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Táľgy: ĺ. ľÁľĺoľ . 5.2.5. A.10/1. páiyńzathoz kapcsolódóan javaslat a JĺĎzsefuáľosi

Családsegítő és Gyeľmekióléti Ktizpont létszámbővítéséľe

A napirendet Ńlztrt ülésen kell targyalni, a hatźrozatltendelet elfogadásĺíhoz
egyszertĺ/4glgĘ[let! szav azattobbség szfü séges
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TÖnvÉNyessÉcI ru,BNonzÉs :

l' lpcv zor HELYETTES it o ĺl-lycy zo

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottságvéleményezi x

Hatźtr ozatí j av as|at a bízotĺság számér a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesztés megtárgy a|ésźĺt.

Tisztelt Képviselő.testiilet!

Előzmény
A Józsefuárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Atmeneti otthona, mint a Józsefuárosi
Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ (továbbiakban: Központ) egyik jogelőd intézĺnénye a
TÁM9P-5.2.5. A-10/1 kódjelű pźt|yźzaton 45.183.26|,- Ft összegű támogatást nyert' A Képviselő-
testtilet 257lf0l0,(vI.30') számťl határozatźxa|hagyta jővá a pźiyázat benyújtását.

A nyertes pá|yázatcíme: ,,KÉPET ADLINK, rÉpBssÉGET FEJLESZTĹINK! _ Gyermekek, fiatalok
és szüleik társadalmi integľációját segítő program Józsefuárosban''.
A pályázat megvalósításának kezdete: 2011. októbeľ 1., befejezése: f013. szeptember 30. A
támogatási szerződés megkötésre került'

A TAMOP -5.2.5-A-10/I pá|yźnat célja: a hátrányokkal ktizdő iskoláskoľú gyermekek, családjaik,
valamint a fiatalok integrációs esélyeinek növelése, oktatási rendszeren kívüli preventív célú
pľogramokkal, amelyek kompenzáljak hźtrányaikat. csökkentik devianciáikat, segítik az iskolai
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megfelelésüket, és a megfelelő társadalmi minták e|sajźttitźsttt, a munka vi|ágtľa való felkésztilésiiket
és erősítik a trársadalmi részvételiiket.

Részcél: a sikeres iskolai karriemek meghatároző hatása van a későbbi munkaerő-piaci é|etpźiyźra,
ezéľt minden gyermek számára biztosítani kell a jól hasznosÍtható tudás, képességek és készségek
megszeľzését. Ezt akadźiyozhatjźk a ktilönbözó családi problémák, illetve a gyakran ezek
következményeként kialakuló iskolai kudaľcok, csavargás, lemorzsolódás, amelyek a devianciák
irányábaveszé|yeztetettekkéteszikaryermekeket.

Célcsoport: A családban elő, tanköteles koru éslvagy közoktatási intézménybe járő, a ryermekjóléti
szo|gá|atklienskörébetartoző vagy átmeneti gondozásban részesülő gyermekek és szüleik.

A gyeľmekjóléti a|apel|źtäs a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatálsról szóló |997. évi
xxK. törvényben megllatźľozottak alapján a Jőzsefvárosi onkormányzat k<jtelezóen ellátandó
fe|adata' Az önkormányzat a gyeľmekjóléti központ fenntartásával és működtetésével jźtrul' hozzá a
gyermek testi, értelmi, érze|mi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének
elősegítéséhez, aveszé|yeztetettség megelózéséhez és a kialakult veszé|yeztetettség megszĺintetéséhez,
valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a mege|ózéséhez.
A k<iltségvetési szerv által nýjtott szo|gźůtatás célja a gyermekes családok, illetve a gyermekek
szźtmźra információk nýjtása' a gyermekek veszé|yeztetettségének megelőzése és megsz[intetése,
családgondozássa|, konfliktuskezeléssel, terápiás és egyéb foglakozásokka|, a gyermekek szźlmétra

különböző progľamok szervezésével.

A nyertes pá|yázaÍban foglaltak szerint a Kozpont af4hónapos projekt idotartama alatt kĺjteles 1 fő
pľojektvezetőt és 1 fő szakmai vezetot alkalmazni közalkalmazotti munkaviszonyban. A
foglalkoztatottak munkaideje a projektben bizonyithatőan el kell, hogy érje a heti 10-10 munkaórát.

A Központ vezetóje kéľelemmel fordult a fenntaľtó felé, hogy a projekt megvalósításának időtaľtamáľa
2011. októbeľ l-től f0I3. szeptembeľ 3l-ig a f fo koza|ka|mazotti létszámbovítést engedélyezzen'
mert a pľojektvezetést és aszakľnaivezetést külső szakemberekkel szeretné ellátni.
Indok: a Központ 20l1. május I-i|étrehozálsa óta komoly energia ráfordítást igényel azűj szewezeti
struktúra megfelelő alakítása-igazitása a szakmai feladatok magas szinttĺ e||átása érdekében, amely
többlet erőfeszítést igényel a Központ munkatáľsaitő|, ezért további megbízással nem célszerű terhelni
őket. Ennek okán látnák e| a projektvezetést és a szakmai vezetést külső szakemberek.

