkormányzat, iIletve a megyei fenntartó felé, ame|y hatvan napon be|ü|

érdemben megvĺzsgá|ja a gyámhivatal javasIataĺt és ál|ásfogIa|ásáró|, intézkedésérő|
tájékoztatja.

(7) A fenntartó kezdeményezĺ a gyámhivata|ná| a gyermekjó|étĺ és gyermekvéde|mi
szemé|yes gondoskodást nyújtó működési engedé||yeI rendeIkező gyermekjó|éti szo|gá|atok
és |akásotthonok közÜ| a módszertanĺ fe|adatokat e||átó intézmény kije|ö|ését, azza|, hogy
e||átásĺ típusonként a megyében egy, a fővárosban két módszertani intézet működhet. A
kije|ölés ötévi időtartamra szó|, ame|ynek e|te|tét követően az intézmény isméteIten
kije|ölhető.

Ellótősi szerződés

97. s (1) Az e torvényben meghatározott szemé|yes gondoskodást nyújtó el|átást Vagy egyes
körü|határoIható és eIkülĺjníthető feIadatok e||átását a he|yi önkormányzat, az á||am,

valamint az á||amĺ szerv nem á||ami szerwel, helyi önkormányzat ál|ami szervve| kötött
el|átási szerződés útján is biztosíthatja.

(2) Ha az e||átási szerződés alapján a fe|adat eIlátásában vaIlási Vagy vi|ágnézeti
e|köte|ezettségű nem á||ami szerv mĹĺködĺk közre, a megá||apodás megkötése nem mentesíti
a he|yi önkormányzatot, valamint az á||ami szervet a feIadateIlátásĺ k<jte|ezettség aló| azon
gyermek tekintetében, akinek szÜ|ője nem kívánja a nem á||ami szeru szo|gá|tatását igénybe
venni.

(3) Az el|átásĺ szerződés tarta|mát a fe|ek szabadon á||apítják meg azza|, hogy a szerződés az
Szt. 7fL. 5-á ba n meghatá rozotta ko n tú| ta rta Imazza

a) azt az ĺdőszakot, amelyre a szerződést kötötték, ame|y időszak a bent|akásos
gyermekintézmény esetén nem |ehet kevesebb 5 évné|,

b) a szo|gá|tatást végző nem á||ami szerv nyi|atkozatát a nyi|vántartási köte|ezettség, az

adatkeze|és és az adatvéde|em szabá|yainak ismeretére és betartására.

(4) Az e||átásĺ szerződés létrejöttét a he|yben szokásos módon kozzé ke|| tenni'

(5) A he|yi önkormányzat képvise|ő-testü|ete az e||átási szerződés megkötésének, a szerződés
módosításának, i||etve megszüntetésének jogát nem ruházhatja át.
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Vá|tozások
Az e|őző fe|ü|vizsgálati időszak óta rendkívü| sok vá|tozás történt, valósu|t meg a szociá|is

ágazatban. Ezek a változások a |egtöbbszor az önkormányzati érdek- és hatáskorcln kívÜ|i

impulzusokra va|ó reagá|ást je|entették, s néhány esetben az öná||ó innovációt.

Ezek sorában ki ke|l eme|ni az ún' tÉttr-programot, ame|y mindenképpen sikeres, innovatív

kezdeményezésnek tűnik a kerü|et életében.

. LÉLEK-program
A Józsefvárosi Képvise|ő-testü|et határozata nyomán, }oLL. november l-ével e|lndu|t a

LÉLEK (Lakhatási, É|etviteIi, LeIki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési Közösségi) Program

első fázisa. Ebben az ütemben, a kerületben hajlékta|anná vá|t emberek feIkaro|ására

koncentrálnak a szakemberek.

Józsefváros önként vá||alt fe|adatként eIindított LÉLEK- programja nekik igyekszik segíteni. Az

egyedti|ál|ó kezdeményezés a mentorá|ási pil|érre| indu|t, amelyben a testi|eg, |e|ki|eg igen

rossz á||apotú emberek számára egyéni gondozást biztosítanak.

A kerü|eti haj|éktalanokat a fő|eg a Józsefuárosi Csa|ádsegítő és Gyermekjóléti Központ

szociá|is szakembereibő| á||ó tÉtrK-pont csapata mentorá|ja. Feladatuk azon emberek

felkutatása, megismerése, akik a programban va|ó részvételre haj|andók. Majd következik az

akut kríziskeze|és, ami részben higiéniás, részben pedig egészségügyi ál|apotrendezésből, és

addiktológiai fe|mérésbő| á|l. Sikeres interjúztatás után a mentor egyéni gondozási tervet

készít haj|ékta|an k|iense számára. A mentorok természetesen me|eg éte||e|, fürdővel,

ruhacseréve| és nappa|i és/ vagy éjszakai szá|lás intézéséve| is segítik a hajlékta|anokat,

megszervezik orvosi el|átásukat, segítik hivata|os ügyeik intézését és a kerü|etben működő

egyházak támogatásával |elki gondozói tevékenység keretében igyekeznek he|yreá|lítani

emberi mé|tóságukat és önbiza|mukat. Mentorá|ásuk végén pedig fizikai és mentá|is

á||apotuknak megfe|e|ő munkát és |akhatást is bĺztosítanak azok számára, akik

egyiittmíĺködnek az önkormányzatta|.

