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Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat létszámfejlesztésére
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Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2020. november ...
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. november ...

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának Szociális és Gyámügyi Osztálya FE/
06/00185-7/2020.  ügyiratszámú határozatában  az  Útkeresés Segítő  Szolgálat  a  meglévő
szakmai létszám mellett további 3 fő 8 órás családsegítő, 1 fő 8 órás esetmenedzser, és 1 fő
8  órás  szociális  diagnózist  készítő  esetmenedzser  alkalmazását  írta  elő,  valamint  kérik
igazolni az 1 fő 8 órás üres esetmenedzser státusz betöltését. Az előterjesztés 1 fő 8 órás
szociális  diagnózist  készítő  esetmenedzser  létszámfejlesztésére  irányul,  az  álláshely
bérköltsége évi 5 071 590 Ft lenne, a 2021. évi béridőszakra 4 660 604 Ft.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási 
Osztály

Iktatószám: 5183-36/2020.

Ügyintéző neve: Vabják Kitti Ügyintéző telefonszáma: 25/544-286
Ügyintéző aláírása: Vabják Kitti s.k. Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána 

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
Leadás dátuma: 2020. 11.11.            Ellenőrzés dátuma: 2020. 
11. 11.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

Egyéb megjegyzések: -



Ügyszám: 45280-3/2020.
Ügyintéző: Vabják Kitti

Tárgy: Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat létszámfejlesztéséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Pintér Tamás polgármester úr részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

A  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Hatósági  Főosztálya  Szociális  és  Gyámügyi  Osztálya
FE/06/00132-2/2020  ügyszámú  határozatában  kötelezte  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatát,  mint  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  fenntartóját,  hogy  a  hatósági  ellenőrzés
során feltárt hiányosságot – 3 fő 8 órás családsegítő, 1 fő 8 órás esetmenedzser, és 1 fő 8 órás
szociális  diagnózist  készítő esetmenedzser  alkalmazásának hiánya,  valamint  1  fő 8 órás  üres
esetmenedzseri státusz igazolása – 2020. augusztus 20. napjáig szüntesse meg. Az előterjesztés
1. számú melléklete. 

A szociális,  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  szolgáltatók,  intézmények és  hálózatok  hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdésének
b) pontja értelmében, ha a fenntartó a hiányosságot vagy más jogsértést határidőben nem szünteti
meg, és a jogszerű működést határidőben nem állítja helyre, a működést engedélyező szerv a
jogsértés jellegétől és súlyától függően, az ellátottak érdekeinek figyelembevételével az ügynek az
ellátottak,  az  ellátási  érdek  és  a  fenntartó  szempontjából  is  előnyös  rendezése  érdekében  a
hiányosság  -  legfeljebb  három  éven  belül  történő  -  megszüntetéséről  a  fenntartóval  hatósági
szerződést köthet. 
A  fenntartó  kérésére  a  határidőt  az  FE/06/185-13/2020  ügyszámú  hatósági  szerződésben  a
működést  engedélyező  szerv  meghosszabbította  2021.május  31.  napjáig.  Az előterjesztés  2.
számú melléklete.

A Kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a működést engedélyező szerv egy
vagy több – a Kormányrendelet 41. § (2) bekezdése szerinti – jogkövetkezményt köthet ki, ha a
Fenntartó a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, ezek az alábbiak lehetnek: 
- a  határozatlan  időre  bejegyzett  család-  és  gyermekjóléti  szolgáltatás  és  család  –  és

gyermekjóléti  központ szolgáltatások bejegyzését feltételek előírása mellett  – legfeljebb két
évig hatályos – ideiglenes hatályú bejegyzésre módosítja;

- a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  92/M.  §  (3)
bekezdése alapján szociális bírságot szab ki.

A  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  intézmények,  valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 3. §
(1)  bekezdése  alapján  az  1.  melléklet  1.2.  pontja  előírja,  hogy  a  családok  átmeneti  otthona
ellátásban a fenntartónak alkalmaznia kell:

 1 fő családsegítőt 4000 fő lakosságszámra vetítve;
 1 fő esetmenedzser/tanácsadót 7000 fő lakosságszámra vetítve
 1 fő szociális diagnózist készítő esetmenedzsert 1000 fő köznevelési intézményben nyil-

vántartott gyermekre vetítve.
A működést engedélyező szerv a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa alapján megállapította,
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város lakosságszáma 44 116 fő. Ez alapján az Útkeresés Segítő

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Szolgáltatási Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. Telefon: (25) 544-306
e-mail: humanszolg@pmh.dunanet.hu



Szolgálat intézményben az NM rendelet szerint a fenntartónak:
- 11 fő családsegítő,
- 13 fő esetmenedzser/tanácsadó,
- 1 fő szociális diagnózist készítő esetmenedzser
alkalmazást kell igazolnia.

