Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. július 16.
Javaslat a Dunaújváros, Dunasor 15. szám alatti intézmény szakmai és technikai
létszámának és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 94/2012. (III. 08.)
határozatának módosítására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási osztályvezető
Vabják Kitti ügyintéző
Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent
Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője

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

2020. július 7.
2020. július 9.
2020. július 9.

A napirendi pont rövid tartalma: Az ESZI intézményvezetője kezdeményezte az ellátottak részére
nyújtandó ellátások optimalizálása céljából az intézmény egyes szervezeti egységei szakmai
létszámának módosítását az engedélyezett létszámon belüli átalakításokkal.
Az átszervezés elbocsátással nem jár, többletfordítást nem igényel, a jogszabályban előírt szakmai
létszám biztosított.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály
Ügyintéző neve: Vabják Kitti
Ügyintéző aláírása: Vabják Kitti s.k.
Diána s.k.

Iktatószám: 21745-4/2020
Telefonszáma: 06-25-544-286
Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2020.07.06.

Ellenőrzés dátuma: 2020.07.06.

Észrevétel:

Van /Nincs

Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2020.07.06.

Ellenőrzés dátuma: 2020.07.06.

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:
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JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Dunaújváros, Dunasor 15.
szám alatti intézmény szakmai és technikai létszámának meghatározásáról
szóló 94/2012. (III. 08.) határozata módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai (a
továbbiakban: ESZI) intézményvezetője 2020. március 25-én kelt levelében
kezdeményezte Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Dunaújváros,
Dunasor 15. szám alatti intézmény szakmai és technikai létszámának
meghatározásáról szóló 94/2012. (III. 08.) határozat módosítását. A módosítás az
engedélyezett szakmai létszámon belül, a szervezeti egységek közötti létszám
átcsoportosításra vonatkozik, amely az intézmény életéhez, működéséhez
igazodna, a nyújtott ellátás minőségét emelné.
E szerint:
- a Dunasor 15. szám alatti idősek otthonában az ápoló, gondozók száma 52-ről 53ra nőne, úgy, hogy az otthoni szakápolásban foglalkoztatottak száma 3-ról 2-re
csökkenne.
- A Batsányi utca 15/A. szám alatt található házi segítségnyújtás szakfeladaton
alkalmazott szociális gondozók száma 12-ről 13-ra nőne, a gondozási egység vezető
státusz átminősítésével.
Intézményvezető asszony levelét 2020. július 2. napján kiegészítette.
Mindkét levél az előterjesztés 1. számú melléklete.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. § (2) bekezdése
szerint a személyes gondoskodás egyes formáinak szakmai létszámnormáit a
rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A (2) bekezdés szerinti szakmai
létszámnorma – a szolgáltatások biztosítása érdekében – a szociális intézményben
kötelezően alkalmazandó legkisebb létszámot jelenti. A rendelet 6. § (3) bekezdése
a) és b) pontja alapján:
- szakmai létszámnormára vonatkozó előírások betartásával a személyes
gondoskodást nyújtó intézmények, szolgálatok a saját szervezeti felépítésük és
működési rendjük szerint gazdálkodnak a humán erőforrásokkal;
- az ajánlott munkakörökben foglalkoztatottak létszámát a fenntartó határozza meg.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 94/2012. (III. 08.) határozatában
2012. április 1. napjától határozta az ESZI szakmai és technikai létszámát. Az egyes
szervezeti egységek létszámát aztán a Közgyűlése többször módosította a
145/2013. (IV.25.) határozatával, a 80/2014. (IV. 24.) határozatával, a 346/2017.
(V.18.) határozatával, és az 538/2018. (X.18.) határozatával. A határozatok az
előterjesztés 2. számú melléklete.
A 94/2012. (III. 08.) határozat a Dunaújváros, Dunasor 15. szám alatt található
idősotthon szakmai létszámát 65 főben határozta meg, amelyből ápoló, gondozó 52
fő.
Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklete szerint 100 fő ellátottra vetítve
24 fő ápoló, gondozót kell alkalmazni.
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A Dunasor 15. szám alatti idősek otthonának engedélyezett férőhelyszáma 174 fő,
Így minimum 42 fő ápoló, gondozó alkalmazása szükséges. A szakmai
létszámminimum biztosított.
A 94/2012. (III. 08.) határozat szerint az otthoni szakápolás szakmai álláshelyeinek
száma 5,5 fő, amelyből ápoló 4 fő. A 80/2014. (IV. 24.) határozat 2014. január 1.
napjától az álláshelyek számát 3,5 főben határozta meg, amelyből ápoló 3 fő.
Intézményvezető asszony kezdeményezte, hogy az otthoni szakápolás
szakfeladatról 1 fő ápoló álláshely a Dunasor 15. szám alatti bentlakásos ellátásra
kerüljön áthelyezésre.
Intézményvezető asszony tájékoztatása szerint az intézmény vizitszáma
elvégzéséhez elég 2 fő szakápoló, viszont az idősotthoni ellátást igénylők esetében
megnőtt azon ellátottak száma, akik részére több szakápolási feladatot is kell
nyújtani.
Az alábbi táblázat bemutatja, hogyan változott a teljes ellátást igénylők létszáma az
elmúlt években:
2017. évben a dunasori telephelyen
ellátottak önellátó képesség szerinti
felosztása
Önellátók 21 fő
teljes ápolást és gondozást igénylők 77
fő
részleges gondozást igénylők 76 fő