A Józsefuárosi onkormányzat e|ső ütemben 61 mi||ió forintot fordított a legnehezebb

he|yzetben |évő emberek megsegítésére, ame|y tartaImazza emberi élethez méltó

szá|láshe|yek kialakítását 34 Íő részére, a szociá|is munkások bérét, a szükséges eszkcizök

beszerzését, a Iakhatási és rezsi kĺadásokat, a programban részt vevő haj|éktaIanok

munkabérét és járu|ékait, vaIamint a program koordinációs irodájának (Élrr-eont)
kiaIa kítási kö|tségeit.

Szakmai|ag ma még sokszor Vitatott, de egy új fe|fogás szerint te|jesen a szubszidiaritást

szo|gáló módon a programba az je|entkezhet, aki a kerü|etben vesztette e| lakhe|yét.
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. Bćjlcsődei térítési díj bevezetése
Az önkormányzatok köte|ezetteké vá|tak he|yi rendeletet ke||ett aIkotni a bö|csődei szemé|yi

térítési díj bevezetésérő|. Ennek Józsefváros a L3/2oI2 (||.23.) számú önkormányzati
rendeIetéveI eIeget is tett.

Az itt megá|lapított, meghatározott térítési díj mértéke - hasonlóan p|. az idősgondozásban

meghatározottakhoz - fővárosi viszony|atban is kedvező.

. Hatáskör vúltozás

Az e|mú|t időszak je|entős vá|tozásának mondható, hogy a szociá|is és

gyermekjó|éti/gyermekvédelmi intézmények működési engedé|yeztetése zoIL. június 30-i

hatá|lyal kikerü|t a te|epü|ési jegyzők hatáskörébő|. zotL. jú|ius L-tő| ez a fe|adat a

kormányhivata|i szintre kerü|t át. (A zökkenőmentes vá|tás a kormányhivata|nokok és he|yi

köztisztvise|ők fegyelmezett munkáját dicsérik.)

l AdminÍsztrőciós vőltozások

Ágazatunkban jelentős |épést jelentett a köte|ezővé vá|ó, e|ektronizá|t je|entéstéteIi

köte|ezettség. Az ún. TAJ-a|apú nyi|vántartási rendszer, bevett megnevezésse| a TEVADMlN-

KENYSZ| rendszer bevezetése megtörtént, és az,,élesítést,, követően Zotf' jú|ius 1-tő|

szigorú rendszerben működtetĺ a központi szociá|is hivataIife|adatokat e||átó NRSzH.

2oI2, július 1-től a TEVADMIN-KENYSZI rendszer napi je|entési köte|ezettséget ír elő szinte

va|amennyi szociá|is ágazati formában tevékenykedő számára. Az erre va|ó fe|készü|és, és a

rendszerszerű működtetés a ko||égáktó| nagyfokú rugaImasságot igénye|t ebben az

időszakban.

^ 
zolf. évben az intézmények szakmai fe|adatai bővültek a Tevékenységadminisztrációs

Rendszer - Központi E|ektronikus Nyilvántartás a Szo|gá|tatást |génybevevőkről (TEVADMlN -
KENYSZ| rendszer) nyi|vántartással. Ezt a szociális, gyermekjó|éti és gyermekvédelmi

szo|gáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyi|vántartásáró| sző|ő

f26/2oo6. (X|.20.) Korm. rende|et (a továbbiakban: 226/2006. (Xl.20.) Korm. rende|et)

határozza meg, határidőkke| és a feladatok pontos |ebontásával.

Ennek énelmében az intézményeknek, mint szocĺá|is aIape||átást és gyermekjó|éti,

szemé|yes gondoskodást nyújtó intézményeknek is fe|adata az e|látott k|iensek központi

rendszerbe történő regisztrá|ása, va|amint az adott napon az intézmények szo|gá|tatásait

igénybe vevőkrő| napi jelentés készítése (intézményi nyi|vántartás).

