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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézményének a 434/1992. (XII.1.) 
számú önko. határozattal kiadott, többször módosított alapító okirata szervezeti változások 
következtében módosításra szorul. A mellékelt, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban 
az alábbi változás került átvezetésre: 
 
2.1 Költségvetési szerv telephelyei 
1046 Bp. Fóti út 35/A 
 Védőnői szolgálat központja 
 Egészségnevelés 
A Király utcai gyermekrendelő helységeiben a háziorvosi alapellátás, (beteg és egészséges 
rendelés) valamint a Védőnői Szolgálat körzeti védőnői tevékenykednek. Itt került 
elhelyezésre az Intézmény Vezető Védőnője is. A rendelőben dolgozó gyermekgyógyászok 
régóta jelzik azt az anomáliát, hogy az egészséges rendelés tanácsadás céljából kialakított 
rendelőjét és előkészítő helyiséget a Védőnői Szolgálat Vezető Védőnője használja irodaként. 
A kialakult helyzetet a SZEI úgy tudja orvosolni, hogy a Karmelita Nővérekkel kötött 
megállapodás értelmében, a 1046 Budapest Fóti u. 35/A sz. alatti helységcsoportban kap 
térítésmentes használati lehetőséget, így a megállapodás értelmében itt tudjuk elhelyezni a 
Védőnői Szolgálat Vezető Védőnőjét és az egészségneveléssel foglalkozó munkatársát. 
Ugyancsak itt tudjuk kialakítani azt az oktatási kabinetet, mely lehetővé teszi a védőnői 
értekezletek lebonyolítását, hiszen 45 fő munkaértekezletének megtartására alkalmas 
helységcsoporttal nem rendelkezünk. 
Ezen a munkaterületen a későbbiekben szakmai továbbképzéseket, tanácskozásokat 
szervezhetünk. A helységcsoport javítási, karbantartási munkálatai az OEP finanszírozás 
terhére Intézményünk költségvetésében biztosítottak, így önkormányzati forrás a Védőnői 
Szolgálat Központjának létrehozásához nem szükséges. 
 
 
1042 Budapest, Deák F. u. 93/A 
 Családsegítő Szolgálat 
 Adósságkezelő Tanácsadó 

Szociális információs szolgálat   megszűnik 
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. 
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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 pályázatban vállalt 3 év eltelt. 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.  
 
1042 Budapest, Hajnal u. 15. 
 Gyermekek átmeneti otthona  (családok szó kikerül) 
A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal 
munkatársa ellenőrzést végzett az Otthonban és jelezte, hogy az alapító okiratban gyermekek 
és családok átmeneti otthona került feltüntetésre. Az Otthon gyermekek átmeneti otthonaként 
működik. Kérték az alapító okiratban ezt átvezetni. 
 
6. A költségvetési szerv működési területe 
 Szociális és Egészségügyi Intézmény IV. ker. működési terület 

Gyermekek átmeneti otthona  IV. XV., XVI. kerület ellátási területe 
A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal 
munkatársa a Gyermekek Átmeneti Otthonában végzett ellenőrzése során jelezte, hogy az 
Otthon ellátási területét külön meg kell határozni. 
 
A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság az előterjesztést 2009. január 19-ei ülésén megtárgyalta és 
jóváhagyólag elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére a Szociális és Egészségügyi 
Intézmény alapító okiratának melléklet szerinti módosítását. 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület ……/2009. (…..) számú határozatával elfogadja a Szociális és 
Egészségügyi Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: Képviselő-testületi ülést követő 15 nap 
 
Budapest, 2009. január 20. 
 

Nagy István  
 
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges 
Az előterjesztést tárgyalja a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 
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