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Hatarozati javaslat;
A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasugyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testuletnek az eldterjesztes 
megtargyalasat.

Tisztelt Kepviselo-testulet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A Polgarmester (a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszelyhelyzetben, a Budapest 
Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek feladat- es hataskdret gyakorolva meghozott) 
424/2020. (X1I.04.) szamu hatarozataban vezetoi megbizast adott Takacs Gabor reszere az 
Onkormanyzat fenntartasaban levo Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont 
(tovabbiakban: JSZSZGYK) intezmenyben intezmenyvezetoi feladatok ellatasara 2021. januar 01. 
napjatol 2021. december 31. napjaig (1 ev) tarto hatarozott iddre szoldan.

Tekintettel arra, hogy Takacs Gabor 1 evre szolo intezmenyvezetoi megbizasa 2021. december 31. 
napjan lejar, a Kepviselo-testulet az 533/2021. (IX.23.) szamu hatarozataban ugy dontott, hogy 
palyazatot ir ki a JSZSZGYK intezmenyvezetoi (magasabb vezetoi) beosztasanak ellatasara szolo 
megbizasra 2022. januar 01. napjatol 2026. december 31. napjaig (5 ev) tarto hatarozott iddre szoldan a 
kozalkalmazottak jogallasarol szolo 1992. evi XXXIII. torveny (a tovabbiakban: Kjt.) 20/B. § (1) 
bekezdese alapjan.

A palyazati felhivas 2021. szeptember 30. napjan megjelent a kormanyzati szemelyugyi igazgatasi 
feladatokat ellatd szerv intemetes oldalan es a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat intemetes
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honlapjan. A palyazati kiiras szerint a palyazat benyujtasanak hatarideje 2021. oktober 31., a palyazat 
elbiralasanak hatarideje pedig 2021. december 31.

A palyazati felhivasra egyedul Takacs Gabor nyujtott be palyazatot. A palyazata tartalmazza a szakmai 
oneletrajzat es a helyzetelemzesre epiilo vezetesi programot. A palyazd hitelt erdemloen igazolta, hogy 
megfelel a palyazati kiiras felteteleinek, es nyilatkozott arrol, hogy hozzajarul a palyazati anyagaban 
foglalt szemelyes adataiknak a palyazati eljarassal bsszefuggo kezelesehez, a palyazati anyaganak a 
velemenyezdk es donteshozdk reszere torteno megismertetesehez, sokszorositasahoz es tovabbitasahoz. 
A palyazd a gyermekvedelem, a szocialis ellatas, az egeszsegiigyi ellatas, illetve a kozoktatas teriileten 
betbltbtt munkakorben eltoltott tobb mint 6t ev szakmai gyakorlattal rendelkezik. A palyazati kiirasban 
szerepel, hogy az elbiralasnal elbnyt jelent legalabb 3 ev szocialis, gyermekjoleti, gyermekvedelmi vagy 
koznevelesi intezmenyben szerzett vezetoi tapasztalat, amellyel a palyazo rendelkezik. A benyujtott 
palyazat reszet kepezo szakmai, vezetoi koncepciot es szakmai helyzetelemzesre epiilo fejlesztesi 
elkepzeleseket a palyazat tartalmazza. A palyazati kiirasnak valo megfelelest tartalmazo kimutatas az 
eldterjesztes 1. szamu mellekletet, Takacs Gabor vezetoi palyazata az eldterjesztes 2. szamu mellekletet 
kepezik.

A Kepviselo-testiilet az 533/2021. (IX.23.) szamu hatarozataban arrol is dbntdtt, hogy a Budapest 
Jozsefvarosi Onkormanyzat altal a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont 
intezmenyben a 2022. januar 1. — 2026. december 31. kozotti idoszakra szolo intezmenyvezetoi 
feladatok ellatasara kiirt palyazatra benyujtott palyazatok velemenyezesi feladatanak es a palyazok 
meghallgatasanak elvegzese celjabol a Kjt. 20/A. (6) bekezdese szerinti szakertelemmel rendelkezo 
bizottsagot hoz letre.

A jegyzd altal osszehivott, fentiekben hivatkozott szakertoi bizottsag 2021. november 4. napjan 
meghallgatta a palyazot, es kialakitotta velemenyet a vezetoi megbizasrol. A szakertoi bizottsag 
veletnenye szerint Takacs Gabor palyazata megfelel az intezmenyvezetoi (magasabb vezeto) beosztas 
ellatasara kiirt palyazati felteteleknek. A palyazd a szakertoi bizottsag Ulesen szakmai programjat, 
vezetoi elkepzeleseit bemutatta. A palyazd meghallgatasa utan a szakertoi bizottsag egyhangu 
szavazattal javasolta a Kepviseld-testuletnek, hogy adjon vezetoi megbizast a 2022. januar 01 -tbl 2026. 
december 31 -ig (5 ev) hatarozott idore szoldan Takacs Gabor reszere. A szakertoi bizottsag velemenyet 
tartalmazza a szakertoi bizottsag 2021. november 4-en tartott uleserol felvett jegyzokonyv, mely az 
eldterjesztes 3. szamu mellekletekent kerul csatolasra.

A fentiekre tekintettel javasoljuk Takacs Gabor megbizasat a Budapest Fbvaros VIII. keriilet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban mukodo JSZSZGYK intezmenyvezetoi (magasabb vezeto) 
beosztas ellatasara, a 2022. januar 01 -tdl 2026. december 31-ig (5 ev) hatarozott idore szoldan.

II. A beterjesztes indoka
Tekintettel arra, hogy a JSZSZGYK intezmenyvezetoi (magasabb vezetoi) beosztasanak ellatasara szolo 
megbizasra kiirt palyazati felhivas ertelmeben a palyazati hatarido 2021. oktober 31-en jart le, a Kjt. 
20/A.§ (6) bekezdes b) pontja, valamint a Magyarorszag helyi onkormanyzatairdl szolo 2011. evi 
CLXXXIX. torveny (a tovabbiakban: Motv.) 41.§ (7) bekezdese alapjan sziikseges, hogy a Kepviselo- 
testulet a 2021. november 18.-i ulesen a donteset meghozza.

111. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja Takacs Gabor megbizasa a JSZSZGYK intezmenyvezetoi feladatainak ellatasara, a 2022. 
januar 1. - 2026. december 31. kozotti (5 ev) hatarozott idoszakra szoldan.
Az intezmenyvezetoi statuszt az intezmeny jovahagyott letszama tartalmazza, mely alapjan az 
intezmenyvezeto szemelyi juttatasai tervezesre keriilnek az intezmeny targyevi koltsegveteseiben.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A Motv. 41 .§ (7) bekezdese alapjan, a helyi Onkormanyzat kepviselo-testulete - amennyiben torveny 
kivetelt nem tesz - kinevezi az intezmeny vezetojet. A vezetoi megbizas a Motv. 42. § 2. pontja szerint a 
kepviselo-testiilet hataskorebol nem ruhazhato at.

A kozalkalmazottak jogallasardl szolo 1992. evi XXXIII. torvenynek a szocialis, valamint a 
gyermekjoleti es gyermekvedelmi agazatban torteno vegrehajtasarol szolo 257/2000. (XII. 26.) Korm. 
rendelet (tovabbiakban: 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet) 3.§ (1) bekezdes a) pontja alapjSn;
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magasabb vezetonek minosiil a szocialis intezmeny, a gyermekjoleti es gyermekvedelmi intezmeny 
" intezmeny vezetoje, valamint az intezmeny vezeto helyettese.

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdese szerint a palyazot a palyazati hatarido lejartat koveto huszonegy napon 
beliil a kinevezesi, megbizasi jogkor gyakorloja altal letrehozott legalabb haromtagd, a betoltendo 
munkakor feladatait erintoen szakertelemmel rendelkezd bizottsag hallgatja meg, melynek nem iehet 
tagja - a helyi bnkormanyzati kepviseld-testulet tagja kivetelevel - a kinevezesi, megbizasi jogkor 
gyakorloja; amennyiben a kinevezesi, megbizasi jogkort testiilet gyakorolja, a palyazati hatarido lejartat 
koveto elso iilesen dont a vezetoi megbizasrdl. A Kjt. 23. § (3) bekezdese szerint a magasabb vezetoi, 
valamint a vezetoi megbizas jogszabalyban megjelolt, legfeljebb 5 evig terjedo hatarozott iddre szol.
A Kjt. 21 /A. § (4) bekezdese ertelmeben nem kell probaidot megallapitani - kiveve, ha a 
kozalkalmazotti jogviszony a 22. § (16) bekezdese szerint sziint meg, es az ujabb kozalkalmazotti 
jogviszony letesitesekor a gyakomoki ido kikotese kotelezo -
a) athelyezes,
b) meghatarozott munka elvegzesere vagy feladat ellatasara szold hatarozott ideju kinevezes, illetve 
c) azonos felek kbzdtti ujabb kinevezes
eseten.
A Kjt. 23. § (1) bekezdese alapjan a magasabb vezetoi, illetve vezetoi feladat ellMasa magasabb vezeto. 
illetve vezeto beosztasra torteno megbizassal (a tovabbiakban: megbizott vezeto) tortenik. A magasabb 
vezetoi, illetve vezetoi megbizas feltetele, hogy a kozalkalmazott - a kinevezes szerinti munkakore 
mellett - latja el a magasabb vezetoi, illetve vezetoi beosztasbol eredo feladatait. A megbizast es annak 
elfogadasat irasba kell foglalni. Magasabb vezeto - a 90. §-ban foglalt kivetellel - csak felsofoku iskolai 
vegzettseggel rendelkezd kdzalkalmazott lehet.

A 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (3) bekezdes a) pontja szerint a palyazati eljaras 
lefolytatasaval osszefuggo feladatokat intezmenyvezeto eseten a fenntarto onkormanyzat jegyzoje latja 
el (palyazat elokeszitoje). A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. (12) bekezdese szerint a palyazati 
felteteleknek megfeleld palyazatokat a bizottsagi velemennyel egyiitt a palyazatok elbiralasara jogosult 
szemely vagy szerv ele kell terjeszteni, a (13) bekezdese szerint a palyazati eljarast a palyazat benyujtasi 
hataridejet koveto hatvan napon beliil le kell folytatni, eredmenyerol valamennyi palyazot irasban 
ertesiteni kell. A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdese szerint a magasabb vezeto 
beosztasra torteno megbizas feltetele legalabb bt ev felsbfoku vegzettseget vagy felsbfoku szakmai 
kepesitest igenylb, a gyermekvedelem, a szocialis ellatas, az egeszsegiigyi ellatas, illetve a kbzoktatas 
teruleten betbltbtt munkakbrben szerzett szakmai gyakorlat.

A Budapest Fbvaros VIII. kerulet Jbzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiiletenek a Kepviselb- 
testiilet es Szervei Szervezeti es Miikbdesi Szabalyzatardl szolo 36/2014. (XI. 06.) Onk. rendelet 
(tovabbiakban: SZMSZ) 7. melleklet 3.2.2. pontja alapjan a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasugyi 
Bizottsag velemenyezi a Kepviseld-testulet munkaltatbi (szemelyi) donteseivel osszefuggo 
eloterjeszteseket, eldzetesen a szocialis es egeszsegiigyi intezmenyek vezetoi tekinteteben.

A Mbtv.46. § (1) bekezdese es az SZMSZ 13.§ (2) bekezdese alapjan az elbterjesztest nyilvanos iilesen 
kell targyalni, mivel a palyazdk arrdl nyilatkoztak, hogy nem kerik a napirend zart iilesen torteno 
targyalasat. A hatarozat elfogadasahoz a Motv. 50. §-a, a 42.§ 2. pontja es az SZMSZ 30.§ (2) 
bekezdese alapjan minositett tobbseg sziikseges.

A fenti rendelkezesek alapjan kerjiik az alabbi hatarozat elfogadasat.

Mellekletek;
1. sz. melleklet: Kimutatas a palyazat(ok) palyazati kiirasnak vald megfeleleserbl
2. sz. melleklet: Takacs Gabor palyazata
3. sz. melleklet: Szakertoi bizottsag velemenyet tartalmazo, 2021. november 4.-i iilesrol felvett 

jegyzokonyv
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HATAROZATI JAVASLAT
Budapest Jdzsefvirosi Onkorm&nyzat Kepviseld>testiikt^nek ...72021. (.......) sz&mu hatarozata 

a Jdzsefvarosi Szociaiis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont tnUzmdoyyezetdi paly&zat 
elbiralasarol

A kdpviselo-testulet ugy dont, hogy

\J a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete altal - az 
533/2021. (IX.23.) szamu hatarozata alapjan a Jdzsefvarosi Szociaiis Szolgaltato es Gyermekjoleti 
Kozpont intdzmeny-vezetdi beosztasara 2022. januar 0l-t6l 2026. december 3 l-ig (5 ev) haUrozott 
idore szoldan - kiirt p&lyazat eredmenyes;

27 vezetoi megbizast ad Takacs Gabor reszere a Jdzsefvarosi Szociaiis Szolgaltato es Gyermekjoleti 
Kozpont intezmenyben intezmeny-vezetoi feladatok elM&s&ra 2022. januar 01-tdl2026. december 3l-ig 
(5 ev) hatarozott idore szoldan, a Mdtv. 41.§ (7) bekezdese, a Kjt. 23.§ (1) bekezdese, es a 
kozalkalmazottak jogallasardl sz616 1992. evi XXXHL torvenynek a szociaiis, valamim a gyermekjoleti 
es gyermekvedelmi agazatban tortend vegrehajtasarol szolo 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapjan 
2022. januar 1. napjatbl az intezmdnyi koltsegvetesben tervezett aMbbi illetmennyel:

Alaptlletmdny Ft
Munkaltatdi ddntesu illetmeny Ft
Vezetdi potlek Ft
Osszevont dgazati pdtldk Ft
Osszesen: '""Ft

3./ felkdri a polgarmestert a hatarozat 2.) pontja szerinti intezmenyvezetoi megbizas alairasara.

Felelds: Polgarmester
Hatarido: 3. pont eseteben: 2021. december 03.
A dbntes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgakatasi UgyoszUly Hum&nkapcsolati 
Iroda, Jegyzoi Kabinet Szemelyugyi Iroda, Jdzsefvarosi Szociaiis Szolgdltatd es Gyermekjdleti 
Kozpont.

Budapest, 2021. november

Tiled Andras Szili-Dardk Ildikd 
alpolg&rmesterpolgdrmester

Tbrvenyessegi ellendrzes:
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Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvaros Onkormanyzata 
a kdzalkalmazottak jogallasarol szolo 1992. evi XXXIIL torveny 20/ A, §-a 

alapjan hirdetett palydzatra, a
Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoieti Kdzpont (JSZSZGYK) 

intezmenyvezetoi (magasabb vezeto) beosztas ellatasara

Takacs Gabor
2021.
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feladatkorok

Idotartam (-tol -ig) 
Munkaltatd neve

Tevdkenysdg tipusa, 
agazat 

Fogialkozas, beosztSs 
Fobb tevdkenysdgek es 

feladatkdrok

2020 -
JozsefvArosi Szocialis SzolgAltatd 6s Gyermekjdleti Kdzpont 
0SZSZGYK)
Szocialis 6s gyermekvedelmi ellatasok

Intezmenyvezetd
Teljes koru, helyi szocialis 6s gyennekvddelmi ellatasok iranyitasa, 
szervez&e, vezetdse

2011-2019
JSZSZGYK L^LEK - Program .
Szocialis. elMtasok

Szakmai vezeto, intezmdnyvezetd-helyettes
Hajldktalansdgot kezeld specialis program iranyiUsa, szervezese, vezetese

Iddtartam (-tdl -ig) 
Munkaltatd neve 

Tevekenysdg tipusa, 
Agazat 

Fogialkozas, beosztas 
Fobb tevekenysegek es 

^ladatkQrok

Iddtartani (-tdl -ig) 
MunkAltato neve

2002 - 2010
Jdzsefvarosi OnkormAnyzat
Onkormanyzat, vAlasztott Onkormanyzati kepviselet

Alpolgarmester
Jdzsefvaios OnkormdnyzaUnak szociAlis terulet6rt felelds 
alpolgarmesterekdnt a kertHet teljes szocialis Agazatanak iranyitAsa, 
vezetdse

1998-2002
Fdvdrosi Onkormanyzat Gyermekotthona

mailto:webster@indamail.hu


Tevekenyseg tipusa, 
agazat 

FoglaikozAs, beosztas 
Fdbb tevdkenysdgek es 

feladatkdrdk

Iddtartam (~tdl -ig) 
MunkAitatd neve 

Tevdkenysdg tipusa, 
Agazat 

Foglalkozas, beosztas 
Fdbb tevekenysegek es 

feladatkbrdk

Iddtartam (-tol -ig) 
MunkAitatd neve

Tevekenysdg tipusa, 
agazat 

Foglalkozas, beosztas 
F6'bb tevekenysegek es 

feladatkOrdk

Iddtartam (-tol -ig) 
MunkAitatd neve

Tevekenyseg tipusa, 
Agazat 

Foglalkozas, beosztAs 
Fobb tevekenysegek es 

feladatkbrok

Iddtartam (-tdl -ig) 
Munkaltato neve

Tevekenyseg tipusa, 
Agazat 

FoglaikozAs; beosztas 
Fobb tevekenysegek es 

feiadatkbrOk

Iddtartam (-tol -ig) 
MunkAltatd neve 

Tevdkenyseg tipusa, 
agazat 

FoglalkozAs, beoszhis 
Fdbb tevekenysegek es 

feladatkordk

Gyermekvedelmi szakellAtas

Igazgato - helyettes
Gyermekvedelmi szakellat&s, gyermekotthon ir^nyitasa, szervezese. 
vezetese

1994-2002
JdzsefvArosi OnkormAnyzat
OnkormAnyzat, vAIasztott onkormanyzati kdpviselet

Kepviseld, szocialis bizottsag alelnbke
JdzsefvAros Onkormanyzatanak szociAHs bizottsAgj aklndkkent a keriilet 
teljes szocialis AgazatAnak tervezese, feliigyelete

1996 -1998
Budapest Fovaros Onkormanyzata Szocialpolitikaj es Gyermekvedelmi
Ogyosztaly
Gyermekvedelmi szakellAtas

Szakreferens, tanAcsos
A gyermekotthcnok szakmai felttgyelet^nek elhtasa, a szakmai munka 
szervezese, iranyftAsa.

1994-1995
Krizis AlapitvAny
Nonprofit szocialis 6s gyermekvedelmi ellatas

NeveldtanAr
Az alapitvAny Atmeneti gyermekotthonaban did gyermekek neveiese, 
gondozasa

1990-1996
Fovarosi GYIVl/Gyermekvedelmi Kozpont Terilleti Gyermekvedelmi
Szakszolgalat
Gyermekvedelmi szakellatds

neveldszUldi As OrdkbefogadAsi tanAcsadd
Neveldsziildknel elhelyezett gyermekek gondozasAnak felUgyelete, 
neveloszlildi, illetve drdkbefogadAsi tanacsadas

1984 -1989
Budapest XVIII. kertilet, Altalanos Iskola
Alapfoktl oktatas, neveles

Pedagdgus
Altalanos iskolai oktatas, neveles



Oktatas es kepzes

•Vegzes ideje
• Oktatast/kepzest 

nyujto szervezet neve es 
tipusa

• Erintett fobb 
targyak/keszsegek 
• Elnyert kepesites 

megnevezese

• Vegzes ideje
• Oktatast/kepzest 

nyujto szervezet neve es 
tipusa

• Erintett fobb 
targyak/keszsegek 
• Elnyert kepesites 

megnevezese

• Vegzes ideje
• Oktatast/kepzest 

nyujto szervezet neve es 
tipusa

• Erintett fobb 
targyak/ keszsegek 
• Elnyert kepesites 

megnevezese

2015
Wesley Janos Lelkeszkepzo Foiskola, Altalanos Szocialis Munkas Szak

Szocialis ellatasok

Szocialis szakvizsga

1996
Allamigazgatasi Foiskola

Szocialis es kozigazgatasi szervezesi, iranyitasi ismeretek

Szocialis szakigazgatas-szervezd (szakiranyu szakkepzettseg)

1984
Budapest! Tanitokepzd Foiskola

Alapfoku oktatas, altalanos kozmuvelddesi, kulturalis targyak

Pedagogus, altalanos tanito.

TANFOLYAMOK, 
KEPZESEK,TRENINGEK A nevelt gyermekekert - tovibbkepzes 1995.

Az Europa! Uni6 szocialpolitikaja ( Berlin Seminar) 1998.
Burnout trening - tov^bbkepzes 2012.
Wesley Janos Foiskola szocialis alapvizsga 2013.
BunmegekSzes es Aldozatsegites (Tamop 5.6.1.C-2011-002) 2015.

PublikaciOk
SzociAlpoIitikai Szemle: A Jozsefvarosi LELEK-Program 2016

Egyeni keszsegek
ES KEPESSEGEK

Magduelate ill. inunkahelyi 
pdlyafurdsa sordn megszerzett, 

tie hivatalos oklcvelld vagy 
diplomdval nem feltelleniil 

igazolt keszsegek es kepessegek.

ANYANYELV magyar



EgySb nyelvismeret

SzociAlis 
KESZSEGEK 

ES KEPESSEGEK 
Mdsokkal void egyutteles es 

kozos munka multikulturdUs 
korm/ezetben, konmuitikda6t 

igmyld beosztdsban, 
csapatmunkdl felteidezo 

helyzetekben (pelddul a kulhtfa 
es a sport leriileten), stb.

SZERVEZESI 
KESZSEGEK 

ES KEPESSEGEK 
Szemdyek, projektekes 

kbltsegteivek koordinaldsa is 
tidrmrdsztrdldsa; munkahelyen, 
iinkentes tminkaban (pelddul o 

kidtiira es a sport teruleten) 
vagy otthoH, stb.

Technikai 
KESZSEGEK

ES KEPESSEGEK 
Szdmitdgep, specials 

berendezesek, gepek, stb.

