
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. szeptember 20.

Javaslat  óvodai  és  iskolai  szociális  munka  személyi  feltételeinek  biztosítására,  az
Útkeresés Segítő Szolgálat foglalkoztatotti létszámának meghatározására

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő: dr. László Borbála osztályvezető
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző

Meghívott: Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. szeptember 18.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság            2018. szeptember 19.
pénzügyi bizottság 2018. szeptember 18.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. szeptember 18.

A napirendi pont rövid tartalma: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 2018. szeptember 1. napjától hatályos 40/A. §-a alapján a család- és gyermekjóléti
központ óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet is biztosít a Dunaújvárosi járás területén. A
személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  intézmények,  valamint  személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján 1000 fő
köznevelési  intézményben nyilvántartott  gyermekre  vetítve  1  fő  óvodai  és  iskolai  szociális  segítő
alkalmazása szükséges. Az adatok alapján a szolgáltatást kb. 13.000 főre kell megszervezni, ehhez
13 fő szakemberre lenne szükség, a jelenlegi adatok alapján azonban talán 8 álláshely tölthető be.
Önkormányzatunknak a feladatellátásra 12.100 E Ft központi költségvetési támogatás biztosított idén.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 18459-6/2018.
Ügyintéző neve: Molnár-Osztrocska Diána Telefonszáma: 06-25-544-276
Ügyintéző aláírása: Molnár-Osztrocska Diána s.k.     Osztályvezető aláírása: dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s..

Leadás dátuma: 2018. szeptember 12. Ellenőrzés dátuma: 2018. szeptember 12.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Horváth Petra s.k.

Leadás dátuma: 2018. szeptember 12. Ellenőrzés dátuma: 2018.szeptember 12.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:     egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések: 
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J     A     V     A     S     L     A     T   

óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás személyi feltételeinek biztosítására, az
Útkeresés Segítő Szolgálat foglalkoztatotti létszámának meghatározására

Tisztelt Közgyűlés! 

A gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  (a
továbbiakban: Gyvt.) 2018. szeptember 1. napjától hatályos 40/A. §-a alapján a család- és
gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a Gyvt. 39. §, a 40. § (2) bekezdése és
a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  évi  törvény  (a
továbbiakban:  Szt.)  64.  §  (4)  bekezdése  szerinti  általános  szolgáltatási  feladatain  túl a
gyermek  családban  nevelkedésének  elősegítése,  a  gyermek  veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni
és csoportos speciális szolgáltatásokat,  programokat nyújt, amelynek keretében biztosít –
többek között – óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet is. 
A  család-  és  gyermekjóléti  központ  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
fenntartásában  lévő  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  (Dunaújváros,  Bartók  B.  út  6/b.)  önálló
szervezeti  egysége,  amelynek  működési  területe  a  Dunaújvárosi  járás  közigazgatási
területére terjed ki.

A személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  intézmények,  valamint
személyek  szakmai  feladatairól  és  működésük  feltételeiről  szóló  15/1998.  (IV.30.)  NM
rendelet ( a továbbiakban: Nmr.) 2018. szeptember 1-jétől hatályos 25. és 26. §-ai alapján az
óvodai  és  iskolai  szociális  segítő  szolgáltatás  a  gyermek  veszélyeztetettségének
megelőzése  érdekében  a  szociális  segítő  munka  eszközeivel  támogatást  nyújt  a
köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési
intézmény pedagógusainak.  Az óvodai  és  iskolai  szociális  segítő  egyéni,  csoportos  és
közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ha
a  köznevelési  intézmény  foglalkoztat  gyermek-  és  ifjúságvédelmi  felelőst,  az  intézményt
érintő  gyermekvédelmi  feladatokat  az  óvodai  és  iskolai  szociális  segítő  a  gyermek-  és
ifjúságvédelmi  felelőssel  együttműködésben látja  el.  Az  óvodai  és iskolai  szociális  segítő
szolgáltatás  ellátásáról  a  család-  és  gyermekjóléti  központ  együttműködési
megállapodást köt a köznevelési intézménnyel.
Az  óvodai  és  iskolai  szociális  segítő  szolgáltatás  nyújtása  a  miniszter  által  jóváhagyott
módszertan alapján folyik. 

