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A napirendi pont rövid tartalma:
A Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának Szociális és Gyámügyi Osztálya FE/
06/00132-2/2020. ügyiratszámú határozatában az Útkeresés Segítő Szolgálat Családok
Átmeneti Otthonában a meglévő szakmai létszám mellett 1 fő 6 órás szakgondozó
alkalmazását írta elő. Az előterjesztés a létszámfejlesztésre irányul, az álláshely bérköltségét
az intézmény költségvetése biztosítja.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási
Iktatószám: 5183-20/2020.
Osztály
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: ----2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -----Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van: -

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések: -

JAVASLAT

Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat Családok Átmeneti Otthonának létszámfejlesztésére
Tisztelt Közgyűlés!
A Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztálya FE/06/00132-2/2020
ügyszámú határozatában kötelezte a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint az Útkeresés
Segítő Szolgálat fenntartóját, hogy a hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságot – 1 fő 6 órás
szakgondozó alkalmazásának hiánya – 2020.május 15. napjáig szüntesse meg. (1.sz.melléklet)A fenntartó
kérésére a határidőt két hónappal meghosszabbíthatták 2020. július 15. napjáig.(2.sz.melléklet)
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 1. melléklet 7.1. pontja
előírja, hogy a családok átmeneti otthona ellátás 25-40 férőhely tekintetében a fenntartónak alkalmaznia
kell:
 1 fő szakmai vezetőt
 2 fő családgondozó
 4 fő szakgondozót, gondozót

A családok átmeneti otthona engedélyezett státuszai:
Munkakör megnevezése
csoportvezető
családgondozó
szakgondozó
Technikai munkakör
takarító/gyermekkísérő
éjszakai szociális segítő

Engedélyezett státuszok
száma
1
3
2

2020.04.01. betöltött
státuszok
1 fő - szakképzett
2 fő- szakképzett
3 fő - szakképzett

1 (6 órában takarít, 2 órában
gyermekkísérő)
2x0,7 fő

1 fő
2x0,7 fő nem szakképesített

1 fő családgondozói státuszt 2018. decemberétől – pályázó hiányában – nem tudott az intézmény betölteni,
ezért az álláshelyre középfokú végzettséggel vett fel munkaerőt(2019.07.01-től).
Az átmeneti otthon folyamatos munkarendben, két műszakban (délelőtt-délután) foglalkoztatja szakképzett
munkatársait.
Az éjszakai szociális segítők 22.00 – 06.00 óra között látnak el ügyeletet. A napi 24 óra lefedése feszített
munkarend betartását követeli meg a munkatársaktól. Különösen nehéz a műszakok szervezése
betegállomány vagy szabadságok kiadása esetén. A takarító gyermekkísérői megbízását is ez indokolta,
mert a szülők akadályoztatása esetén a gyermekek intézménybe (bölcsőde, óvoda, iskola) kíséréséről az
intézménynek kell gondoskodni. A takarító óvodai dajkai képesítéssel rendelkezik.
A Kormányhivatal határozatának végrehajtására az Útkeresés Segítő Szolgálat két javaslatot is kidolgozott.
(3.sz.melléklet)
Minden változatban a tábla első fele bemutatja, mennyivel módosítja az éves kiadást a megadott órában
foglalkoztatott szakgondozó alkalmazása. A tábla másik fele bemutatja, hogy konkrétan 2020. július 1-től
történő alkalmazás, hogyan módosítja az intézmény 2020. évi költségvetését. Mindkét változat esetében az
Útkeresés Szolgálat a 2020. évi intézményi költségvetéséből képes kigazdálkodni a tárgyévi többletkiadást
(az üres álláshelyekből adódó megtakarítás terhére), viszont a további évekre vonatkozón az éves
többletkiadást az intézményi költségvetésbe beépíteni szükséges.