A fe|adat e||átása érdekében a 226/2006' (Xl.20.) Korm. rende|et értelmében
adatszo|gáltató munkatársak (e-ügyintézők) kerü|tek kijelti|ésre és regisztrá|ásra a Nemzeti

RehabiIitációs és Szociá|is Hivatalná| (NRSZH), akik az adminisztrációs fe|adatokat e||átják.
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Fe|adataik az SZMSZ-ben, a Szakmai Programban és munkaköri leírásokban kerü|etek

rogzítésre. A fe|adatok végrehajtását és e||enőrzését a kije|ti|t e|ektronikus képviselők (e-

képviselő), vaIamint az intézmények vezetője végzik.

Az e-ügyintézők feladatai többek között az új ügyfe|ek adatainak rögzítése a TEVADM|N -
KENYSZ| rendszerben, később az intézményhez rende|hető - igénybevett szo|gá|tatások

hozzárende|ése az igénybevevőkhöz, napi jeIentés készítése, vaIamint a fe|töltött

dokumentumok szerkesztése, stb' (országos Nyilvántartás és Igénybevevői Nyilvántartás).

A kijelölt e-tigyintézők napi - pl. csa|ádgondozási - munkájuk me|lett végzik a nyi|vántartási

fe|adatokat, az igénybevéte| napjátó| számított következő munkanap 24, őrájálg kötelesek a

rögzítést elvégezni _ ez az intézmények nyitvatartási rendjének megfe|e|ően munkaidőben

tĺirténik'

A zavartalan rcigzítés és adminisztráciő biztosítása az intézményvezető fe|adata, me|yet

munkakori |eírása rogzít.

Az új e-ügyintézők kije|ö|ése az intézményvezető álta| történik, akiket az tigyfélkapu

regisztrációt kĺjvetően a fenntartónál működő e-képvise|ők jelentenek az NRSZH-ná|' A

meglévő e-ügyintézők jogosu|tságait az e-képvise|ők rögzítik, á||ítják be. Az eset|eges ki|épő

munkavá]|alókat - akik e-tigyintézők is -, az intézmény írásban je|enti az e-képvise|őnek, aki a

rendszerben rögzíti az inaktív á||apotot.

. változó államháztartúsi szabúlyozás

Rz Áht. vá|tozásai miatt a po|gármesteri hivata|ok, az cinkormányzatok, intézmények kÜlön-

kÜlön kö|tségvetési szervként öná||ó adó- és bankszám|aszámot kaptak. Ez magáva| hozta az

A|apító okiratok módosítását, majd a műkĺidési engedé|yek módosítását tette szükségessé

(az intézmények működési engedélyeiben feltijntetésre kerüIt a fenntartó adószóma, tovóbbó

az intézmények sajót adószőmai --. engedélyező hatósóg: Kormónyhivatal Szociális és

Gyómhivatala).

. oktatásügyi vúltozások

2oI3.január 1.-től új struktúrában nyújtható a szociá|is intézményekben, bcjlcsődékben (is) a

korai fej|esztés, fej|esztő fe|készítés. Ez azt jelenti, hogy az oktatásügy (közoktatási)

szabá|yozásainak megfele|tetve a vonatkozó intézmények A|apító okiratát, működési

engedé|yét, szakmai programját is módosítani ke||'
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. vóltozó közbeszerzési szobőIyozas

A közbeszerzésekre vonatkozó jogszabá|yok vá|tozásokat hoztak a szociá|is terü|etre

vonatkozó előírásokban is. Ezzel viszony|ag je|entősen változott a kozbeszerzési e|járások

Iefo|ytatása p|' a gyermekek átmeneti otthona, csa|ádok átmeneti otthona esetében is'

. Tömeges jogszabőIyváItozősok.,.

A köze|i mú|tig az a|ábbijogszabá|yokban vo|t kisebb-nagyobb vá|tozás az eImúlt három évben:

L. a szociá|is igazgatásró| és szociá|is e||átásokrólszó|ó 1993. évi ||l. törvény;
2. az egyes szociá|is és fog|alkoztatási tárgyú tcirvények módosításáró| szó|ó 2008. évi

CV||. törvény;
3. a pénzbeli és természetbeni szociá|is e|látásokkal kapcsolatos egyes

kormányrende|etek módosításá ró| szó|ó 34t/foo8. (X| |'3 1.) Korm' rende|et;
4. a fog|a|koztatás e|ősegítéséről és a munkané|kü|ĺek e||átásáró| szó|ó 1991' évi |V.

törvény
5. a pénzbe|i és természetbeni szociá|is e||átások igény|ésének és megá||apításának,

vaIamint folyósításának részIetes szabá|yairó| szó|ó 63/2006. (|||.27.) Korm.
rendelet;

6. a szociá|is, gyermekjó|éti és gyermekvéde|mi szolgá|tatók, intézmények ágazati
azonosítójáró| és országos nyilvántartásáró| szó|ó 2f6/f006. (Xl.20.) Korm. rendelet;