Az Nmr. rendelet alapján 1000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekre vetítve
1 fő óvodai és iskolai szociális segítő alkalmazása szükséges.
A Dunaújvárosi  járás  vonatkozásában  ez  Dunaújvárosban  a  Dunaújvárosi  Óvoda  1263
gyermekét, a nem állami fenntartású óvodák 57 gyermekét és 15 iskola 6090 gyermekét, a
nem állami fenntartású iskolák 427 gyermekét, a környező településeken pedig 13 óvoda
1142 gyermekét, és 14 iskola 3841 gyermekét érint. Az adatok az előterjesztés 1. számú
mellékletében találhatók.
Az Nmr. rendelet előírása alapján így a 12.820 fő köznevelési intézményben nyilvántartott
gyermekre 13 fő szociális segítő alkalmazására lenne szükség.

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. sz. melléklet
III.3.n)  pontja  alapján  az  óvodai  és  iskolai  szociális  segítő  tevékenység  támogatására
összesen  1.379,8  millió  forint  forrás  áll  rendelkezésre.  Az  önkormányzatokat  megillető
támogatás  összegét  a  szociál-  és  nyugdíjpolitikáért  miniszter  2018.  augusztus  15-éig
állapítja  meg.  Az egyes  központoknak  biztosított  forrás  három havi  bérköltség  és  hozzá
kapcsolódó  járulék,  illetve  a  feladat  ellátásához  kapcsolódó  dologi  kiadásokhoz  biztosít
fedezetet négy egyenlő részletben.
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Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatát  e  feladat  ellátására  a  központi
költségvetésből a 2018. évben 12.100.261 Ft támogatás illeti meg. 

Az óvodai és iskolai szociális segítség bevezetésével olyan nagymértékű humán erőforrás
bevonásra van szükség, amely nem feltétlenül teljesíthető 2018. szeptember 1-jével.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Pénzügyminisztérium 2018. augusztus 1-
jén kelt tájékoztatása szerint, amennyiben nem sikerül betölteni a teljes létszámot, lehetőség
van arra, hogy az erre a feladatra biztosított támogatás összegét a tárgyi feltételek javítására
(pl.: számítógépek, mobiltelefonok, közlekedési eszközök beszerzésére) fordítsák.

Az új feladat ellátása az alapító okirat, illetve a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok
(működési engedély) módosítását nem érinti.

Az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  intézményvezetője  hivatalunkhoz  2018.  augusztus  31-én
érkezett  levelében  tájékoztatta  a  fenntartót  a  jogszabályváltozás  kapcsán  az  intézményt
érintő változásokról. A levél az előterjesztés 2. számú melléklete.
Az intézményvezető tájékoztatása szerint a tárgyi feltételeket a köznevelési intézményben
kell  biztosítani.  Az  irodatechnikai  eszközök  és  szolgáltatásokhoz  való  hozzáférést,  a
helyiséghasználatot a köznevelési intézménnyel kötött megállapodásban kell rögzíteni. 
Az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  annak  érdekében,  hogy  támogassa  a  megfelelő
színvonalú szolgáltatásnyújtás megvalósulását, 2018. augusztus 15-én közzétette az óvodai
és  iskolai  szociális  segítő  tevékenység  bevezetését  segítő  Szakmai  ajánlást,  valamint  a
Gyakori  kérdések  dokumentumokat.  A Szakmai  ajánlás  melléklete  –  többek  között  –  az
Együttműködési megállapodás mintája.

Intézményvezető asszony – tájékoztatása szerint – a 13 fő szakmai létszám betöltésére ez
évben nem lát esélyt, optimális esetben 8 fővel tudja indítani az új szolgáltatást. 

