
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátást nyújtó szakmai
egységei 2020. évi munkájának értékelésére

Előadó:        Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető

Előkészítő:  Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző

Véleményező     bizottságok:  
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság

A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   
Az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  intézményvezetője  tájékoztatásul  megküldte  az  intézmény
gyermekjóléti alapellátást biztosító szakmai egységeinek 2020. évi munkájáról szóló beszámolóját.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám:  17249-2/2021.
Ügyintéző neve: Kiss Dalma Telefonszáma: 25/544-234
Ügyintéző aláírása:  Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: nem érinti
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: nem érinti

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: 17249-3/2021.
Ügyintéző: Kiss Dalma

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
Pintér Tamás polgármester úr részére

Helyben  

Tisztelt Polgármester Úr!

A  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  (a
továbbiakban: Gyvt.)  104. § (1) bekezdés e) pontja szerint a gyermekjóléti  és gyermekvédelmi
szolgáltató tevékenységet ellátó állami intézmény fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal
értékeli a szakmai munka eredményességét, a szakmai program végrehajtását. A Gyvt. 104. § (4)
és  (5)  bekezdései  szerint  a  fenntartó  a  szakmai  munka  eredményességét  az  intézmény  által
készített beszámoló alapján értékelheti. Az intézmény évenként egy alkalommal kötelezhető arra,
hogy tevékenységéről átfogó, szakmai beszámolót adjon. 

Az intézmény vezetője megküldte a 2020. évi szakmai beszámolóját, amely az előterjesztés  1.
számú melléklete.

Tisztelt  Polgármester  Úr,  kérem,  hogy  az Útkeresés  Segítő  Szolgálat  2020.  évi  szakmai
munkájának értékeléséről szóló, csatolt határozat-tervezetet szíveskedjen – egyetértése esetén –
jóváhagyni.

Dunaújváros, 2021. március 30.

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.     (IV. ..  .  )     határozata  

az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátást nyújtó szakmai egységei
2020. évi szakmai munkájának értékeléséről

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  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  (2400
Dunaújváros, Bartók B. út 6/b.) gyermekjóléti alapellátást nyújtó szakmai egységei 2020. évben
végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
Megállapítja, hogy az intézmény a család- és gyermekjóléti szolgálat, a család- és gyermekjóléti
központ, valamint a Családok Átmeneti Otthona szolgáltatásokon keresztül feladatát ellátta. 

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

Felelős:    a határozat közléséért:
                  a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő:  2021. április 30.

Dunaújváros, 2021. április .....

                                                                                           Pintér Tamás
                                                                                           polgármester
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