7. a szemé|yes gondoskodást nyújtó szociá|is intézmények szakmai fe|adatairól és
működésük fe|téte|eirő| szó|ó 7/2ooo. (|.7.) SzCsM rende|et;

8. a szemé|yes gondoskodást végző szemé|yek továbbképzéséről és a szociá|is
szakvizsgáró| szóló 9ĺ20oo (Vl||.4.) SzCsM rendelet;

9. az információs önrende|kezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CX||. törvény

10. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló !997. évi XXX|. törvény;
11. a szemé|yes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvéde|mi intézmények,

valamint szemé|yek szakmai fe|adatairó| és működésük fe|tételeirő| szó|ó L5/L998.
(1V.30.) NM rendelet;

L2, a gyámhatóságok, a terü|eti gyermekvéde|mi szakszo|gá|atok, a gyermekjóléti
szolgálatok és a szemé|yes gondoskodást nyújtó szervek és szemé|yek á|ta| kezelt
szemé|yes adatokról szo|of35lL997. (X|1. 17.) Korm. rendelet;

13. a közfe|adatot el|átó szervek iratkeze|ésének á|ta|ános követe|ményeirő| szóló
335/2005. (Xll. 29.) Korm. rendelet;

14. a hozzátartozók kĺjzötti erőszak miatt a|ka|mazható távo|tartásró| szó|ó 2009. évi
LXX||. törvény;

15. a szociális, gyermekjó|éti és gyermekvéde|mi szo|gá|tatók, intézmények ágazati
azonosítójáró| és országos nyi|vántartásáról szó|o f26/2006. (X|.20.) Korm. rende|et;

16. a szemé|yes gondoskodást végző szemé|yek továbbképzésérő| és a szociá|is
sza kvizsgá r ő| szóló 9 / fooo (V| | |.4. ) SzCsM ren d e |et;

17. a Fővárosi onkormányzat vonatkozó rendeIetei.
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Az ágazatunkat is érintő legmarkánsabb vá|tozás mégis a központi kozigazgatás átaIakításávaI

érkezik e|.

C tárási rendszer kialakítđsa

Jövőre már a járásokban és egyablakos Ügyintézésse| várják az t.igyfeleket a hivata| bizonyos

szervezeti egységei. Ma még nehezen jóso|ható, tervezhető meg, hogy a járási hivata|ok

kialakítása hogyan aIakÍtja át a csa|ádsegítő szo|gá|at, a gyermekjó|éti szo|gá|at, a szociá|is

igazgatás szerep |ői n ek m i n d en n a pj a it,,, életét,,.

A járási (fővárosi kerü|eti) hivatalokró|szóló fI8/foLz. (VlIl' 1.3.) Korm. rendelet megje|enése

sajnos még nem ad e|égséges tudniva|ót a gyakor|ati kérdések megvá|aszo|ására.

A több száz éves mú|tra visszatekintő járási rendszert 1983-ban szüntetették meg, így

harminc év után, de új szervezeti rendben és új cé||al 2013' január l-jéve| ismét |étrejcinnek

a magyar közigazgatás egykor szerves egységét képező járások.

A fővárosi és megyei kormányhivata|ok kirende|tségeként fe|á||ó kerü|eti és járási hivata|ok

legfontosabb fe|adata a megyei szintné| a|acsonyabb szinten intézendő á||amigazgatási

feladatok e||átása Iesz. ĺgy megvalósuI az ál|amigazgatási és az önkormányzati fe|adatok

szétvá|asztása, a járások kizárő|ag álIamigazgatási terü|eti egységet jeIentenek majd.

A terü|eti kcizigazgatás áta|akításának |egfőbb cé|ja az á||ami bürokrácia csökkentése, az

á||am terti|eti működésének át|áthatóbbá, hatékonyabbá, egyszerűbbé téte|e. A cé| az

egyab|akos Ügyintézés biztosítása az ügyfe|ek számára. Ez azt je|enti, hogy az á||ampo|gárok

egyet|en he|yen, a _ 2oL3 végéig kia|akítandó - kormányab|akoknál tudják majd hivata|os

ügyeiket intézni.

A járási hivata|ok kia|akításáva| és az ál|amigazgatási fe|adatoknak a járási hivata|ok á|ta|

történő átvételéveI együtt fő szabá|y szerint megva|ósuI az álIamigazgatási és az

önkormányzati fe|adatok szétvá|asztása is. A járási hivata|ok tehát kizárő|ag á||amigazgatási

ügyeket vesznek át, önkormányzati fe|adatokat nem.