Vezetoi 
engedely(ek)

EGYEB KESZSEGEK
ES KEPESSEGEK 

A FENTIEKBEN NEM 
EMLiTETT

KEPESSEGEK.

angol
tarsalgasi szint

A szakmai feladatok szempontjabol meghatarozo szocialis keszsegeim;
- Jo kommunikacids kepesseg

Meghatarozo vezetdi keszsegek
A valtozas felfog^sa es befolyasolasara iranyulo kepesseg 
Mindsegellenorzesi folyamatok iranyftasaban szerzett tapasztaJat 
Pozitfv enkep
Proszoci^lis viselkedes kepessege
Interperszonalis problem^k megoldasanak kepessege
Empatia

A szakmai feladatok szempontjabol meghatarozo szervezesi keszsegeim 
Kritikai gondolkodds es valasztas kepessege
Problems feltdrb es megoldo kepesseg
Kreativitas
Kialakult kompetencia erzes
[smeretek integralasara valo kepesseg
Projektiranyitasban valo jartassag
A reszfeladatok komplex egysegesitesere valo kepesseg

Felhaszn^lo szintu sz^mltogepes ismeretek, MS Office, adatbazrsok 
kezelese

Audiovizualis, bemutato eszkbzbk kezelese

„B" kategorias jogositvany, gyakorlat

Fogekonysag, nyitottsag az ujftasra
Humorerzek
Felelbsseg tudat
Lelkiismeretes munka irant tanusitott pozitfv attitud
Onmotivalas
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Kiegeszito 
INFORMACIOK 

Munkaviszonyon 
KtVt-'L VEGZETT 

FONTOSABB 
TEVEKENYSEGEK, 

MELYEK A SZAKMAI
FELADATOK 

SZEMPONTJABOL 
MEGHATAROZOAK 

LEHETNEK

KORABBAN VEGZETT Jdzsefvarosi Onkormanyzat Szocialis - es Lakasilgyi Bizottsag - tag 1994 -
TEVEKENYSEGEK 2002

FovArosi Onkormanyzat Hajlektalaniigyi Tanacs - tag 1997 - 1998
Fdvarosi Onkormanyzat Szocialpolitikai es Lakastigvi Bizottsag - tag 1998
-2002

JELENLEG IS VEGZETT 
TEVEKENYSEG

Jdzsefvarosi Onkormanyzat jASZER - tag 2016 - tol
Jdzsefvarosi Onkormanyzat KEF - tag 2017 - t61
Jdzsefvarosi Onkormanyzat Bunmegeidzesi munkacsoport tag 2020-tdl

Budapest, 2021. oktober 5.

Takacs Gabo



Motivacio

Tisztelt Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvaros Onkormanyzata!

Ezuton szeretnem a Jdzsefvarosi Onkormanyzat honlapjan meghirdetett, a 
Jdzsefvarosi Szocialis Szolgaltatd es Gyermekjoleti Kozpont (JSZSZGYK) intezmenyvezetd 

(magasabb vezeto) beosztas munkakhrt megpalyazni.

A rendszervalUssal elindult tarsadalmi-gazdasagi valtozasok hatas^ra a VIII. 

keriiletben is megindult a nepesseg eroteljes polarizalddasa. A folyamatos tarsadalmi 

kornyezet valtozasa, a letbizonytalansag, elszegenyedes folyamatosan kihivasok eld allitottak 

minket, szakembereket, szocialpolitikaval, szocialis munkaval foglalkozdkat. A fovarosban is 

markans kiildnbsegeket tapasztalhatunk a keriiletek kbzdtt. A ,, Budapest! Szocialpolitikai 

Minimum" programjaban olvashattuk: „a varos legkritikusabb, akut szocialis problemakkal 

kUzdd reszei a pesti belso-atmeneti ovezet slumosodd keriiletei, mindenek eldtt a VIII., tdle 

alig lemaradva a VL, VIL, IX. keriiletek."

Napi munkam soran is tapasztalom a helyi tarsadalom fokozott veszelyeztetettseget. 

Ez abban is megnyilvanul, hogy a jarvAnyhelyzet okozta gazdasagi valsag kdvetkezteben 

Jozsefv^rosban kdtszer annyian veszitettek el munkajukat az elso hullam idejen, mint 

orszagosan. Ebben a tarsadalmi kornyezetben kiemelkedd szerepe van a helyi 

szocialpolitikanak, melynek a csaladsegites, a gyermekjoleti szolgaltatasok es nem utolsd 

sorban az idds emberekrdl valo gondoskodas igen fontos elemei.

Ezeknek a tarsadalmi, szocialis valtozasoknak kiilonbozb fejlodesi szakaszait 

Jozsefvarosban a kezdetektdl kozeirol vegig kisSrhettem, a folyamatoknak aktiv alakitoja 

voltam.

Mint, ahogy az oneletrajzombol is kitfinik, tobb mint 37 eves munkatapasztalattal 

rendelkezem (ebbdl 23 6vet vezetdkent dolgoztam-dolgozom) es nagy gyakorlatot szereztem 

oktatasi, szocialis, ifjusagi, s azon beliil gyermekvedelmi es non-profit szervezeteknel. Kozel 

30 eve dolgozom a szuken vett szocialis teruleten, a gyermek- es ifjusagvMelemben. Mind a 

munkam, mind a magan£letem minden szallal a Jozsefvaroshoz kbt, kozel 20 evig eltem a 

keriiletben, s 31 eve folyamatosan itt is dolgozom.

Korabbi munkaim soran is szamos alkalommal tbltottem be vezetoi allast, vagy 

dnalloan, vagy mint reszegyseg - vezeto.

Az ut6bbi evekben, a Jdzsefvarosi Szocialis Szolgaltatd es Gyermekjoleti Kozpont 

LELEK-Programjat iranyitottam, mely mellett az intezmenyvezeto-helyettesi poziciot is 
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betoltottem. 2020. tavaszatol, mint megbizott vezeto iranyitottam a Jozsefvarosi Szocialis 

Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpontot, s kesobb a vezeteset egy 6v idotatamra palyazati 

uton nyertem el.

E munkam soran is szeleskdru ismereteket, tapasztalatot szereztem a szocialis, 

gyermekvedelmi 6s hajlektalan elUt^s teriileterdl is, s ezzel egyiddben a komplex joleti 

intezmeny irdnyitasban is gyakorlatot szereztem.

Ezt megeldzoen, 1994-tol a Jozsefvarosi Onkormanyzatnal, mint valasztott kepviselo, 

majd, mint alpolgarmester tevekenykedtem, mindvegig a szocialis es gyermekvedelmi terulet 

iranyitasa volt a feladatom. A szocialis, es a gyermek- es ifjus^gvedelem teruleten vegzett 

munkam soran, ennek a hivatasnak szinte minden oldalat volt alkaimam megismemi.

Az eddigi tevekenysegeim, az onkormanyzati, illetve a civil szervezeteknel szerzett 

tapasztalataim alakitottak szakmai hitvallasomat, melyet roviden tigy jellemezhetnek, hogy a 

szakmai kompetenciaknak egysegbe kell fogni az adott szervezet tevekenysegenek minden 

tertiletet. tgy rendelkezem a kozigazgatas, adminisztrativ-szervezes, pedagogia, szocialis 

munka, gazdalkodas, projekt kidolgozas, es vegrehajtas teriileten ismeretekkel es 

tapasztalatokkal. Tanulmanyaimat is a fenti targykdrokben vegeztem. Szocialis szakvizsgaval 

rendelkezem, a pedagogus diplomam mellett szocialis szakigazgatas-szervezo diplomat 

szereztem, mely szakir^nyu szakkepzettseg, s mint ilyen mar celzottan a teruleti szocialis 

ellatas-szervezes-fejlesztes volt a szakiranyom. Mindezek mellett onalloan, es csoportokban 

tobb szocialis, ifjusagi, gyermekvedelmi kepzesi projektben reszt vettem

Sikerkent konyvelhetem el, hogy az altalam iranyitott intezmenyek eredmenyesen 

mukodtek, azok a szervezetek, ahol eddig dolgoztam, stabil mukddest, s ezzel a segitd 

munkaban hosszii tavu biztonsagot tudtak elemi.

Bizom benne, hog}'' lehetdsegem lesz arra, hogy eddigi tapasztalataimat tovabbra is 

Jdzsefvaros szocialis ellatasaban, a JSZSZGYK-nal hasznosithatom.

Budapest, 2021. oktober 25.

Takdcs Gdbor
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Vezetoi, iranyitasi strategia, kontroll

A JSZSZGYK kiterjedt szolgaltatasi palettaval rendelkezd intezmeny s ezert iranyitasa 
fokozottan felelds vezetoi szemleletet es modszerek alkalmazasat igenyli.
A piacon jelenlevd vallalkozasokkal ellentetben azt a kulonbseget kell kiemelni, hogy a 
JSZSZGYK nem nyeresegre, profitra orientalodott szervezet, hanem a joleti, kozbssegi 
ellatasok szereploje. Ez nagyban meghatarozza az iranyitasi mddszereket is.
A szervezetiranyitas tenyezdit az egyes agazatok szemszbgebol nezve kulonbbzd modon 
ertelmezhetok. Ezek a tenyezok az alabbiak lehetnek;

• hatekonysag,
• gazdasagossdg,
• fenntarthatosag
• ugyfel elegedettseg
• eredmenyesseg
• feladatmutatok
• elszamoltathatos&g
• jogi megfeleles

A joleti, a koz altal es a koz javara mukodtetett intezmenyeknek mindezeket a tenyezoket 
figyelembe kell venni, azokat ervenyesiteni kell, Ezeknel az intezmenyeknel az 
eredmenyesseget nem a penziigyi egyenlegeken, hanem a joleti mutatok pozitiv iranyu 
alakulasan iehet lemerni. Ez termeszetesen nem jelenti a takarekos, hatekony gazdasagi- 
penziigyi szemlelet mellozeset, sot kiegesziti azt, reszeve valik.
Az intezmeny iranyitasa, kepviselete egyszemelyi vezetest feletelez, s mint ilyen a feleldssegek 
megosztasa nem mindig lehetseges. Vezetesem alatt szem elott kell tartanom minden esetben 
a vezetoi feleldsseg visel£set, amiben kulonbsen hangsulyosan jelenik meg az autoriter 
vezetestol valo elhaUroldd^s.
A vezetes soran alkalmazni kfvanom a vezetesi szintek elkulbniteset, ahol tobb vezetoi szint 
van, a hozzajuk kapcsolt gazdalkodasi, szakmai iranyitasi feleldssegek ezekre a szintekre is 
osztodnak. Igy egy egymasra epiilo vezetesi rendszer alakul ki, melyben az intezmenyvezetd 
egyetemlegesen viseli a felelosseget, azonban az egyes szintek, a helyiiknek megfeleld 
felelosseggel rendelkeznek.
Vezetdkent feiadatom az intezmenyi celok meghatarozasa, mely soran az alapitoi szandekkal 
egyezoen, alkalmazni kell a kovetkezo alapelveket;

• szabalyszeruseg,
• etikus miikodes,
• gazdasagossag,
• hatekonysag,
• eredmenyesseg,
• folytonossag,
• kiszamithatdsag,
• szakmai profizmus.

Az intezmenyre vetitett konkret celok meghatarozasa az alapelvek szerint, a szakmai 
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programbol es jogszabalyi kotelezettsegekbol kovetkeznek, azonban nagyban a kbltsegvetes, 
az anyagi forrasok fUggvenye. A JSZSZGYK eseten is figyelemmel kell lenni a fenntartoi 
szandekokra es elvarasokra a celok meghatarozasanal.
Az intezmenyi operativ tervezesi munka egyik fontos eszkbze az eves beszamolo, ami 
reszletes k6pet ad egy adott idoszakban vegzett munkarol, mely statisztikai kimutatasokkal 
kiegeszitve ad kepet a tevekenysegekrol. Ez a beszamolo az alapito reszere is informaciot ad 
ahhoz, hogy melyik terdletre forditsanak figyelmet, meiyek azok az igenyek vagy jogszabalyi 
kotelezettsegek melyeket figyelembe kell venni a tervezesnel. A beszamoldban osszegzett 
tapasztalatok alapozzak meg a kovetkezo idoszak, altalaban egy ev, munkatervet.
Az elemzes/tervezes soran alkalmazni kivanom a strategiai menedzsment elemeit, 
eszkdztarat is. Palyazati programok soran alkalmaztuk mar a SWOT-analizis adta lehetoseget 
is, ezt a jdvdben az egesz intezmenyre kiterjedden szeretnem alkalmazni.
A JSZSZGYK szervezeti strukturajat es az ellatando feladatok szeles kbret tekintve nagyon 
osszetett, sokretu funkcioju intezm6ny. Egy ilyen szerteagazo intezmeny irdnyitasanal az 
alabbi fdbb elemeket kivanom ervenyesiteni;

Az intezmeny vezetojekent elsddleges feladatom az intezmeny menedzselese, a 
feladatok koordinalasa, a szervezesi teendok.
A sziikseges szemelyi 6s targyi feltetelek biztositasa.
A gazdalkodasi es szakmai teendok meghatarozasa, az ervenyes jogszabalyok 
alkalmazasa.
A napi munkatevekenyseg biztositasa a feleldssegi kbrdk, vezetesi szintek 
delegalasaval.
A munkaltatoi jogkbrbk formalis delegalasa alacsonyabb vezetdi szintekre. 
Vezetdi tamogato, tanacsadd team kijeldl6se, rendszeres forum biztositasa. 
Teljesitmenymenedzsment rendszer kialakitas, visszacsatolas (feedback) beepites a 
szakmai folyamatokba.

Az intezmeny a kozszfera resze, s ennel fogva sajatos vonasa, hogy az un. megrendeld es az 
igenybevevo elesen elvalik egymastdl. Az igenybevevo kontroll funkcioja, helyzetenel fogva, 
korlatozott. A meglevo tulajdonosi kdr (azaz az adofizeto lakossag) iranti feleldsseg 
szempontjaboi megfelelo kontroll-rendszert kell mukodtetni. Ezt reszben jogszabalyok is 
meghatarozzak, valamint sajat belso szabalyozast es rendszert is kell alkalmazni.
Az intezmeny mukodteteset, gazdalkodasat erinto ellenorzesi mechanizmusok, mint az un. 
folyamatba epitett eldzetes es utdiagos vezetoi ellendrzes, vagy a kockazat elemzes, ertekeles 
reszben kidolgozott. Ennek a sokretu szabalyzatnak az aktualizdlasa a kovetkezo idoszakban 
lesz idoszeru.
A gazddlkodas 6s a kbltsegvetesi fegyelem kontrolljat belso ellendr is segiti, aki rendszeres 
ellenorzeseket vegez az intezmeny azon telephelyein is, ahol pdnzkezelessel is foglalkoznak, 
mint peldaul a teritesi dijak beszedese.
A JSZSZGYK szakmai tevekenysegenek kontrolljara es ertekelesere altalanosan elfogadott, 
jogszabalyban rogzitett minden szakmai teriiletre kiterjedd modszer nem all rendelkezesre. 
Eppen ezert vezetoi programom egyik elemekent szeretn6m kialakftani az intezmeny szakmai 
ertekeld rendszeret. Ebben a rendszerben a szakmai egysegek, a munkatarsak ertekeleset a 
szakmai egysegek vezetoi egyseges formaban fogjak rendszeres idokozonkent vegezni. Ez az 
ertekeles a munkavallalok fele tbrteno teljesitmeny ertekeles, visszacsatolas is egyben.
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Az iigyfelek oldalarol tekintve is kiemeleten fontosnak tartom a minoseg biztositascit, az 
atlathatosagot, az ttgyfelutak egyertelmuseget. Ennek erdekeben egyszerusiteni es 
egysegesiteni kfvanom a kliensek szamara az eszrevetelezesi, illetve panaszjogot. Az iigyfel 
szamara legyen egyertelmu, hogy milyen eseteben, kihez fordulhat, sziikseg eseten milyen 
jogorvoslati lehetosege van. Az otthont nyujto szolgalat^sok eseteben jogszabalyi 
kotelezettseg az intezmenyi erdekkepviseieti forum mukbdtetese, mely feladat az erintett 
szakmai egyseg vezetojet illeti.
Az ell^tottak intezmenytol fiiggetien erdekkepviseletet az Ellatottjogi Kepviselet (Emberi 
Erdforrasok Miniszteriuma, Integra.lt Jogvedelmi Szolgalat) latja el, melynek 
intezmenyfinkben tortend mukddeset intezmenyiink teljes mertekben tamogatja.

Integra.lt


Vezetoi eredmenyek, tervek,

A JSZSZGYK intezmenyvezetojekdnt mindig alaperteknek tekintettem a folyamatos, magas 
szinvonalu, professzionalis segito munkat Ertekkent tekintek a munkatarsak szakmai 
elhivatottsagara, aztnem kihasznalni, de tamogatni kivanom minden eszkdzzel.

1. Altalanossagban az alabbi teruleteken indult el a JSZSZGYK tevekenysegenek, 
szakmai munkajanak fejlesztese;

• Arculat, jovdkep - A JSZSZGYK egy professzionalis, a szocialis munka es 
tarstudomanyai dltal meghatarozott eszkozendszert felhasznalo szervezet, 
amely tevekenyeget minden eldfeltetel ndlktil, az arra raszorulok erdekeben 
fejti ki. Az altalam iranyitott szervezet celja, hogy folyamatos fejlodesben 
legyen, s ezzel elegitse ki a tarsadalom felol erkezd, valtozd igenyket.

• Ugyfelkbzpontusag, iigyfel elegedettseg - Az intezmeny mindennapjait az 
ugyfelekkel tortend interakciok hatarozz^k meg. Celkituzesiink a 
professzionalis segites, a pozitiv iranyu valtozasok elerese. Ennek 
hatekonyagat az ugyfelek visszajelzdseibdl, valamint az joleti mutatok javuld 
valtozasaibol tudjuk lemerni. Ennek rendszeres mereset tervezem, iigyfel 
elegedettsegi mbresek, valamint kvantitativ bsszehasonlitasok formajaban.

• Szolgaltatasok elerhetosegenek javitasa - Az ugyfelek megfeleld kiszolgalasa 
Erdekeben fejleszteni kivanom a szolgaltatasok elerhetosegenek javitasat. 
Ennek egyikeleme a szervezeti struktura egyszerusitese, az ugyfelek szervezeti 
egysegek kozotti mobiliz&ciojanak egyszerusitese. Masik elem a 
transzparencia, az naprakesz informdcios tevekenyseg, a szolgdltatasokhoz 
valo hozzaferes javitasa. A nyitvatartasi idoket atalakitottuk, azt az tigyfelek 
igenyeihez igazitani. Fejlesztjiik az online elerhetoseget az intezmeny, valamint 
a szervezeti egysegek vonatkozasaban. Ezeket a csatornakat be kivanom 
epiteni a segito folyamatokba.

• Digitalizacid - A 2021. evtol a csalad es gyermekvedelem, valamint a szocialis 
ellatas adminisztracidja az online tdrbe kdltdzik. A jovd feladata az erre valo 
felkeszules, amely a technikai feltetelek biztositAsat, valamint a munkatarsak 
felkesziteset tartalmazza. 2021-ben mi is hasznalatba vettiik a GYVR rendszert, 
amihez a sziikseges technikai felteteleket folyamatosan fejlesztjiik. Ezzel 
egyiitt az intezmeny online megjeleneset is megujitjuk, friss, interaktiv 
honlappal. A JSZSZGYK uj honapja 2021 oktdber vegen indul, ezzel is 
elosegitve az elerhetosegunket, valamint a fogyatekossaggal eldk szamara is 
segitve az elerhetosegunket.

2. Szervezeti struktura megujitasa

Az intezmeny szervezeti strukturaja a korabbi evekben folyamatosan alakult. Ennek 
oka egyreszt a jogszabalyi valtozasokbol, masreszt az bnkormanyzat bnkent vallalt 
feladataibol, vagy palyazati programjaibol adodnak. Ennek kovetkezteben mind az 
ugyfelek, de a kollegak reszere is kezdett atlathatatlanna valni a szervezet 
rendszerenek felepitese. Tobb jogszabalyi meghatarozasban es szakmai 
egyuttmukodesben is osszetartozd, egymasra epuld feladat egyseg mas-mas szervezeti



egysegben kapott helyett, elterd iranytas alatt.
A szervezeti struktura megujitasanak celja a feladatok egyertelmuve tetele, a 
kliensutak egyszerusftese, a parhuzamossagok kiszurese, s vegso soron a 
szolgaltatasok elerhetdsegenek javitasa, a hatekonysag.
A szervezeti megujulas folyamata elkezdddbtt;

• Elsd lepeskent 2021, ev elejen a JSZSZGYK un. szolgaltatasok szakmai 
egyseg feladatait helyezttik at azokba a szervezeti egysegekbe, ahol 
azok jogszabalyi meghatdrozottsdga van, valamint a tenyleges szakmai 
folyamatokba illeszthetdk. Ezt a folyamat az ataiakitas legelsd lepese. 
Ermek vegeredmenye a jelu szervezeti abran lathato (az „A" jelu a 
kiindulo allapot 2020. szeptember hoban).

• Masodik lepeskent a VEKOP program zarasa utan a fenntartasi 
kbtelezettseggel erintett VEKOP mosoda szervezeti besorolasa a 
Gazdasagi Szervezet ala.

• A Nepkonyha szervezeti besorolasa a Csalad- es Gyermekjoleti 
Szolgalathoz, s ezzel az iddkbzben a Szocialis torvenyben megjeiblt 
feladatkent a tbrveny altal a szocialis alapellatasok korebe tartozo 
intezmeny, a Szolgalat iranyitas aU kerul. Ezzel a lepessel levalasztjuk 
a Gazdasagi Szervezetrdl az bsszes olyan egyseget, ami a szervezet cel 
szerinti szocialis feladatait vegzi.
A Nepkonyhat az atszervezeset kbvetden azonnal sziikseges egy 
felujiUst vegezni a telephelyen. A felujftas koltsegeit mar az 
Onkormdnyzattal egyeztetttik, s a munkalatok 2021. oktobereben 
kezdodnek el. A biztonsagos es higienikus feladatellatas erdekeben az 
nem tur halasztSst

• A 2021. evi helyi lakasrendeletbdl fakado ujabb feladatok ellatasara 
l&rehozzuk, s dnallo csoportkent mukbdtetjuk az un. Lakhatasi es 
DijhatralSk Kezeld Csoportot A csoport a Csalad es Gyermekjoleti 
Szolgalat bnallo szakmai csoportjakent, a meglevo dfjhatralek kezelo 
tanacsadokkal, egy uj asszisztenssel fog mukbdni. Ebben a csoportban 
vegezzuk majd az osszes olyan feladatot, amely a lakhatassal, s az azzal 
kapcsolatos dijfizetessel bsszeftiggo szocialis segitd tamogatast nyujtja 
a lakossag fele.
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3. Hajlektalan szocialis munka

A kertiletben felmertilb igenyekre valaszolva utcai szocialis munka kereteben 
kiilsb, professzionalis szolgaltato (Menhely Alapitvany) bevonasaval tervezziik a 
kbzteriileten fellelhetd hajlektalan emberek felkutatasat es gondozasat, a felmeruld 
krizishelyzetek megoldasat, a raszoruldk intezmenyes ellatashoz jutasanak 
elbsegiteset, informacionyujtast az igenybe veheto szolgaltatasokrdl. Ennek 
javitasara tervezem a szolgAltatdval tortend egyuttmijkddes javitasat, a rendszeres 
konzultacidt.

