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Tisztelt Képvĺselő-testiilet !

I. E|őzmények
A Képviselő-testület a 42I/2OI3. (XI.20.) szämuhatározatáva|2OI4' januźr 01. napjától meg-alapította a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóleti rózpontot (továbbiakban:
JSzSzGyK) , meghatttozta onként és kötelező fe|ađat-őIlátásit, va|amini az intézményengedé-
Iy ezett létsztlmät I 7 7 főb en hatát ozta me g.

il. A beterjesztés indoka
A JSzSzGyK engedélyezett|étszámźnakz}|4.június 01. napjától történő megemelés éhęz aKépviselő -testület máj us I 4. napi til ésén hozott đ.inté.. sztĺks é ges.

ilI. Tényállási adatok
A menedékjogľól szóló 2007. évi LXXX,'tcirvény 32lC.$-avalamint a menedékjogról szótó2007. évi LXXX t9rvény végľehajtásárő| szőtő 30L:2OO7, (XI.09.) Korm. ľendelet 6IlA'-61A{. $-ai a|apjtĺn 2OI4. janufu 01. napjától a menekült u;;y.;i;uj#";.;;:.*ďyiĺ^"ĺ"iňĺ
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beilleszkedésének elősegítését a menektilt vagy az o|ta|mazott lakóhelye szerinti telepiilési
önkormányzat a csa|áđsegítést nýjtó szoIgźitatő vagy intézmény közreműködésével biztosít-
ja.

A beilleszkedés elősegítése érdekében a menekültügý hatóság az o|ta|mazott illetve a mene-
kĹilt kérelmére integráciős szetződést kcit. A kérelemben szerepelnie kell az igyféI lakóhely-
ének, ha azonbannem tud pontos lakcímet megjelcilni, akkor az adottkerĹiletet/teleptilést kéil
megjelölnie, ahol lakóhelyet kíván létesíteni. A szerzőďésben foglaltak a|apján a családsegítő
központnak ki kelljeltilnie egy szocíális segítő szemé|ý, aki segítséget nýjt a munkakere-
sésben, a tarrulási, nyelvtanulási lęhetőségek megtalá|ásźhan, valamint köteles biztosítani a
családsegítő szolgtitatásokat, minden esetben gondozási terv készül. A családgondozó az első
fél évben heti rendszerességgel, majd ezt követően havonta tĄa akapcsolatot a gondozottal,
akinek a jogszabźiyban meghattrozott egyĹittmiíkcĺdési kötelezettsége van, Az együttmúködé-
si időszak idejére (legfeljebb 24hőĺap) az énntett személyek a menekültügyi hatóságlőlttl-
mogatásban részesiilnek melynek havi cisszege 67.5OO,- Ft-tól 215.000,- Ft-ig terjedhet (a
család összetételétől fiiggően)

A jogszabá|y hatźiyba lépését követően páĺ hét leforgása a|att (aktuźllisan _ 2O|4.O5.t2.) 79
jelzés érkezett az intézmény felé, mely szerint a Budapest Főváros VIII. kerület került megje-
lcilésľe a meneküit vagy oltalmazott személy lakóhelyének létesítésre vonatkozó szándéknyi-
|atkozatban. A Családsegítő Központnak ezen iigyfeleket fogadnia kell, akár heti ľendszeres-
séggel az egfittmrĺködési kötelezettség teljesítése érdekében, amigVIII. kerületben vagy más
településen nem létesítenek tényleges lakcímet. Amennýben más kertiletbeďtelepĺiléseĺr léte-
sítenek lakóhelyet az itatanyag ättéte|rekera| az illetékes családsegítő központnak.

A JSzSzGyK-nak 53 esetben van integrácios szerződése, de az értęsítések és a szerződések
szźtma szinte naponta ncivekszik, továbbá számos tigyfél jelezte, hogy a Bevándorlási és Ál-
lampolgárságiHivatal megnövekedett adminisztrációs teľhei miatt nem kapták mégkézhez
a|äirt szerződéseiket, de amint ez meglorténik egyĹittműködési kötelezettségük keletk ez|k a
Családsegítő Központtal.