A járási hivata|ok o|yan á|Iamigazgatási feladatokat vesznek át a jegyzőktő|, amelyeket az

á|lam az e|mú|t húsz évben kénye|mi szempontok miatt oda te|epített. A jövőben az

á||amigazgatási fe|adatok többségét az á||am a saját szervezeti rendszerén keresztü| fogja

e||átni. Csak azok az ügyek maradnak a jegyzőknél, ame|yekhez a helyi viszonyok ismerete

e|engedhetet|en, vagy ameĺyekben nem országosan egységes szabályozás, hanem he|yi

mér|egelési lehetőség is van: ilyen p|. a he|yi adóva| összefüggő igazgatási fe|adatok,

birtokvéde|em, hagyatéki e|járás, a nem alanyi jogon járő szociális e|látások,

távhőszoIgá|tatás, vaIamint a he|yi védeImi igazgatással kapcsoIatos feIadatok.
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2013-tól a járási hivata|okhoz kerü|nek az okmányirodák, továbbá 80 ttirvényi szinten
szabá|yozott ál|amigazgatási fe|adat. P|: szemé|yi adat- és |akcímnyi|vántartás, a gyámügyi

igazgatás, a gyermek- és ifjúságvédeIem.

Az okmányirodák me||ett a járási hivata|okhoz kerülnek a fővárosi, megyei kormányhivata|ok

szakigazgatási szerveinek he|yi szervei is, p|. a körzeti fö|dhivata|ok, városi munkaügyi

kirendeltségek. A járásszékhe|yek me||ett, a jelenIeg okmányirodát működtető teIepÜ|éseken

is Iesznek járási kormányabIakok.

A járási hivata|okban - a fővárosi és megyei kormányhivata|okhoz hason|óan - törzshivataI

és szakigazgatási szervek műkcidnek, A Íővárosban kerületi szinten szerveződnek a járási

hivata|ok, azaz a fővárosi kormányhivataI kirendeltségeként 23 kerÜ|eti hivatal kezdi meg

műkcjdését.

Az eredetileg benyújtott javas|athoz képest az á||amigazgatási feladatok átvételéve| az azok
eIlátásához szükséges ingó- és ingatIanvagyonra az á||am nem tuIajdonjogot, hanem

ingyenes haszná|ati jogot kap. A kormányhivata|ok vezetői október 3l-ig az

önkormányzatokkaI megá||apodást fognak kötni a járási hivataIhoz kerÜ|ő köztisztvise|őkről,

az ingyenes haszná|atba vett ingat|an és ingó eszközökrő|. A polgármesteri hivatalban
jelenleg á|lamigazgatási feladatot e||átó köztisztviselők jogviszonya a járási hivataI keretében

kormányzati szo|gá|ati jogviszonnyá aIaku| át.

A járások kialakítása a közigazgatás átfogo, a kozjót szo|gá|ó átalakításának, a .ló Á|lam

kialakításának egyik eleme, ame|yről foII őszén határozott a Kormány. Az országgyű|és áltaI

e|fogadott törvényt szé|es körű egyeztetés és konzu|táció- sorozat előzte meg.

A terü|eti kcizigazgatás átalakításának egyik |egfontosabb á||omásához érkezett azzal, hogy az

országgyű|és dontéséve| megszÜ|etett a törvényi szabályozás a járási hivata|ok kia|akításáról.

Úl szervezeti rendben és új cé||a| 2oL3. január l-jéve| ismét létrejönnek a magyar

közigazgatás egykor szerves egységét képező járások. Ezeknek azonban szinte azonnaI

,,i||eszkedniük,, is ke|| a Kormányhivatali rendszerhez, de (tgy, hogy a kerü|eti polgárok a

legkevesebb ,,zökkenőt,, érzékelhessék az átál|ásbó| (p|. segé|yezési rendszer új igénylési

mechanizmusairó|).

o Megalakul oz lij betegjogi központ

A Kormány döntésének megfelelően szeptembertől (lj, tjná||ó kozponti hivata| - az országos
Betegjogi, E||átottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (oBDK) kezdi meg

működését. Ez a hivata| átveszi a je|en|eg az NRSzH-ban (Nemzeti Rehabi|itációs és Szociá|is

Hivatalban) aIkalmazott jogvédők munkáit is.



TERVEZET! Kizárólaą a mearendelő onkormánvzat enąedélvével másolható. hivatkozható!!

Ezze|egy Új,kvázi,,fe|ettes,,, e||enőrző hivataI kerü| a szociá|is szo|gá|tatókfö|é...

Az új szervezet ame||ett, hogy a Semme|weis Tervben meghatározottak szerint e||átja a

betegek jogainak hatékony véde|mét, az el|átotti és gyermeki jogok védelmének is
letéteményese |esz. Ezen fe|adatait a Nemzeti Rehabi|itációs és Szociális Hivata|tó| (NRSZH-

tól)veszi át, azazt el|átó munkatársakka| együtt.