Az  intézményvezető  asszony  megküldte  nyilatkozatait  a  rendelkezésre  álló  és  betöltött
álláshelyekről, mely alapján a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának Szociális és
Gyámügyi Osztálya FE/06/00185-7/2020. ügyiratszámú határozatában megállapított hiányosságok
közül az 1 fő  szociális diagnózist készítő esetmenedzser hiányzik, így 1 fő új státusz létesítése
szükséges  a  meglévő  szakmai  létszám  mellett.  A nyilatkozatok  az  előterjesztés  3.  számú
melléklete.

1. 1 fő 8 órás szociális diagnózist készítő esetmenedzser alkalmazása   
1 álláshely betöltésének költsége

Adatok forintban

Kiadás
megnevezésse

Éves költség (12. hónapra)
2021. évre (szakdolgozó
2021. 01.01 – 2021.11.30.

közötti béridőszakra)
szociális

diagnoszta
(8 órás)

éves
többletkiadás

(1 fő)
szociális diagnoszta (8 órás)

Személyi 
kiadások

4 390 987  - 4 035 155

Dologi kiadások 
és beruházások

- 557 667 -

Munkáltatót 
terhelő adók, 
járulékok

680 603 - 625 449

Összesen 5 071 590 557 667 4 660 604

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  228/2020.  (VII.16.)
határozatának 2. pontja alapján az Útkeresés Segítő Szolgálta közalkalmazotti létszáma jelenleg
51,15 fő. A fentiekben nevezett 1 fő 8 órás álláshely létesítésével az intézmény létszáma 52,15
főre emelkedne. A határozat az előterjesztés 4. számú melléklete.

Fentiek alapján Tisztelt Polgármester Úr, kérem szíveskedjen a csatolt polgármesteri határozatot
jóváhagyni!

Dunaújváros, 2020. november 12.
Tisztelettel: 

                                                             Molnár-Osztorcska Diána
                                                             osztályvezető



Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
.../2020. (XI. ...) PM határozata

az Útkeresés Segítő Szolgálat Családok Átmeneti Otthonának létszámfejlesztéséről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében biztosított hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztálya  Szociális  és  Gyámügyi  Osztálya  FE/06/00185-7/2020  ügyszámú
határozatában foglalt szakmai létszám bővítésére irányuló határozatát elfogadja.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere az  Útkeresés Segítő  Szolgálat  (2400
Dunaújváros, Bartók B. út 6/b.) szakmai egysége szakmai létszámát 1 fő 8 órás szociális
diagnózist  készítő  esetmenedzser álláshellyel  2021.  01.  01.  napjától  megemeli,  ezzel
egyidejűleg  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  közalkalmazotti  létszámát  2021.  január  1.
napjától 52,15 főben határozza meg. 

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere az  1.  pontban  meghatározott  feladat
végrehajtására az 

    Útkeresés Segítő Szolgálat (2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/b.) intézmény 2021. évi
intézmény finanszírozási összegét 4 660 604 Ft –tal megemeli.

4.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város  Polgármestere utasítja  a jegyzőt,  hogy a 3.  pontban
hozott döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
tervezése során vegye figyelembe.

Felelős: -   a költségvetés előkészítéséért: 
                       a jegyző      
                  -    a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                   a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő:   2021. évi költségvetés előkészítésének napja

5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város  Polgármestere utasítja az Útkeresés Segítő Szolgálat
vezetőjét,  hogy  a  2.  pontban  hozott  döntésnek  megfelelően  módosítsa  az  intézmény
szakmai dokumentumait. 

Határidő:   2020. január 31.

6.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere felkéri a  humán  szolgáltatási  osztály
vezetőjét,  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

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. Telefon: (25) 544-312
e-mail: polgmest@pmh.dunanet.hu



Határidő:   a határozat közlésére: 2020. november 30.

Dunaújváros, 2020. november …

                                                                                                       Pintér Tamás
                                                                                                       polgármester
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