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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2021. július 28. napjától a 

Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Fenntartó) által fenntartott Dunaföldvár Család-

és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 14.), 

által nyújtott házi segítségnyújtás szolgáltatás tekintetében hatósági ellenőrzést folytatott le, amelynek 

során a Kormányhivatal a TOC/24/594-6/2021. számú jegyzőkönyvben hiányosságokat állapított meg. 

 

A Kormányhivatal a TOC/24/594-14/2021. ügyiratszámú határozattal kötelezte a Fenntartót, hogy az 

alábbi hiányosságokat 2021. november10. napjáig szüntesse meg a hiányosságot. 

A határozat alapján az intézmény szakmai programját és a szervezeti és működési szabályzatát 

szükséges módosítani. 

A szakmai program, illetve a szervezeti és működési szabályzat módosításait az intézményvezető 

levele tartalmazza. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdése 

értelmében  

 

„A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója 

a) konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat; 

b) ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét; 

c) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, valamint a 

szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet; 

d) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét; 

e) gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről; 

f) az intézmény vezetője tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat; 

g) gondoskodik az érdekképviseleti fórum megalakításáról; 

h) kikéri az ellátottak országos érdek-képviseleti szervezete területileg illetékes szervének véleményét 

az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt. Lényeges döntéshozatalnak 

minősül különösen az intézmény megszüntetése, az intézményi típus, forma megváltoztatása; 

i) szolgáltatástervezési koncepciót készít - figyelemmel a 92. § (3) bekezdésére - az általa működtetett 

szociális szolgáltatások és intézmények vonatkozásában; 



j) a rehabilitációs intézmény, a hajléktalanok otthona és a rehabilitációs célú lakóotthon kivételével 

tartós bentlakásos intézmény esetén meghatározza azokat a férőhelyeket, amelyek belépési 

hozzájárulás megfizetése esetén tölthetők be, és konkrét összegben megállapítja a belépési 

hozzájárulást.” 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A. §-a tartalmazza a Szakmai Program kötelező 

tartalmi elemeit. A Szakmai programnak mellékletét képezi a szervezeti és működési szabályzata vagy 

annak tervezete. 

 

Az intézményvezető által elkészített módosított Szakmai Program és Szervezeti-és Működési 

Szabályzat az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és határozati javaslat szerinti döntéshozatalt! 

 

Dunaföldvár, 2021. szeptember 15. 

     

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy 

döntött, hogy  

1. Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ (a továbbiakban: 

Intézmény) Szakmai Programját és Szervezeti –és Működési Szabályzatát 2021. október 1. és 

2021. december 31. közötti hatállyal a csatolt melléklet szerint elfogadja. 

2. egyidejűleg hatályát veszti a 72/2020. (VII.07.) KT. határozattal elfogadta a Dunaföldvár 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programja, valamint 

a Szervezeti és Működési Szabályzata. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Horváth Zsolt - polgármester 

  Jung Katalin intézményvezető 

Erről értesül: 

1. Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 

2. Tolna Megyei Kormányhivatal 

3. Köznevelési- és közművelődési ügyintéző 

 

 


















































































































































































































