Az OBDK a jogvéde|mi képvise|et el|átása során kieme|t hangsú|yt fektet - kü|önösen az

érintettek jogairó| szó|ó és a szolgáltatások e|érését e|ősegítő tájékoztatásra, a

betegdokumentáció megismeréséve| összefüggő jog érvényesítésére, a panaszjog

gyakor|ásának segítésére, a rendszerhibák fe|tárására és mego|dására. E|járásaiban kozvetít a

szo|gá|tató és a kére|mező kozotti vitás kérdések peren kívü|i, gyors és mindkét fél számára

megnyugtató rendezése érdekében. E munkájuk során a jogvédelmi képvise|ők a

szo|gáltatásokat működtetők, fenntartók, engedélyező hatóságok, szakmai szervezetek

szé|es köréve| tartják a kapcso|atot.

A központ adatkezelői fe|adatot |át el a jogutód né|kü| korábban megszűnt egészségügyi

intézményeknél keIetkezett egészségügyi dokumentációk tekintetében. Azokról

nyi|vántartást vezet, biztosítja a beteg számára az iratbetekintés jogát, azokat fo|yamatosan

őrzi és archivá|ja'

Hatósági fe|adatai jogkörében az oBDK vezeti a betegjogi, e||átottjogi, gyermekjogi

képvise|ők nyilvántartását, va|amint e||enőrzi az egészségügyi szo|gá|tatások

hozzáférhetőségét, az e||átásszervezésse|, beuta|ási rendde|, betegtájékoztatássaI

kapcsoIatos szabá|yok érvényesü|ését.

Mindezek me||ett uniós iránye|v szerint az OBDK |esz a határon átnyú|ó egészségügyi el|átás

nemzeti kapcso|attartója is, ame|y elsősorban a betegek és az egészségügyi szakemberek

számára nyújt tájékoztatást a határon átnyú|ó eIlátások igénybevéte|ével kapcso|atos

jogairól, a panasztéte|i és jogorvos|ati e|járásokról, a panasztéteIi és jogorvos|ati e|járásokról,

a szo|gá|tatások e|érhetőségérő|.

Az országos Betegjogi, E|látottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ budapesti

székhe||yel és az országos há|ózatban do|goző, az NRsZH-tó| a jogutód|ás keretében átvett

munkavá||a|ók heIyi képviseIetéveI működik, fĺnanszírozása központi költségvetésbő|

jelen|eg az NRSZH költségvetésébő| és ĺz Uj Széchenyi Terv ,,Betegjogi, e||átottjogi és

gyermekjogi képvise|ői há|őzat és civil jogvédő munka fej|esztése,, e|nevezésű kiemelt

projekt keretösszegébő| - történi k.

Az EMMI Egészségügyért re|e|ős Ál|amtitkársága fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy az

e|látásszervezés révén hatékonyabbá váló egészségügyi el|átórendszer me||ett az á|lam

gondot fordít a szo|gá|tatásokat igénybevevők jogainak védeImére is. Ennek biztosítása

érdekében az új betegjogi kozpont mega|aku|ásávaI olyan szervezetet hoz |étre, amely a

jogszabá|y keretei köztltt a szo|gá|tató (fenntartó) és a betegek közötti vitás eseteket

pártat|anul o|dja fe|.
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o A NemzetÍ RehdbilÍtőcÍós és SzocíúlÍs HivatalróI, valamint d szdkmaÍ Írányítása alá
tdrtozó rehabilitóciós szakigozgatási szeruek feladdt- és hatásktjréről szóló 95/2012. (v.
75.) Korm. rendelet hatályos 2072. augusztus 7-től

Uj szakigazgatási szerv jött ezze| létre, ame|y fontos a szociális rehabiIitáció területén.

A jogszabá|yi vá|tozások, az új betegjogi központ, az új szakigazgatási szerv(ek) va|amint a

munkaköri Ieírás módosításábó| adódó vá|tozások átvezetése szükséges vaIamennyi

intézményi Szakmai Programban és annak me||ék|etét képező Szervezeti és Működési

Szabályzatban is.

RáadásuI a fentiekben soroltak korántsem a te|jes változási kört jelentik, hiszen figyelemme|

ke|| kísérni a finanszírozásro| szó|ó szabá|yozásokat éppúgy, mint a fol3,január 1-tő| fe|á||ó

Szociá|is és GyermekvédeImi Főlgazgatőság, mint központi hĺvataI körtiIi vá|tozásokat is.

A sokfé|e módosulásból kieme|ve a 2otf. évi CXV|||. tcirvényt, ame|y az egyes szociális tárgyú

és egyéb kapcso|ódó törvények módosításáro| szó|,látható, hogy szinte havonta |épnek be

újabb szabályozások (pl. hatá|yosu|ási határidő:LoLf. 07, f6.,2oL2'o8. oI',2oI2'o8,
22.,2oL2.o9. 01., \olf.!o. oL'2oI3.01. 01., 2oI5.01. 01.). Ezekben o|yan sú|yú vá|tozások

vannak, mint pl. az Erzsébet-utalványban történő segé|yezés e|őkészítése, a kapacitás-

szabá|yozás részben megváltoztatása, Vagy az új szociá|is szo|gáltatási elem, a támogatott

Ia khatás szabá|yozása.

