
Fedőlap
Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat szakmai programjának, szervezeti és működési
szabályzatának jóváhagyására

Előadó:          Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető

Előkészítő:    Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző

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

A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   A Szociális  és Gyermekvédelmi  Főigazgatóság 2020.  október 13-án
ellenőrizte  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  -  család  és  gyermekjóléti  központ,  valamint  család  -  és
gyermekjóléti  szolgálat  szakmai  egységeit  és  megállapította,  hogy  az  intézmény szakmai  programjának
módosítása szükséges. Az intézmény a módosított szakmai programot jóváhagyásra megküldte.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 15784-2/2021.
Ügyintéző neve: Kiss Dalma Telefonszáma: 06-25-544-234
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: 

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



Ügyszám: 15784-3/2021.
Ügyintéző: Kiss Dalma

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
Pintér Tamás polgármester úr részére

Helyben  

Tisztelt Polgármester Úr!

A Fejér Megyei Kormányhivatal megkeresésére – az akkor még – Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság 2020. október 13-án lefolytatta az Útkeresés Segítő Szolgálat (2400 Dunaújváros,
Bartók Béla út 6/b.) család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ szakmai
egységeinek  helyszíni  ellenőrzését,  a  szociális,  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  szolgáltatók,
intézmények  és  hálózatok  hatósági  nyilvántartásáról  és  ellenőrzéséről  szóló  369/2013.  (X.24)
Korm.rend  37.  §  (1)  bekezdése  alapján.  A  Szociális  és  Gyermekvédelmi  Főigazgatóság  az
ellenőrzés  során  megállapította,  hogy  szükséges  a  szakmai  program átdolgozása.  A szakmai
program  átdolgozásánál  a  hatályos  jogszabályi  változásokat,  a  szakmai  szabályozó
dokumentumokat,  valamint  a  gyakorlati  munka  feltüntetését  kell  figyelembe  venni  (az
előterjesztés 1.számú melléklete).

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Polgármestere  971/2020.  (XI.23)  határozatával  az  Útkeresés
Segítő Szolgálat  szakmai létszámát 2021.  január 1-től  1  fő 8 órás szociális diagnózist  készítő
esetmenedzser  álláshellyel  megemelte,  amely  alapján  az  intézmény  szervezeti  és  működési
szabályzatát módosítani kell (az előterjesztés 2. számú melléklete). 

Az  intézmény  vezetője  a  módosított  dokumentumokat  megküldte,  melyek  az  előterjesztés  3.
számú mellékletében találhatóak.

Tisztelt  Polgármester  Úr,  kérem,  hogy  az Útkeresés  Segítő  Szolgálat  szakmai  programjának,
valamint szervezeti és működési szabályzatának módosításról  szóló, csatolt határozat-tervezetet
szíveskedjen – egyetértése esetén – jóváhagyni.

Dunaújváros, 2021. március  12.  

Tisztelettel:
Molnár-Osztrocska Diána 

osztályvezető

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Szolgáltatási Osztály

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



HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2021. (III. ...) határozata

az Útkeresés Segítő Szolgálat szakmai programjának, szervezeti és működési
szabályzatának jóváhagyásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a
képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  (2400
Dunaújváros,  Bartók  Béla  út  6/b.)  intézmény  2021.  február  28.  napján  kelt,  a  határozat  1.
mellékletét képező Szakmai Programját jóváhagyja, egyidejűleg a 661/2020. (VII.13.) határozattal
jóváhagyott 2020. július 13. napján kelt Szakmai programot 2021. április 1. napjával hatályon kívül
helyezi,  továbbá  2021.  február  28-án  kelt  a  jelen  határozat  2.  mellékletét  képező  hatályos
Szervezeti  és Működési Szabályzatát jóváhagyja, egyidejűleg a 661/2020. (VII.13.) határozattal
jóváhagyott 2020. július 13. napján kelt Szervezeti és Működési Szabályzatát április 1. napjával
hatályon kívül helyezi

2.     Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  felkéri  a  humán  szolgáltatási  osztály
vezetőjét, hogy e határozatot küldje meg  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  intézményvezetője,
valamint a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet részére. 

Felelős:         a határozat közléséért:
                  a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő:    2021. március 31.

Dunaújváros 2021. március ....

Pintér Tamás
polgármester






	Humán Szolgáltatási Osztály