Számításai  szerint  az  intézmény 2018.  évi  költségvetése az  alábbiak  szerint  módosulna
kiemelt kiadási előirányzatok szerint:

Személyi juttatások (8 fő - 2018): 4.551.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    886.000,- Ft
Dologi kiadások:    622.000,- Ft
Beruházások: 5.941.000,- Ft
Összesen: 12.000.000,- Ft

A beruházásra  fordítandó  összegből  bruttó  4.000.000,-  Ft-ot  intézményvezető  asszony
gépjármű vásárlására szeretné fordítani, amellyel a járás területén való közlekedést szeretné
meggyorsítani és megkönnyíteni a szakemberek részére.

A 13 álláshely bérköltségét pontosan nem lehet meghatározni, mivel az függ a képzettségtől
és a munkaviszonyban eltöltött évek számától. Az intézményvezető asszony becslése szerint
a  13  álláshely  bérköltsége  megközelítőleg  54.000.000,-  Ft  lenne.  A  jövő  évi  központi
költségvetési támogatás összegéről jelenleg nem áll rendelkezésre információ. 
A 8 álláshely becsült éves bérköltsége nagyjából 33.000.000,-  Ft lenne.

Az  előterjesztést  a  szociális,  egészségügyi  és  lakásügyi  bizottság,  a pénzügyi  bizottság,
valamint  a gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság 2018.  szeptember  18-án,  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság 2018. szeptember 19-én rendkívüli üléseiken tárgyalták.  Mivel a
bizottsági ülésekre a közgyűlési  postázást  követően kerül  sor,  így a bizottságok elnökei  a
bizottságok véleményeit a Közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a T. Közgyűlés elé:
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HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2018. (IX. 20.) határozata

óvodai és iskolai szociális munka személyi feltételeinek biztosítására, az Útkeresés
Segítő Szolgálat foglalkoztatotti létszámának meghatározásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  (2400
Dunaújváros,  Bartók  B.  út  6/b.)  család-  és  gyermekjóléti  központ  szakmai  egysége
szakmai létszámát 8 fő óvodai  és iskolai  szociális  segítő álláshellyel  2018.  október 1.
napjától megemeli, egyúttal az intézmény 2018. évi finanszírozását az óvodai és iskolai
szociális munka feladatellátáshoz kapcsolódó 12.100.000.- Ft összeggel megemeli.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat
közalkalmazotti  létszámát  2018.  október  1.  napjától  50,15  főben  határozza  meg  az
alábbiak szerint:

Munkakör megnevezése Létszám

intézményvezető 1 fő

általános ügyintéző 1 fő

családsegítő 11 fő

esetmenedzser 9 fő

tanácsadó 4 fő

óvodai és iskolai szociális segítő 8 fő

szociális asszisztens 6,5 fő

gondozó, szakgondozó 2 fő

családgondozó 4 fő

takarító 2,25 fő

éjszakai ügyeletes 1,4 fő

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése utasítja  a  jegyzőt,  hogy az  1.  pontban
foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetési rendeletének következő módosítása során vegye figyelembe.

Felelős:     - a költségvetés előkészítéséért:
         a jegyző
       - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért:
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:     a 2018. évi költségvetési rendelet következő módosításának időpontja

4.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az Útkeresés Segítő Szolgálat  gépjármű
beszerzésére  vonatkozó  kérelmét  bruttó  4.000.000,-  Ft,  azaz  négymillió  forint
összegben jóváhagyja azzal, hogy annak fedezete a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről  szóló  2017.  évi  C.  törvény  2.  sz.  melléklet  III.  3.  n)  pontjában
meghatározottak  alapján  megállapított  12.100.000,-  Ft,  azaz  tizenkétmillió–százezer
forint támogatási összeg. 
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Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                   az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője      

    -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  

Határidő:  2018. december 31.
  
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot

küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője részére.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester      
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   a határozat közlésére: 2018. szeptember 28.

Dunaújváros, 2018. szeptember 20.      

Lőrinczi Konrád s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke

   Pintér Attila s.k. Tóth Kálmán s.k. 
 a pénzügyi bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsági

elnöke  
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