E|fogadásra várnak számta|an benyújtott módosító indítvány me||ett o|yan

szabá|yozások, ame|yek szintén a|apvetőek |esznek a jövőben ágazatunkban. (P|.: T17677.

törvényjavasIat a Magyarország 2oI3. évi központi költségvetését megaIapozó egyes

törvények módosításáró| (fe|adatfinanszírozás megje|enése); T/7655 Magyarország2oI3' évi

központi k<i|tségvetésérő| (2ot2.06.15.), 7655/425 - módosító javaslat Magyarország fol3.
évi központi kö|tségvetésérő| (2oL2,o9,I3.), T/8889. törvényjavaslat egyes szakosított

szociá|is és gyermekvéde|mi szake||átási intézmények á|lami átvéte|érő| és egyes tcirvények

m ód osításá ró| (foLZ.Io. 28. ).

A je|en|egi, |e nem záru|t áta|akításokka| sú|yos he|yzetben az önkormányzat |egnagyobb

erőfeszítésekkel is legfe|jebb a kiaIakított, meg|évő el|átások megtartására, szinten tartására,

a felhaImozott erőforrások, hu mántőke megbecsülésére tud koncentráln i.

Ha igyekezete sikerü|, akkor sikeresen átvésze|te a vá|tozások rengéseit, s fenntartja

Józsefváros sokszín ű, fá radságosa n kia Iakított, de jó| te|jesítő szo|gá|tatásait.
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A szo|gáltatások iránti igények
Sajnos a szociá|is e||átások iránti igényekre, a lefedett és kie|égítet|en szükségletekre

vonatkozóan releváns, friss tanuImányok nem á||nak rendelkezésre. Ezek né|kü|

meglehetősen nehéz pontos képet aIkotni'

A vonatkozó tanu|mányokbó| azonban egyet mindenképpen érdemes beeme|nünk. Ez a

kérdőíves fe|mórósre a|apuló e|emzés a társada|mi kihívások szintjén köze|ít meg szociá|is

prob|émákat.13

Tórsadalmi ki hivósok a J ózsefvórosban

A statisztika alapján meghatározható társadalmi
problémák

Az igényfelmérés alapján meghatározható
társadalmi problémák

1. Természetes fogyás, elöregedés; mindezt
napjainkban a bevándorlás ellensúlyozza;

f. A társasház-építés tanyhutásávat (pt. tetkek
elfogyása, nagy beruházások vége) a bevándorlás
visszaeshet, ezáttal a kerület népességszáma újra
csökkenhet;

3. A képzettség szintje alacsonyabb a fővárosi
áttagnát;

4. Magas a (tartós) munkanétkÜtiség;

5. A józsefvárosi lakosság jövedetmi heýete messze
a fővárosi áttag alatti, az egyik tegszegényebb
népességgel rendelkező kerÜlet;

ó. Elavutt lakások, korszerűtlen lakásszerkezet, sok
bértakássa[;

7. Jó| kimutatható szegregáció (orczy, Magdolna
negyedek).

1. A hetyi lakosság negyede nem szereti Józsefvárost
a népesség ötöde nem szereti a saját takóházát; a

potenciátis etköttözők száma magas;

7. Az emberek teginkább csak a bevásártási
tehetőségeket szeretĺk Józsefvárosban, a kerÜlet
kevés komfortézetet nyújt;

3. A válaszadók több mint fele szeńnt a gyermekek a
jtjvőben ethagyják a kerÜletet;

4. A fetmérés eredményeibőt is kijrvonalazódik az
orczy és Magdolna negyedek szegregációja, ami
tovább métyÜthet és terÜletileg kiterjedhet.

A szociálpo|itika szintjén megfogalmazva

kĺirü|ményei igénye|nek kiemelt figye|met,

valamint nagy hangsú|yt kelI kapnia a

eIlátásának.

a fentieket: továbbra is a |akhatás és annak

kü|önĺis tekintette| a szegregáció(k) fe|o|dására,

fog|aIkoztatás kérdéseinek, és a gyermekek

13 Józsefvárosi Agenda 2L - A Fenntarthatóság He|yi Stratégiája; Készítette: Budapest Józsefváros
onkormányzata megbízásából a Rév8 Józsefvárosi Rehabĺ|itációs és Városfejlesztési Zrt.
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Stratégiai célok
A stratégiai célok meghatározását ezúttal konkrét tenniva|ókkal együtt r<igzÍtjük. A je|en -
gyorsan - vá|tozó környezetében gyors reagá|ásra van szükség a szociáĺis ágazatban is.