4. JSZSZGYK - Csalad- 6s Gyermekjoleti Kbzpont

A Kbzpont helyi bovitese lassan elengedhetetlenne valik. A jogszabalyi 
kbtelezettsegek bdvulese miatt, az olyan feladatok beemelesevel, mint az bvodai- 
iskolai szocialis munka, vagy a JSZSZGYK adomanykezelesi feladata, a 
kapcsolatugyelet, mediacid, egyre tdbb helyre van sziikseg. Ezeket a helyeket a 
gazdasagi szolgalat helyisegeivel szeretnenk biztositani, ugy, hogy az atalakuld 
intezmeny, az elkbltbzo gazdasagi szolgalat helyisegeit kapna meg a Kbzpont. Igy 
a Csalad- es Gyermekjdleti Kbzpont bsszes szolgaltatasa egy telephelyen valosul 
meg, ezzel egyreszt a szoigaltatas szervezese is, masreszt az elerhetdsege is 
jelentdsen a javul.
Az iigyfeleink mentalhigienes ellatasa az egeszsegiigyi elUtdrendszer 
hianyossagai miatt mindig is nehezen valosult meg. Ezt a nehezseget meg fokozta 
a koronavfrus jarvany miatti feszultseg fokozodasa, a jarvany okozta psziches 
probldmak szamanak nbvekedese. A Csalad- es Gyermekjdleti Kbzpont 
mentalhigienes szolgaltatasaink javitasara, a szolgaltataspaletta bdvitesere 
egytittmukbdes kbtbtt az intezmeny a VIKOTE Kognitfv es Sematerapias Kbzpont 
EgyesOlettel. Az egyesulettel hosszu tavra tervezem az egyiittmukbdest, az 
iigyfeleink szamara olyan szolgaltatast tudunk ezzel nyujtani, amihez korabban 
nem, vagy nagyon korlatozottan tudtak hozzafemi.

5. JSZSZGYK - Csalad- es Gyermekjdleti Szolgalat

Evek dta a megoldatlan a szolgalat helyisegeinek celszeru felhasznalasa, mivel a 
szolgalat igaz egy helyen, de zsufoltan, ket egymastol elkulbnitett reszben foglal 
helyett. Tavlati celkent tudjuk kituzni ennek a megoldasat. A szolgalat alatt levo 
pincehelyiseget tudjuk raktarozasi, irattarozasi celra hasznalni.
Terveim. szerint az idbkbzben jogszabalyban nevesitett Nepkonyha 
szolgaltatasunk szervezetileg a Szolgalat iranyitasa ala kerul, ezzel megint csak az 
Ugyfelbar4t, egyszertibb szoigaltatas eleres jbn letre, mivel nepkonyhai a 
szolgaltatasba a Szolgalat delegalja az Ugyfeleket. A szolg&laton keresztul veltik 
egytittmukodve tudjuk a nepkonyha szolgaltat^sat kibdviteni az Etel az Eletert 
Alapftvany bevonasaval.
Jelentbsen megnbvekedett a lakhatassal, a lakasszegenyseggel kapcsolatos 
feladatok szama a szolgalatnal. A helyi lakasrendelet is uj feladatokat rd az 
intezmenyre. Tervezem, hogy7 a kbvetkezd evben a Csalad- es Gyermekjoleti 
Szolgalat keretin beltil uj csoportot hozok letre, Lakhatastamogato Szocialis 
Csoport neven. Ebbe a csoportba a korabbi hatralekkezeld munkatarsak mellett uj 
ttpusu szolgaltatdskent 4 lakhatasi tandcsadd munkatarsat alkalmaznank. A 
csoport a Danko utca 16. szam alatti irodat foglalna el, ahonnan a mentalhigienes



csoport a Csalad-as Gyermekjoldti KOzpontba khltdzne.

6. JSZSZGYK - Gyermekek Atmeneti Otthona

A gyermekek atmenti elhelyezese jelen kortilmenyek kozbtt nem a legjobb 
megoidas, a berhazban vald letezese miatt. Ha ma kernenk mukodesi engedelyt a 
szakmai egysegre, nem biztos, hogy azt megkapnank. A gyermekek reszere kert, 
es Onallo ter lenne szukseges, amit belvarosi kornyezetben nem lehet megoldani. 
Visszaterotema az otthon megfeleld elhelyezese, svezetesemalattki'serletetteszek 
a megfeleld elhelyezes biztositasara. Egyezetetesek folynak a megtiresedett Blathy 
Otto utcai ovoda epiiletenek ilyen celu hasznositasara. A kbltbzessel nemcsak egy 
korszeru elhelyezest kapna az otthon, hanem a szolgaltaUsunkat is tudjuk 
fejleszteni. Tervezem, hogy az atmeneti gyermekotthon elhelyezest lehetoscget 
biztositana, a GYVT alapjan a 14 ev alatti gyermekek szuloi sz^mara. Ezzel a 
csaladon beliili eroszak eseten helyben tudunk hathatds tamogatast nyujtani a 
csaladok reszere.

7. LELEK program

A LELEK-Program az egyik legsikeresebb szocialis programja a keriiletnek, Ezt 
mindenfelekeppen folytatni szeretnem, azzal, hogy a LELEK - Haz ferohely 
kapacitasat nyolc hellyel novelnem. Az uj ferohelyeken a letezo igenyekre 
valaszkent egy un. LELEK-light program kereteben Atmeneti elhelyezest tervezunk 
biztositani. Ebben a programban, egyuttmukbdve a keruleti utcai szocialis munkas 
szolgaltatokkal, atmenti elhelyezest tudunk biztositani a keruleti illetbsegu 
iigyfeleknek.
A LELEK-Program Lelek lakasainak szamat novelnem, s kezdemenyezem, hogy a 
kimeneti oldai reszere az dnkormanyzat tervezhetoen biztositson lakasokat.

8. JSZSZGYK - Idosek nappali ellatasa

Az idosek nappali ellatasban celom a mindseg fejlesztese, a szolgaltatas 
szinvonalanak emelese. A mindseg fejlesztes egyreszt targyi fejlesztes, mint 
peldaul az ebben az evben tdrtent Matyas teri klub teljes nyilaszaro csereje, 
masreszt a szolgaltatasok fejlesztese. A cel az, hogy az idosek klubjai olyan 
kozossegi terre valjon, ahol ez a korosztaly meg tudja elni a kozossegi elmenyt, s 
ezen tul olyan szolgaltatasokhoz is jusson, amelyek segftik oket a 
mindennapjaikban.

9. JSZSZGYK - Ezustfenyo Idosek Atmenti Otthona, Jelzdrendszeres Hazi 
S egi tsegny u j tas

Az idosek atmenti otthona szolgaltatas jogszabalyi komyezete az ev folyaman 
jelentosen valtozott. Kivezetesre kerul ez a szolgaltatas, megszunik az Atmeneti 
ellatas, helyette csak az idosotthoni szolgaltatas marad. Az atalakulas vegsd 
hatarideje 2022. december 31. Feladatomnak tekintem a szolgaltatas atalakitasat. 
Mindenfelekeppen meg szeretnem tartani a keriilet szamara a bentlakasos 
idosotthoni ellatast, hiszen ugyfeleink reszerol folyamatosan erkezik a jelzes annak 
szuksegessegerdl. A szolgaltatas fenntartasanak tt>bb modja is elkepzelhetd;

• a jelenlegi otthon atalakftasaval, a jelenlegi ferohely szamok 
megtartasaval,



• letszamok bovitesevel, s egyben az epiilet bovitesevel,
• kiilso partner bevonasaval, kozbs fenntartasu intezmeny 

mukbdtetesevel, ferShely bdvitessel,
• az ingatlan cel szerinti hasznositasaval, kiilso partner beruhazasaval, 

mukodtetesevel, ahol ferdhelyet biztosit a kertileti igenyldk szamara.

Az otthon jbvojevel kapcsoiatosan az dnkormanyzattal folynak az egyeztetesek a 
lehetosegek szambavetele.
A jelzdrendszeres hazi segitsegnyujtas bdviteset szeretnem elemi a kbvetkezo 
vezetoi ciklus alatt. Keriiletiinkben a fovarosi atlagnal valamivel magasabb az 
iddsek szama, ezert a szolgaltatasra valds igeny van, s ezzel ezt kivanom 
kielegfteni.

10. JSZSZGYK Gazdasagi Szervezet

Tervem szerint a gazdasagi szervezet mindenfelekeppen elkbltozik a Csalad- es 
gyermekjoleti Kdzpont Koris utcai telephelyerol. A gazdasagi szolgaltatd szervezet 
uj helye az idokozben megszund VEKOP iroda helyszine lenne, a Kalvaria ter 13. 
szam alatt. Az igy a felszabadult helyeket a Csalad es Gyermekjoleti Kdzpont 
szolgaltatasai, minta a mentalhigienes csoport, valamint az dvodai-iskolai szocialis 
munkasok vennek at.
A gazdasagi szervezetbe a penzugyi, munkaiigyi, etkeztetesi feladatokat vegzoket 
vonndm bssze egy egysegbe. Ez a szervet vegezne a tovabbiakban is a tobbi 
intezmeny, bolcsodek, dvodak reszere a szolgaltatasokat
Kozvetlentil a gazdasagi szervezet iranyitasa alatt mukbdnenek a mosodak. A 
mosodak nem vegeznek kbzvetlen szocialis szakmai tevekenyseget, nem vesznek 
reszt a szocialis kliens delegaMsaban, igy mukodtetesuk alapvetden szervez^si, 
gazdasagi feladat.

11. VEKOP program

A VEKOP program 2021. decemberben veget er. Celom, hogy a program elemeibdl 
amit csak lehet sikeruljdn megtartani.
A projekt harom alprogramjabol, a lakhatasi, foglalkoztatasi es kdzteriileti 
program sikeres elemeit igyekszem beepiteni a JSZSZGYK palettajaba. Az egyik 
ilyen elem a VEKOP mosoda, amit a gazdasagi szervezet fog a tovabbiakban 
mukbdtetni.

12. Intezmeny iranyitas

Az intezmeny vezetese tbbb telephelyen szetszortan kapott helyett. Az 
intezmenyvezetd es helyettese a LELEK Hazban a Koszord utcaban, az 
asszisztencia a Csalad- es Gyermekjoleti Szolgalatnal, a postazas a Kdris utcaban. 
Ki szeretnem alakitani az JSZSZGYK uj kozponti iranyit^sat, ezzel egy olyan 
kbzponti helyet letrehozva, ahol nem csak a vezetok es az asszisztencia kapnak 
elhelyezest, hanem teret adnank a szakmai egyezteteseknek, ertekezleteknek is. Ez 
a hely az ovodai-iskolai szocialis munkas csoport jelenlegi helye lenne a Deri Miksa
u. 3. szam alatt. Az dvodai-iskolai szocialis munkasok a Koris utcai Cssdad- es 
Gyermekjoleti Kozpontba kbltdznek.
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A kovetkezokben a vezetoi elvek, valamint tervek £s elkepzelesek komyezetet, a 
megvaldsitdsuk tarsadalmi, inUzm^nyi hatteret fogom bemutatni. Biztos vagyok benne, hogy 
az altalam kepviselt vezetoi elvek sikeresen alkalmazhatdak, valamint terveim es 
elkepzeleseim pozitiv iranyu hatast gyakorolnaka tarsadalmi kOmyezetre, valamint a joleti 
szolgaltatasok szmvonalara.

Jozsefvaros beinutatasa

Jozsefvaros elhelyezkedese es reszei

Jozsefvaros, Budapest VIII. keriilete, az Ulldi ut - Muzeum krt - Rakoczi ut - Kerepesi 
ut - Hungaria krt. al tai hatarolt 6,85 km2 nagysagu teriilet foglal magaba.
A keruletnek korabban negy varosresze volt (Jozsefvaros, Istvanmezo (egy resze), 
Kerepesdulo es Tisztviseldtelep, de a Fovarosi Kozgyules a varosreszeket rendezd 
2012. december 12-i rendelet6ben ujraosztotta a keruletet, igy jott letre a Corvin- 

• negyed, a Csamoknegyed, a 
Ganznegyed, a Losoncinegyed, a 
Magdolnanegyed, a
Nepszinhaznegyed, az
Orczynegyed, a Palotanegyed es a 
Szazadosnegyed. A keruletnek 
jelenleg 11 varosresze van. A 
negyedek ujra rendezesenek celja az 
egyes keruletreszek eiterd 
arculatanak hangsulyozasa, az 
identitasuk fejlesztese volt.

Jozsefvaros tarsadalma1

Budapest keriiletei koziil 
valoszinuleg Jozsefvaros helyi 
tarsadalmahoz kapcsolhatoak a 
leggazdagabb kepzettarsitasok. 
Bizonyos sztereotipiakat 
cafolnak a statisztikak, amit 
ebben a fejezetben reszletezek. 
Kiemelendo, hogy a keriilet 
tenyszeruen kedvezdtlen 
tarsadalmi hatterhez jelentds, 
tobb aspektusban orszagos 
modellerteku szocialis-
varosrehabilitacios gyakorlat

1 Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat, Szocialis Szolgaltatastervezesi Koncepcio 
Felulvizsgalat - 2018.
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t^rsul. A 2005-ben indult Magdolna Negyed Program Hz eve alatt osszesen kozel 
hetmilliard forint ertekben valdsultak meg reszben soft (kepessd tevo es felzarkoztatd), 
reszben hard (lakhatasi es komyezeti infrastruktura fejlesztd) beruhazasok.

Demografia, nepmozgalom

Budapest VIII. kertilet ^llando nepess^ge 70.431 fd (2021. 06. 01.), ami Magyarorszag 
nepessegenek kb. 0.71%-a (Budapest megyenek 4%-a). Lakossagszamat es nagysagat 
tekintve kozepes meretu kertiletnek szamit.

Budapest keruieteinek lakossaga
KSH, 2017.01.01.

150000 ............. .......  .................. ........... ......... .......

100000 il I J H g.......

7II1111110
A keriileti lakossag szama az elmdlt evtizedekben folyamatosan csokkent. A 2017. evi 
adatokbol megaliapithato, hogy a lakossag szama tovabbra is csokkend tendenciat 
mutat. A lakossag szama fiigg a termeszetes szaporulat merteketol, valamint a 

bekoltozdk szamatol. Az utobbi evek 
kimutatasait elemezve megallapithato, hogy 
az halalozasok szama rendre meghaladja az 
elve sziiletesek szamat.
A nepessegszam tenyleges fogyasat nemileg 
fekezi a vandorlas pozitiv egyenlege - a 
kertilet irdny&ba tortend vandorlas 
meghaladja az onnan torteno elvandorlas 
merteket.



A kerulet 2011 6ta tarto nepessegnovekedese, ak^rcsak Budapeste es a belsd-pesti 
kertileteke altalaban bevandorlasbol fakad. Azonban lathat6, hogy a pozitlv 
ktilonbdzet egyre csokken, s varhato a pozitfv egyenleg megforduUsa. Mindez, s a 
lakossag korszerkezetenek alakulasa erosen kihat a joleti ellatorendszerre, a lakossag 
felol megjeleno igenyekre, melyre mind az intezmenynek, mind a fenntarto 
onkormanyzatnak reagalni kell.

Jdzsefvarosban a 65 ev feletti nepesseg reszaranya kb.16%. Ez az arany az egyik
legalacsonyabb Budapest szamait tekintve. A nyugdijban, ellatasban, jaradekban es 
egyeb jarandosagban reszesulok szama 2017. januarjaban kb.14.000 fo volt a 
kertiletben. A nyugdijban es egyeb ellatasban reszesulok nepessegen beltili aranya 
20% alatti, Budapesten a VIII. keruleten klvul csak nehany kertiletben hasonldan jok a 
mutatok.
A 65 even feliili korcsoporton beltil a ndk aranya (62%) joval meghaladja a ferfiak 
aranyat (38%). A korosztalyon beltil kiemelt celcsoportot jelentenek az egyedtil elo 
iddsek, akiknek sajatos sztiksegleteit a szolgaltatasok soran figyelembe kell venni. 
Csokkent onellato kepessegtik ktilonosen sulyos problemat jelent, ha nines olyan 
csaladtag vagy mas olyan szemely, aki segfts^gukre lehetne.



Jbzsefvaros varos reszei kbzbtt kulonbsegek mutatkoznak a lakhatasi helyzet, az
iskolai vegzettseg,
foglalkoztatottsdg, a
jbvedelmi es vagyoni helyzet 
aranyaiban. A Koruttbl a 
belvaros fele esd terulet 
(Palota-negyed, Corvin 
negyed, illetve a Tisztviselb- 
telep) lakossagat tekintve 
elmondhatjuk, hogy
polgarosodottabb, 
kedvezbbb jbvedelmi 
helyzettel es magasabb 
iskolai vegzettseggel
rendelkeznek a keruletnek a 
kiilsb reszeihez es a lakbtelepen elbkhbz kepest. A keruletben a regebbi, zsufoltabb 
berlakas es panel lakbtelepi tbmbbk lakbi kbreben nagyobb aranyban fordulnak eld az 
alacsonyabb iskolazottsaggal rendelkezb, rosszabb munkaerb-piaci statuszu 
csoportok kepviseldi.

Nemzetisegi bsszetetel2

Kiilsb szemleldk a VIII. keriiletet tobbnyire egy sokszinu varosreszkent jellemezik. A 
leggyakrabban az eletkort, a nemzetisegi es etnikai, fbleg roma etnikumhoz valb 
hovatartozast, az eletstilust, az anyagi helyzetet es a munkaerbpiaci helyzetet emelik 
ki, mint a kulonbsegek dimenzioit. Teny az, hogy Jbzsefvaros Budapest egyik 
leginkabb sokszinu resze, ahol a fbvarosi atlagnal magasabb a roma etnikumhoz 
tartozbk arbnya, a fdvdrosi dtlag 2,83%-aval szemben Jbzsefvarosban a nepesseg 4%- 
a azonositja magat romakent.
Budapest! osszehasonlitasban alacsonyak a jbvedelmek es az ingatlanarak, illetve 
magas a berlakasban elbk aranya. Emellett reszben az elmult evek varosrehabilitacids 
beruhazasai kovetkezteben dzsentrifikacibs folyamatok is jellemzdek a kertiletre (pl. 
Corvin-negyed), ami uj tarsadalmi csoportok es eletstilusok megjeleneset 
eredmenyezte - ezzel sokszinubbe teve azt.
Jbzsefvaros, az itt egyre nagyobb szamban talalhatb egyetemnek kbszbnhetben, 
szamos hazai es kiilfbldi dibk lakbhelye, ami tovabb erositi a kerulet tarsadalmi 
sokszmuseget.
A fentiek mellett a kulfbldrbl erkezo bevandorlbk aranya is magasabb az atlagosnal a 
VIII. keruletben, kulbnbsen a Del-keletAzsiabbl es Afrikabol erkezbke - hatasuk a 
varoskepen is meglatszik, legerbteljesebben az etnikai enklavek, illetve az etnikai 
hatteru vallalkozasok letrejbttevel. Jbzsefvaros rendelkezik egy kapuszereppel a 
fbvarosba erkezbk szamara: megfizethetb lakhatast es vallalkozasi telephelyet kinal az 
orszagon belulrdl es kfvulrdl erkezbk szamara - aminek kbszbnhetben 
hagyomanyosan sokszinu es folyamatosan valtozb helyi tarsadalommal rendelkezik.

2 BOROS LAJOS - FABULA SZABOLCS - A sokszfnuseg erzekelese es megitelese Jdzsefvarosban



Foglalkoztatottsag3

Jozsefvarosban a munkavallalok foglalkozasi csoportok szerinti megoszlasa, es ez al tai 
a kertilet lakossaganak tarsadalmi-gazdasagi szerkezete a rendszervaltozas ota 
jelentosen atalakult. Megallapfthato, hogy bar a vezetok aranya a foglalkoztatottakon 
belul ndmileg csokkent 1990 es 2011 kozott, az ertelmisegiek csoportjanak aranya 
jelentosen bdvtilt. Utdbbi tendencia magyarazza, hogy osszessegeben a magas 
statusuak tarsadalmi-gazdasagi csoportjanak ardnya emelkedett. Osszehasonlitaskent 
Budapesten azonos idoszakban nagyobb mertekben emelkedett a magas statusuak 
aranya, ami azt mutatja, hogy a kertilet a relativ helyzeten nem tudott javitani, a 
fovarosi atlagtol tovabbrais kdzel azonos merteku a lemaradasa.
Mindezek ellenere Jozsefvarosban a munkanelkulisegi adatok egyre jobb kepet 
mutatnak a foglalkoztatottsag tekinteteben. Jdzsefvaros foglalkoztatasi szintje eveken 
keresztul a fovarosi osszehasonlitas tiikreben is alacsony volt, a munkanelkulisegi rata 
pedig az atlaghoz kepest kiugro.

A koronavirus okozta gazdasagi vdls&g 2020. aprilis&ban megvaltoztatta a 
munkaerdpiaci viszonyokat. A keriiletben regisztralt allaskeresok szama 861 fd, mely 
a nepesseg 1,21 %-a. Az allaskeresok 54,47 %-a nd. A regisztralt allaskeresok koreben 
az 55 dv felettiek aranya viszonylag magas, 26,02 %. A munkanelkuliseg nem csak az 
alacsony iskolai. vegzettsegu egyeneket sujtja, ez valoszfnuleg a jarvany hatasa. A 
regisztralt munkanelkuliek 80,84%-at az erettsegivel vagy attol alacsonyabb iskolai 
vegzettseggel rendelkezok teszik ki (az altalanos iskolai vegzettseggel rendelkezok 
31,36%-ot, mig az erettsegivel rendelkezok 31,13%-ot). A diplomasok (foiskola, 
egyetem) aranyszama a munkanelkuliseg teruleten 19,16 %.

3 Horvath Daniel A varosrehabilitacio tarsadalmi sokszinusegre gyakorolt hatasainak terbeli-tarsadalmi 
vizsgalata Jozsefvarosban



MUNKANELKULISEG ARANYA FOVAROSBAN 
(AFSZ, 2020. 04. HO)

Az adatokbol kideriil, hogy a regisztralt allaskeresok szama evekig csokkent, a 
munkanelkulisegi mutato folyamatosan javult, azonban a 2020. evi jarvanyhelyzet 
okozta gazdasagi visszaesds ujra a munkanelkiiliseg novekedeset inditotta el. Ez 
remenyeink szerint csak iddleges visszaeses, s a korabbi tendenciak fognak 
folytatodni.
A munkanelkuliseghez kapcsolodoan a JSZSZGYK az Onkormanyzattal 
egyuttmukodve aktiv munkaerdpiaci eszkdzdkkel tamogatja a munkaerdpiaci 
reintegracidt. Ilyen eszkozok az Onkormanyzat altal szervezett programok (kepzesek, 
allasborze), a JSZSZGYK altal nyujtott allaskereso klub, allaskeresesi technikak 
trening, valamint a kozfoglalkoztatas is, amely, ha csokkeno mertekben, de 
hasznalhato eszkoz a joleti tamogatasok soran.
Orszagosan, de Jdzsefvarosra kuldndsen igaz a kozfoglalkoztatottak szamanak 
alakuUsa az elmult evekben, aminek hattereben a kormanyzati szocialpolitikai 
szanddk drhetd tetten. Nem az arra szoruldk szama csokken ekkora mertdkben, hanem 
a feltetelek valtoztak.

