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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 

Tárgy: Javaslat Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének Szakmai Programjának és 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 

Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester 

Előterjesztést készítette: Mikó Alexandra Judit szociálpolitikai referens 

Előterjesztés egyeztetve: - 

Testületi ülés időpontja: 2020. szeptember 24. 

Jogi szempontból ellenőrizte: Vasváryné dr. Gulyás Anita 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének (a továbbiakban: Újpest SZI) működését az 

Alapító Okirat, a Szakmai Program és annak elválaszthatatlan része, a Szervezeti és Működési 

Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. 

 

A Szakmai Program és az SZMSZ felülvizsgálata során az Újpest SZI vezetősége javaslattal élt 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) felé a ha-

tályos SZMSZ és Szakmai Program módosítását illetően. 

 

1. A Szakmai Program előterjesztett módosításait egyrészt a korábbi évek jogszabályi változá-

sai, másrészt a működési terület fejlesztő foglalkoztatással való bővítése teszi szükségessé 

az alábbiak szerint: 

 

 A Szakmai Program társadalmi jelenségek helyzetelemzését tartalmazó része kibővítésre 

került a korábbinál aktuálisabb és részletesebb adatokkal. 

 

 A Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai tevékenységei a munkatársak szakmai 

kompetenciáinak bővülése miatt kibővítésre kerültek speciális szolgáltatásokkal, amelyek 

szélesítik az Intézmény szolgáltatási portfólióját és segítséget nyújtanak szenvedélybe-

tegséggel küzdő (addiktológiai tanácsadás) vagy szabályszegést rendezni kívánó 

(resztoratív tanácsadás) személyek számára. 

 

 A korábbi években a családsegítésre vonatkozó és a gyermekjóléti jogszabályok tekinte-

tében érvénybe lépett számos, az Újpest SZI tevékenysége során kötelező érvényű fela-

dat: 

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a to-

vábbiakban: Szt.) 64. § (8) pontja alapján a szociális diagnózis készítése 2018 óta 

kötelező feladat, amelynek szakmai tartalmát a Szakmai Programban is szükséges 

bemutatni. 

- Hasonlóan jogszabályi kötelezettségből adódik az óvodai- és iskolai szociális segí-

tés feladatának tartalmi beépítése a Szakmai Programba, amelyet a gyermekek vé-

delméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. § (3a) 

pontja szabályoz. 
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 A Szakmai Program jelentős bővítésére az Intézmény keretei között működő, de eddig az 

integrált intézmény Szakmai Programjában nem szereplő Szociális Foglalkoztató felada-

tainak bemutatása miatt kerül sor. A Szociális Foglalkoztatás tevékenységét a költségve-

tési finanszírozás érdekében bővíteni szükséges a Szt. 99/B.§-ban szereplő fejlesztő fog-

lalkoztatással. Az Önkormányzat az Újpest SZI fenntartójaként 2020. augusztus 14. nap-

ján benyújtotta az erre irányuló működési engedély kérelmet. A szociális szolgáltatás tá-

mogatott finanszírozása érdekében a kapcsolódó Szakmai Programot is szükséges kiala-

kítani és elfogadni. 

 

 A Szakmai Program egyéb, kisebb volumenű módosításai technikai jellegűek pl.: értel-

mezést könnyítő szavak, sorok beszúrása. 

 

2. A Szakmai Program mellékleteként előterjesztésre kerül az Újpest SZI SZMSZ-e is. Az 

SZMSZ módosítására a szakmai felülvizsgálat és a Szociális Foglalkoztató integrált műkö-

désének kialakítása miatt van szükség: 

 

 Az SZMSZ a jelenleg hatályos tartalmához képest kiegészül az Újpest SZI és a szervezeti 

egységek szervezeti ábráival. A szervezeti ábrák pontosan tükrözik a szervezeti egysé-

gekben működtetett irányítási viszonyokat és szerepköröket. 

 

 A szervezeti egységek feladati kibővítésre kerültek a Szakmai Programban átvezetett fe-

ladatokkal és felelősségi körökkel, valamint pontosításra került a helyettesítés rendje, 

mind az igazgató, mind a szakmai egységek vezetői tekintetében. 

 

 A Szociális Foglalkoztató integrált működése érdekében annak szervezeti szabályozása is 

bekerült a dokumentumba és pontosításra került a Szakmai Programban szereplő tevé-

kenységek mentén. 

 

 A Szervezeti és Működési Szabályzat egyéb, kisebb volumenű módosításai ugyancsak 

technikai jellegűek.  

 

3. A Szakmai Program egyéb mellékleteiben a tevékenységek bővítéséből, a jogszabályválto-

zásokból adódó (fent részletezett) változtatások kerültek átvezetésre. 

 

 A mellékletek a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladata-

iról és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: 

SzCsM rendelet) 5/A. § (1) bekezdéssel összhangban lettek összeállítva. 

 

 A fejlesztő foglalkoztatás esetén az SzCsM rendelet  110/K. § b) pontja előírja a Foglal-

koztatási Szakmai Program elkészítését, így ez is mellékletként szerepel a dokumentum 

csomagban. 

 

Az előterjesztés mellékletét képezi s Szakmai Program és annak mellékletei, amelyekben a mó-

dosított szövegrészek, illetve bővítések a könnyebb áttekintés miatt pirossal szedettek.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze az Újpest SZI Szakmai Programjának, 

valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. 
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Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020. (IX. 24.) 

számú határozata Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének Szakmai Programjának 

és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedé-

lyezi és elfogadja Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének Szakmai Programját és a 

Szervezeti és Működési Szabályzatának egységes szerkezetbe foglalt módosítását. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

Budapest, 2020. szeptember 15. 

Kanász-Nagy Máté 

Az előterjesztés mellékletét képezi a Szakmai Program, valamint a Szakmai Program elválaszthatatlan részét 

képező összes melléklet. 

Az előterjesztést a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság a 2020. szeptember 21. napi ülésén tárgyalja. 

 


