
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
  
A/ 
Az óvodáinkba járó gyermekek fejlettségében, a szociális érettségi szintben és a társadalomba            
való beilleszkedés képességében is jelentős eltéréseket tapasztalhatunk. A Kelenvölgy-Őrmezei         
Óvoda Napsugár Óvoda telephelye magas számban fogad gyermekeket, akiknek fejlettségi          
szintje a fent felsorolt területeken nagyon eltérő. Az elmélyült problémák megoldásához a helyi             
viszonyokat ismerő és kezelni tudó - kizárólag a nevezett telephellyel foglalkozó -            
óvodapszichológus és egy fő pedagógiai asszisztens alkalmazása szakmailag indokolt. A          
bővítést továbbá az is indokolja, hogy az intézmény székhelyén és többi telephelyén nagy             
számban szükséges ellátni különleges bánásmódot igénylő gyermekeket, mely feladatok         
teljeskörű ellátása is kitöltené a már státuszban lévő óvodapszichológus munkakörét. 
Javaslom, hogy a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Újbudai Napsugár Óvoda telephely dolgozói          
státuszai 1 fő óvodapszichológusi és egy fő pedagógiai asszisztensi álláshellyel bővüljenek. 
 
 
B/ 
A szociális és gyermekjóléti intézmények feladatai az elmúlt időszakban mind jogszabályi, mind            
önkormányzati döntések alapján változtak. Ezen változások következtében szükséges áttekinteni         
a feladatokhoz igazodó humánerőforrás-ellátottságot, a munkakörök számát, melyet az alábbiak          
szerint javaslok módosítani. 
  
1. Újbudai Humán Szolgáltató Központ (1117 Budapest, Bogdánfy utca 7/d.) 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint        
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet           
alapján az intézményben 2018. szeptember 1-jétől elindult az iskolai és óvodai szociális segítő             
szolgáltatás biztosítása. A rendszer teljes kiépítéséhez, az új feladat ellátásához 2019-ben           
további 6 álláshely fejlesztése szükséges  január 1-től.  
  
2. Újbudai Szociális Szolgálat (1119 Budapest, Keveháza utca 6.) 
A 2018-ban átadott Kelenföldi Szociális Ház (1119 Budapest, Fejér Lipót utca 59.) telephelyen             
az Újbudai Szociális Szolgálat a fogyatékos személyek nappali ellátása keretében, új feladatként            
12 férőhelyen autista személyek nappali ellátását indítja el. A személyes gondoskodást nyújtó            
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.)           
SzCsM rendelet előírásainak megfelelően az ellátáshoz szükséges szakmai létszám biztosítása a           
működési nyilvántartásba vétel (működési engedély) feltétele. Ennek érdekében 2019. január          
1-től összesen 6 fő álláshely (3 fő szakképzett felsőfokú végzettségű, 2 fő szakképzett középfokú              
végzettségű, 1 fő technikai álláshely) fejlesztése szükséges. 
  
A fentiek alapján, kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést           
megtárgyalni, és a határozati javaslatokat jóváhagyni. 
   
Budapest, 2018. november 20. 
 
 
    

 dr. Molnár László  


