
 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A köznevelési intézményekben folyó nevelő-oktató munkában résztvevő pedagógusok        

munkájának segítése érdekében, az óvodákban, iskolákban történő szociális támogató         
szolgáltatások bővítésére, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséért 2018.       
szeptember 1. napjától valamennyi köznevelési intézmény sor került az óvodai és iskolai            
szociális segítő szolgáltatás bevezetésére . 

 
Az új feladat ellátására vonatkozó kötelezettséget a gyermekek védelméről és a           

gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó           
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és        
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet állapítja meg. 

 
A feladathoz Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.           

törvény 2. melléklet III. 3. n) pontja értelmében az állam összesen - országos szinten - 1                
379,8 millió forint központi előirányzatot biztosít a 2018. évben. Újbuda Önkormányzata           
2018. évi támogatása 19 689 554 Ft, melynek folyósítása négy egyenlő részletben,            
szeptember hónaptól havonta történik. Az állami támogatás 2019. évre vonatkozó összegét           
2018. november 30. napjáig közli a Magyar Államkincstár. 

 
Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást az Önkormányzat által fenntartott           

Újbudai Humán Szolgáltató Központ (1117 Budapest, Bogdánfy utca 7/d.) biztosítja az           
Újbudán működő óvodák, iskolák, továbbá kollégiumok számára. 

 
A feladat ellátása érdekében a jelenleg hatályos jogszabálynak megfelelően összesen 21           

fő új segítő szakember alkalmazása lesz majd szükséges. Tekintettel az új feladat            
volumenére, annak bevezetése fokozatosan, folyamatos szakmai egyeztetés mellett történik         
meg. 

 
Az Önkormányzat által biztosított személyi, szakmai és tárgyi feltételekre vonatkozóan a           

következőket javaslom. 
 
1) A törvényi előírások figyelembevételével a feladatellátás biztosítása érdekében         

szükséges az Újbudai Humán Szolgáltató Központ álláshelyei számának növelése. A          
Képviselő-testület korábbi döntésével 2018. szeptember 1-től összesen 3, majd 2018. október           
1-től újabb 3 új álláshelyet engedélyezett a feladat elindítása érdekében. Javaslom, hogy az             
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Önkormányzat a 2019. évben további álláshelyeket biztosítson a szolgáltatás folyamatos          
bevezetése és működtetése érdekében. 

2) Az intézmény létszámbővítése okán további helyiség(ek) biztosítása szükséges. A          
szakmai indokoltság figyelembe vételével elsősorban Gazdagréten vagy Albertfalván lenne         
szükség intézményi telephely létesítésére, azonban a sürgető szükséglet miatt az intézményi           
székhelyhez kapcsolódó mobil épület, konténer iroda is reális alternatíva lehet. A bővítést            
vagy az új telephely kialakítását 2019. első félévében lehetne megvalósítani. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni         

és a határozati javaslatokat elfogadni. 
  

Budapest, 2018. október 8. 
 
 
                                                                             dr. Molnár László 