Kdzfoglakoztatottak szamanak alakulasa Jozsefvarosban 
(BFKH)

A JSZSGYK is foglalkoztatott 2016-ban 41 fo, 2017-ben 7 fo, 2018-ban 5 fd, mig 2019- 
ben 4 fd kdzfoglalkoztatott munkatarsat. Az elmult evben az Onkormanyzat 
minddsszesen 29 fot foglalkoztatott ilyen modon.



Lakhatas, lakasviszonyok

Jozsefvaros lakhatasi lehetosegeit elemezve megallapithato, hogy mdg mindig nagyon 
magas az onkormanyzati tulajdonu berlakdsok aranya. 4300 onkormanyzati lakas van 
jelen pillanatban is a keruletben, ami az osszes lakas 10 szazaleka. Az onkormanyzati 
berlakasok kozott nagyon magas az egyszobas 6s az alacsony komfortfokozatu 
Iakasok aranya, melynek jo resze, tobb mint 800 lakas, az aHapota miatt lakhatasra is
alkalmatlan.
A keruletben folyamatosan csokken ez 
az allomany, annak koszonheto, hogy a 
keriilet frekventalt fekvese miatt ingatlan 
piaci beruhazasok szintere is lett. Igy a 
lakhatasi lehetoseg is erosen alakitjak a 
keriilet szocialis terkepet. A Iakasok 
szama novekszik, s ez a novekedes a , 
magasabb statuszu Iakasok aranyanak 
novekedeset foglalja magaba. A keriilet , \
celja, hogy az onkormanyzati berlakasallomany minel hatekonyabb kihasznalasat 
novelje, a lakhatatlan allomany is hasznalatba keriiljOn, s ezzel a lakas- allomany - 
gazdalkodassal szocialpolitikai celokat is megvaldsit.
Az dnkormanyzat uj vezetese celul tuzte ki a lakasallomdny, a keriilet szocialpolitikai 
celjainak megfelelo hasznalatat. Ez a tervezett lakas palyazatokban is nyomon 
kovetheto, ami a koronavfrus okozta Jarvany helyzet miatt azonban keslekedik.
A keruletben a 2001-tdl 2017 elejeig a lakdsok szama 39946-roI 45185-re emelkedett. A 
keruletben az epiiletek nagy resze a szazadforduldn 6piilt, azonban a beruhazasoknak 
koszonhetoen ujonnan epitett Iakasok szamM tekintve a keriiletek kozott a legtobbet 
itt talalhatjuk. Ez nagyban megvdltoztatja a keriilet egyes reszeinek a megitelesdt, 
ezekkel az ingatlan fejlesztesekkel egyiitt jar kozteruletek megujitasa is. A keruletben 
ez egyes teriileteket erinto fejlesztesi programok a kovetkezdek : Corvin Setany 
Program, Europa Belvarosa Program, Magdolna Negyed Program.
Mindezek mellett nem mehetiink el szo nelkiil a dzsentrifikacio illetve a teruleti 
egysegek polarizacioja mellett. Az ujabb, vagy korabbi hagyomanyai alapjan 
magasabb statuszu negyedek mellett meg mindig jelen van a rossz szocialis helyzetu 
teriiletek kozotti eles kiilonbseg. A kiilonbozdsegek elesen lathatoak, peldaul a kOrut 
vonalan beliili Palotanegyed, vagy Tisztviselotelep, Szazados negyed. Fennail a 
veszelye a gettosodasnak is, ennek megelozesere az onkormanyzati programok (pl. 
VEKOP) kinalnak megoldast.
Az Orczy negyed fejlesztesere az unios tamogaUssal letrejott VEKOP 6.2.5.-15 szamu 
program melyben a JSZSZGYK partnerkent vesz reszt, a leromlott negyedben elo 
lakossag eletkdriilmenyeinek javitasa, tarsadalmi es fizikai rehabilitacioja celjat 
szolgalja. A varosrehabilitacios program a tarsadalmi, a foglalkoztatasi es a 
bunmegelozdsi, valamint a lakhatasi problemak megoldasara fordft kiemelt figyelmet. 
A JSZSZGYK celcsoportja a legveszelyeztetettebb csoportok kedvezdtlen jdvedelmi 
helyzetu csaladok, a palyakezddk, a nagycsaladosok, a sulyos betegseggel kiizdo 
csaladok, valamint a nyugdfjasok, akiknel a veszelyeztetettsegi faktorok egyiitt jarnak 
a lakhatasi problemakkal. Ezeket a hatranyokat csak az onkormanyzati lakascelu



szocialpolitikai eszkozok igenybevetelevel lehet enyhiteni.

Egeszsegi allapot4

Budapest egeszsegi allapota kedvezo az orszagon belul, azonban az egyes kertiletek 
nepessegenek egeszsegi allapotaban jelentds kulbnbsegek alakultak ki. Az utolso 
rendelkezesre allo adtok alapjan a IL, V es a XII. kertilet lakosai remelhetik a 
legmagasabb, a XXIII., a VIII., a XX., valamint a X. keruletben eldk pedig a 
legalacsonyabb elettartamot sztiletesukkor (2012. evi Budapest egeszsegterv adatok). 
A VIII. keriileti lakossag atlageletkora 6-7 evvel alacsonyabb, mint egyes budapesti 
kertileteke. A legtobb ido eldtti (65 eves kornal korabbi) halalozast okozo 
megbetegedes (rosszindulatu daganatos betegseg, sziv- es errendszeri megbetegedes, 
emesztdrendszeri betegsegek, legzbrendszeri betegseg) tekinteteben a keriileti 
nepesseg altalaban veszelyeztetettebb, mint a budapesti atlag.
A mortalitasi statisztikak alapjan a betegsegek tobbsegeert olyan kronikus betegsegek 
feleldsek, melyek kialakulasat az egeszsegtelen eletmod alapozza meg. A 
megbetegedesek nagy szama a keruletben is osszekapcsolhatd a lakossag helytelen 
6letm6djaval (egeszsegtelen taplalkozas, dohanyzas, aikoholfogyasztas, 
mozgasszegeny eletmod, stb.).
A kertilet morbiditasi es mortalitasi mutatoi nem egyforman jellemzoek a kertilet 
bsszes negyedere, illetve az egesz lakossagra, szoros osszefugges mutatkozik az 
iskolazottsag es az egeszsegtudatossag, illetve az iskolazottsagi es korai halalozasi 
kockazat kozott.
Jozsefvaros teruleten teriileti ellatasi kotelezettseggel mukbdo felnbtt haziorvosi, hazi 
gyermekorvosi es fogorvosi korzetek kialakitasat Budapest Fovaros VIII. kertilet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek a haziorvosi kdrzetekrol szblo 
25/2002. (VI.21.) szdmd. onkormanyzati rendelete szabalyozza.

Haziorvosi betegforgalom szamanak alakulasa 
Jdzsefvarosban (KSH)

ooooo

BFelnott y Gyerm^k

4 Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat, Szocialis Szolgaltatastervezesi Koncepcio 
Felulvizsgalat - 2018.



A szakellatasi feladatokat a Budapest J6zsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott - 
2015. evben megujitott - J6zsefvarosi Szent Kozma Egeszsegugyi Kozpont (JEK) latja 
el. A rekonstrukcionak koszdnhetoen a rendelointezet egy modern kivitelu, korszeru 
muszerekkel felszerelt, komplex egeszsegugyi kozpontta valt, ahol kenyelmesebb 
koriilmenyek kozott magasabb szmvonalii ellatas varja a betegeket Az egeszsegugvi 
kozpont szakrendelesei: allergologia, 
borgyogyaszat, diabetologia, fill-, orr-, 
gegeszet, gasztroenterolbgia,
ideggyogyaszat, pszichiatria,
kardiologia, laboratorium, lezerterapia, 
nogyogyaszat, ultrahang, urologia, 
onkologia, ortopedia, reumatologia, 
rontgen, sebeszet, szemeszet, tamasz 
addiktologia, TBC es pulmonologia, 
tudoszuro.
Szinten a rendelointezet latja el az 
„Ingyenes Szuroszombat" elnevezesu akcioval kapcsolatos feladatokat, mely soran a 
jozsefvarosiak havonta egy szombaton ingyenesen vehetnek reszt kuldnbdzo orvosi 
vizsgalatokon, szureseken.
A keruletben szamos tovabbi egeszsegugyi intezmeny mukodik, koztiik a 
Semmelweis Egyetem tObb klinikaja, a P^terfy Sandor Utcai Kdrhaz-Rendeldintezet es 
Baleseti Kozpont reszekent Uzemelo baleseti kozpont, a Szent Rokus Korhaz, valamint 
a Heim Pal Gyermekkdrhaz.
Az onkormanyzat szamara kiemelt teriiletnek sz^mit az egeszsegiigy. Az elmult 
evekben mintegy 3 milliard forintot biztositott egeszsegugyi eelokra, szamos 
fejlesztest vegzett el, mely a haziorvosi alapellatast es a jarobeteg-szakellatast nyujto 
JEK-t egyarant erintette.

Eselyegyenloseg5

Jozsefvaros Onkormanyzata 2019-ben fogadta el a Helyi Eselyegyenlosegi Programot, 
mely a keriilet valamennyi polgara szamara deklaralja az onkormanyzat alapveteseit 
az eselyegyenloseg teren. Tagabb ertelemben a szocialis-joleti teruleten vegzet 
barminemu tevekenyseg az eselyegyenldseg teren vegzett munka is egyben.
Az onkormanyzat a programmal az alabbi elveket nyilvanitja ki;

• az egyenld banasmod es az eselyegyenloseg biztositasanak kovetelmeny^t,
• a kozszolgaltatasokhoz Wrteno egyenld hozzaferbs elvet,
• a diszkriminacio-mentesseget,
• szegregacio-mentesseget,
• a foglalkoztatas, a szocialis biztonsag, az egeszsegiigy, az oktatas es a lakhatis 
teruleten a helyzetelemzes soran feltart problemak komplex kezelese erdekeben 
sziikseges intezkedeseket. A koznevelesi int^zmenyeket — az ovoda 
kivetelevel — erinto intezkedesek Erdekeben egyuttmukodik a Klebeisberg 
Kozpont teruleti szervevel (Belsd-Pesti Tankeriileti Kbzponttal).

5 Helyi Eselyegyenloseg! Program-Jozsefvaros, 2019-2023



A kertilet szocialis szolgaltatasainak fejlesztesekor a kovetkezo elvek jelennek meg 
hangsulyosan:

• Az Onkormanyzat felel a jogszabalyokban eloirt szolgaltatasok es ellatasok 
biztositasaert, am e kotelezettsegenek nem tud eleget tenni az emberek 
onsegftdaktivitasa is egymasra figyelo tenni akaras^nak mozgosftasa es 
kiaknazasa nelkiil.
• Az, bogy Jozsefvaros t&rsadalma fejlodhessen, a tarsadalmi kirekesztes 
merseklodjek, az itt elok eletkdrulmenyei javuljanak, valamennyi itt eld kozbs 
erdeke.
• A tarsadalmi kohezio megerositese a fejlodesi lehetosegek 
kihasznalhatosaganak egy fontos alappilldre, amely nelkiil sem a gazdasag 
fejlodese, sem az epitett komyezet megujitasa, sem a devianciak, koncentralodo 
tarsadalmi probldm&k mersekldddse nem tud kiteljesedni es allandosulni.

A Helyi Eselyegyenldssegi Program (HEP) a JSZSZGYK szamara is ertelmezhetd es 
elsajatitando feladatokat hataroz meg. Ezek hatarozzak meg az intezmeny strategiai 
celkituzeseit, befolyasoljak a mdkodesi hangsulyokat.
Az eselyegyenldsegi program kulonos hangsulyt fektet a kovetkezo csoportok 
fokozott vedelmere, s ezek a csoportok egyben a JSZSZSGYK kiemelt celcsoportjai is 
egyben;

• A melyszegenysegben elok es a romak eselyegyenldsege.
• A gyermekek eselyegyenldsege.
• Az idosek eselyegyenldsege temakdrben.
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A Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti 
Kozpont bemutatasa

A Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont tevekenyseg^t, az altalam, a 
munkatarsaim kozremukodesevel keszitett, 2020. ev szakmai beszamolbja alapjan fogom 
bemutatni. A JSZSZGYK tOrvenyi kdtelezettsegeinek is eleget teve, az atlathatosag, valamint 
az elszamoltathat6sag elve alapjan minden evben reszletes szakmai beszamolbt keszit az 
elmtilt idoszakban vegzett munkajarol.
A Jdzsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont 2020. evi szakmai es gazdasagi 
munkajanak attekintesekor figyelembe kell venni az ev rendklvuliseget, valamint a munkat 
nehezito, befolyasolo tenyezoket. Mindenfeiekeppen szem elott kell tartani azt a tenyt, hogy a 
2020. ev tobb szempontbol is szokatlan es rendkivuli volt a JSZSZGYK eleteben. Az egesz eves 
munkankat meghatarozo tenyezok, melyek a szakmai egysegek tevekenyseget is nagyban 
befolyasoltak:
• a COVID 19 okozta jarvany,
• az intezmeny vezeteseben tOrtend szemelyi valtozasok,
• az intezmeny strukturajaban torteno valtozasok.
Mindezek fenyeben, s osszessegeben a Jozsefvarosi SzocUlis Szolgaltato es Gyermekjoleti 
Kozpont vezetese kihivasokkal teli, de ordmteljes feladat, melyet a jogszabalyok, a fenntartoi 
eloirasok es elvarasok, es nem utolso sorban az ellatott kliensek tamasztottak felenk.

Szemelyi feltetelek
Az intezmenyi feladatellatasra 244,5 alias helyet (Vekop nelkul) engedblyezett a 
Budapest Fbvaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatala, 
mint fenntartb, amelyekkel biztositott volt a kotelezben ellatando, valamint az onkent
vallalt feladatok 
ellaUsa.

A 2020-es evben a 
belepesi mutato az 
intezmenyben 37 %- 
os volt, ez 99 fbt 
jelentett A kilepesi 
mutato 24,7 %-os 
volt, melvet a 66 fb 
kilepb tett ki, mind a 
belepesi, mind a 
kilepesi forgalom 
ndtt az elozo evhez 
kepest. A legnagyobb 
merteku fluktucieio a
Csalad es Gyermekjoleti Szolgalatnal mutatkozott meg. Az Osszes kilepo 26,8 %-a 
innen tavozott, az bsszes belepo 21,8 %-a ehhez a szervezeti egyseghez nyert felvetelt.
A masodik legnagyobb munkaero-forgalmu szervezeti egyseg a VEKOP-nal volt, itt a 
belepbk szama 33 fb, a kilepbk szama 7 fbt tett ki.

2020.01.01-tbl az igenyelt 2 fb kozfoglalkoztatott allashelyet nem sikerti.ltbetoltenunk.

2018. 03. 01-tbl elindult a VEKOP palyazat megvalbsitasa a keruletben, meiynek a soft 



reszet az intezmeny valositja meg. A 2020-es evben osszesen a palyazat kereteben 
osszesen 37 fot foglalkoztattunk, de nagy merteku volt a fluktuacid. Lehetoseg volt 1 
fo szakmai vezetd, 3 fo projektfelelos, 1 fd asszisztens, 3 fd mosodai alkalmazott, 4,5 fd 
mentor es 10 fd szocialis munkas felvetel, mely letszamot az ev folyaman nem sikerUlt 
feltdltenOnk.

Targyi felteteiek
Az intezmenyben a targyi felteteiek - az elozb evekhez hasonloan - a feladatok 
elldtasahoz biztositottak voltak. A sziikseges beszerzesekre a keret adott volt.
A JSZSZGYK minddsszesen 53 telephelyen mukodik, ebbol 24 telephelyen kiilso 
ferohelyen biztositott, onallo lakasban biztositott ellatas. 29 olyan telephely talalhato, 
ahol valamilyen gondozasi tevekenyseg, vagy irodai, szervezesi feladatokat vegez a 
szolgalat. Elmondhatd, hogy ez nagyon sok, igaz az intezmeny tevekenysege is 
szerteagazo, feldleli a szocialis gyermekvedelmi ellatas minden agat.
A 2020-es evben onkormanyzati finanszirozasbol tdbb telephelyen megvalosult az 
elavult, elhasznalodot eszkozok csereje.
Az elmult ev legfontosabb beszerzesei koze tartozott az altalanos iskolaink konyhajaba 
tortend nagy drteku ipari mosogatdgepek beszerzese. Osszessegeben az iskolak 
beszerzesei tettek ki a tavalyi ev osszes beszerzeseinek a legnagyobb reszet, a teljes 
targyi eszkozok kozel a 40,0 %-at.
A Nappali ellatas 7 klubjabanl,5 millio Ftertdkben vegeztunk beszerzeseket, az idosek 
atmeneti otthonaba pedig 1,2 millid forintert.
A Gazdasagi Hivatalba egy nagy teljesitmenyti iratmegsemmisito gepet vasaroltunk, 
amivel kivaltottuk a hivatal tdbb elhasznalodott, kisebb teljesitmenyu gepeit.

2020. evi beszerzesek 
(JSZSZGYK beszamold 2020)

■ Osszes kisert^ku H Osszes nagyerteku



A JSZSZGYK tevekenyseget meghatarozo jogszabalyi 
kornyezet < V/v?

A JSZSZGYK jogszabalyban meghatarozott kbzfeladata

A Magyarorszag helyi bnkormanyzatairbl szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 23. § (5) 
bekezdes 11. pontja, a szocialis igazgatasrol 6s a szocialis elUUsokrol szolo 1993. evi 
III. torveny (Szt) 86. § (2) bekezdes e) pontja alapjan kotelezo bnkormanyzati feladatot 
szemelyes gondoskodast nyujto szocialis alapszolgaltatasokat, a gyermekek 
vedelmerol es a gyamiigyi igazgatasrol szolo 1997. evi XXXI. torveny (Gyvt) 94. § (3) 
bekezdes d) pontja alapjan kotelezo bnkorm&nyzati feladatot, szemelyes 
gondoskodast nyujto gyermekjoleti alapellatasokat lat el, valamint bnkent vallalt 
feladatkent intenziv csaladmegtartb szolgaitatast es krizislakasokat mukodtet; az 
illetekessegi tertileten lakohellyel rendelkezd, illetve tartbsan ott tartbzkodo, 
szocialisan raszorult szemelyek reszere a szocialis igazgatasrol es szocidlis ellatasokrol 
szolo 1993. evi HI. torveny (a tovabbiakban: Szt.) 62. § etkeztetes, 63. § hazi 
segitsegnyujtas, 65. § jelzdrendszeres hazi segitsegnyujtds, valamint a 65/F. §~aban a 
nappali ellatas, mint szocialis alapszolgaltatdsok; valamint az Szt. 82. §-aban 
meghatarozott szakositott ellatasi formak kbrebe tartozo atmeneti elhelyezest nyujto 
intezmenyek koze tartozo: iddskoruak gondozbhaza tipusii ellatast biztositja, mint 
kotelezo bnkormanyzati feladatokat.

Az allamhaztartasrbl szolo 2011. evi CXCV. torveny, valamint az allamhaztartasrbl 
szolo torveny vegrehajtasarbl szolo 368/2011. (XII. 31.) Kormanyrendelet alapjan a 
Jozsefvarosi Egyesitett Bblcsbdek (szekhelye: 1083 Budapest, Szigetvari u. 1.) 
koltsegvetesi szervek vonatkozasaban Budapest VIII. kerulet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat Kepviselo-testulete altal meghatarozott korben penziigyi, gazdasagi 
feladatokat lat el.

Az intezmeny alaptevekenyseget meghatarozo jogszabalyok

A szocialis igazgatasrol ds a szocialis ellatasokrol szolo 1993. evi III. torvenyben (Szt.) 
foglalt szocialis alapszoigaltatasok koziil biztositja:

• az Szt. 64. §-a szerinti a csaladsegitest,
• az Szt. 62. §-a szerinti az etkeztetest,

a termeszetben nyujtott szocialis ellatdsok koziil biztositja:

• az Szt. 55/A. § (1) bekezdes a) pontja alapjan adossagkezelesi tanacsadast, 
amelyet Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo- 
testuletenek az adossagkezelesi szolgaltatasrol szolo 31/2010. (VII.15.) 
bnkormanyzati rendelete szaMlyoz.

A gyermekek vedelmerol es a gyamiigyi igazgatasrol szolo 1997. evi XXXI. torvenyben 
(Gyvt.) foglalt gyermekjoleti alapellatasok koziil biztositja:

• Gyvt. 39. §-ban szabalyozott gyermekjoleti szolgaltatasokat,



• Gyvt. 40. §-ban szabalyozott gyermekjdleti kozpontra vonatkozo feladatokat,
• Gyvt. 50. §-ban szabalyozott gyermekek atmeneti otthonaban nyujtott ellatast.
• Az allamhaztartasrdl szolo 2011. evi CXCV. torveny es az allamhaztartas 

mukodesi rendjerol szolo 368/2011. (XII. 31.) Kormanyrendelet alapjan a 
Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsddek (szekhelye: 1083 Budapest, Szigetvari u. 1.) 
koltsegvetdsi szervek vonatkozasaban az iranyito szerv altal meghatarozott 
korben a penztigyi, gazdasagi feladatok eliatasa.

