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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Újpest SZEI szociális információs szolgáltatása a Családsegítő Szolgálat keretében 2005. 
szeptemberében 2 munkatárssal kezdte meg munkáját az adatbázis létrehozásával, és a 
működéshez szükséges berendezések, eszközök beszerzésével, melyhez az újpesti 
önkormányzat, és a Fővárosi Önkormányzat nyújtott támogatást. 
 
Az elmúlt 3 év tapasztalatai azt mutatják, hogy keresett szolgáltatást sikerült nyújtanunk, 
amely azonban a hozzá fűzött reményeket nem váltotta be. Azoknak az információknak a 
köre, amikkel a Családsegítő Szolgálatnál dolgozó családgondozóknak napi munkájuk során 
egyébként is rendelkezniük kell, nem bővült jelentősen. 
Ugyanakkor párhuzamos tevékenységként értékelhető, hogy ugyanazon ügyfelek nem csak az 
Információs Szolgáltatásnál, hanem a Családsegítés többi szakemberénél is megjelennek, 
hiszen hátrányaik halmozottak, problémáik sokrétűek. 
 
A szociális törvény 2007 januári módosítása a Szociális Információs Szolgáltatást kivette a 
kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok köréből. Mivel a szociális tárgyú jogszabályok 
módosítása esetén kikérik a szakmai szervezetek véleményét, ez a döntés azok megítélését is 
tükrözheti. Egyébként információink szerint a budapesti Családsegítő Szolgálatoknál vagy 
nem hozták létre az Információs Szolgáltatást, vagy csak olyan formában, hogy a szolgálat 
asszisztense némileg kibővített tartalommal áll az igénybevevők rendelkezésére. 
 
A Családsegítő Szolgálat jelenlegi helyzetét vizsgálva: egyrészt a kis létszámú (7 fő) 
családgondozást végző munkatársak jelentős leterheltségét tapasztaljuk, másrészt egy olyan 2 
fős szolgáltatás működik, mely kevésbé tud több információt nyújtani az ügyfeleknek, mint 
amennyivel a családgondozóknak feladatkörükből adódóan alapvetően rendelkezniük kell. 
 
A pályázatban vállalt 3 év is letelt. A szervezet átstrukturálásával, a Szociális Információs 
Szolgáltatás megszüntetésével annak 2 dolgozója a családsegítés általános és speciális 
feladatainak elvégzésében venhetne részt. Ezzel az intézkedéssel - melynek semmilyen 
költség vonzata nincs – egyensúlyt teremthetünk az elvégzendő feladatok, és azokat végző 
munkatársak száma, leterheltsége között, célzottabban és hatékonyabban végezve kliensekkel 
folyó segítő tevékenységet.  
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Fenti indokolás alapján szükséges módosítani a Családsegítő Szolgálat szervezeti és működési 
szabályzatát, szakmai programját az alábbiak szerint: 
 
Szervezeti és működési szabályzat 
3. oldalon található szervezeti ábrában és az 5. oldalon a szociális információs szolgálatra 
vonatkozó rész törlése került. 
 
Szakmai program 
1-ső oldalon a létszámban, és a 3. oldalon a szociális információs szolgálatra vonatkozó rész 
törlése. 
 
A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság az előterjesztést 2009. január 19-ei ülésén megtárgyalta és 
jóváhagyólag támogatja a Képviselő-testület részére a Szociális és Egészségügyi Intézmény 
Családsegítő Szolgálat szervezeti és működési szabályzatának és a szakmai programjának 
módosítását. 
 
Határozati Javaslat: 
A Képviselő-testület ……./2009. (….) számú határozatával jóváhagyja Szociális és 
Egészségügyi Intézmény Családsegítő Szolgálat egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és 
működési szabályzatát és szakmai programját. 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: Képviselő-testületi ülést követő 15 nap 
 
Budapest, 2009. január 20. 
 
 
 
 

Nagy István  
 
 
Az előterjesztést tárgyalja a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Köblös Anita 
 
 
A szervezeti és működési szabályzat és a szakmai program terjedelmére tekintettel a Jogi és 
Képviselői Irodán és Titkárságomon megtekinthető. 


