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A napirendi pont rövid tartalma: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet
ellátó intézmény fenntartója ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét. E
kötelezettségének tett eleget a fenntartó, amikor ellenőrizte az Útkeresés Segítő Szolgálat család- és
gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ és Családok Átmeneti Otthona szakmai
egységek 2017. évi működését és megállapította, hogy azok a hatályos jogszabályoknak megfelelően
működnek.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály
Ügyintéző neve: Molnár-Osztrocska Diána
Ügyintéző aláírása: Molnár-Osztrocska Diána s.k.

Iktatószám: 25835-11/2017.
Telefonszáma: 06-25-544-276
Osztályvezető aláírása:dr. László Borbála s.k.
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1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2017. november 17.
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Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
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JAVASLAT
az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó szakmai
egységei 2017. évi működésének törvényességi ellenőrzéséről készült megállapítások
elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 104. § (1) bekezdés c) pontja szerint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami intézmény fenntartója ellenőrzi az
intézmény gazdálkodását és működésének törvényességét.
A 2016. január 1-je óta hatályos Gyvt. 94. §-a szerint: „(1) A települési önkormányzat,
fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által
közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat feladata a gyermekek
védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó
gyermekek ellátásának megszervezése.
(2) A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint, a (2a)-(4) bekezdésben
meghatározottak figyelembevételével biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokat, valamint, ha a (2a)-(4) bekezdés alapján nem köteles az
ellátás biztosítására, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való
hozzájutást.
(4) A járásszékhely település, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat és a megyei
jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot működtetni.
A járásszékhely településen működő gyermekjóléti központ ellátási területe a járás
lakosságára terjed ki.”
A Gyvt. 40 - 41. §-ai alapján gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy
szolgáltató – a család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti
szolgálat) – keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a 39. § és a (2)
bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. §
(4) bekezdése szerinti feladatait. A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgálatot
önálló intézményként, szolgáltatóként vagy más intézmény szervezeti és szakmai
tekintetben önálló intézményegységeként működteti.
Család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a
járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló
intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként
működik.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Útkeresés Segítő
Szolgálat intézmény működteti 2016. január 1-jétől a hatályos Gyvt. által előírt család- és
gyermekjóléti szolgálatot, valamint család- és gyermekjóléti központot, illetve a Családok
Átmeneti Otthona szakmai egységet.
Az ellenőrzést a humán szolgáltatási osztály lefolytatta. Az előterjesztett anyag a szakmai
egységek ellenőrzése során tett megállapításokat ismerteti, az 1. számú melléklet a családés gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ, a 2. számú
melléklet a Családok Átmeneti Otthona működéséről készült ellenőrzési jelentéseket
tartalmazza. A fenti rendelkezésnek való megfelelés érdekében a közgyűlésnek – mint az
önkormányzati feladat- és hatáskört ellátó szervnek – véleményt kell nyilvánítania arról, hogy
az ellenőrzés során tett megállapításokat elfogadja-e.
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Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. december 5-én
megtárgyalta és 7:0:0 arányban támogatta azt.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a T. Közgyűlés elé:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (XII. 14.) határozata
az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó szakmai
egységei 2017. évi működésének törvényességi ellenőrzéséről készült
megállapításokról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja az Útkeresés
Segítő Szolgálat intézmény család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint család- és
gyermekjóléti központ szakmai egységek 2017. évi működésének törvényességi
ellenőrzés során tett megállapításokat. A Közgyűlés megállapítja, hogy a szakmai
egységek a 2017. évben a hatályos ágazati jogszabályoknak megfelelően működnek.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja az Útkeresés
Segítő Szolgálat intézmény Családok Átmeneti Otthona szakmai egysége 2017. évi
működésének törvényességi ellenőrzése során tett megállapításokat. A Közgyűlés
megállapítja, hogy a Családok Átmeneti Otthona a 2017. évben a hatályos ágazati
jogszabályoknak megfelelően működik.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e határozatot
az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetőjének küldje meg.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2017. december 27.
Dunaújváros, 2017. december 14.
Lőrinczi Konrád s.k.
a szociális, egészségügyi,
és lakásügyi bizottság elnöke
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