1. 1 fő 6 órás szakgondozó alkalmazása
2020.07.01-től 0,75 álláshely betöltésének költsége
adatok forintban
Kiadás
megnevezé
se

2020. évi (szakdolgozó 2020. július 1-től történő
alkalmazással)

éves
takarító/
gyermekkísé
rő (8 órás)*

szakdolgozó
(6 órás)

éves
többletki
adás

takarító/
gyermekkísérő (8
órás)*

Személyi
2 904 605
2 744 939 2 744 939
juttatások
Munkáltatót
terhelő
595 120
524 930
524 930
adók,
járulékok
Összesen
3 499 725
3 269 869 3 269 869
* Az álláshelyet érintő kiadások az intézmény költségvetésében
rendelkezésre állnak.

szakdolgoz
ó (6 órás)

2020. évi
többletkiadás

2 904 605

1 152 874

1 152 874

595 120

110 238

110 238

3 499 725

1 263 112

1 263 112

2. 1 fő 8 órás szakgondozó alkalmazása
2020.07.01-től 1 fő szakgondozó teljes státuszban (8 órás) történő alkalmazása.

adatok forintban
2020. évi (szakdolgozó 2020. július 1-től történő
éves
alkalmazással)
Kiadás
megnevezé
takarító/
éves
takarító/
szakdolgoz
szakdolgozó (8
2020. évi
se
gyermekkísérő
többletkia gyermekkísér
ó (8 órás)
órás)
többletkiadás
(8 órás)*
dás
ő (8 órás)*
Személyi
juttatások
2 904 605 3 586 303 3 586 303
2 904 605
1 506 247
1 506 247
Munkáltatót
terhelő
adók,
járulékok
595 120
675 769
675 769
595 120
136 846
136 846
Összesen
3 499 725 4 262 072 4 262 072
3 499 725
1 643 093
1 643 093
* Az álláshelyet érintő kiadások az intézmény költségvetésében
rendelkezésre állnak.
Az intézmény a 2. pont alatt kidolgozott státuszbővítést javasolja. Működőképesség és szakmai
munka szempontjából közelítve azonban jóval kedvezőbb a szakképzett dolgozó 8 órában történő
foglalkoztatása.
Az intézmény javaslata alapján „A” és „B” alternatívát terjesztünk elő, attól függően, hogy a szakgondozó
alkalmazása 6 vagy 8 órában történjen.
Az „A” alternatíva 6 órás, a „B” alternatíva 8 órás szakgondozó alkalmazásának támogatására irányul az
Útkeresés Segítő Szolgálat Családok Átmeneti Otthonában.
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 hatósági szerződés megkötése a státuszok bővítésére és a humánerőforrás alkalmazására folyamatban
van.
Az előterjesztést a szociális, egészségügyi, és lakhatási bizottság, továbbá az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság a 2020. július 14-ei rendkívüli ülésén tárgyalja. A bizottságok elnökei a bizottsági véleményeket
szóban ismertetik

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

„A” változat
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2020. (VII. 16.) határozata

Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat Családok Átmeneti Otthonának
létszámfejlesztéséről
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztálya FE/06/00132-2/2020 ügyszámú határozatában foglalt
szakmai létszám bővítésére irányuló határozatát elfogadja.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Útkeresés Segítő Szolgálat (2400
Dunaújváros, Bartók B. út 6/b.) Családok Átmeneti Otthona (2400 Dunaújváros, Frangepán u 54.)
szakmai egysége szakmai létszámát 1 fő 6 órás szakgondozó álláshellyel 2020. 08. 01. napjától
megemeli, ezzel egyidejűleg az Útkeresés Segítő Szolgálat közalkalmazotti létszámát 2020. augusztus
1. napjától 50,9 főben határozza meg.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja az Útkeresés Segítő Szolgálat
vezetőjét, hogy a 2. pontban hozott döntésnek megfelelően módosítsa az intézmény szakmai
dokumentumait.
Határidő: 2020. szeptember 17.
4.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, 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
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

„B” változat
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2020. (VII. 16.) határozata

Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat Családok Átmeneti Otthonának
létszámfejlesztéséről
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztálya FE/06/00132-2/2020 ügyszámú határozatában foglalt
szakmai létszám bővítésére irányuló határozatát elfogadja.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Útkeresés Segítő Szolgálat (2400
Dunaújváros, Bartók B. út 6/b.) Családok Átmeneti Otthona (2400 Dunaújváros, Frangepán u 54.)
szakmai egysége szakmai létszámát 1 fő 8 órás szakgondozó álláshellyel 2020. 08. 01. napjától
megemeli, ezzel egyidejűleg az Útkeresés Segítő Szolgálat közalkalmazotti létszámát 2020. augusztus
1. napjától 51,15 főben határozza meg.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja az Útkeresés Segítő Szolgálat
vezetőjét, hogy a 2. pontban hozott döntésnek megfelelően módosítsa az intézmény szakmai
dokumentumait.
Határidő: 2020. szeptember 17.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, 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
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