2019. évben a dunasori telephelyen
ellátottak önellátó képesség szerinti
felosztása
Önellátók 16 fő
teljes ápolást és gondozást igénylők 92
fő
részleges gondozást igénylők 65 fő

A 94/2012. (III. 08.) határozat 3. f) pontját a 345/2017. (V.18.) határozat módosította,
a Batsányi u. 15/A. szám alatti házi segítségnyújtásban a szakmai álláshelyek
számát 14 főben határozta meg, melyből gondozási központ vezető 1 fő, vezető
gondozó 1 fő és szociális gondozó 12 fő.
Intézményvezető asszony kezdeményezte, hogy a gondozási központ vezető
álláshely szociális gondozó álláshellyé minősüljön át., ezáltal a szociális gondozók
száma 13 fő lesz.
Intézményvezető asszony indoka:
A házi segítségnyújtás szakfeladaton a 2020. évben megnőtt az igény a hétvégi és
az esti ellátásra igénybevevők iránt. Gondozási központ vezetői munkakört az 1/2000
(I.7.) SzCsM rendelet nem ír elő, azonban a megnövekedett feladatmennyiség a
szociális gondozók számának emelését indokolja.
Az átszervezés elbocsátással nem jár, az intézmény 2020. évi költségvetésében
plusz előirányzat-igénnyel nem jár.
Az előterjesztést a szociális, egészségügyi, és lakhatási bizottság 2020. július 7-ei
ülésén tárgyalta és 9 fő egyhangúlag támogatta.
Az előterjesztést pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. július 9ei ülésén tárgyalta és egyhangúlag támogatta.
Az előterjesztést az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 2020. július 9-ei ülésén
tárgyalta és egyhangúlag támogatta.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a T. Közgyűlés elé:
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HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2020. (VII. 16.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Dunaújváros, Dunasor 15.
szám alatti intézmény szakmai és technikai létszámának meghatározásáról
szóló 94/2012. (III. 08.) határozata módosításáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a fenntartásában
lévő Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek
Otthonai intézmény (2400 Dunaújváros, Dunasor 15.) szakmai létszámát továbbra
is 118,5 főben állapítja meg.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. augusztus 1.
napjától az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek
Otthonai intézmény Dunasor 15. szám alatti idősek otthonában a szakmai
álláshelyek számát 66 főben határozza meg, amelyből ápoló, gondozó 53 fő; az
otthoni szakápolás szakmai álláshelyeinek számát 2,5 főben határozza meg,
amelyből ápoló 2 fő; a Batsányi u. 15/a. szám alatti házi segítségnyújtásban a
szakmai álláshelyek számát 14 főben határozza meg, amelyből szociális gondozó
13 fő és 1 fő vezető gondozó.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2. pontban foglalt
döntés értelmében 2020. augusztus 1. napjától a 94/2012. (III. 08.) határozatának
a 145/2013. (IV.25.) határozatával, a 80/2014. (IV. 24.) határozatával, a 346/2017.
(V.18.) határozatával, és az 538/2018. (X.18.) határozatával módosított 3.a)
pontját és a 3.b) pontját az alábbiak szerint módosítja:
„3.a.) Dunasor 15. szám alatti idősek otthonában a szakmai álláshelyek számát
66 főben az alábbiak szerint határozza meg:
intézményvezető 1 fő
orvos 1 fő
intézményvezető ápoló 1 fő
ápoló, gondozó 53 fő
részlegvezető 4 fő
szociális, mentálhigiénés csoportvezető 1
fő szociális, mentálhigiénés munkatárs 1 fő
gyógytornász 1 fő
3.b.) az otthoni szakápolás szakmai álláshelyek számát 2,5 főben az alábbiak
szerint határozta meg:
ápoló 2 fő
gyógytornász 0,5 fő”
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. augusztus
1. napjától a 94/2012. (III. 08.) határozatának a 145/2013. (IV.25.) határozatával, a
80/2014. (IV. 24.) határozatával, a 346/2017. (V.18.) határozatával, és az
538/2018. (X.18.) határozatával módosított 3.f) pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„3. f.) Batsányi u. 15/a. szám alatti házi segítségnyújtásban a szakmai
álláshelyek számát 14 főben, az alábbiak szerint határozta meg:
vezető gondozó 1 fő
szociális gondozó 13 fő”
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a
polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az Egyesített Szociális Intézmény
és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai vezetője részére.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2020. július 30.
Dunaújváros, 2020. július 16.

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

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

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési
bizottság elnöke
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