A Bevándorlási és Áilampolgaľsági Hivatal tźĺjékoztatása alapján a VIII. kertilet a legérintet-
tebb kertilet a migráns kérelmek esetében.
Az év elején nehezen volt megítélhető, hogy pontosan hány fcís ellátotti kört fog órinteni a
csaláđsegítő központ bővĺilő fe|ađateL|źúása. Jelenleg egy kolléga fogla1kozik a felađatta| osz-
tott munkaidőben a saját esetei mellet, azonban az egyre növekvő megkeresések, integľációs
szerződések miatt további kollégak bevonása vált sziikségessé. A ncivekvő etlátotti kĺiifrgye-
lembe vételével, a feladat zökkenőmentes ellátása érdekében a JSzSzGyK vezetőjének jańs-
Iata alapján indokolt az intézmény engedélyezett álláshelyének 2 fcjvel történő megemelése. A
feladatellátás helye a JSzSzGyK telephelyeként mrĺködit |O82 Budapest, Déľi M. u.3, f. 4. sz.
a|att ta|źiható iroda lesz. A helyiségcsoport egýk részében az n[yféIszolgá|atí feladatokat
ellátó LÉLEK-Pont műkcidik, alapteňlete É6 #,mely alkalmas a tovább i 2 fő csalädgondo-
ző mmkaźtl lo m ás ának b izto síttsfu a, az ugy f el ek fo gad ás ára'

Iv. A dłintés tartalmának részletes ĺsmeľtetése
Az e|őzményekben és a tényállási adatokban foglaltak a|apjánjavaslom a JSzSzGyK engedé-
|yezettlétszámának2 fővęI töľténő megemeléséthatärozďti ĺađtuĺu*'aZOl4.június 01. nap-
jtltó| 20|4. december 31. napjáig, tekintettel ana, hogy jelenleg nehezen tęrvézhető az e|ko-
vętkezendő években milyen módon váItozík az ériĺtetÍ,tigyfelet és ezzęIegyiitt az intézmény
feladatainak száma.



v. A diintés céIja, pénzügyĺ hatása
A JSzSzGyK engedéIyezett |étszámtnak 2 fővel tcĺrténő megemelése pénzügyi fedezetet igé-
nyel, a munkaállomások biztositása fedezetet nem igényel. Az a|ábbi táblźlzatbanbemutatásra
kerül a bérjellegtĺ költségek 2014. évre vonatkoző ídőarányos összege' illetve a đologi kiadá-
sok.

A JSzSzGyK engedé|yezett álláshelyeinek 2 fővet tciľténő emelése 2OI4, évre 3.855,4 e Ft
fedezetet igényel, melyből a költségvetés szerv a személý juttatás és a munkaadatőt terhelő
járulékok és a szociáIis hozzájźrulás tisszegét _ 2,772,I e Ft - a bérmegtakarítás terhére ki
tađja gazdźtlkodni, az L.083,3 e Ft fedezetét javasolj uk az általános tarta|ěkterhére biztosítani
az intézmény költségvetésében. A2014, decemberi bérre és járu|ékaira a2OI5, évi kö1tségve-
tés terhére előzetes kötelezettség vállalás szükséges 458,4 e Ft összegben.

VI. JogszabáIyikiiľnyezet

A Képviselő-testiilet hatásköre a Magyaľorsztry helý önkormányzatairő| szőIő 2011. éviCLXxXx. tcirvény 13. $ (1) bekezdés 8' pontjában foglaltak alapjźĺna helý közügyek, vala-
mint a helyben biztosítható közfelađatok köľében ellátandó ľretyi onłormányzati feladatok
különösen a szociális, gyermekjó|éti szo|gźitatásolaól és ellátásokról való gondoskodás.

A menedékjogľól szóló 2007. évi LXXX. törvény 32/C.$-a, mely szerint a menekült vagy
olta|mazott táľsadalmi beilleszkedésének elősegítését - a meneküli vagy az olta|mazott lakó-
helye szerinti teleptilési önkoľmányzat a családsegítést nyujtó s,olgiltatd vagy intézmény
közreműködésével - az e törvényben meghatározott int.g*"iós szerződés és ińiegrációs tá-
mo gatás ťormáj áb an bizto sítj a.