Az intezmeny tevekenyseget az alabbi jogszabalyok hatarozzak meg

• 2016/679 EU rendelet a termeszetes szemelyeknek es a szemelyes adatok 
kezelese tekinteteben tortend vedelmerol es az ilyen adatok szabad aramlasaroL 
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kfviil helyezeserol

Torvenyek;

• Magyarorszag Alaptorveny (2011. aprilis 25.)
• 1993. evi III. torveny a szocialis igazgatasrol es szocialis elUtasokrol
• 2007. evi LXXX. torveny a menedekjogrol
• 1997. evi XXXI. torveny a gyermekek vedelmdrol es a gyamugyi igazgatasrol
• 2011. evi CXCV. tdrveny az allamhaztartasrdl
• 2000. evi C. torveny a szamvitelrol
• 1992. evi XXXIII. torveny a kozalkalmazottak jogallasarol
• 2012. evi I. torveny a Munka Tdrvenykonyverdl
• 2011. evi CLXXXIX. tdrveny a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol
♦ 2011. evi CXC. tdrvdny a nemzeti koznevelesrol
• 1991. evi LXIV. tdrv^ny a Gyermek jogairol szolo. New Yorkban, 1989. 

november 20-an kelt egyezmeny kihirdeteserol
• 2007. evi CLII. torveny az egyes vagyonnyilatkozat-teteli kdtelezettsegekrol
• 2016. evi CL. torveny az altalanos kozigazgatasi rendtartasrol
• 1995. evi CXVII. torveny a szemelyi jovedelemadorol
• 2007. evi CXXVII. torveny az altalanos forgalmi adorol
• 2017. evi CL. torveny az adozas rendjerdl
• 2017. evi CLI. torveny az adoigazgatasi rendtartasrol
• 2017. evi CLIII. torveny az adohatosag altal foganatositando vegrehajtasi 

eljarasokrol
• 2011. evi CXII. torveny az informacids onrendelkezesi jogrol es az 

informacioszabadsagrol
Kormanyrendeletek;

• 29/1993. (11.17.) Kormanyrendelet a szemelyes gondoskodast nyujtb szocialis 
ellatasok terftesi dijarol

• 328/2011. (XII.29.) Kormanyrendelet a szemelyes gondoskodast nyiijtd 
gyermekjdleti alapellatasok es gyermekvedelmi szakellatasok terftesi dijiirdl es 
az igdnylestikhoz felhasznalhatd bizonyitekokrol
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• 149/1997. (IX.10.) Kormanyrendelet a gyamhatosagokrol, valamint a 
gyermekvedelmi es gyamiigyi eljarasrol

• 369/2013. (X.24.) Kormanyrendelet a szocialis gyermekjoleti es
gyermekvedelmi szolgaltatok intezmenyek es halozatok hatosagi 
nyilvantartasarol es ellendrzeserol

• 235/1997. (XII.17.) Kormanyrendelet a gyamhatosagok, a tertileti 
gyermekvedelmi szakszolgalatok, a gyermekjoleti szolgalatok es a szemelyes 
gondoskodcist nyujto szervek es szemelyek altal kezelt szemelyes adatokrol

• 257/2000. (XIL26.) Kormanyrendelet a kdzalkalmazottak jog^llasarol szolo 
1992. dvi XXXIII. torvenynek a szocialis, valamint a gyermekjoleti es 
gyermekvedelmi agazatban tbrtend vegrehajtasarol

• 368/2011. (XII. 31.) Kormanyrendelet az allamhaztartasrol szolo torveny 
vegrehajtasarol

• 370/2011.(XII.31.) Kormanyrendelet a koltsegvetesi szervek belso 
kontrollrendszererol es belso ellendrzeserol

• 415/2015. (XII.23.) Kormanyrendelet a szocialis, gyermekjoleti es 
gyermekvedelmi igenybevevoi nyilvantartasrdl es az orszagos jelentesi 
rendszerrdl

• 331/2006. (XII.23.) Kormanyrendelet a gyermekvedelmi es gyamiigyi feladat- 
es hataskorok ellatasarol, valamint a gyimhatosag szervezeterol es 
illetekessegerol

• 340/2007. (XII. 15.) Kormanyrendelet a szemelyes gondoskodas 
igenybevetelevel kapcsolatos eljarasokban kozremukddd szakertokre, szakertoi 
szervekre vonatkozo reszletes szabalyokrol

• 92/2008. (IV. 23.) Kormanyrendelet a fogyatekos szemelyek alapvizsgalatarol, 
a rehabilitacios alkalmassagi vizsgalatrol, tovabba a szocialis intezmenyekben 
elldtott szemelyek allapotanak feltilvizsgdlatarol

• 301/2007. (XI.9.) Kormanyrendelet a menedekjogrdl szolo 2007. evi LXXX. 
torveny vegrehajtasarol

Agazati rendeletek:

• 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet a szemelyes gondoskodast nyujtd szocialis 
intezmenyek szakmai feladatairol es mukbdesUk felteteleirol

• 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet a szemelyes gondoskodast nyujto szocialis 
ellatasok igenybevetelerdl

• 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a szemelyes gondoskodast nyujto gyermekjoleti, 
gyermekvedelmi intezmenyek, valamint szemelyek szakmai feladatairol es 
mukodesuk felteteleirol

• 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a szemelyes gondoskodast vegzo szemelyek 
adatainak mukodesi nyilvantartasarol

• 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a szemelyes gondoskodast vegzd szemelyek 
tovabbkepzeserol es a szocialis szakvizsgarol
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• 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozasi sztikseglet, valamint az 
egeszsegi allapoton alapulo szocialis raszorultsag vizsgalatanak es 
igazolasanak reszletes szabalyairol

Kiilso szakmai ajanlasok;

• Szocialis munkasok etikai kodexe
Helyi szabalyozasok;

• Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld- 
testuletenek a penzbeli es termeszetbeni, valamint a szemelyes gondoskodast 
nyujto szocialis es gyermekjdleti ellatasok helyi szabalyairol szolo 10/2015. 
(III.01.) onkormanyzati rendelete.

• Budapest Fovaros VIII. kerulet Onkormanyzat Kepviselo - testtiletenek 
104/2013.(111.20.) onkormanyzati dontese a LELEK-Program athelyezeserdl.

• Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvdrosi Onkormanyzat Kepviselo- 
testiiletenek a szemelyes gondoskodast nyujto ellatasok teritesi dijairol szolo 
56/2017. (XIL20.) onkormanyzati rendelete.
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A JSZSZGYK kapcsolatrendszere, tamogatoi
Szakmai kapcsolatok;

• Budapest Fovaros VIII. kerUlet Jozsefvarosi Onkormanyzat
• Budapest Fovaros Kormanyhivatala VHI. Keriileti Gyamhivatala
• Budapest Fovaros Kormanyhivatala VIII. Keriileti Munkaugyi Kirendeltsege
• Budapest Fdvaros Kormanyhivatala Nepegeszsegiigyi Szolgdlat
• Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
• Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegugyi Kozpont
• Klebersberg Intezmenyfenntarto Kozponp Budapest VIII. keriileti oktatasi 

Intezmenyek
• Napraforgo Egyesitett Ovoda
• Jozsefvarosi Egyesitett Bblcsddek
• Budapest Fovaros Kormanyhivatala Gyamiigyi 4s Igazsagtigyi Fdosztaly
• Budapest-Rendorfokapitanysag VIII. keriileti Rendorkapitanysag
• Teriileti Gyermekvedelmi Szakszolgalai
• Kesztyugyar Kozossegi Haz
• Magyar Elelmiszerbank Egyesulet
• BMSZKI
• Kisebbsegi Onkormanyzatok
• Eranus Alapitvany
• Magyar Maltai Szeretetszolgalat
• Magyar Reformatus Szeretetszolgalat
• Magyar Voroskereszt
• Udvhadsereg

Tamogatok;
• Bookline ( )bookline.hu
• Budapest Bike Maffia ( )www.bbm.hu
• Community Goodwill ( )www.cogoodwill.com
• Cvikker Optika ( )www.cvikkeroptika.hu
• dm Magyarorszag ( )www.dm.hu
• Fovarosi Nagycirkusz ( ) < : ? >www.fnc.hu
• Freshka DESIGN ( )www.freshkadesign.com
• ICO ( )www.ico.hu
• Rauf Cukr^szda ( )http://raufcafe.simplesite.com
• REGIO Jatekkereskedelmi Kft. ( )www.regiojatek.hu
• Turay Ida Szinhaz ( )www.turayidaszinhaz.hu
• Uj Start Alapitvany ( )www.ujstartalapitvany.hu
• Uj Szinhaz ( )www.ujszinhaz.hu
• UniCredit Bank ( )www.unicreditbank.hu

bookline.hu
http://www.bbm.hu
http://www.cogoodwill.com
http://www.cvikkeroptika.hu
http://www.dm.hu
http://www.fnc.hu
http://www.freshkadesign.com
http://www.ico.hu
http://raufcafe.simplesite.com
http://www.regiojatek.hu
http://www.turayidaszinhaz.hu
http://www.ujstartalapitvany.hu
http://www.ujszinhaz.hu
http://www.unicreditbank.hu


A JSZSZGYK szakmai egysegeinek tevekenysege

1. CsaUd- es Gyermekjoleti Szolgalat (JSZSZGYK-CsGySz)

A csaMd- es gyermekjoleti szolgalat feladatait a szocialis igazgatasrol es szocialis 
ellatasokrol szolo, tobbszor modositott 1993. evi III. torveny (tovabbiakban: Szt.) es a 
gyermekek vedelmerol es a gyamiigyi igazgatasrol szolo, tobbszorosen m6dositott 
1997. evi XXXI. torveny (tovabbiakban: Gyvt), valamint a fentiek vegrehajtasi 
rendelete a szemelyes gondoskodast nyujtd szocialis intezmenyek szakmai 
feladatairol es mukOdesuk felteteleirdl szolo, tobbszdr modosftott 1/2000. (1. 7.) 
SZCSM rendelet es a szemelyes gondoskodast nyujtd gyermekjoleti, gyermekvedelmi 
intezmenyek, valamint szemelyek szakmai feladatairol es mukodestik felteteleirdl 
szolo 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet hatdrozza meg.

Az Szt. 64. § (1) bekezdese alapjan a Szolgalat csaladsegitest vegez a szocialis vagy 
mentalhigienes problemak, illetve egyeb krfzishelyzet miatt segitsegre szoruld 
szemelyek, csaladok szamara az ilyen helyzethez vezetd okok megeldzese, a 
krfzishelyzet megszuntetese, valamint az eletvezetesi kepessdg megdrzese celjabbl. 
Tovabba a (2) bekezdes alapjan a csaladok segitese erdekeben veszelyeztetettseget es

krizishelyzetet eszlelo- es 
jelzorendszert mukodtet.
A Szolgalat feladata tovabba a 
Gyvt. 39. § es 40. § alapjan a 
gyermekek csaladban torteno 
nevelesenek elbsegitese, a 

veszelyeztetettseg 
megeldzese £s a kialakult 

veszelyeztetettseg 
megszuntetese, valamint a 
gyermekek csaladjabol 
torteno kiemelesenek a 
megeldzese. Ezen tulmenoen 
kezdemenyezi es eldsegiti a 

csaUdjdbdl prevencios cellal kiemelt gyermekek csaladjanak gondozasat.
2020. januar 01. napjatdl 2020. december 31. napjaig a szolgaltatast igenybevevok 
szama: 3527 fo, ennek csaladokra vetitett szama: 1631 fd.



Targyidoszakban a csalad-es gyermekjoleti 
szolgaltatast igenybe vevok ellatasi forma szerinti 

megoszlasa
4000 
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0 
Ellatott szemelyek szama: Ellatott csaladok szama:

s Egyuttmukodesi megallapodas alapj^n « Nem egyuttmukodesi megallapodas alapjan

2020. evben 55 csalad esete kerult at a Csalad- es Gyermekjoleti Kozpont Hatosagi 
Tevekenyseghez Kapcsolddo Feladatokat ellato szakmai egysegehez, tekintettel 
arra, hogy esetiikben valamilyen hatdsagi ddntes sziiletett.

A csalad- es gyermekjoleti szolgaltatast igenybe vevo csaladok 
szama problemak szerint « Eletviteli

» Csalad • kapcsolati konfliktus

8%
« Csaladon beluli bantalmazas

- Elhanyagolas

■ Ebbol (04-b6l): oktatasi, nevelesi 
elhanyagolas

» Ebbol (04-b6l): felnottekre vonatkozoan

. ■ Gyermekintezmenybe vald beilleszkedesi 
, nehezseg

■ Magatartaszavar, teljesitmenyzavar 

* Fogyatekossag

■ Lelki - mentalis, pszichiatriai betegseg 

■ Szenveddlybetegseg

* Egeszsegugyi problema, 
egeszsigkarosodas kbvetkezmenye

» Foglalkoztatassal kapcsolatos

i%J Li%
® Anyagi (megelhetesi, lakhatassal 

osszefuggo)

A JSZSZGYK Csalad- es Gyermekj61eti Szolgalat altal mukddtetett kozossegfejleszto, 
valamint egyeni es csoportos terapias programok, amelyek a csaladsegiteshez es 
gyermekjdleri szolgaltatashoz kotottek;

• Allaskereso Klub
• Palyaorientacios Klub
• Informatikai Klub



A csaUdokon beluli kapcsolaterdsitest szolgalo kozossegepito, csaladterapias, 
konfliktuskezeld mediacios programokhoz es szolgaltatasokhoz, valamint a nehez 
elethelyzetben eld csaladokat segfto szolgaltatasokhoz valo hozzajutas segitese
A JSzSzGyK Csalad-es Gyermekjoleti Szolgalat ugyfelei a szolgaltatasokat, a 
csaladsegftdkdn kereszttll tudjak igenybe venni.
2020. evben dsszesen 698 Szolgaltatasba Kozvetfto Lapot tovabbitottunk a 
Szolgaltatasok egyseg fele (Hatralekkezelesi szolgaltatas: 206, Intenzfv 
csaladmegtarto szolgaltatas: 2, Jogi tanacsadas: 100, Kapcsolattartasi iigyelet: 1, 
Mentalhigienes csoport szoigaltatasai: 57, Nepkonyhai szolgaltatas: 329)
A Nepkonyhai 350 adagszama 2020. december 01. napjatol - ideiglenesen 3 hdnapra 
- 400 adagra emelkedett. Az eddig is maximalis kihasznaltsag mellett mukodo 
szolgaltatas ezt a szdmot is kihasznalta, hisz a 2020. evben megjeleno vfrushelyzet sok 
kertileti csalad elszegenyedesehez vezetett.
Szolgalatunkhoz 2020.01.01.-2020.12.31. kozott 710 jelzes erkezett a jelzorendszer 
tagjaitol.

2020. evben erkezettjelzesek megoszlasa a jelzo intezmeny
szerint

SO-17 evesek ® Nagykoru (18 eves es idosebb) szemeiyek

Minden esetben Irasban erkezett jelzes. 696 esetben megfelelo volt a jelezes tartalma. 
14 esetben hianyoztak az ugyfel beazonositasahoz sztikseges pontos adatok, melyek 
levelben illetve telefonon pontositasra keriiltek a jelzest tevovel.
32 esetben erkezett Intezmenyiinkhoz tevesen jelzes. Hletekesseg hianyaban a jelzesek 
tovabbitasra keriiltek az adott Csalad-es Gyermekjoleti Szolgalat vagy Csalad-es 
Gyermekjoleti Kozpont reszere.
Targyevben 6 esetben keriilt sor esetkonferenciara. Az esetkonferenciara meghivott 
jelzdrendszeri tagok szinte minden esetben megjelentek, ha nem, tavolmaradasuk okat 
jeleztek a Szolgalat fele, illetve frasos tajekoztatasukat eljuttattak Intezmenyiinkhoz.
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Az esetkonferenciakon 4 esetben a gyermekek vedelembe vetelere tettek javaslatot a 
szakemberek, 2 esetben tovabbra is az alapellatas keretein belul torteno 
egyuttmtikodest tamogattak, egyeb specials szolgaltatas igenybevetelenek 
megajanlasaval (csaladterapia, mediacid, Intenziv CsaMdmegtarto Szolgaltatas, 
JSzSzGyK Gyermekek Atmeneti Otthona).

Lakhatasi problemik megoldasaban torteno kdzremdkodes
2018. januar 01. napjatol az Intezmeny Koszoru utcai telephelyen a JSZSZGYK-AG- 
Csaladok Atmeneti Otthona nyitotta meg kapuit. Targyevben 10 csaladot delegalt 
Szolg^latunk, igy 16 gyermek lakhatasa oldodott meg ideiglenesen. is.
2020. evben 2 £6 gyermek kertilt elhelyezesre a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es 
Gyermekjoleti Kozpont Gyermekek Atmeneti Otthonaban csaladsegitdi javaslatra.
Helyi Eselyegyenlosegi Program
A Helyi Eselyegyenlosegi Program Intezkedesi terveben a Csalad- 6s Gyermekjoleti 
Szolgalat az alabbi pontokban erintett:

1. Lakossag eletmindseg6nek figyelemmel kiserese, szukseglet alapu 
szolgaltatasok megszervezese.

2. Korai/egyeni fejlesztesi lehetdsdgek bovitese, intezmenyek es a csalad kozotti 
inf ormacidaramlas biztosftasa.

3. A csaladok nehez anyagi helyzete, a nem megfelelo csaladmodell dtadasa, a 
neveles, gondozas, torodes hianyabol adodo veszelyeztetettseg, elhanyagolas.

4. Mentorprogramok, kapcsolatfelvetel sztildkkel.
5. Foglalkoztatas bovitesi lehetbsegek felkutatasa.
6. Onkormanyzati segelyezesi rendszer ismertetese.

Hatralekkezelesi szolgaltatas
2020. januar 01-1612020. december 31-ig a hStraldkkezeldsi szolg&tatds igenybe vetele 
soran 1614 alkalommal fogadott klienseket a hatralekkezelesi iroda. Tartalmazza mind 
a hatralekkezelesbe kozvetitett uj es regi ugyfelek, mind a Csaladtamogatasi Irodarol 
(tovabbiakban: CSTI), es a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozponttol (tovabbiakban: JGK) 
kiildott Ugyfelek megjeleneset, felkereseset csaladlatogatas kereteben. A fentebb 
emlitett 1614-es halmozott adatot 568 Ugyfel kepezi.
Az eletkorrol 189 esetben nincsen adatunk, a 379 ismert eletkort tekintve annak 65%-a 
50 ev folotti szemely. Ugyfeleink 56%-ban nok, mig 43%-ban ferfiak, 7 esetben nem 
rendelkeziink adattal.
Intenziv Csaladmegtarto Szolgaltatas
2020. ev soran 13 eset kertilt jelzesre az ICsMSz feld, amelybdl 12 csaladdal, osszesen 
27 gyermekkel valosult meg kozos munka. A kolleg^k szdmos alkalommal vettek reszt 
online- esetmegbeszelo konferencian, szakmakozi megbeszeleseken, jelzdrendszeri 
tanacskozason, vedelembe-veteli targyalason, kisertek kliensiiket ugyintezesre 
kulonbozo szolgaltatokhoz, orvoshoz, korhazba.

2. Csalad- es Gyermekjoleti Kozpont (JSZSZGYK-CsGyK)
A gyermekek vedelmerol es a gyamtigyi igazgatasrol szdlo 1997. evi XXXI. torveny 
(tovabbiakban: Gyvt) 6. §-a ertelmeben a gyermeknek joga van a testi, ertelmi, erzelmi 
es erkolcsi fejlodeset, egeszseges felnevelkedeset es joletet biztosito sajat csaiadi 
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kornyezeteben torteno nevelkeddshez, illetve ahhoz, bogy segitseget kapjon a sajat 
csaladjaban torteno nevelkedesehez, szemelyisdgdnek kibontakoztatasahoz, a 
fejlodeset veszelyeztetd helyzet elharitasahoz, a tarsadalomba vald beilleszkedesehez, 
valamint onallo eletvitelenek megteremtesehez.
Ennek es a gyermekvedelem szakmai szempontjainak figyelembe vetelevel Szakmai 
Egysegtink biztositja a Jozsefvarosban eletvitelszeruen elo, gyermekvedelmi 
gondoskodas keretebe tartozo hatosagi intezkedessel erintett gyermekek es csaladjaik 
ellatasat, gondozasat a Gyvt, a szocialis igazgatasrol es szocialis ellatasokrol szolo 
1993. evi III. torveny (Szt), a szemdlyes gondoskodast nyujto gyermekjoleti, 
gyermekvedelmi intezmenyek, valamint szemdlyek szakmai feladatairol es mukodesi 
felteteleirol szolo 15/1998. (IV.30.) NM rendelet (NM rendelet), a gyamhatdsdgok, a 
teruleti gyermekvedelmi szakszolgalatok, a gyermekjoleti szolgalatok es a szemelyes 
gondoskodast nyujtd szervek es szemelyek altal kezelt szemelyes adatokrol szdlo 
235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet, a szemelyes gondoskodast nyujto szocialis 
intezmenyek szakmai feladatirdl es mtikodesuk felteteleikrol szolo 1/2000. (1.7.) 
SzCsM rendelet eloirasainak, valamint a szakmai szabalyzdk figyelembe vetelevel.

A Gyvt 40/A. § (2) bekezdese ertelmeben a csalad- es gyermekjoleti kozpont a 
gyermekjoleti szolgalatnak az e torveny 39. §, a 40. § (2) bekezdese es az Szt. 64. § (4) 
bekezdese szerinti altalanos szolgaltatasi feladatain tul a gyermekvedelmi 
gondoskodas keretebe tartozo hatosagi intezkeddsekhez kapcsolodo, a gyermekek 
vedelmere iranyulo tevdkenyseget lat el.
Kiskoru veszelyeztetettsdgenek megelozese vagy annak kialakulasa eseten 
munkatarsaink a szocialis segftomunka soran elsodlegesen ugynevezett alapellatas 
keretei kozott teszik meg a sztikseges lepeseket a megsztintetes erdekeben.
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A veszelyeztetett kiskoruak a veszelyeztetettseg fo oka szerint

■ Neveiesi

® Eletviteli

HCsaladi konfliktus

» Szuld(k) betegsege

S Fizikai, lelki, szexualis b^ntalmazas

■ Fizikai, lelki elhanyagolas

IB Egyeb szemelyek, rokonok altali veszelyeztetes

»Iskolai kirekesztes, eroszak

Kortars csoport negativ hatasa

Elegtelen lakaskorulmenyek

■ Kilakoltatas veszelye

BGyermekintezmenybe valo beilleszkedesi nehdzseg

s DrogfogyaszUs

.Csavargas

jaTankotelezettseg eimulasztasa

Fogyatekossag

a Magatartis- vagy tanulasi zavar

A 2020 evben 503 veszelyeztetett kiskoru volt nyilvantartva.
Alapellatas kereteben 141 gyermeket (84 csalad) segitettimk. Fontos megjegyezni, 
hogy Szakmai Egysegunk csak azon gyermekek eseteben vegez alapellatas! 
tevekenyseget, ahol hatosagi intezkedessel erintett gyermek is el a csaladban. 
Vedelembe vetel kereteben 217 gyermeket (155 csalad) gondoztunk.
89 olyan nevelesbe vett gyermek csaladja el eletvitelszeruen a VIH. keriiletben, akikkel 
aktiv szocialis segito munkat tudunk v^gezni.
Utogondozottkent 3 gvermek, ideiglenes hatallyal elhelyezettkent 22 gyermek (9 
csalad) van nyilvantartva.
Csaladbafogadas kereteben 78 gyermek es csaladja szamara nyujtottunk segitseget.

