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Tárgy: Javaslat a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat előirányzat átcsoportosítására

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2010. július 14.  
Előterjesztő: Dr. Dénes Margit alpolgármester
Az előterjesztés előkészítője és leírója: Népjóléti Ügyosztály Szociális Iroda 
Az előterjesztést előzetesen a Népjóléti Bizottság és a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési 
és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta.
A határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.
Az előterjesztés nyílt ülés keretében tárgyalandó.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat (továbbiakban: Szolgálat) az Erőforrás Alapítvány United Way 
Magyarország által meghirdetett meghívásos pályázaton „Alattad a föld, feletted az ég, benned a létra”  
címmel  sikeresen  pályázott,  3.802.000,-  Ft  összegű  támogatást  nyert  el,  melyet  aktív  korúak 
munkaerőpiacra  történő  reintegrációjának  elősegítése  érdekében  részükre  tartandó  egyéni  és 
csoportfoglalkozások nyújtására köteles fordítani. 
E  feladatok  ellátása  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény 
alapján kötelező feladat, melyet  az önkormányzat a Szolgálaton keresztül biztosít, ezért a Szolgálat  
2010. évi költségvetésében vásárolt közszolgáltatás címen a feladatellátásra 2.833.000,-Ft-ot tervezett  
be, és az önkormányzat ezen összeget biztosította is a Szolgálat tárgyévi költségvetésében. 

A Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  2010.  évi  
költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 9/2010.(II.22.) sz. önkormányzati rendelet 4. § (8)  
bekezdésének  d)  pontja  szerint  az  elnyert  pályázati  támogatás  kizárólag  a  pályázati  célra 
fordítható,  ezért a  Szolgálatnál  a  vásárolt  közszolgáltatások  fősorán  belül  a  fenti  összeg 
pénzmaradványként jelentkezne.

A Szolgálat megbízott intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a fenntartó felé, hogy a 2.833.000,- 
Ft átcsoportosításra kerüljön, melyet csapatépítő tréning szervezésére kíván fordítani.

Az előirányzat átcsoportosítása:
Kiadás

Dologi kiadás 5531 vás. közszolg. -2.833.000,- Ft
          56319 egyéb dologi      2.833.000,- Ft

A Szolgálat vezetője kérelmét azzal indokolta, hogy 34 közalkalmazotti munkatársa az elmúlt évek 
során egyre nehezebb és komplexebb esetekkel foglalkozik növekvő ügyfélszám mellett. A mentális,  
szellemi megterhelés a fokozódó stressz hatására egyre romló fizikai állapotot eredményez, mely testi  
tünetek mellett gyakrabban jelentkező egészségügyi  problémákhoz és kiégéshez vezethet. A kiégés 
főleg  azokat  érinti,  akik  munkájuk  során  közvetlen  kapcsolatban  állnak  az  egyre  súlyosabb 
problémákkal küzdő ügyfelekkel. 
A fentiekre hivatkozva az átcsoportosított összegből szeretne dolgozói részére egy többnapos bourn-
out, csapatépítő tréninget szervezni. Az együttműködést fejlesztő tréningprogram módszertana a David 
Kolb féle tapasztalati  tanulás modelljét  követi,  mely során a résztvevők élményalapú tapasztalatot  
szereznek melyet a munkájukban hasznosíthatnak.

A Szolgálatnak célja az egyre magasabb színvonalú szakmai munkavégzés ezért folyamatosan, és az 
utóbbi időszakban - a kötelező feladatellátás területén - sikeresen pályázik. A pályázatok megírása és  
azok működtetése a Szolgálat részéről együttes és jelentős mennyiségű hozzáadott munkát igényel, ezt  
az önkormányzat és a kerületi ellátottak és érdekében vállalják. 

Jelenleg az alábbi már elnyert pályázatokat menedzseli Szolgálat kollektívája:
- TÁMOP -5.3.1/08/1. – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező klienskör fejlesztésére irányuló  
munkaerő-piaci reintegrációt segítő szolgáltatások biztosítására az elnyert összeg: 12.252.500,-Ft; 
- OFA RSK/teszt/2007.-7213. – munkáltatók romákkal szembeni előítéleteinek csökkentése érdekében 
foglalkoztatási stratégia kialakítására elnyert összeg: 6.283.000,-Ft; 
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-  OFA  CSSF-foglalkoztatás/2008-8222  –  tapasztalt  és  pályakezdő  szakemberekből  álló  team 
felállítására és képzéssel járó szakmai fórum létrehozására elnyert összeg: 13.416.000,-Ft.
Fentiek  alapján  a  Szolgálat  2009.-2010.  évben  31.951.500,-Ft-ot  takarított  meg  a  Józsefvárosi  
Önkormányzatnak.
A Képviselő-testület a 230/2010. (VI. 16.) számú határozatában adott támogatást a Szolgálatnak a 
TÁMOP 5.3.1.-C-09/1 számú, munkatapasztalattal nem rendelkezők segítésére szóló 30.000.000,- Ft 
értékű pályázat benyújtására, melyet most készítenek elő beadásra.

Tekintettel  arra,  hogy a  pályázatok  megírása  és  bonyolítása  plusz terheket  ró a Szolgálat  minden 
munkatársára  és  a  sikeres  pályázatok  az  önkormányzat  jó  hírét  keltik,  valamint  a  szolgáltatások  
sokszínűségét  biztosítják,  szakmailag  indokolt  a  tréning  megszervezésére  irányuló  előirányzat  
átcsoportosításra  vonatkozó kérés,  mellyel  elismeri  az  önkormányzat  a  szakmailag  kiemelkedő  és 
hatékonyságra törekvő munkavégzést.

Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat előirányzat átcsoportosítási kérelmét támogatja oly módon,  
hogy a Szolgálat tárgyévi költségvetésén belül vásárolt közszolgáltatások előirányzatát 2.833 eFt-tal 
csökkenti és ezzel egyidejűleg a Szolgálat egyéb dologi előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli  
csapatépítő tréning lebonyolítása céljából.

2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat költségvetésének soron 
következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester 

Határidő: 1. pont esetében: 2010. július 14.
   2. pont esetében: az önkormányzat költségvetésének soron következő módosítása

Budapest, 2010. július 05.
Dr. Dénes Margit

alpolgármester
Törvényességi szempontból ellenjegyezte

Dr. Xantus Judit
           jegyző
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