Kéręm az a|źĺbbi határ o z atíj avas lat elfo gadás át'

Költségtípus Hąvi tjsszese (Ft) 06-] ]. hó összesen (Ft)

BérjellegLĺ

G ar antá|t i lletmény (F/7) 298.200 r.789.200

Nyelvpótlék (középfok''C'') 20.000 120.000

Agazati pótlék 19.800 I 18.800

Cafetéria (nettó) 2Í.493 150.451

Jáľulékok 98.933 593.598

Béľie|leeű łisszesen 4s8.426 2.772.049

Dologi

Munkaruha iuttatás 8.333 58.334

Irodai felszerelés b eszerzése

(britor, szgép, stb egyszeri kifiz.)
71.429 500.000

Müködési kiadások 75.000 525.000

Dologi łisszesen 1tr,Á F,4.",
LJat I U2 a 
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Kiadások mindösszesen 613.188 3.855.383



Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Józsefuiírosi Szociális SzolgáItatő és Gyeľmekjóléti Központ engedélyezettlrétszétmźt _
kĺjtelező feladat - a40102 címen határozott időtaľtamĺa fUI4.junius 0l. napjátóI2}I4. de-
cember 3|. ĺapjáig 2 főve| nregemeli, igy a költségvetési szerv eĺlgedé|yezett létszáma
20| 4. j únius 0 1 . napj átó| 20I 4. decęmber 3 | . napjáig |7 9 fő.

Felelős: polgármester
Hatánďő: 20| 4. május 1 4.

2. A JSzSzGyK engedéIyezett álláshelyeirckZ}| .június 0l. napjátó| 2 fóvel töľténő emelé-
se 20|4. évben 3.855'4 e Ft fedezetet biztosít, egytészt a kĺiltségvetés szerv 40|02 címen a
személyi juttatás és a munkaadatót terhelő járulékok és szociá|is hozzájlĺrulási ađó -
2.772,| e Ft _ béľ és járulék megtakaľítása terhére, másľészt az |.083,3 e Ft fedezetét az á|-
talĺĺnos taľtalék terhére.

Felelős: polgáľmester
Hatríľidő: 20|4. május 1 4.

3. ahatźrozat2. pontjában foglaltak miatt az Önkoľmanyzatkíadás l1107-01 cím műktjdési
cél és á|talźnos tarta|ékźln belül az általános taľtalék _ kötęlező feladat - előirźnyzatźrő|
1.083,3 e Ft-ot átcsopoľtosit a ťlnanszírozási mfüĺidési kiadáson belül az irényitőszervi tźr
mogatásként folyósított tĺímogatas kiutalása _ kötelező feladat _ e|óirźnyzataĺa 558,3 e Ft-
ot, a finanszítozási felhalmozási kiadáson belül az ĺrźnyítoszervi támogatásként folyósított
tĺlmogatás kiutaiása _ kĺiteiező feladat _ e|őirányzatára 5f5,0 e Ft-ot.

Felelős: polgármesteľ
Hatánđő: 20| 4. május l 4.

4. a) a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont bevétel 40102 cím _ kö-
te|ezo feladat _ bevételi mfütidési ťlnanszírozási bevételen belül az irźnyitőszeľvi tźmoga-
tasként folyósított támogatás fizetési szátmlěn tĺĺľténő jővźirása e|ófuźnyzatáft és ezze| egyi-
dejűleg a kiadás dologi e|óirányzatát 558,3 e Ft-tal megemeli.
b) a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ bevétel 40|02 cím _ kö-
te|ezó feladat _ bevételi fe|ha|mozási finanszíľozási bevételen belül az irźnyítőszęrvi tźt-

mogatásként folyósított tímogatás fizetési száłĺián töľténő jőváirása e|őirźnyzatźft és ezzel
egyidejiĺleg a kiadás fe|ha|mozźlsi előiranyzatát 525,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺíľidő: f0|4. május 14.

5. a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ létszźtménakZ főve| tĺirténő
megemelése miatt a2015. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségetvźi|a| 458,4 e Ft
összegben az önkoľmźnyzat saját bevételeinek teľhére.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2014. május 14.

6. felkéri a polgáľmestert, hogy ahatźtrozatban foglaltakat 2014. évi költségvetés ktivetkezo
módosítása és a 2015. évi költségvetés készítése soľán vegye ťrgyelembe.



Felelős: polgármester
Hataridő: költségvetési rendelet következő módosítása,2015. évi költségvetés készítése

A diintés végľehajtását végző szervezeti erység: Humánszo|gźűtatási Ügyoszály Humán-
kapcsolati lroda, Józsefulíľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, PénzĹigyi
Ügyosztály

Budapest, 2014. május 1 2.

santha Péteľné
alpolgáľmester

T<iľvényességi ellenőrzés :

Rimán Eđina
jegyző

nevében és megbízásából :

n //r ć\ e/. ,ÍÍ,^ůątr z,.^:tđ1{, V:7"
đr.Mészétr Erika

a|jegyző