Targyiddszakban legmagasabb szamban vedelembe vetelre tettunk javaslatot (80), 
mely nem foglalja magaban a mar elrendelt vedelembe vetelek feliilvizsgalatakor tett 
javaslatainkat, egy esetben a vedelembe veteli javaslatot a Gyamhatosag elutasitotta. 
A Csalad- es Gyermekjoleti Szolgalattol hatosagi intezkedes kezdemenyezese okan 55 
eset keriilt at a Kozpontba, melynek oka egyreszt az 50 6ra feletti igazolatlan 



hianyzasok, masreszt a csaladsegitb es a gyermekkel kapcsoiatban 3116 szakemberek 
javaslat3ra az alapellatas kereteben a problemak nem szuntethetdk meg. Csaladba

fogad3st 17 esetben 
javasoltunk, illetve
tamogattunk, mindegyik
esetben a Gyamhivatal 
elfogadta a Kbzpont
javaslatat. Az elmult
evekben megfigyelhetb, 
hogy a csaladba fogadasok 
szama hasonlo eredmenyt 
mutat, a legtobb esetben 
nagyszulok, vagy egyeb 
kbzeli hozzatartozok 
v311aljak a gyermekek 
gondozasat, neveleset. A 

legtobb esetben ezek a csaladok igenylik az alapellatasban tbrtend szocialis segito 
tevekenyseget, mely a legtobb esetben tajekoztatas nyujtast, kiilonbozo 
szolgaltatasokba valo kbzvetitest (hatralekkezeles, mental, jogi tan3csadas), valamint 
adomAnyokhoz valo hozzajuttatast jelent.
A 2020. evben 38 esetben voltunk elso vedelembe veteli, 40 esetben pedig 
felulvizsgalati t3rgyal3son, a 2019. evi szamadatokhoz k6pest jelentds csokkenes oka, 
hogy vfrusveszelyre valo hivatkoz3ssal, elsdsorban a tavaszi idbszakban a t3rgyalasok 
nem keriiltek megtartasra.

Prevencios szabadidos programok szervezese
A JSzSzGyK-CsGyK-SzoIgaltatasok szakmai egyseg altal szervezett szabadidos 
programokban esetmenedzsereink deleg31jak iigyfeleiket, tobb esetben a programok 
lebonyolitasaban is reszt vallalnak.
Szabadidos programok reszletes bemutatasa a Specialis Szolgaltatasok resznel 
talalhatd.

Eszlelo- es jelzdrendszer
A veszelyeztetettseg megelozese erdekeben Szakmai Egysegunk egytittmukodik mas 
szemelyekkel, intezmenyekkel, kezdemenyezi es osszehangolja a szervezetek, 
szemelyek reszvetelet a jelzorendszerben.
A 2020. marcius 11. napjan kihirdetett veszelyhelyzet jelentbsen atrajzolta a 
jelzdrendszer tavalyi evi mtikodeset. A jelzesek szama jelentbsen lecsbkkent, a 2019 
evben erkezett 474 jelzessel ellentetben 2020 evben 350 jelzes erkezett a Kbzpont 
reszere. A legnagyobb csokkenes a kbznevelesi intezmenyek vonatkozasaban tbrtent, 
melynek egyik oka a tavaszi iddszakban elrendelt online oktatas (altalanos es 
kbzepiskolai szinten egyarant), valamint az ovodak bezarasa. Az egeszsegiigyi 
szolgaltatdk vonatkozasaban nagyjabol hasonlo szamu jelzes erkezett az eldzb evhez 
viszonyitva, a veddnbk tekinteteben emelkedes tapasztalhato, a haziorvosok a 2020 
evben sem kiildtek jelzest. A renddrseg eseteben szinten hasonlo szamadat jelenik meg 
a 2019 evhez viszonyitva.
2020 evben feltetelezhetd, hogy a gyermekvedelmi problemak egy resze lathatatlan 
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maradt, nem keriilt a gyermekjol£ti szolgaltatas IMokorebe, mely egyertelmuen vonta 
magaval a Szolgalat es Kozpont munkajaban torteno valtozasokat, mely egyreszt a 
veszelyeztetett gyermekek szamaban, a kUlonbdzo szolgaltatasok igenybevetelenek 
csokkeneseben is megmutatkozik.

2020, evben a jelzorendszeri tagoktol erkezett 
jelzesek

A 2016. januar 1-jen hatalyba lepett jogszabalyi valtoz&s szamos uj elemet vezetett be 
A 2016. januar 1-jen hatalyba lepett jogszabalyi valtozas szamos uj elemet vezetett be 
a hatekonyabb jelzorendszeri munka erdekeben. Az uj szabalyozas egyertelmuve 
teszi, hogy a jelzorendszer egyetemes, amely kiterjed mind a gyermekekre, mind 
pedig a felnottekre.
Oj elem a minden ev marcius 31-ig elokeszitendo jelzdrendszeri intezkedesi terv, 
amely folyamatszabalyozott keretbe foglalja az eszlelo- es jelzorendszer fejleszteset.
Az eves jelzorendszeri szakmai tanacskozasra 2020. februar 18. napjan a H13 Diak- es 
Vallalkozasfejlesztesi Kozpontban keriilt sor, megkbzelitoleg 100 f6 jelenletevel.

Szocialis diagnozis
2018. januar 01. napjatol hatalyos szocialis torveny ertelmeben csalad- es gyermekjoleti 
kozpont a csalad szocialis helyzetenek atfogo vizsg&lata alapjan elkesziti az igenybe 
venni javasolt szocialis szolgdltatasokat meghatdrozo szocialis diagnozist.
A szocialis diagnozis felv^telet segitb a Szocialis 6s Gyermekvedelmi Fdigazgatosag 
altal tartott kepzesen Intezmenyunk Csalad- es Gyermekjoleti Kozpont - Hatosagi 
tevekenyseghez kacsolodd feladatok szakmai egysegenek vezetdje vett reszt.
Az intezmeny kliensei a tavalyi evben csek61y mertekben vettek igenybe a szocialis 
diagnozis altal nyujtott szuksegletalapu „felmerest". 6 alkalommal tortent 
nyilatkozattetel, melybol tenylegesen 5 alkalommal kesziilt el a diagnozis. Egy 
alkalommal az „igenyl6" a Kozpont kapcsolatfelvetele soran visszalepett, nem kfvant 
vele elni.
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3. A JSZSZGYK Szakmai egysegek szolgaltatasai

A JSZSZGYK Csalad- es Gyermekjdleti Kdzpont Szolgaltatasok szakmai egysege 2016. 
januar 1. napjatdl latja el feladatait. A szakmai egyseg celja, az Intezmeny szakmai 
egysegeinek feladataik eredmenyesebb ellatasanak segftese, az egyenek, gyermekek, 
csaUdok, kdzossegek eletminosegenek javitasa, vaiamint a szocialis raszorultsag 
enyhitese. Keriiletiinkben a kotelezden ellatando feladatok elvegzesen tul szamos 
olyan, keriilet specifikus tevekenyseget is vegeznek a munkatarsak, melyek 
hatekonyabb segitsegnyujtasi format, formakat kepviselnek. 2021. folyaman az un. 
Szolgaltatasok egyseg szakmai feladatait a feladatoknak megfelelo szakmai egyseghez 
rendeltuk. Ennek oka, hogy a hatekonyabb mdkodes, a kozvetlen feladatellatas 
erdekeben ezeket a szolgaltat^sokat kdzelebb vissziik ahhoz az egyseghez, amely akar 
jogszabalyi, akar szakmai szempontbdl a legkozelebb 311 hozza. Ezzel csokkentjuk a 
szolgaltatasok atlathatatlansagat, az tigyfelek reszere az un. kliensutak rovidebbek 
lesznek. A szolgaltatasok kozott felelhetoek a kotelezden ellatando szolgaltatasok, s az 
onkent vallaltak is. A kovetkezo felsorolasban jelezem a meglevo szolgaltatasok mely 
szakmai egyseghez lettek rendelve.

Ennek alapjan a szakmai egyseghez az altibbi kotelezoen ellatando:
Specialis szolg31tat3sok (Gyvt. 40/A §)

• Utcai 3s lakotelepi szocialis munka - Csalad- es Gyermekjdeti Kozpont
• Kapcsolattartasi ugyelet, ennek kereteben kozvetitoi eljaras - Csalad- es 

Gyermekjdeti Kdzpont
• Korhazi szocialis munka biztositasa eljaras - Csalad- es Gyermekjdeti 

Kdzpont
• Gyermekvedelmi jelzdrendszeri keszenleti szolgalat eljaras - Csalad- es 

Gyermekjdeti Kdzpont
• Jogi tajekoztatasnyujtas eljaras - Csalad- es Gyermekjdeti Kozpont
• Csaladkonzultacio, csaMdterapia, csaladi ddnteshozo konferencia eljaras - 

Csalad- es Gyermekjdeti Kdzpont
• Iskolai-ovodai szocialis segito tevekenyseg eljaras - Csalad- es Gyermekjdeti 

Kdzpont
• Mentalhigienes szolgaltatasok (Gyvt. 40/A §, Szt. 64. § (4) c), d)) eljaras - 

Csalad- es Gyermekjdeti Kdzpont
• Mediacio (Szt. 64. § (4) c)) eljaras - Csalad- es Gyermekjdeti Kdzpont
• Nepkonyha (Szt. 62. § (1)) - Csalad- es Gyermekjdeti Szolgalat

Onkent vallalt feladatok:
• Hatralekkezelesi szolgaltatas eljaras - Csalad- es Gyermekjdeti Szolgalat
• Intenzlv csaladmegtarto szolgaltatas - Csalad- es Gyermekjdeti Szolgalat
• Ccsaladfejlesztesi szolgaltatas es lakossagi tajekoztatas, adomanykdzvetito 

szolgaltatas - Csalad- es Gyermekjdeti Szolgalat, Kdzpont, LELEK-Pont
• Koz(dssegi)hely es Mosoda - Gazdasagi Szervezet
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• FiDo Ifjusagi Kozpont eljaras - Csalad- es Gyermekjoeti Kdzpont
• egyeb szolgaltatasok, gy6gytorna, gybgymasszazs, szemelyszallitas) - 

Minden szakmai egyseg
• rendorsegi kapcsolattartas - Csalad-es Gyermekjoeti Szolgalat

Specialis szolgaltatasok
Utcai szocialis munka

Az utcai szocialis munka feladat ellatasat a Kbz(dssegi)hely es Mosoda szocialis 
munk^s / szakmai koordinatora Utta el 2020 szeptembereig, ezt kovetoen a 
feladatot a FiDo Ifjusagi Kozpont munkatarsai vettek at.
Az utcai szocialis munkas feladata, a programok megtervezese, elokeszitese es 
megvalositasa mellett az interaktiv kapcsolat fenntartasa a csaladgondozd / 
esetmenedzser munkatarsakkal, valamint a programon resztvevo gyermekek 
sztileivel.

Kapcsolattartasi iigyelet, ennek kereteben kbzvetitdi eljaras (Csalad- es 
Gyermekjoleti Kozpont)

A kapcsolattartasi iigyelet biztosftja:
- a gyermek es a kapcsolattartasra jogosult sztilo vagy mas kapcsolattartasra 
jogosult szemely szam^ra a talalkozasra, egyiittletre alkalmas semleges 
helyszint,
- a felugyelt kapcsolattartasi elrendelo szervvel tortent elozetes egyeztetest 
kovetoen a feltigyeletet ellato szakembert,
- az erintettek keresere, valamint a gyamhivatal kezdemenyezesere 
gyermekvedelmi kozvetitoi eljarast (mediacio), melynek celja a felek kozotti 
konfliktusok feloldasanak segitese, kOzdttUk megallapodas Mtrehoz^sa, es 
annak mindket fel reszerol tortend betartasa.

A kapcsolattartasi iigyelet, mint gyermekjoleti alapellatds igenybevetele 
tdrtenhet a gyermeket gondozo szuld es a kapcsolattartasra jogosult szemely 
kdzos kerelme, gyamhivatali vagy blrosagi dbntes alapjan. A kapcsolattartasi 
ugyelet/kapcsolatugyeleti munka folyamata soran a szuldk behfvasat 
kovetoen a mediacio eszkozeinek felhasznalasaval tortenik meg az els6 
beszelgetes a szulokkel, majd a keret-megallapodas megkbtese. Ezt kovetoen 
keriil sor a mediacios targyaUsra es a kapcsolattartas jovobeni szabalyait 
tartalmazo megallapodas megkotesere. Amennyiben a felek nem fogadjak el 
az intezmenyi felteteleket (keret-megallapodas, hazirend), ugy a 
kapcsolattartas intezmenyi keretek kozbtt nem biztosfthatd.

Korhazi szocialis munka (Csalad- es Gyermekjoleti Kozpont)
2020. januar 1-tol 2020. december 31-ig terjedd idoszakban 47 alkalommal 
erkezett korhazi megkereses, melybol 21 db levelben, 25 db e-mailen, 1 pedig 
telefonon keresztiil tortent.
A jelzesben szereplo ugyfelek koziil 18 esetben mar korabban is kapcsolatban 
allt a JSZSZGYK az erintett szemellyel, 29 esetben regisztraltunk uj csaladot a 
korhazi jelzes alapjan.
A Csalad-es Gyermekjoleti Szolgalat 28 db, a Csalad-es Gyermekjoleti Kozpont
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16 db jelzesben volt erintett, 2 jelzesnel nem intdzmenyiink volt az illetekes a 
jelzett problema megoldasdban.

Gyermekvedelmi jelzdrendszeri keszenleti szolgalat (Csalad- es Gyermekjoleti 
Kozpont)

A 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 7/D §-ban foglaltaknak megfelelden -2011. 
julius 01-tbl megindult a telefonos keszenleti szolgalat, mely a 06-30-493-1925- 
ds telefonszdmon varja a Csalad- es Gyermekjoleti Kozpont illetve a Csalad- es 
Gyermekjoleti Szolgalat nyitvatartasi idejen tail iddszakban bajba jutott kertileti 
lakosok hivasat.
A 2019. evben a keszenleti szolgalt telefonszamara -annak ugyeleti idejeben- 
bsszesen 9 db olyan hivas keriilt rbgzitesre az erre szolgalo naploba, melyek 
eseteben tudtunk erdemi segitseget, vagy konkret informaciokat nyujtani a 
benniinket hfvo iigyfeleknek.

Jogi tajekoztatasnyujtas (Csalad- es Gyermekjoleti Kozpont)
A 2020. evben 127 fd vette igenybe a szolgaltatast 188 alkalommal. A JSZSZGYK 
- CsGySz altal delegalt Ugyfelek szama 83 fd, akik 119 alkalommal vettek 
igenybe a szolgaltatast.
A JSZSZGYK - CsGyK altal delegalt Ugyfelek szama 44 fd, akik 69 alkalommal 
vettek igenybe a szolgaltatast.
Az ugyfelek altal hozott problema tipusok az alabbiak voltak: valasi iratanyag 
elkeszitese, kilakoltatassal, vegrehajtassal kapcsolatos kerdesek, tartozasokkal 
kapcsolatos tigyintezes, gyermekelhelyezdssel kapcsolatos tajekoztatas.

Csaladkonzultacio, csaladterapia, csaladi donteshozo konferencia (Csalad- es 
Gyermekjoleti Kozpont)

A feladatot a Mentalhigienes csoport munkatarsa Utta el.
2019. 01.01-2019.12.31 iddszakban bsszesen 25 fonek (17 csalad) 63 alkalommal 
nyujtottak ezt a szolgaltatast.
Altalaban a kovetkezo esetekben fordultak parok vagy csaladok segitsegert: 
kommunikacids problemak, v&las megeldzese, parkapcsolati vagy csaladi 
konfliktusok, mozaikcsaladok jellegzetessegeibol fakado nehezsegek, 
gyermeknevelesi nehezsegek, kamaszkori valtozasok kezelese a csaladon belul, 
lelki felkesziiles a gyermekvallalasra, ismetlbdd parkapcsolati "jatszmak", 
csaladi vagy parkapcsolati krizisek feldolgozasa, eltero ambiciok es jdvokep a 
par tagjainal

Iskolai-ovodai szocialis segito tevekenyseg (Csalad- es Gyermekjoleti Kdzpont)
A Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont onkent vallalt 
feladatkent 2016 szeptemberetol mar elinditotta az iskolai szocialis munkat, 
akkor meg ket teljes allasu kollega vegezte munkajat a keriilet 15 ovodajaban es 
7 altalanos iskolajaban.
Ezt kovetben 2018. szeptember elsejetol pedig az dvodai es iskolai szocialis 
segito tevekenyseg kbtelezd feladatM valt a Gyvt. 40/A. § (2) ag) pontjanak 
ertelmeben.
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Az dvodai es iskolai szocidlis segito tevdkenyseg elsddleges celja, a gyermek 
veszeiyeztetettsegenek megeldzdse, ennek megfelelden tamogatast nyujt a 
koznevelesi intezmenybe pro gyermekeknek, csaladjuknak, az intezmeny 
pedagogusainak.
Az elsddleges prevencid megerositesevel az iskolas gyermekek es fiatalok 
(koztuk a szocialisan hatranyos helyzetuek) szocialis joletenek, 
eletminosegenek javitasara torekszik.
A 2018. szeptember elsejetol kotelezove valt feladatellatas tekinteteben a 
szemelyes gondoskodast nyujto gyermekjoleti, gyermekvedelmi intezmenyek, 
valamint szemelyes szakmai feladatairol es mdkddesuk felteteleirdl szolo 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapjdn 1000 fo koznevelesi intezmenyben 
nyilvantartott gyermekre vetitve 1 fo dvodai es iskolai szocialis segitd 
alkalmazasa szukseges.
A keriiletben az Emberi Erdforrasok Szocialis es Gyermekjoleti Szolgaltatasok 
Fdosztalya altal megkiildbtt adatok alapjan a 2017-es evben 11.055 fo gyermek 
jart VIII. keruleti koznevelesi intezmenybe. Ezen adatok sziiksegesse tettek 
tovabbi kollegak felvetelet, ami tovabbra is folyamatban van. Jelenleg ot kollega 
teljes allasban, egy kollega pedig heti 30 oraban dolgozik a munkacsoportban. 
Ennek megfelelden a 2020/202Pas tanevben az kollegak kozott uj beosztas 
kialakitasara kerult sor, igy bovult azon koznevelesi intezmenyek sora, 
amelyben az dvodai es iskolai szocialis segito tevdkenyseg szemelyesen van 
jelen, mfg a tobbi, fennmarado intezmenyekben a korabbi evekhez hasonloan, 
ugyeleti iddben, eldzetes telefonos egyeztetds alapjan latjak el munkajukat a 
szocialis segitdk.2019 szeptembereben az iskolai es ovodai szocialis segitok 
egysege csoportta alakult egy7 kinevezett csoportvezetdvel.
A 2020-as evre vonatkozo terveket es mindennapokat a COVID-19-vilagjarvany 
jelentosen erintette, igy termeszetesen igaz ez az ovodai es iskolai szocialis 
segito munkacsoportjdra vonatkoztatva is.
A 2020. marcius 16-a tol ervenybe lepd iskolai digitalis munkarendre vald dtteres 
uj leladatok megjeleneset kivanta a munkacsoportt61, igy ezen idoszak alatt ujra 
kellett gondolniuk a tevekenyseguket. Ennek megfelelden segitettek a 
koznevelesi intezmenyeknek felmerni azon tanulokat, akik nem rendelkeztek 
megfelelo eszkbzzel az online oktatasba vald bekapcsolodashoz, es mindent 
megtettek annak erdekeben, hogy az ilyen jellegu problemakat orvosolni 
tudjak.
A digitalis oktatasbol kimaradd, kieso tanuldk felkereseseben es segitseget 
nyiijtottak abban, ezek a diakok be tudjanak kapcsolodni az online tanulasba. 
A technikai elakadasokkal kuzdo gyermekeknek rendszeresen segitettek 
eligazodni az online vilagban, segitseget adtak a hazi feladatok elereseben es 
bekuldeseben is.

Mentalhigienes szolgaltatasok (Csalad- es Gyermekjoleti Kozpont)
Az intezmeny az ellatottjai szdmara a problemamegoldasukat, gondozasukat, 
ellatasukat elosegitendd mentalhigienes, pszichologiai es fejleszto-, 
gyogypedagogiai szolgaltatasokat nyujt. Elsd alkalommal az esetfelelos altal, 
telefonon/irasban (szolgaltatdsba kbzvetito lap segitsegevel) elore egyeztetett 
idopontban keresheti fel az igenybevevo a JSzSzGyK - CsGyK szakmai egyseg 
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pszichologusait, fejlesztd-, gyogypedaghgusat, valamint szocialis, 
mentalhigienes munkatarsat.

A szocialis, mentalhigienes munkatars az alapfeladatai mellett az JSzSzGyK 
idoskoruak klubjai, a szenveddlybeteg klub, az drtelmi fogyatekosok nappali 
ellatasa es az iddsek atmeneti otthona, a hazi segitsegnyujtas es a LELEK 
program ellatottjainak nyujt tamaszt szukseg eseten.

A fejleszto- gyogypedagogus a gyermekjdleti szolgaltatas kereteben segftd, 
tanacsado tevekenyseget vegez sziilok reszere, valamint a gyermekek szamara 
fejleszto foglalkozasokat biztosft.

A JSzSzGyK tigyfelei reszere biztositott csalad- es parterapia szolgaltatast az 
azon resztvevo szemelyek szamara, kapcsolataik rendezese erdekeben a 
munkacsoport pszichologusa 6s mentalhigienes munkatarsa, valamint 
Onkentes pszichologusok, pedagogus nyujtja.

A munkacsoport a 2020.01.01-2020.12.31 idoszakban osszesen 108 fonek 
nyujtott segitseget 462 alkalommal..

Pszicholdgiai tanacsadds (Csalad- es Gyermekjdleti Kozpont)
A 2020-as evben jelentosen megvaltozott a pszicholdgusok feladatellatasa a 
koronavirus-jarvdny kovetkezteben. 2020 marciusatol a kialakult helyzet miatt 
a szemelyes talalkozasokat a krfzisben levo ugyfelekkel valdsitottuk meg, ezzel 
minimalizalva a lehetseges megbetegedeseket, tovabba a pszichologus kollegak 
telefonon keresztiil is segitd beszelgetesekkel tamogattak az tigyfeleket ebben a 
megterhelo idoszakban.
Ket fo latja el a pszichologus! feladatokat. Az egyik pszichologus munkatars 
heti 40 oraban latja el feladatait, az alabbiak szerint: heti 30 oraban tdrtenik 
kliensmunka (10 oraban a JSzSzGyK Gyermekek Atmeneti Otthonaban, a 
fennmarado 20 oraban az intezmeny munkatarsai altal delegalt tigyfeleket 
segiti), mig a fennmarado 10 ora az adminisztracids feladatok ellatasara szolgal. 
A masik pszichologus munkatars heti 40 oraban latja el feladatat, heti 30 oraban 
tdrtenik kliensmunka (15 oraban a JSzSzGyK Csaladok Atmeneti Otthonaban, 
a fennmarado 15 oraban az intezmeny munkatarsai altal delegalt tigyfeleket 
segiti), mig ti fennmarado 10 ora az adminisztracids feladatok ellatasara szolgal.

