
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. október 18.

Javaslat  a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény engedélyezett foglalkoztatotti
létszámának emelésére

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

Előkészítő: Dr. László Borbála a Humán Szolgáltatási Osztály osztályvezetője
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző

Meghívott: Varga Anna Éva a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 10. 16.
pénzügyi bizottság 2018. 10. 16.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 10. 16.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 10. 16.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya a 2018. évi ellenőrzése során
megállapította,  hogy  a  Napraforgó  Bölcsőde  és  a  Liszt  Ferenc  Kerti  Bölcsőde  dajka  szakmai
létszáma 0,5-0,5 fővel alacsonyabb a jogszabályban meghatározott létszámminimumnál, ezért a
Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  igazgatója  kérelmet  nyújtott  be  a  két
tagintézményben a két 4 órás dajka munkakör teljes munkaidőre történő emelésére 2019. január
1. napjától. Az álláshely bérköltsége a 2019. évben összesen 2.471.260.- Ft lenne.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 25715-2/2018.
Ügyintéző aláírása: Prajdáné Kustán Erzsébet 
s.k.Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Ügyintéző neve: Prajdáné Kustán Erzsébet

Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

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

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2018. 10. 12. Ellenőrzés dátuma: 2018. 10. 12.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2018. 10. 12. Ellenőrzés dátuma: 2018. 10. 12.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített



A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT

Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény engedélyezett foglalkoztatotti
létszámának emelésére

Tisztelt Közgyűlés!

A Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Szociális  és  Gyámügyi  Osztálya,  mint  működést  engedélyező
hatóság  2018.  május  16-17-én  ellenőrzést  tartott  a  Napraforgó  és  a  Liszt  Ferenc  Kerti
Bölcsődében.
Az ellenőrzés során a hatóság megállapította, hogy a három-három gondozási egységből álló két
bölcsődében a 3 fő helyett 2,5 fő bölcsődei dajkát alkalmaznak, mely nem felel meg a hatályos
jogszabályi  előírásnak.  Az  ellenőrzésről  készített  jegyzőkönyveket  terjedelmük  miatt  nem
mellékeltük  az  előterjesztéshez,  azonban  megtekinthetők  a  humán  szolgáltatási  osztályon  a
696/2018. számú iratban.

A  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  igazgatója  kérelmet  nyújtott  be  a  két
tagintézményben a két 4 órás dajka munkakör teljes munkaidőre történő emelésére 2019. január
1. napjától (az előterjesztés melléklete).

A  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  intézmények,  valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 3.
§  (1)  bekezdése  értelmében  a  bölcsődei  ellátás  szakmai  létszámminimum  követelményeit  a
rendelet  1.  számú  melléklete  tartalmazza.  Az  1.  számú  melléklet  I.2.1.  pontja  értelmében  a
bölcsődei dajka létszámminimuma bölcsődei egységenként, egy vagy két csoport esetén 1 fő.

Mindkét tagintézményben 5 csoport (3 bölcsődei egység) van, ezért a fenti jogszabály alapján 3-3
fő bölcsődei dajka foglalkoztatása kötelező. 

A gyermekek védelméről  és a gyámügyi  igazgatásról  szóló 1997.  évi  XXXI.  törvény 94.  § (2)
bekezdése értelmében a bölcsődei ellátás önkormányzatunknak kötelezően ellátandó feladata. 

Az intézmény számítása szerint az összesen 1 fő bölcsődei dajka szakmai létszámbővítés
költségei 2019. január 1-től (mivel a 2019. december havi bér a következő év januárjában kerül
kifizetésre, ezért a létszámbővítés többletköltsége 2019. évben 11 hónapot érint): 

Személyi juttatás/hó:
bér    180.500.- Ft
szociális ágazati pótlék        7.500.- Ft
Személyi juttatás összesen/hó    188.000.- Ft
Munkáltatót terhelő járulékok/hó (adóalap 19,5%-a):      36.660.- Ft
Összesen/hó:    224.660.- Ft
2019. évben mindösszesen (11 hó): 2.471.260.- Ft

Az  1 fő szakmai létszámbővítés mindösszesen 2.471.260.- Ft többletköltséget jelent 2019.
évre,  melyet  az  intézmény  jelenlegi  költségvetéséből  nem  tud  kigazdálkodni,  ezért  kéri  az
intézményvezető a többletköltség biztosítását.

A javaslatot a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság, a pénzügyi bizottság, a gazdasági és
területfejlesztési bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 2018. október 16-i ülésén
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megtárgyalta, a bizottságok véleményét a közgyűlés ülésén az elnökök szóban terjesztik elő.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2018. (X. 18.) határozata

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény engedélyezett foglalkoztatotti
létszámának emeléséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros
intézmény engedélyezett létszámát 1 fő (8 órás) bölcsődei dajka munkakörrel megemeli
2019.  január  1.  napjától,  egyúttal  az  intézmény  2019.  évi  finanszírozását  a
létszámbővítéshez  kapcsolódó  2.471.260.-  Ft (személyi  juttatás  +  munkáltatót  terhelő
szociális hozzájárulási adó) összeggel megemeli.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
kötelezettségvállalást  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi
költségvetési rendeletének tervezése során vegye figyelembe.

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

Határidő:     a 2019. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja

3. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot
küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója részére.

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

 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   a határozat közlésére: 2018. október 26.

Dunaújváros, 2018. október 18.

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

bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke
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