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ELÖTERJESZTES
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselö-testületének
2020. október 13-ai rendes, nyílt ülésére
Hiv. szám: DV/15067/2020.

Tárgy: Javaslat intézményi státusz létesítésére
Tisztelt Képviselő-testület!

A PestMegyei Kormányhivatal GyámügyiésIgazságügyiFoosztálya2020. szeptember 7-énszociális

fenntartói ellenörzést tartott a Gyermekjóléti és Családsegítö Szolgálatnál. A helyszínen készült
jegyzökönyvbentett észrevételekmiatt - a személyes gondoskodást nyújtógyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésifeltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30. ) NM

rendelet a gyermekjólétiésgyermekvéíÍelmí személyesgondoskodásformáinakszakmailétszámirányszámai
éslétszámminimumnormáirólszóló1. számúmelléklete szermt - azellátásiterületen élölakosságszámalapján
1 fö családsegítő státusz létesítése szükséges. Ugyanezen rendelet 2. melléklete írja elő a szükséges
végzettséget a családsegítő munkakörben.

A státuszt november 15-ei határidővel tervezi az intézmény betölteni. Az intézmény 2020. évi

megtakarításai fedezikaz 1 fö családsegítő illeünényét.DunavarsányésKömyékeCsalád-ésGyermekjóléti
Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a fenti 1 fő, 2020. november 15. napi hatályú
státuszbövítést a 8/2020. (X. 6.) számúhatározatávalelfogadta.
Kérem a Tisztelt Képviselö-testületet, az elöterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a határozatban
foglaltaknak megfelelően elfogadni szíveskedjen.
Határozati 'avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete

a) a Dunavarsány ésKörnyékeCsalád- és Gyermekjóléti Szolgalat státuszlétszámát2020. november
15. napjától, 1 fő, teljes munkaidős (S órás) közalkalmazotti (családsegítői) létszámmal megemeli,
tekintettel a Pest Megyei Kormanyhivatal GyámUgyi ésIgazságügyiFőosztályszociális fenntartói
ellenőrzés alkalmával készült jegyzőkonyvben foglaltakra, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatiről és
működésükfeltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet előírásaira.

b) felhatalmazza

a

Dunavarsány

és

Környéke

Család-

és

Gyermekjóléti

Szolgálat

intézményvezetőjét, hogy a testületi döntés alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

évi XXXIU. törvényben foglaltaknak megfelelően hozza meg a státuszlétszám növelésével
kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket.

c) biztosítja a Dunavarsany és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésében a
státusznöveléssel kapcsolatos bérjellegű juttatások fedezetét.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Polgármester

A határozatijavaslat elfogadása minősftett többségetigényel.

Az előterjesztésttárgyalta:

Pénzügyi,FejlesztésiésÜgyrendiBizottság
Humánpolitikai Bizottság

Azelőterjesztéstkészitette: HorváthAndreahumánpolitikaielőadó
Dunavarsány, 2020. október 7.
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DunavarsányésKömyékeCsalád-ésGyennekjóléti
SzolgálatIntézményfenntartóTársulás
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
Tel/Fax: 06-24-483-352

ELOTERJESZTÉS

Dunavarsány ésKömyéke Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Intézményfenntartó Társulás
2020. október 6-i ülésére

Tárgy: Javaslat az IntézménySzakmai Programjának
módosítására és 1 fő családsegítö státusz
létesítésére
Tisztelt Társulási Tanács!

A Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály szociális fenntartói
ellenörzést tartott az intézménynél 2020. szeptember 7-én. A helyszínen készült
jegyzökönyvelcben tett észrevételek miatt szükségessé vált az intézmény Szakmai
Programjánakmódositása.A SzakmaiProgram tartalmilag átdolgozásrakeriilt, a változások a
mellékletben dőltbetűveltálalhatókmeg. -~" ~-
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A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól ésműködésifeltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30. ) NM rendelet
4. §-a, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működési feltételeiről szóló 1/2000. (1. 7.) SzCsM rendelet szabályozza a szociális
intézményekkötelező intézményi dokumentációs rendjét, ennek keretében a szakmai program

tartalmát. Az intézményelvégeztea szükségesmódosításokat.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyennekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmaifeladatairólésműködésifeltételeiröl szóló15/1998. (IV.30.) NM rendelet
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás formáinak szakmai létszám
irányszámai és létszámminimum normáiról szóló 1. számú melléklete szerint az ellátási

teruleten élőlakosság szám alap)anjjocsaladsegítostatusz létesítése szükséges. Ügyanezen
rendelt2. mdléklete írja előa szükségesvégzettségeta családsegítő munkakörben.

Astátuszt. november-15-ei határidővel tervezzük betöltem, Megfelelő végzettséggel
rehdelkezö családsegítö illetménye pótlékkal együtt havi 340. 500 Ft. Az intézmény 2020.-evi
megtakarításai fedezik 1 fő családsegitöilletményét.

Kérema Tisztelt TársulásiTanácsota határozatijavaslatbanfoglaltak elfogadására.
Határozati 'avaslat:

Dunavarsány és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa

a) a DunavarsányésKörnyékeCsalád-ésGyermekjólétiSzolgálatSzakmaiProgramjának
kiegészítését a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.

b) a Dunavarsány és Környéke Csalad- és Gyermekjóléti Szolgálat módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a jelen határozat meghozatalát segítő
előterjesztés2. számúmelléklete szerintitartalommal elfogadja.
c) a Dunavarsány és Környéke Csalad- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai létszámát 1 fő
családsegítő státusszal megemeli.

d) felhatalmazzaa TársulásiTanácsElnökéta szűkségesintézkedésekmegtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: a Társulási Tanács Elnöke

Az előterjesztéstkészítette: Solymosi Erikaintézményvezető
Dunavarsány,2020. szeptember 29.
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