Fejlesztopedagogiai tanacsadas (Csalad- es Gyermekjdleti Kozpont)
A 2020. evben a fejlesztd-, gydgypedagogus munkatars Osszesen 24 fovel 
foglalkozott es osszesen 113 alkalommal jelentek meg nala tigyfelek tanacsadas, 
segitd beszelgetes kapcsan a Csalad - es Gyermekjdleti Szolgalat, valamint a 
Csalad - es Gyermekjoleti Kozpont altal delegalt tigyfelek. A Gyermekek 
Atmeneti OtthonAban ellatott ugyfelszam, a Gyermekek Atmeneti Otthona 
beszamolojaban talalhato. Feladatai koze tartozott az egyeni fejlesztesi terv 
elkeszitese, a mdr meglevd fejlesztdsi tervek kovetese, ovoda- iskolavalasztasi 
kerdesekben tbrteno tanacsadas, reszkepessegek fejlesztese, tantargyi 
megsegites es a korrepetalas is.
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Mentalhigienes tanacsadas (Csalad- es Gyermekjdleti Kozpont)
A mentalhigienes munkatars 2016. januar 1. napjatol az idosek nappali 
ellatasaban vegzett tevekenysegdt heti 30 oraban latta el, majd 2016. februar 8. 
napjatdl az Iddskoruak Atmeneti Otthonciban is foglalkozott az ellatottakkal 
heti 15 oraban. 2018. oktdber 8. naptol pedig, heti 40 oraban latja el feladatat, 
kiegeszitve a LELEK programmal.

Az Idoskoruak Atmeneti Otthonaban hetente ket napot tolt a szocialis, 
mentalhigienes munkatars..

Mediacio (Csalad- es Gyermekjdleti Kozpont)
A kozvetites olyan sajatos permegelozo, konfliktuskezelo, vitarendezd eljaras, 
amelynek celja a vitaban drdekelt felek kolcsonds megegyezese alapjan a 
vitaban nem erintett, harmadik szemely (a kozvetito) bevonasa mellett, a felek 
kozotti vita rendezdsenek megoldasat tartalmazo irdsbeli megallapodas 
letrehozasa. A kozvetito feladata, hogy a khzvetites soran partatlanul, 
lelkiismeretesen, iegjobb tud4sa szerint kOzremukodjon a felek kozotti vitat 
lezaro megallapodas letrehozasaban.
A mediacio optimalis, mindenki szamara megfeleld megoldast kfnal. A 
hatekonyabb hosszu tavu hatasa miatt inkcibb preferalt, mint a birdsagi eljaras.

Az intezmeny a 2020 evben kiilsos Szolgaltato bevonasaval biztositotta, 
melyet a Csalad- es Gyermekjoleti Szolgalat reszerol egy gondozott csalad 
vette igenybe.

Nepkonyha (Csalad- es Gyermekjoleti Szolgalat)
A szocialis etkeztetest Nepkonyha formajaban nyujto szolgaltatas. Azoknak a 
szocialisan raszoruitaknak gondoskodik legalabb napi egyszeri meleg 
etkezteteserol, akik azt dnmaguk, illetve eltartottjuk reszere nem kepesek 
biztositani koruk, egeszsegi allapotuk, szenvedelybetegsegtik, illetve 
fogyatekossaguk, pszichiatriai betegseguk miatt. Az ellatas teritdsmentes.

2020. januar elsejetdl a napi kiadhato adagszdm az onkormanyzat helyi 
rendelete alapjan 350 adag. A JSZSZGYK - CsGySz napi 300 adag etel 
kiadasaban, mig a JSZSZGYK - CsGyK napi 50 adag etel kiadasaban nyujtott 
segitseget oly modon, hogy az Ugyfelekkel szerzodest kdtottek az adott 
idoszakra a nepkonyhai etkeztetes igenybevetelere.

Hatralekkezelesi szolgaltatas (Csalad- es Gyermekjdleti Szolgalat)
2020. januar 01-tol 2020. december 31-ig a szolgaltatas igenybe vetele soran 1614 
alkalommal fogadott klienseket a hatralekkezelesi iroda. Tartalmazza mind a 
Mtralekkezeldsbe kozvetitett uj es regi ugyfelek, mind a Csaladtamogatasi 
Irodarol (tovabbiakban: CSTI), es a Jozsefv^rosi Gazdalkodasi Kdzponttdl 
(tovabbiakban: JGK) kiildott ugyfelek megjeleneset, felkereseset csaladlatogatas 
kereteben. A fentebb emlitett 1614-es halmozott adatot 568 ugyfel kepezi.
Az eletkorrol 189 esetben nincsen adatunk, a 379 ismert eletkort tekintve annak
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65%-a 50 ev fdlotti szemely. Ugyfeleink 56%-ban nok, mig 43%-ban ferfiak, 7 
esetben nem rendelkezunk adattal.

Az ev soran 535 uj esetet regisztraltunk, ebbol a CSTI jelzese alapjan ujkent 
felvett iigyfelek szama 270 fo, mig a JGK jelzesei alapjan 69 fd, dsszesen 339 
jelzes eseteben kellett elj^rnunk. A regisztralt uj esetekbdl a Szolgalat kozvetitett 
193 iigyfelet, melybdl 7 nem jelent meg az else interjun, Kozpontbol 11 iigyfelet 
kozvetitettek, melybdl 2 esetben nem tdrtent meg a szemelyes megjelenes. A 
meg nem jelent uj iigyfelek altalaban tovabbi ujabb idopontot kernek az 
esetmenedzsertdl, csaladsegitdtol. Talalkoztunk olyan esettel, bogy az ugyfel a 
harmadik elsd interjtis idopontjAn jelent meg a hdtralekkezelesi tanacsadason.

A folyamatban levo nyitott ugyfeleink szama tanacsadonkent atlagosan 
dfjhatralek kezelesben 95-105, mig Lakossagi tajekoztatas eseteben 60-65 fd. Az 
dsszesen 155-170 aktiv uggyel kapcsolatban erdeklodhetnek szemelyesen, 
telefonon, e-mailben az iigyfelek, vezetdink, csaladsegitdk/esetmenedzserek, 
CSTI, JGK, Halozat Alapitvany, kozos kepviselo, stb. A folyamatos lezarasok 
mellett erjiik el ezeket az esetszamokat.

Intenziv Csaladmegtarto Szolgaltatas (Csalad- es Gyermekjoleti Szolgalat)
2020. ev soran 13 eset kerUlt jelzesre az ICsMSz fele, amelybol 12 csaladdal, 
dsszesen 27 gyermekkel valdsult meg kozos munka. A kollegak szamos 
alkalommal vettek reszt online- esetmegbeszelo konferencian, szakmakozi 
megbeszeleseken, jelzorendszeri tanacskozason, vedelembe-veteli targyalason, 
kisertek klienstiket iigyintezesre kuldnbdzd szolgaltatokhoz, orvoshoz, 
korh^zba.
572 alkalommal (halmozott adat) tdrtent beavatkozas (tanacsadas, seglto 
beszelgetes, informacionyujtas, iigyintezes, keszsegfejlesztes, 
adomanykozvetites) az ellatasban reszestild csaladoknal.
A rovid idokeret, az intenzitast szolgalja. Az elore meghatarozott 
idointervallum 3 hdnap, mely indokolt esetben tovabbi maximum 3 honappal 
meghosszabbithato. A jellemzo felhasznalt idokeret 3-6 honap. Ez ido alatt 
kerillnek megvalositasra a szerzbdesben megfogalmazott kituzott celok.
A szolgaltatas igenybevetele soran az tigyben erintett szakemberek 
folyamatosan egyiittmukddnek, esetkonferenciakat esetmegbeszeleseket, 
konzultaciokat tartanak.
A szakmai csoport 2020. 01.01 es 2020.06.28 kozt egy fo szocialis munkassal 
dolgozott Tobb izben kerult sor a statusz betolteset celzo allashirdetes 
feladasara, igy 2020. 06. 29-tdl egy fd szocialis munkassal egesziilt ki 
szolgaltatas..

Csaladfejlesztesi szolgaltatas - Adomanykozvetites (Csalad- es Gyermekjoleti Kozpont)
Ez a szolgaltatas 2016. ev elejdtdl drhetd el a JSZSZGYK egysegei szamara (amit 
korabban a Csaladfejlesztesi munkacsoport latott el). A munkacsoport feladata 
az volt, hogy tamogato szervezeteket keressen meg, veltik megfelelo 
munkakapcsolatot alakitson ki es az adomanyozassal kapcsolatos teendoket 
ellassa.
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Kdz(assegi)hely es Mosoda (Gazdasagi Szervezet)
A Kbz(bssegi)hely es Mosodat eredetileg a Magdolna Negyed Program III. 
(KMOP-5.1.1/B-12) G2/5 elemekent hoztak letre 2014- evben, hogy az ott eld, 
hatranyos helyzetu emberek szamara mosasi-szaritasi lehetoseget biztositson 
szocialis informacioszolgaltatassal kiegeszitve. A kertiletnek ezen a reszen 
kulbnosen magas az egyszobas, kis alapteruletu, alacsony komfort fokozatti 
lakasok aranya. Ezekben a lakasokban nagy problemat jeient a szemelyes 
ruhanemuk, es a nagyobb textiliak (takarok, agynemu huzatok, stb.) mosasa, 
szaritasa, klilbnbsen azokban a lakasokban, amelyek esetleg dohosak, 
peneszesek is. A szolgaltatas ezert eredetileg elsbsorban azokat a szemelyeket, 
csaladokat celozta meg, akik a lakasuk vizes, dohos volta, az aramszolgaltatas 
szuneleltetese, a mosogepuk elromiasa, vagy egyeb okok miatt nem, vagy csak 
nehezsegek aran tudndk megoldani a mosast-szaritast. A szolgaltatasokat 
2020-ban is barki igenybe vehette, aki Jozsefvaros teruleten lakdhellyel 
es/vagy tartozkodasi hellyel rendelkezik. A ruhdk mosasara-szaritasara csak 
elbzetesen egyeztetett idbpontokban van lehetoseg, elozetes regisztracibt 
kovetoen.
A Koz(dssegi)hely es Mosoda celja 2020 folyaman sem valtozott, a COVID-19 
koronavfrus vilagjarvany miatt azonban valtozasok bevezetese valt 
sziiksegesse, dsszhangban az eirendelt veszelyhelyzeti intezkedesekkel. Az 
ugyfelek es a dolgozok egeszsegenek vedelme erdekeben az erdeklodesre, 
regisztraciora, a ruhak atadasa-atvetelere a szukseges ovintezkedesek 
(maszkviseles, testhdmerseklet merese, kezfertotlenites, stb.) megtbrtente utan 
a bejarati ajtoban kerulhetett sor. 2020. november-december honapban a 
jarvanyhelyzet fokozodasa miatt a szolgaltatast csak roviditett idotartamban 
tudtuk az igenybe vevoknek biztositani..

FiDo Ifjusagi Kbzpont (Csalad- es Gyermekjoleti Kbzpont)
A FiDo Ifjusagi Kbzpont 2014. szeptember 26. napjan nyitotta meg kapuit, a
VIII. keriileti Fiumei es Dobozi utca talalkozasanal elhelyezkedo
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A program celja elsodlegesen a Magdolna negyedben £16 gyermekek, fiatalok 
es csaladok behivasa egy kozossegbe. Feladatunk a celcsoportba tartozo fiatalok 
szabadidos foglalkoztatasa, szakmai segitese, kulturalis, mentalis es erzelmi 
tamogatasa a kozdssegi terben. A tervezett szolgaltatasok a celcsoport 
igenyeire, sziiksegleteire reflektalnak, azokhoz szorosan illeszkednek. 2020~t61 
a FIDO latja el a Gyermekjoleti Kozpont utcai lakotelepi szocialis munka

Egyeb szolgaltatasok (fodrasz, pedikur, gyogytorna, gydgy masszazs, szemelyszallitas) 
(Szocialis Szolgaltatd Kozpont)

A hazi segftsegnyujtasban es az idosek nappali ellatasban, valamint az Idosek 
Atmeneti Otthona ellatasban reszesuldk szamara lehetdseg van olyan specialis 
szolgaltatasok igenybevetelere is, mint a fodrasz, a gyogytorna es a 
masszirozas. Ezen szolgaltatasok, 2018. juliusatol, a Szolgaltatasok szakmai 
egyseghez tartoznak. A Jozsefvarosi Onkormanyzat tobbszor mddositott 
21/2011. (IV.12.) rendelete ertelmdben a fodraszszolgaltatas teritesi dij 
elleneben, mig a gyogytorna es a masszirozas teritesmentesen vehetdek 
igenybe.

Renddrsdgi kapcsolattartas (Csalad- es Gyermekjoleti Kozpont)
A Budapest! Rendor-fokapitanysag VIII. keriileti Rendorkapitanysagaval 
2016.12.12-en kotott egyuttmukodesi megdllapodas kereteben, a JSZSZGYK 
renddrsegi kapcsolattartoja az informaciodramlas hatekony elbsegitese mellett, 
a prevencids programok szervezeseben Utta el feladatat.

Kalvaria teri kozdssegi - szocialis program (Kulsd szolgaltatd)
A Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont kozbeszerzesi 
ertekhatart el nem erd beszerzesi eljarast hirdetett meg a Budapest Jozsefvaros, 
Magdolna Negyed Program III. (MNPIII) fenntartasi iddszakara, a Budapest 
Fovaros VIII. Keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat sajat finanszirozasu 
programjakent ,,Kalvaria teri InfoPont es a jatszoter kozdssegi szocialis 
programja, diakmunka mentoralas" targydban. A Jozsefvarosi Onkormanyzat 
250/2015 (XI1.03.) szamu kepviselo-testuleti hatarozat ertelmeben a JSzSzGyK 
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a projektmegvalosito szervezet. 2019. ev m£rciusat61, a JSzSzGyK altal 
foglalkoztatott szocialis munkasok biztositjak az Info Pont nyitva tartasat, 
hetfotol - cstitortokig 15.00-19.00, valamint pentekenkent 13.00 -17.00 - ig.

Az InfoPont szolgaltatas kereteben a Kalvaria ter eszaki oldalan, a kornyeken 
lakok es az arra jarok reszere lakossagi informacios szolgaltatas nyiijtasa zajlott. 
A program megvalosftasa soran a szakemberek 2019. evben osszesen 401 fot 
(halmozott adat) vontak be. A klienseket szocialis, illetve mentalhigienes 
tanacsokkal is ellattak.

Drogprevencios tevekenyseg (Csalid- es Gyermekjoleti Kozpont)
A drogprevencios munkatars feladatai koze tartozik az operativ kapcsolattartas 
az Onkormanyzat intezmenyeivel es szerveivel, a drogellenes strategia 
megvaldsitasanak operativ tamogatasa. 2020. ev folyaman reszt vett 
drogprevencios programok megvaldsitasaban, az ovodai, iskoiai eszlelo- es 
jelzorendszeri kapcsolatban a drogproblemakkal erintett esetekben a JSzSzGyK 
reszerol kdzvetitett, fogadta a jelzest, egytittmukodott az iskoiai- es ovodai 
szocialis munkat vegzo munkatarsakkal. A targyevben megtartott KEF 
(Kabitoszerugyi Egyezteto Forum), az Emberi Eroforras Bizottsag es a 
Kepviseld-testiilet uldsein rdszt vett, valamint a JKEF-n belul mukodd 
munkacsoportok ertekezletein. (Kozbiztonsagi, EgeszsegUgyi, Prevencios 
munkacsoport)
2020. evben nagyobb reszben a KEF-k kdzotti levelez&s, munkacsoportok 
Ugyeinek szervezese es a JKEF adminisztracios munkai tartoztak feladatai koze.

4. Atmeneti Gondozas (JSZSZGYK-AG) 

2018. januar 01-tdl megkezdte mukodeset a JSZSZGYK-n beliil a Csaladok Atmeneti 
Otthona, melyhez a Gyermekek Atmeneti Otthonabol athelyezesre kerult a negy 
darab, eddig krizislakaskdnt mukddd telephelyunk, illetve a Keszenleti Szolgalat 
mukodtetese. Ennek eredmenyekepp az intezmeny strukturaja is megvaltozott;
megalakult az Atmeneti gondozas - AG szakmai egysdg.
Az Atmeneti Gondozas szakmai egyseg felepitese:

• Gyermekek Atmeneti Otthona
(JSZSZGYK - AG - GyAO)
1088 Budapest, Szentkiralyi u. 15.1. 4. - 
12fdellatott

• Csaladok Atmeneti Otthona
(JSZSZGYK - AG - CsAO)
Telephelyei:
1086 Budapest, Koszoru u. 1446. - 34 fd 
ellatott
1082 Budapest, Kisfaludy u. 5. fsz.4. - 6 
fd ellatott

Kulso ferd'helyei: -12 fd ellatott
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1089 Budapest S^rk^ny u. 14. fsz.l.
1086 Budapest, Karacsony S. u. 22.1.22.
1089 Budapest, Koris u. 4/a 1.9.

A keriileti atmeneti gondozas celja, hogy szervesen illeszkedve a kerulet szocialis es 
gyermekvedelmi rendszerebe, segitseget nyujtson, s fogadja az eletvezetesi 
problemdk, vagy mas szocialis es csaladi krizis miatt atmenetileg otthontalanna valt, 
hatranyos helyzetd jozsefvarosi csaiadokat es gyermekeiket, tovabba befogadja a 
vedelmet kereso egyedtilallo sziiloket, varandos es bantalmazott, anyakat es 
gyermekeiket, illetve a sziileszetrol kikeruld anyat es gyermeket, valamint a varandos 
anya kerelmere az anya elettarsat vagy ferjet.
A Gyermekek Atmeneti Otthonaba (JSZSZGYK-AG-GyAO) bekertilt gyermekek nagy 
reszet tovabbra is az intezmenyiink Csalad- es Gyermekjoleti Szolgalat es Csalad- es 
Gyermekjoleti Kozpont szakmai egysegeinek kezdemenyezesere vessziik fel, de 
onkent is kereste fel mar szuld a Gyermekotthont, hogy a segitsegtinket kerje, illetve 
az utobbi evekben gyamhivatalok, nevelesi-oktatasi intezmenyek, ill. atmeneti 
gondozast vegzo otthonok is iranyitottak hozzank csaiadokat.

Az atmenti otthonok atlagos 
kihasznaltsaga 

(fo/honap)

5. Hazi segitsegnyujtas es Szocialis etkeztetes (JSZSZGYK-HSz)

Hazi segitsegnyujtas
A Hazi segitsegnyujtas kereteben, olyan szolgaltatast nyujtunk, amely az igenybevevo 
onallo eletvitelenek fenntartasat sziiks£gleteinek megfeleloen a lakasan biztositjuk. A 
szakmai egysegiink hozzajarul ahhoz, hogy az ellatast igenybe vevo fizikai, mentalis 
es szocialis szuks^glete - sajdt kOrnyezeteben eletkoranak, elethelyzetenek, egeszs^gi 
allapotanak megfeleloen - meglevd kepessegenek fenntartasanak felhasznalasaval, 
fejlesztesevel biztositott legyen.
A hazi segitsegnyujtas ig^nybevetele teritesi dijhoz kOtott. Az aktualis teritesi dij 
tablazatot, es az azzal kapcsolatos tudnivalokat a Jozsefvarosi Onkormdnyzat 
Kepviselo - testiiletenek rendeletei tartalmazzak.



A hazi segitsegnyujtast aktivan igenybevevok szama 2020.12.31-en 171 fd. Az elozo ev 
2019.12.31-dn 167 fd ellatott volt.
Nemek szerinti megoszUs alapjan elmondhato, hogy atlagosan a noi ellatottak szama 
ketszer annyi, mint a ferfiake. Ebben az evben 101 uj ellatottat vetttink fel es 97 fonek 
az ellatasa szunt meg.

A hazi segftsegnyujtas havi kihasznaltsaga 
(2020)

195

Szocialis etkeztetes
Azon keriileti lakosok szamara, akik bnmaguk reszere tartosan vagy ^tmenetileg nem 
tudjak biztositani a napi egyszeri meleg eteit, a szakmai egysegunk szocialis 
etkeztetes! biztosit. Az etkezes igenybevetele onkentes, melyet az igenylo 
raszorultsagara hivatkozva (eletkor, betegseg, vagy szocialis helyzet) kerhet. Az 
igenybevevo ezt megteheti frasban, vagy szoban a szakmai egyseg telephelyen, illetve 
telefonon.
Egeszsegi allapotuktol fuggden, errol szold orvosi igazolasukat bemutatva, az 
igenybevevdk kerhetnek epes/ gyomros, es cukros eteit is.
A Szocialis etkeztetes szakmai egysegen keresztiil igenybevevok szamara az etel 
kiosztasa hazhozszallftassal tortenik, illetve lehetoseg volt szemelyes atvetelre es 
helyben fogyasztasra a 1086. Budapest, Magdolna u. 43. szam alatt talalhato 
N^pkonyhan is 2019.08.31-ig. Utobbi lehetoseget havonta atlagosan 25-26 fd vette 
igenybe.



A szocialis etkeztetes 
havi hasznalati mutatoi (2020)
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6. Nappali EHatas (JSZSZGYK-NE)
A nappali ellatast biztosito intezmeny az ellatast igenybe vevdk reszere szocialis, 
egeszsegi, mentalis allapotuknak megfeleld napi eletritmust biztosito szolgaltatast 
nyujt, a helyi igenyeknek megfelelo kbzossegi programokat szervez, valamint helyet 
biztosit a kbzossegi szervezesb programoknak, csoportoknak. Biztositja, hogy a 
szolgaltatas nyitott formaban, az ellatotti kbr es a lakossag altal egyarant elerhetb 
modon mukbdjbn.
Igeny eseten szocialis etkeztetest is biztositunk. Az ebedet a Pensio Kft. szallitotta a 
klubokba 2020. 05. 27-ig, utana az Eurest Kft. lett a szolgaltato. Az etel elfogyaszthatb 
helyben, vagy elvitellel. Orvosi igazolas alapjan dietas etkezest (cukros, epe- es 
gyomorkimeld) is tudunk biztositani.

Az idoskoruak nappali ellat^s^ban nagy figyelmet fordftunk mindazokra, akiknel 
hianyoznak a tarsadalmi tamogato rendszerek, fbkeppen a csalad, rokonsag.
Munkank soran igyeksziink pbtolni a hidnyzo csal&di gondoskodast.

ellatasa (Matyas Klub)

Celunk, hogy az elmaganyosodott, 
egyedulallo idbs emberek 
helyzetukbdl adddoan ne kerUljenek 
hatranyos helyzetbe, idds koruk 
ellenere normal, kiegyensulyozott 
eletkbrulmenyek kbzbtt elhessenek. 
A szolgaltatas biztositasaval

® javulhat az egyen eletminbsege, a 

 

H kbzosseghez valo tartozas erzese 
I altal megeldzhetb az izolacio.