Jogszabdlyi környezet
Az źi|amháńartásrő| sző|ő |99f. évi XXXVIII'
rendelkezik arról, hogy a helyi önkoľmányzat
kö lts é gveté s i létszám-e lő ir ány zatokat.

t<iľvény (Aht.) 69. $ (1) bekezdés e) pontja
költségvetési rendeletének taľtalmaznia kell a

Az á||amháztartás műk<idési rendjéről szóló 29flf009. (xil' 19.) Koľm' rendelet 20. $ (2) bekezdése
éľtelmében a költségvetési szerv szervezeti és működési szabáůyzata tarta|mazza az engedé|yezett
létszámot. Az Aht. 98. $ alapj án az önkormányzati költségvetési szerv létszám-előirányzatźtt a
költségvetésről szóló rendelet tarta|mazza
A nyeľtes pźůyázat alapján megállapítható, hory a Központ alkalmazotti|étszámáĺak két fővel töľténő
megemelése az ĺinkormányzat költségvetését nem érinti, mivel a pźůyázat a |étszámemelés teljes
költségéľe fedezetet biztosít.

Pénziigyi, költségvetési hatds
A két fő létszámbővítéssel járó koltség 9.|3f,0 eFt összegben, mint pá|yázati forľás a pľojektben
betervezésre került és fedezetként rendelkezéste áll. A K<izpont koltségvetését a többletmunkaerő
foglalkoztatása nem terheli, a pľogram befejezését kovetően pedig továbbfoglalkoztatási kötelezettség
nincs. A progľam elszámolása előreláthatóanf0I3' december hónap. Az önkormányzatnak a felmeri'ĺlő
költségeket nem ke|l megelőlegeznie, mert a kozreműködő szervezet előleget utal. onrész fizetési
kotelezettség nincs.



Sxakmai javaslat
A TAMOP-5.2.5. A-10/1 kódjelű - ,,KEPET ADUNK, KEPESSEGET FEJLESZTL]NK!
Gyermekek, fiatalok és szüleik táľsadalmi integrációját segítő proglam Józsefuáľosban'' című nyertes
pźůyázati program megvalósítása érdekében indokolt a Jőzsefvźtosi Családsegítő és Gyermekjóléti
Kozpont engedélyezett |étszźmát 75 főtő| 77 fóre bővíteni (2 fő köza|ka|mazotta|) - a pľojekt
megvalósításának időtanamára 2011' október 1-től 2013, szeptember 3l-ig.

Ké ľem az aláňbi határ ozati j avaslat elfo gadását

II.łrÁnoza,TI JÁ,vAsLAT

A képviselő-testiilet úgy dönt:

1. fenntaľtói jogkörében eljáľva' hogy a Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, mint
felügyelt költségvetési szerv engedélyezett|étszámát l fo projektvezeto és 1 fő szakmaivezető, azaz
összesen 2 fő koza|ka|mazotta| _ kizźlró|ag a TAMOP.5.2.5. A-10/1 kódjelű' ,,KEPET ADLINK,
rÉpBssÉcET FEJLESZTĹ]NK! _ Gyermekek, fiatalok és szüleik társadalmi integrációját segítő
pľogTam Józsefuáľosban'' című nyeľtes pźiyázati program megvalósításának céljára, annak 20I|.
október |-től2013. szeptember 31-ig terjedő időtatamáľa (összesen 24 hőnap) _ bővíti, melynek
a|apjźnazintézményengedélyezett|étszźtmát77f óbenállapítjameg.

2, az |, pontban meýatározott létszámbővítés fedezete apźiyázaton nyert összeg, más költségvetési
fedezetet nem b izto s ít.

3. felkéľi a polgármesteľt, hogy a költségvetés soľon következő módosításánźi a határozatban
foglaltakat vegye figyelembe, valamint a pźńyánat 2011' évre vonatkozó költségvetés módosítását
teľjessze be a képviselő-testiilet elé'

Fele|os: polgármesteľ
Határidő: 1 . 2. pont esetében: 201 1 . szeptember 1 5.

3. pont esetében: legkésőbb 20 1 1 . dęcęmbeľ 3 1 .

A diintés végrehajtásátvégző szewezeti egység: Humánszolgdhatdsi Ügosztály Szociális lroda,
Pénzügyi Üg,losztáIy

Budapest, 20 I 1. auguszttts f3.
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