L. A tcirvényi köteIezettségek te|jesítése

A|apvető információk hiányoznak ahhoz, hogy a foL3 utáni időszak onkormányzati

köte|ezettségeit rögzíteni |ehessen. Ahogyan az eddigiekben is, a Polgármesteri Hivata|

fe|készü|t munkatársainak fe|adatai, hogy - időnként hónapról hónapra _ igazítsák az el|átási

rendszer elemeit az aktuá |is jogszabá |yokhoz.

Amennyiben ez nem történik meg, úgy - ismerve a hektikus finanszírozási lábakat - az

önkormányzat forrásoktó| eshet e|, iI|etve o|yan szo|gá|tatásokat is fenntarthat, ame|yeket az

adott szükség|eti igény nem is indoko|na.

2. A kerÜ|etben élő időskorúak gondozási fe|téte|einek biztosítása

A|aptcirvénybő| eredeztethető, a|apvető cél a csa|ádok megerősítése, s végsősoron az idős

emberek miné| hosszabb ideig saját háztartásában, otthonában történő gondozása. Ez

elsőd|egesen a csa|ád fe|adata, de ennek hiánya Józsefvárosban gyorsan jelentkezhet

(eImagányosodás). A házi segítségnyújtás szo|gáltatásának mennyiségi megtartása és

minőségijavítása fontos fe|adat a jövőben is.

3. Az intézmények, középü|etek akadá|ymentesítése

Bár igen szép e|őre|épések történtek 2008-2009 óta, de fo|ytatni ke|l - az esé|yegyen|őség

e|vének mentén - a kerü|eti épületek, közintézmények te|jeskörű akadá|ymentesítését.

4. Az egyházi és civiI karitatív szervezetek szerepvál|a|ásának erősítése

A szociá|is szo|gá|tatásokban a jövő az együttműködő szervezeteké. A szűkĹi|ő, i||etve sok

évre ,,befagyó,, erőforrások okán égetően szükséges az operatív, naponta megúju|ó

együttműkodés szervezeti, intézményes kialakítása és mindennapokba való átviteIe a

kerriletben is.

5. Koordináció és információáram|ás bĺztosítása az e||átó rendszer szerep|ői közcjtt

A fentihez hasonlóan: az információáram|ás a 2L. század a|apkövete|ménye, s egyre inkább

az|esz a szociá|is szo|gá|tatások terén is.

6. Az aIapel|átás mennyiségi és minőségi megerősítése

VaIamennyi szakember egyetért abban, hogy a szociá|is szo|gá|tatások megúju|ásának

egyet|en iránya a személyközi kapcso|atokra alapu|ó, kĺizösségi mode|lben fo|ytatott segítés

e|őretcirése.

7. A pá|yázatokon va|ó részvéteI hatékonyságának fenntartása
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A kerÜ|et a je|en|egi gazdasági korülményekhez mérten rendkívÜ| sok erőforrást tudott

szociá|is fejlesztéseibe, innovatív e|képze|éseibe kanaIizálni. Ennek fenntartása

természetesen számos külső tényezőn mú|ik, de a|apvetően a szakemberek öná||óságára,

kreativitására épül.

8. A szo|gá|tatások, intézmények hatékonyságának és hatásfokának mérése (elégedettség-

és igényfeI mérés e|végzése)

Ahogyan a kü|cjnfé|e pá|yázatokhoz, szakmai |épések e|őkészítéséhez szĹikséges ún.

szükség|etfelmérő e|őtanulmányokat fo|ytatni, úgy ke|lene a mindennapi munka alapjává

tenni a te|jes, szakmai ágazatban a te|jesítmény és hatékonyságmérést. Ennek e|eme

természetesen az e|égedettségmérés iS, ame|y he|yesen kialakítva fo|yamatos

visszajelzést ad az igénybevevők fe|ő|. Ez komo|y segítséget nyújt a megfele|ő mennyiségű és

minőségű szoIgá|tatás megtartására is.

9. Integrációs szem|é|et erősítése

Az integratív szem|é|et tért nyert intézményen belü|, de hason|óan szükséges |enne az

ágazatok közötti (fenntartói) integráció kia|akítása is. A szinergikus kapcso|atok kiaknázása

határozott hatássa| |ehet a po|gárok é|etminőség-megé|ésére is.

10. A meg|évő intézmények infrastru ktu rá|is korszerűsítése, áta Iakítása

Az önkormányzatnak - gazdasági |ehetőségei függvényében - folyamatosan törekednie ke|| a

huszadik század kcirÜ|ményeinek megfe|e|ő munkak<irü|mények biztosítására, az e||átottak

anyagi, fizikai környezetének jó minőségű megtartására.

2oI3.január 10.
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