A Szenvedelybetegek nappali
krizishelyzetbe keriilt es/vagy abbbl kilabalo

szenvedelybetegek nappali ellatasat vegzi, emellett specialis segito programokat, 
szocialis es lelki segitseget, kulturalis es szabadidbs programokat, illetve igeny eseten 
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kedvezm^nyes etkeztetest nyujt kiienseinek. Ez utobbi szolgaltatas celja, bogy az 
ellatottak kulturalt kdrulm£nyek kbzdtt, helyben vagy elvitellel jo minosegu meleg 
ebedhez jussanak a het minden napjan.
Az Ertelmi Fogyatekosok Napkozi Otthona (ENO) Budapest VIII. keriileteben eld, 3 
ev feletti ertelmileg, illetve halmozottan seriilt (mozgas, ballas, latas) szemelyek, 
valamint ktilon megallapodas alapj&n a Fovaros kdzigazgatasi tertileten elo seriilt 
fiatalok nappali ellatasat biztositja.
Mindharom nappali ellatas igenybe vetele a keruleti lakosok szamara teritdsmentes, 
Budapest Fovaros VIII. kertilet Jdzsefvarosi Onkorm^nyzat Kepviseid-testuletenek 
56/2017. (XII. 20.) rendelete alapjan. Ez nagyban hozzajarul ahhoz, hogy a kertilet 
lakosai anyagi helyzetukre valo tekintet nelkiil latogathatjak a klubokat es vehetik 
igenybe szolgaltatasainkat.

Az idoskoruak nappali ellatasa szamokban 
(latogatas/honap)

7000

Szenvedelybetegek nappali ellatasa (Matyas Klub)
A kdzosseg megtarto erejenek bizonyiteka, hogy a klubtagok szemelye allanddsagot 
mutat hosszii ido 6ta. A kliensek fluktuacioja elenyeszd, a tagok az elfogadd es 
tamogato szakmai es barati kozossegben jol erzik magukat.
Igeny szerint szocialis etkeztetest is biztositunk, ahol onkormanyzati rendelet alapjan 
jovedelemaranyosan, terftesi dijat kell fizetni az etkezesert. Onkent vallalt feladatkent 
a raszoruloknak hetvegen is biztositunk ebedet.



A szenvedelybetegek nappali ellatasa 
kihasznaltsaga (ellatottak/hdnap)
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Ertelmi fogyatekosok nappali ellatasa
Az ENO ellatottjai jelenleg mind csaladban elnek. Fogyatekossaguk sulyossaga es 
kepessegeik alapjan heterogen kozosseget alkotnak. Legtobben a kozepsulyosan 
fogyatekos retegbdl keriilnek kt, de van kozottuk Wilson-szindrom^s, Down-koros, 
epilepszias, skizofren, mozgaskodatozott, hallasseriilt, latasseriilt (vak), es autisztikus 
szemelyiseg is. A napkozit jelenleg latogato fiatalok koziil 9 fo tartozik a kozepsulyos, 
9 fo a sdlyos es 1 fo a nagyon stilyos ertelmi fogyatekkal elok koze.
A jelenlegi kozossegben jelentos a halmozottan seriiltek (10 fo) es az imbecillitas also 
hat&ran levok szama.



7. Idoskoruak Atmeneti Otthona (JSZSZGYK-IAO)

Az Iddsek Atmeneti Otthona, 
mint folyamatosan mukbdd j 
szakositott szocialis int^zmeny, | 
teljes koru elMtast nyujt a 
szolgaltatast igenybe vevok 
reszere. Az 1993.evi III. tdrveny a 
szocialis igazgatasrol es szocialis 
ellatasrol meghatarozza, hogy az 
intezmenybe azok az idoskoruak, 
valamint 18. eleteviiket betoltott 
beteg szemelyek vehetok fel, akik 
onmagukrol betegseguk miatt, 
vagy mas okbol, otthonukban 
iddlegesen nem kepesek 
gondoskodni.
Az Ezustfenyo Gondozohaz a Budapest VIII. keriilet dltal nyujtott szocialis 
szolgaltatas 21 fo reszere, mely atmeneti jelleggel biztosit teljes kdrd elUtast a tartds 
felugyeletet, gondozast igenylo, dekorhazi ellatasra nem szorulo idds szemelyek 
szamara. Segitseget nyujt a keruletben eld csaladoknak, hogy idds hozzatartozojuk 
elhelyezeset biztositani tudjak pl. nyaralas, betegs^g, az iddsek otthonaba tortend 
varakozas idejere.
Az intezmeny forgalmas helyen talalhato, tomegkozlekedessel, szemelygepkocsival 
kivaloan megkozelitheto, a kapun belepve megis nyugodt, csaladias kornyezetet 
biztosit az ellatottak szamara.
Jelzorendszeres hazi segitsegnyujtas: Az Iddsek Atmeneti Otthonaban 1997. 
februarjatol keriilt elhelyezesre a beteg-feliigyeleti rendszer, az Onkormanyzat sajat 
mukodteteseben, kiilso vallalkozas igenybevetele nelkiil. Dgyeletet foallasu, 
folyamatos muszakban dolgozo, szakkepzett kollegak latjak el. Ez a rendszer 
kiildnosen azokban az esetekben novel! az ApoUs biztonsagat, ahol a beteg teljesen 
egyediilallo.



8. Onkent vallalt feladat: LELEK-Program (JSZSZGYK-LELEK-Program)

A LELEK-Pont feladata a Jozsefvaros teriileten hajlektalanna valt emberek el^rese, es 
a programmal kapcsolatos informaciokkal tortend ellatasa. Kozremukodik az 
illetekesseg megallapitdsdban, inform^cidt nydjt sztiksdg eseten megfelelo elUtasba 
iranyit tovdbb. Tovabbi feladata az elhelyezesi szuksegletek es lehetosegek feltarasa es 
a szukseges szolgaltatasok meghatarozasa, illetve biztositasa.
Adminisztrativ es szolgaltatasszervezo kozpontkent mdkodik, szocialis esetkezelesi, 

esetmenedzseri feladatokat 
lat el.
A programba bekerulokre 
vonatkozoan elbszor 
allapotfelmerest, majd 
szemelyre szabott

gondozasi-rehabilitacios 
tervet k£szit, lakhatasi, 

foglalkoztathatosagot 
javito, foglalkoztatasi, 
eletvezetesi, illetve az 
onallo eletvitel kepesseget 
erdsito es egyeb 
szolgaltatasokat szervez es 

koordinal, es minderrdl nyilvantartast vezet. Esetmenedzserkent tervezi, szervezi es 
koordinalja a LELEK-Programba bevont szemelyek rehabilitaciojat, reintegraciojat.

A lakhatas biztositasanak elsd lepcsoje, az dn. LELEK-Hazban tortenik, amely a 1086 
Budapest, Koszoru u. 4. szam alatti cimen talalhato. A kis ferohelyszamu, a 
szemelyesseget biztosito kozbssegi szalias a hagyomanyos hajlektalan ellatasi 
intezmenyi formakba fogalmilag be nem iliesztheto vddett szallas, a munkasszallo es 
a rehabiliUcids celu atmeneti szallasformak egyfajta otvdzete szigoru hazirenddel.

A Csalados Kozbssegi Szallas programja 2013. oktdber 1-tol indult a LELEK-Program 
keretein beliil, melyben lakhatasi problemdkkal kiizdo csaladoknak nyujt lakhatast. A 
program lepcsofokait sikeresen vegigjarva (csalados kbzossegi szallas, szolgalati 
lakas) a csaladok bnkormanyzati lakasra lesznek jogosultak egy ev iddtartamra, mely 
hosszabbithato.

9. Gazdasagi Szervezet (JSZSZGYK - GSz)

A gazdasagi szervezet kbtelezoen ellatando feladatai kdze tartozik a JSzSzGyK, 
valamint a munkamegosztas es feleldssegvallalas rendjet rogzitd megallapodas 
alapjan a Jozsefvarosi Egyesitett Bblcsddek es a Napraforgo Egyesitett Ovoda 
penziigyi-gazdasagi feladatainak ellatasa.



A gazadsagi szervezet kbzvetlen iranyitasa ala kerult ket szolgaltatas elem is amelyek 
a JSZSZGYK szakmai tevekenyseget tamogatjak. Ezek a Nepkonyha, valamint a 
Koz(ossegi)hely es Mosoda.

A gazdasagi szervezet feleids a fenti intezmenyek koltsegvetes tervezeseert, az 
eloiranyzatok modositasanak, atcsoportositasanak es felhasznalasanak (a 
tovabbiakban egyiitt: gazdalkodas) vegrehajtasaert, a finanszirozasi, adatszolgaltatasi, 
beszamolasi 6s a vagyon hasznalataval, hasznositasaval, vedelmevel bsszefiiggd 
feladatok teljesitdse6rt, a penziigyi, szamviteli rend betartasaert.

A szervezeti egysegnel az bnkent vallalt feladathoz kbnyvelt tetelekhez nines kuldn 
letszam rendelve, mivel ilyen cimen a konyvelds, a Cafeteria juttatasokat, valamint a 
Normativ jutalmakat tartalmazza, melyek eloiranyzatat modositott eldiranyzatkent 
kaptuk.

A feladat finanszirozasa teljes egeszeben iranyito szervi tamogatasbol valosul 
megmeg.

A fenntarto al tai finanszirozott feladat a gyermeketkeztetes, amelyet 20 f6 konyhai 
dolgozo, 3 fd gazdasagi iigyintezo, valamint 2 fd elelmezesi iigyintezo vegez.

A feladatellatas kereteben keriil sor az etkezteteshez kapcsolodo be es kimeno szamlak 
kiallitasara, kdnyvelesere, a kapcsolodo normativa igenylesere es elszamolasara a 
Napraforgo Egyesitett Ovoda, a keruleti iskolak (Nemeth Laszlo Altalanos Iskola, 
Losonci teri altaUnos iskola, Deak Diak Altalanos Iskola, Vajda Peter Altalanos Iskola, 
Molnar Ferenc Altalanos Iskola, Lakatos Menyhert Altalanos Iskola, JEGYMK 
Altalanos Iskola), valamint a Hazi Segitsegnyujtas es a Nappali Ellatas kereteben 
etkezok tekinteteben.



10. VEKOP 6.2.1.-15-2016-00013 - Budapest -Jozsefvaros, Magdolna-Orczy 
Negyed Szocialis Varosrehabilitacios Program

„A leromlott teleptilesreszeken bib alacsony statuszu lakossag eletkortilmenyeinek 
javitasa, tarsadalmi es fizikai rehabilitacibja Budapesten" cimu, VEKOP-6.2.1-15-2016- 
00013 azonosito szamu Budapest-Jbzsefvaros, Magdolna-Orczy Negyed Szocialis 
Varosrehabilitacios Program (tovabbiakban: Program) elbkeszftesi szakasza 2018. 
december 31-en lezarult, es 2019. januar 1-tdl a program a megvalbsitasi szakaszba 
lepett A JSZSZGYK, mint a Program szocialis tartalmanak megvalbsitasaert felelbs 
konzorciumi partner, 1 fo szakmai vezetbvel, 3 fb projektfelelbssel, 1 fb 20 oras 
projektasszisztenssel, es 16 fb 20 bras projektmunkatarssal megkezdte a Program 
megvalbsulasat celzb tevekenysbgek es alprogramok kivitelezeset.

A VEKOP Iroda, a rendelkezesiinkre allo, ideiglenesen haszn&latba vett Danko u. 40 
szam alatti helyisegbbl atkbltbzbtt a Program keretein beltil feldjitott, Dank6 u. 16 
szam alatti epilletreszbe, ahol a ket irodahelyisbg, es a rendelkezesre allo nagy 
alapterUletd iigyfelfogadb helyiseg lehetbseget adott a Klubok, es kisebb 
rendezvenyek megtartasara. Az utolsb negyedevben a JSZSZGYK fenntartasaba es 
hasznalataba keriilt a Kalvaria ter 13 szam alatt kialakitott Foglalkoztatasi es 
Kozossegi Iroda, amelyben a VEKOP Irodan es a Programot erinto szakmai 
megbeszeleseknek, treningeknek teret ado termen kiviil helyet kapott a Jozsefvarosi 
Nonprofit Zrt Kozossegi Haz szamara biztositott oktato terem, es a Korzeti Megbizotti 
Iroda is.

A lakhatasi alprogram (LP) Megkezdbdtek az ev elejen az LP1;LP2;LP3 projektek 
epitesi, bontasi, felujitasi munkalatai a JGK szervezeseben.
A JSZSZGYK munkatarsai a megvalbsitasaban nyujtott soft tevekenyseg soran 
tajekoztatb (szemelyes, szorolapos, plakatos), kapcsolatteremto, szervezdmunkat 
vegeztek, fd feladatuk a szocialis es kozdssegi munka ellatasa mellett.
Reszt vettek a lakogyulesek osszehivasaban, megszervezeseben, valamint maguk is 
jelen voltak az esemenyeken. A projektfelelbs rendszeres kapcsolatot tartott a JGK 
epitesvezetojevel, es a muszaki ellendrrel, valamint a Vallalkozbval, rendszeresen 
reszt vett a muszaki bejarasokon. es a tbie kapott informaciok alapjan a 
projektmunkaUrsak folyamatosan Ujekoztattak az erintett lakosokat. A munkatarsak 
jelenlete a kivitelezes alatt is kiemelten fontos szerepet jatszott
Az alprogram tervei szerint 247 Onkormanyzati tulajdonban allo lakas energetikai 
korszerusitesere es reszben komfortositasara,(LP3) valamint ket lakohaz teljes 
felujiUsara(LPl) es harom haz teljes, illetve reszleges szanal&sara (LP2) keriilt sor.



Nyilatkozatok

AluUrott Takacs Gabor v ......... , anyja neve:
J, a Jdzsefvarosi Onkormanyzat altal hirdetett pMyazat a Jozsefvdrosi 

Szocialis Szolgaltatd es Gyermekjdleti Kozpont (JSZSZGYK) intezmenyvezetoi 
(magasabb vezeto) beosztas eUatasara kapcsan az aUbbi nyilatkpzatokat teszem;.

1. Nyilatkozom arra vonatkozoan, hogy nem allok cselekvdkepesseget erintb
gondnoksag alatt

Budapest, 2021. oktober 15.
Takacs Gabor

palyazb

2. Nyilatkozom arra vonatkozoan, hogy az alias betoltesenel velem szemben a Kjt.
41. §-a es a 43/A. §>a alapjan bsszeferhetetlens&g nem all fenn.

Budapest, 2021. oktober. 25.

palyazo

3. Nyilatkozom arra vonatkozoan, hogy kinevezes (megbizas) eseten 
vagyonnyilatkozat-teteli kdtelezetts£g6nek eleget teszek.

Budapest, 2021. oktober 25.
Takacs Gabor 

paly azo

4. Nyilatkozom arra vonatkozoan, hogy a palyazati anyagdban foglalt szem£lyes 
adataimnak a palyazati eljarassal osszefiiggb kezel&sehez, a velemenyezbk 6s

■ddnteshoz.dk reszere tortend megismertetesehez, 
tovabbiUsahoz hozzaj^rulok.

Budapest, 2021. oktober 25.

sokszorositasahoz es

Takacs Gabor 
palyazo

%25e2%2596%25a0ddnteshoz.dk
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• Szam:

Oklevel

Uzt az oklcvelci.... ............................................  reszere alhtottuk ki,

aki............ ................................... ........................   (varosban, k6zsegben)

....ev. ..... ...honap...........................napjin szOletett.

A fcni nevezett ^5.ev honap X^... napjana ........................ 
....... .............................................. ............ -............... .....temacsoporthol 
fe.'-....... szakvizsgabizeusaga clou

.......^•^^0^.................................. ....eredmennyel eleget

teu a szodaHs szakvizsga kovetelmenyeinek.

Kell ....... .... honap X^.napjan.
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Sorszam.

IGAZOLAS TOVABBKEPZESEN VALO RESZVETELROL

t. Stemety} adatok

1. Nev Takacs Gabor
2. Szutetesi. csaladi es utonev: ua,
3. Szutet6si heiv. idfr ”
4. Anyja neve..
5. Mukbdesi nyiNantart£si sz&m:

H. Tovabbk^pzesi adatom

1. A tovabbkepzes fonnaja: szemelyisegfejleszto foqlalkozas
2. A tovabbkepzes engedelyszama: S-19-047/2010
3. A tovabbkepzes cinie: K1£g£S ELLENI TRYING
4, A tovabbkepzes szervezfije: Fonix-Fured Bt.
5. A tovabbkepzesi pontertek: 25 pont
6. A tovabbkepzes idopontja: 2012- mijus 08-t6t 2012. majus 10-lg.
7. A tovabbkepzes heiyszine: Fonix-Fured F^natt kepzo Balatonfured

Az I. pontban megnevezett szemely a II. pontban szerepld tovabbkepzesen reszt vett, 
annak felteteleit teljesitette.

Kelt: Baiatonfured, 2012. majus 10. Z

a tovabbkepzes szervezdjenek cegszeru alairasa



TAMOP -5-6-1-0-11/1*2011-0002 AZONOSiTO SZAMU PROJEKT 
mBUNMEGELOZES ES ALDOZATSEGiTES BUDAPESTEN, JOZSEFVAROS!

MODELLPROGRAMMAL’'

Budapest Fdvarcs
Igazsagjgy! Szosgaiaia 

FelncKKesz^Sf ny^vauta-tssi 
O'.-0346-06

IGAZOLAS
A TRENING PROGRAMON VALO 

RESZVETELROL

Budapest Fovaros Kormanyhivatafa Igazsagugyi Szolgalat szakigazgatasi szerv, 
mint felndttkepzesi intezmeny. igazolom, hogy

Takacs Gabor
a Monoron. 2015. februar4-6. kbzdtt megrendezett JV. Nagycsoportos Treningen" 
reszt vett. a csoportmunkaban aktiv szerepet vallalt

Budapest, 2015 februar 6.

Dr. Palv^lgyi Akos - 
szakigaiatast szerv vezeto 

BFKH Igizsagugyi SzoJgdlat 
projekt jogi es kommunikacids vezeto

s,;

Dr. Vojnovics IbOlya 
asztalyvezeto
BFKH igazsSgugyi Szolgalat 
Aldozatsegitd Osztaly 

projekt szakmai vezeto



BSSSWSR®!

Auf Einladung des 
Senators fur Inheres des Landes Berlin 

hat

<§0rr Qabor Takacs

an dem Seminar

.,Der Europaische Binnenmarkt - Struktur und Ziek sowie
die Umsetzung der Europaischen Rechtsetzung in Berlin1*

teilgenommen. das fur leitende Verwaltungsmitarbeiter der Stadt Budapest 
in der Zeit voni

22. bis 29. August 1998

in Berlin durchgefohrt wrde.

Das Seminar wurde gemeinsatn mit der Kommission der Europaischen Union - Technical Assistance 
Information Exchange Office - TA1EX - und mit fachhcher Unterstutzung der Industrie- und 
Handelskammer Berlin, der BAO Berlin Marketing GmbH und dem Bezirksamt Friedrichshain von 
Berlin veranstaltet

Dei Senator for Inneres des Landes Berlin verieiht hiermit seiner Dankbarkeit und Anerkennung 
Ausdruck fur die gute Zusammenarbeit und die wertvollen Beitrige zu diesem Seminar

Berlin, den 29 August 19^8

Senator for Inneres
des Landes Berlin



OKLEVEL
amely igazolja, bogy

TAKACS G AB 0 R

sikeresen elv£gezte 

a Munkaiigyi MinisztArium OrszAgos KApzAsi Tan&csa Alta! 
Umogatott,

a FehAr Kereszt GyermekvAdd AlapftvAny, valamint
a FdvArosi Gyermek* 6s IfjdsAgvAdelmi IntAzet Altai, 

az OrszAgos OrvostudomAnyi Inform&cids Kfizpont 6s Kdnyvtar 
Gyermek- As IfjdsAgvAdelmi MAdszertani As Feldgyeleti OnAllA Oszt&ly 

(OIK GYIFO) szakmai irfinyiUs&val szervezett
Budapesten, 1992. oktdber 19-e ds december 18~a kdzdtt

A NEVELT GYERMEKEKERT cimmel tartott
tovdbbkdpzd

tanfolyamAt.
A tanfolyamot lezArd vizsgAt sikeresen letette.

Budapest, 1993. januArJ^

r
Feh6r Kereszt GyermeirT&ld c Fdv^rpsi Gyermek* is 

Alapl tv Any V’^ InUzet
\'> VX . t. A / '



Szam

TANUS1TVANY
Ezen tanusinanyt

a Fopblgarmesteri HivaraJ

reszere

allitottuk ki, aimak igazolasdra. hogy 
reszt vett

Budapest [-oviros Onkormanyzata Fopoigannesten Hivatal 
altal szervezett, 

az eurdpai integracids felkesziilest szotgato 
rovabbkdpzesen.

1a pcs i. !l>98 junius 16

Takacs Eva 
Szemelvzvfi. Okialasics Miinkaugu I gv^/i.ih 

vezetojc



WESLEY JANOS LELK£SZK£PZ6 F0ISKOLA
JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE

Az igazolas azonosito szama:

IGAZOLAS

A WESLEY JANOS LELKESZKEPZO FO1SKOLA

a tanfolyam szervezoje igazolja, hogy

TAKACS GABOR
sziiletesi neve: Takacs Gabor

szuletett; 1 tekpulesen, ’ -he napjan

A SZOCIAL1S ALAPISMERETEKETN^ TANFOL YAMOT

Tanfolyam helye: Hirs/ey JanosLelkesztepzoFoiskola
Szocidlis Munka Szak
1086 Budapest, Danko u. IL

\^n{o\y3.mi,ii.Q^.2013.janudrl0,^201Lmarcitis2.

Keii: Budapest, 2013. marcius 2.

a szervezo intezmeny oeveben
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fGAZGLUM, &»¥

TAKACS GABOR
: szQl; Tak^csG^bor

anyja szuknevss
Magyar Mampolgar

aJatV bakes

a hlnOg’- i nyih antanosi rendver adauu ala$dn
a kdzatkaJroazottakJog^lSas^rdf &zd?61992.0viXXXIfL tSrvany 20. § (2) bekezdes a) 4s d) 
pontjaban meghatarazottfeiteMteknekmegfafaL

Budaps.su 2021. ofetobec CM:
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NYILATKOZAT

Aiulirott Takacs Gabor, hozzajarulok abhoz, hogy a Jdzsefvarosi Onkormanyzat kepviseld 

testiilete nyilt ules formajaban targyalja a Jdzsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti 

Kozpont intezmenyvezetesere benyujtott palyazatomat.

Budapest, 2021. oktober 26.

Takacs Gabor




