
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020.09.17.

Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályával
kötendő szerződések jóváhagyására

   
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető

Fetth Dóra Tímea ügyintéző
Meghívott: Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2020. 09.15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 09.15.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Fejér Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya az ellenőrzést követően határozataiban az Útkeresés
Segítő  Szolgálatnak  a  szakmai   egységeiben  a  meghatározott  szakmai  létszám  alkalmazására,
létszám bővítésére. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya - mint ellenőrző
és működést engedélyező hatóság - megküldte a 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet 40. §-ában előírt
hatósági  szerződéseket,  amelyben  Önkormányzatunk  vállalja,  hogy  megteszi  a  szükséges
intézkedéseket.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 5183-27/2020.

Ügyintéző neve:Fetth Dóra Timea Ügyintéző telefonszáma:25/544-234
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:-------
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű /minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések: Az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz.
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Javaslat 

a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályával
kötendő szerződések jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

A Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 2019.
novemberében ellenőrizte Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
lévő  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  Családok  Átmeneti  Otthonát.  A hatóság  az  ellenőrzés
eredményeképpen  2020.  január  28.  napján  kelt,  FE/06/00132-2/2020.  ügyiratszámú
határozatában felszólított az Önkormányzatot, mint fenntartót, hogy 2020. május 15. napjáig
igazolja,  hogy  a  meglévő  szakmai  létszám  mellett  további  1  fő  6  órás  szakgondozót
alkalmaz,  munkaszerződését,  munkaköri  leírását,  valamint  végzettségét  igazoló  okiratát
megküldi.(az előterjesztés 1. számú melléklete)

A határozatban foglaltak  szerint  az  önkormányzat  kérte  a  határidő  meghosszabbítását  2
hónappal, amelyet a Szociális Gyámügyi Osztály engedélyezett is 2020. április 22. napján
kelt,  FE/06/00132-4/2020.  ügyiratszámú  határozatában.  (az  előterjesztés  2.  számú
melléklete)

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  228/2020.(VII.16.)
határozatában  döntött  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  Családok  Átmeneti  Otthonának
létszámfejlesztéséről.  A  határozat  értelmében  a  szakmai  létszámot  2020.  augusztus  1.
napjától meg elemelte 51,15 főre. (az előterjesztés 3. számú melléklete)

A hatósági  további  helyszíni  ellenőrzést  tartott  2020  februárjában  az  Útkeresés  Segítő
Szolgálat  Család  és  Gyermekjóléti  Szolgálatánál  és  a  Család  és  Gyermekjóléti  Központ
szakmai egységénél. Az ellenőrzés eredményeképpen 2020. április 27. napján felszólította
az önkormányzatot, hogy 2020. augusztus 20. napjáig igazolja, hogy az Útkeresés Segítő
Szolgálatnál a meglévő szakmai létszám mellett további 3 fő 8 órás családsegítő, 1 fő 8 órás
esetmenedzser és 1 fő 8 órás szociális diagnózist készítő esetmenedzsert alkalmaz, illetve 1
fő 8 órás üres esetmenedzseri státuszt betölti. (az előterjesztés 4. számú melléklete)
A polgármester 2020. július 14. napján kelt, 5183-23/2020. iktatószámú levélben hatósági
szerződés  megkötését  kérte  a  fenti  két  határozat  teljesítésének  vonatkozásában.(az
előterjesztés 5. számú melléklete)

A Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 2020.
augusztus 19. napján kelt, 2020. augusztus 31. napján érkezett levelében megküldte a két
hatósági  szerződés  tervezetet,  amelyben  Önkormányzatunk  vállalja,  hogy  megteszi  a
szükséges intézkedéseket. 

Az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz:

I.  határozati  javaslat Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Hatósági  Főosztály  Szociális  és
Gyámügyi  Osztályával  kötendő  hatósági  szerződés-tervezet  megkötését  1  fő  6  órás
szakgondozó alkalmazásáról az Útkeresés Segítő Szolgálat Családok Átmeneti Otthonában
2021. május 31. napjáig. 

II.  határozati  javaslat Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Hatósági  Főosztály  Szociális  és
Gyámügyi  Osztályával  kötendő  hatósági  szerződés-tervezet  megkötését  3  fő  8  órás
családsegítő,  1  fő  8  órás  esetmenedzser  1  fő  8  órás  szociális  diagnózist  készítő
esetmenedzser, továbbá 1 fő 8 órás üres esetmenedzseri státusz betöltését  az Útkeresés
Segítő Szolgálat  Család és Gyermekjólét  Központ  és Család és Gyermekjóléti  Szolgálat
szakmai egységeinél 2021. május 31. napjáig.

2



Az Útkeresés Segítő Szolgálat Család és Gyermekjólét Központ és Család és Gyermekjóléti
Szolgálat szakmai egységeinél a létszámfejlesztésről szóló közgyűlési előterjesztést a soron
következő közgyűlésen terjesztjük elő.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi, és lakhatási bizottság és az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság a közgyűlési postázást követően tárgyalják, ezért a bizottságok véleményét
az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a T. Közgyűlés elé:
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I.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2020. (IX.17.) határozata

 a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályával
kötendő szerződések jóváhagyásáról(Családok Átmeneti Otthona)

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megismerte  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  Hatósági  Főosztály  Szociális  és  Gyámügyi  Osztályával  megkötendő
hatósági  szerződés-tervezetet  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  Családok  Átmeneti
Otthona  szakmai  létszámára  vonatkozóan,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szerződés aláírására.

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

a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:    a megállapodás megkötésére: 2020. október 15.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése utasítja  az  Útkeresés Segítő  Szolgálat
intézményvezetőjét, hogy a szakmai létszám bővítésével kapcsolatosan dolgozza át az
intézmény szakmai programját és terjessze azt jóváhagyásra a polgármester elé.

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

        a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   a szakmai program benyújtására: 2020. december 31.

Dunaújváros, 2020. szeptember 17.
              

Dr. Székely Károly s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási

bizottság elnöke

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

bizottság elnöke
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II.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2020. (IX.17.) határozata

 a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályával
kötendő szerződések jóváhagyásáról(Útkeresés Segítő Szolgálat)

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megismerte  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  Hatósági  Főosztály  Szociális  és  Gyámügyi  Osztályával  megkötendő
hatósági  szerződés-tervezetet  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  szakmai  létszámára
vonatkozóan, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

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

a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:    a megállapodás megkötésére: 2020. október 15.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése utasítja  az  Útkeresés Segítő  Szolgálat
intézményvezetőjét, hogy a szakmai létszám bővítésével kapcsolatosan dolgozza át az
intézmény szakmai programját és terjessze azt jóváhagyásra a polgármester elé.

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

        a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   a szakmai program benyújtására: 2020.december 31.

Dunaújváros, 2020. szeptember 17.
              

Dr. Székely Károly s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási

bizottság elnöke

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

bizottság elnöke
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